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  ــــــانشكـــــر وعرف     
    إن الحمد و الشكر  كله للمولـى عز وجل  على توفیقه  لي في كل                       

  .خطوة خطوتها  في سبیل إنجاز هذه الدراسة  فالحمد هللا رب العالمین  

 اهللا  أطال            أتقدم بشكر جد خاص إلى من أقر الرحمن ببرهما والدتي الكریمة  و  

  فارقني وأنا في            دامها ذخرا لي، والدي الحنون رحمه اهللا الذي في عمرها وأ

  .الذي كــان یشجعني على إتمام هذه الدراسة إلى آخر لحظة في حیاتهو  أصعب الظروف

المشرف   كان نعم   الذيعبد العالـي دبلـة،: كما أتقدم بالشكر والعرفان لألستاذ الدكتور      

 ...ودعمه المتواصل  لي  وخاصة تشجیعه  خل علي بتوجیهاته ، نصائحهوالموجه والذي لم یب

  .على مساندته لي وتشجیعه من أجل إتمام هذه الدراسةزوجي كما أشكر رفیق دربي   

وزمالئي بقسم علم اإلجتماع جامعة  الكرامكما ال یفوتني أن أتوجه بالشكر لكافة أساتذتي  

  .ء من بعید أو من قریببسكرة والذین أمدوا لي ید العون سوا

  .كما أتقدم بالشكر لكل الفاعلین التربویین بالمؤسسات التي أجریت فیها الدراسة المیدانیة 

لألساتذة المناقشین والذین تقبلوا مناقشة هذه  كما ال یفوتني أن أتوجه بالشكر      

...                                                        األطروحة 

  الشكر لكم  فكل
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   : ملخص الدراسة 

تهدف دراستنا هذه إلى معرفة دور المؤسسات التربویة في الحد من ظاهرة العنف المدرسي في      

. أداء كل فاعل من الفاعلین التربویین دوره المنوط به داخلها مدى من خالل التعرف على  ،الجزائر

 التربیة مستشار مساهمة وكذا.التالمیذ  لدى العدوانیة السلوكیات  ةواجهم في  تاذمساهمة األسبدءا ب

 مدى مساهمة مستشار التعرف على وكذا .في رصد أشكال ومظاهر العنف التي یقوم بها التالمیذ

 معرفة مدى مساهمة البرامجوأخیرا . التالمیذ لدى العنیفة السلوكیات في التخفیف من التوجیه

وتهدف أیضا إلى التعرف على مدى .التالمیذ لدى العنیفة السلوكیات مواجهة في المدرسیة واألنشطة

لقد و  .العنیفة السلوكیات من الحد في التالمیذ وأولیاء المدرسیة اإلدارة أعضاء بین التكامل مساهمة

بویة في فیما یتمثل دور المؤسسات التر :حول التساؤل الرئیسي التاليهذه إشكالیة دراستنا  تتمحور 

من خالل استمارة بحث وجهت  هاإلجابة عن الذي تمتو  مواجهة ظاهرة العنف المدرسي في الجزائر؟

مساعدي التربیة،مدیري المؤسسات  تم تدعیمها ببعض المقابالت وجهت لبعض األساتذة ، میذتالــل

مدینة بسكرة، وتم  تلمیذ من تالمیذ ثانویات 300،أما عینة الدراسة فتكونت من وكذا مستشاري التربیة

، الذي یمكن من دراسة الظاهرة محل الدراسة وتحلیل البیانات والنتائج اإلعتماد على المنهج الوصفي 

. 

في مواجهة العنف المدرسي دور لمؤسسات التربویة إلى نتیجة عامة مفادها أن لوتوصلت الدراسة     

  : كما یليط به على أكمل وجه ، وذلك من خالل قیام كل فاعل تربوي بدوره الفعال والمنو 

في رصد  التربیة مستشار  ،عملالتالمیذ  لدى العدوانیة السلوكیات  معالجة في  األستاذة ساهممن م

 في التخفیف من التوجیه مستشار ، وكذا سعيأشكال ومظاهر العنف التي یقوم بها التالمیذ

  ةساهمواإلرشاد، وأیضا م النصح من خالل تركیزه على عملیتي التالمیذ لدى العنیفة السلوكیات

الرحالت المدرسیة وكذا ،المسابقات الفكریة ،الریاضیة ،األنشطة الثقافیة   المدرسیة واألنشطة البرامج

  .والالعنف في المناهج الدراسیة  تجسید ثقافة التسامح 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 السلوكیات من دالح في التالمیذ وأولیاء المدرسیة اإلدارة أعضاء بین كاملومن خالل مساهمة ت     

 . العنیفة

 

  فهرس المحتویات

  .انــــــر وعرفــــشك  

  ملخص الدراسة  

  .فھرس الجداول واألشكال  

  ج أ،.................................................................................... .مقدمة  

  الجانب النظري للدراسة 
  اسةللدر موضوع :   الفصل التمھیدي 

  04.............................................................. الدراسة   إشكالیة : أوال 
   07...................................................................لدراسةاف اھدأ: ثانیا
  08....................................................................راسةدأھمیة ال: ثالثا
  09......................................................إختیار الموضوع مبررات: رابعا

  10..................................................................تحدید المفاھیم :خامسا
  18..............................................................دراسةفرضیات ال: سادسا
  20.....................................................الدراسات السابقة والمشابھة:سابعا

  53...........................................................مدخل النظري للدارسةال:اثامن

  60................................................................صعوبات الدراسة :تاسعا

  في سوسیولوجیا العنف المدرسي  : نيالفصل الثا
  ة للعنفـــة المعرفیـالخلفی:   أوال      

   63.........................................بھالمصطلحات المتعلقة  و مفھوم  العنف: 1

  70.........................................................................أنواع العنف :2

  72.....................................................................مظاھر العنف   :3

  76......................................................................العنف محددات  :4

  97..................................................المفسرة للعنف ةالنظریالمقاربات : 5

   105.............................................. التطور التاریخي للعنف المدرسي: ثانیا    
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  107.................... حجم العنف المدرسي في المجتمعات  الغربیة  والعربیة  -ثالثا

  113.......................لمدرسي في الجزائرتحلیل سوسیولوجي لواقع العنف ا -رابعا

  113............................................... ..واقع العنف المدرسي في الجزائر - 1

  

     132 ....................................................... العنف المدرسيمظاھر   - 2

  142....................................... ..........العوامل المولدة للعنف المدرسي- 3

  140....................................................... ...العنف المدرسي أخطار - 4

  142................................................. ....العنف المدرسي نتائج وأثار - 5

   145....................................................تحلیل عام ألسبابھ ودوافعھ - 6

  كنسق إجتماعــي المدرســـة  :الثالثالفصل 
   154................................................................مفھوم المدرسة: أوال 
   155......................................................... مراحل نشأة المدرسة: ثانیا
   157..............................................................صائص المدرسةخ: ثالثا
  158................................................................ المدرسة مكونات :رابعا

   180......... .....................................................وظائف المدرسة :خامسا
   186................................... .أھم المقاربات النظریة المفسرة للمدرسة: سادسا

   197...............................العنف المدرسيعالقة المدرسة بظهور سلوك  :سابعا

   في مواجھة العنف المدرسي یة وت الترباسؤسمدور ال  : الرابعالفصل 
   206......................................األستاذ في مواجھة العنف المدرسيدور : أوال

  208................. .المدرسي العنف سلوكات من الحد في اإلدارة المدرسیة دور :ثانیا      

  211 .............................في مواجھة العنف المدرسي مستشار التربیةدور : ثالثا

   223............................في مواجھة العنف المدرسي یةوجمستشار التدور : رابعا
   223...................دور جمعیات أولیاء التالمیذ في مواجھة العنف المدرسي :خامسا

   226.............دور البرامج واألنشطة المدرسیة في مواجھة العنف المدرسي :ساساد

  227..........................العنف المدرسي مواجھةفي  ربیةوزارة التدور  :سابعا      

  230.....ظاهرة العنف المدرسيمواجھة في  اإلتصال بین األستاذ والتلمیذدور  :ثامنا      

  للدراسة دانيیمالجانب ال
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 إلجراءات المنهجیـة للدراسةا   :الخامسالفصل  

  مجاالت الدراسة : أوال            

  240........................................................ .المجال المكاني -1      

   243... .......................................................المجال الزمني -2      

   244.......................................................الدراسة  مجتمع:ثانیا        

    244.............................................العینة وكیفیة تحدیدها : ثالثا        

  248........................................................منهج الدراسة: رابعا        

   249..................................................أدوات جمع البیانات:خامسا       

 249:.............................................................لمالحظةا -1

  250................................................................ .المقابلة -2

   252................................................................مارةاالست -3

   254.......................................................الوثائق والسجالت - 3       

  وتفسیرها المعطیاتعرض وتحلیل :س السادالفصل      

  255........ .................................. عرض وتحلیل البیانات العامة: أوال       

  267................... ..............عرض وتحلیل بیانات الفرضیة األولى : ثانیا       

  290.................................. عرض وتحلیل بیانات الفرضیة الثانیة : الثثا       

    299....................................عرض وتحلیل بیانات الفرضیة الثالثة: ارابع

  308........................................ رابعةال فرضیةال عرض بیانات:اخامس 

     326...................................... خامسةال فرضیةال عرض بیانات:ساساد 

  في ضوء الفرضیاتلدراسة العامة لنتائج ال مناقشة : الفصل السابع

  342..................................................مناقشة البیانات العامة :أوال

 343..........................................ألولىا فرضیةائج النت مناقشة: ثانیا 

  351.......................................... نیةالثا فرضیةنتائج ال مناقشة :ثالثا

 355......................................... ثالثةال فرضیةنتائج ال مناقشة :رابعا         

  358....................................... رابعةال فرضیةال نتائج مناقشة :خامسا

  364.... ............................... الخامسة فرضیةنتائج ال مناقشة: سادسا         

  370......................................استخالص النتائج العامة للدراسة: سابعا        

  375.................عمل مقترح للمؤسسات التربویة لمواجهة العنفمخطط  :اــــثامن       
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  فهرس الجداول واألشكال

 

                                                                                                   

 الصفحة عنوان الجدول  الرقم 
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.ترتیب أنواع السلوك المنحرف لدى التالمیذ داخل المدرسة  .1  109 

لجزائـرحجـم العنف المدرسي في ا  .2  118-120  

-1995العنف الخارجي على المؤسسات التعلیمیة بالجزائر خالل سنة   .3

1996 

122-123  

مجاالت تأثیر   .4  143 المدرسي على التالمیذ العنف 

 255 جنس المبحوثین  .5

 257 سن المبحوثین  .6

 259 المستوى الدراسي للمبحوثین  .7

ألخیرالنتائج الدراسیة المتحصل علیها خالل الثالثي ا  .8  261 

 263 المستوى التعلیمي للوالدین  .9

 164 الحالة اإلجتماعیة لوالدي المبحوثین .10

 265 المستوى المعیشي لألسرة .11

.تصرف  األستاذ في حالة قیام أحد التالمیذ بتحطیم ممتلكات المؤسسة .12  

 

267 

یوضح تصرف  األستاذ في حالة قیام أحد التالمیذ بتعنیف وشتم  .13

.زمیله  

 

269 

باإلعتداء على أحد أساتذته  تصرف  األستاذ في حالة قیام أحد التالمیذ .14

بالضرب أو الشتم أو حتى باإلساءة له عن طریق إستعمال الهاتف 

  .النقال

 

271 

یوضح تصرف  األستاذ في حال قیام أحد التالمیذ بكتابة ألفاظ  غیر  .15

....أخالقیة على جدران الحجرات، السبورة،الطاوالت  

 

273 

:یوضح نظرة األستاذ إلى التلمیذ  عند قیامه بأي سلوك عنیف .16  

 

275 

مدى حث  األستاذ  للتالمیذ على ضرورة  التحلي باألخالق الحسنة   .17

 وعدم ممارسة العنف

277 

 التسلطي األسلوب على یعتمد أستاذه بان یوضح مدى شعور التلمیذ .18

 للدروس إلقائه أثناء

279 
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اولةمح األستاذ إلى مدى سعي .19  منها یعاني التي المشكالت سبب فهم 

 مساعدته على التلمیذ والعمل

283 

 285 مدى إستعانة التلمیذ باألستاذ في حال واجهته مشكلة داخل المؤسسة .20

رشاد  التالمیذ حول أضرار ومخاطر أعمال  قیام مدى .21 األستاذ بنصح وإ

 العنف والضرب

288 

نودالتالمیذ بب التربیة مستشار مدى إعالم .22  290 للمؤسسة الداخلي القانون 

 الداخلي القانون للتالمیذ بضرورة تطبیق بنود التربیة مستشار تذكیر .23

 للمؤسسة

292 

 وغیاب التالمیذ  عن  حضور بمتابعة التربیة مستشار یوضح مدى قیام .24

 یومیا الدراسیة الحصص

294 

ىعل المحافظة ضرورة للتالمیذ على التربیة مستشار مدى تأكید .25  

 المؤسسة وهیاكل ممتلكات

295 

 زمیله شتم أو تصرف مستشار التربیة في حال قام أحد التالمیذ بضرب .26

 أساتذته أو

296 

 إعالمهم أجل من التالمیذ  ولیاء مع أ لقاءات التربیة مستشار برمجة .27

 المدرسة داخل  سلوكیاتكهم عن وكذا الدراسیة بنتائجهم

297 

شعارهم  أمور التالمیذ بأولیاء باالتصال لتوجیه ا مستشار مدى قیام .28 وإ

.بسلوكیات أبنائهم  

299 

 مرحلة ومخاطر بحاجات بتعریف التالمیذ لتوجیه ا مستشار قیام .29

 بها یمرون التي المراهقة

301 

قیام مستشار التوجیه بتوعیة التالمیذ حول آثار وعقوبات ضرب وشتم  .30

 الزمالء واألساتذة

302 

ه بنصح التالمیذ وتوجیههم بضرورة المحافظة لتوجی ا مستشار قیام .31

 على ممتلكات المؤسسة بدل تحطیمها

304 

 306 تردد على مكتب مستشار التوجیه واإلرشاد بالمؤسسة .32

 307 مدى إستفادة التالمیذ من جلسات مع مستشار التوجیه .33

 العنف،التدخین مخاطر حول  محاضرات اإلدارة المدرسیة ببرمجة قیام .34

 ،االدمان

308 
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في  لهم قدم ما  خالل التالمیذ من تعلمها التي المدرسیة القیم أهم .35

 البرامج الدراسیة

310 

  المؤسسة في الثقافیة و  الریاضیة النشاطات التالمیذ في مشاركة .36

بعد  الدراسي، وعن مدى شعورهم باإلرتیاح الیوم ضغط من تخفف

 حصة التربیة البدنیة والریاضیة

312 

حالت المدرسیةمساهمة الر  .37 لدى  العنیفة السلوكیات من التقلیل في 

 التالمیذ

315 

 316 الدراسة ضغط من الراحة من بنوع  تشعر التالمیذ  الفنیة التربیة حصة .38

 من بنوع یحسون تجعلهم الموسیقیة التربیة  حصة بأن إعتقاد التالمیذ .39

 الدراسة ضغط من الراحة

318 

ةالصل ذات الموضوعات بعض تجسید .40  في المدرسي بالعنف 

 المدرسیة یجعل التالمیذ یشعرون بخطورة العنف المدرسي المسرحیات

319 

تصرف اإلدارة المدرسیة في حال غیاب التلمیذ المتكرر عن الحصص  .41

 الدراسیة

321 

رأي التالمیذ في اإلجراءات التي تقوم بها اإلدارة المدرسیة تجاه بعض  .42

مون بهاالسوكیات غیر الالئقة التي یقو   

322 

عدم تطبیق بعض القرارات الموجودة في دفتر القانون الداخلي یدفع  .43

 التالمیذ للقیام ببعض األعمال العنیفة

324 

رأي التالمیذ في أن غیاب المتابعة من طرف اإلدارة المدرسیة یؤدي  .44

 إلى تخریب الممتلكات والقیام بكل أشكال العنف

326 

جد  أحد التالمیذ وهو یدخن داخل تصرف  مساعدي التربیة إذا و  .45

 المؤسسة

327 

 به یقومون ما مخاطر بنصح التالمیذ حول التربویین المساعدین  قیام .46

 أساتذتهم ومع   البعض بعضهم مع شجارات من أعمال شغب و

329 

التربویین  المساعدین عند لجوئهم  إلى اإلرتیاح من شعور التالمیذ بنوع .47
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  ةـــــــمقدم

جتماعیة الثانیة من حیث األهمیة بعد األسرة من حیث مكانتها تعد المدرسة المؤسسة اإل       

في التأثیر على الفرد وصقل شخصیته وتنمیة مهاراته ومواهبه وقدراته وتزویده بالمعلومات 

والمعارف ، وهي تعمل جنبا إلى جنب مع األسرة إلتمام عملیة التنشئة اإلجتماعیة للفرد ، لكي 

باإلضافة إلى أنها توفر له البیئة اإلجتماعیـــة المالئمــة والتي  یصبح عضوا فعاال في المجتمع ،

تعمل على توجیهــه باإلتجاه الذي یعــــود علیه وعلى المجتمع بالنفع ، وبهذا یتحقق الهدف العام 

للتربیة وهو إعداد الناشئ لیكون مواطنا صالحا في مجتمعه، ومن أجل هذا الهدف األسمى 

ثیثا لتقدیم األفضل لتالمیذها   كي توفر لهم من خالل ذلك سبل تحقیق تسعى المدرسة سعیا ح

  .النمو السوي والمتكامل

وبما أن المدرسة تحتضن عددا كبیرا من التالمیذ ولكل واحد منهم خبرات مختلفة ، وبالتالي 

إختالفات وفروق فردیة كبیرة بینهم أثناء عملیة التفاعل مع بعضهم البعض أو مع مختلف 

  .علین التربویین داخل المدرسةالفا

وقد تعترض التالمیذ بعض الصعوبات والمشكالت أثناء مختلف هذه التفاعالت مما یؤدي      

إلى ظهور بعض السلوكیات غیر السویة مجسدة فیما یصطلح علیه بالعنف المدرسي بمختلف 

األهداف  المنوطة أشكاله مما یعرقل سیر العملیة التربویة ككل ، كما تقف عائقا في تحقیق 

  .بها

وأصبح العنف المدرسي سمة سائدة في معظم المؤسسات التربویة في كل المجتمعات       

ن  إختلفت درجة حدته من مجتمع آلخر ومن    حیث ال یخلو واقع تربوي من هذه الظاهرة ، وإ

  أ
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في علم مرحلة دراسیة ألخرى ،مما جعل الكل یبحث عن مخرج من أجل مواجهته من باحثین 

فأصبح یشكل محورا للعدید من الدراسات نظرا ......والتربیة والقانوناإلجتماع والنفس 

  .إلنعكاساته السلبیة على الفرد والمجتمع  وعلى المؤسسات التربویة 

حاولنـا في دراستنا هذه التطرق إلـى أهـم األدوار التي تقوم بها المؤسسات التربویة  لذا        

قمنا بتقسیم الدراسة :  وذلك من خالل الخطة الموضحة كاآلتيالعنف المدرسي  للحد من ظاهرة

فصول فجاء الفصل األول والتمهیدي بعنوان  بعةإلى جانبین نظري ومیداني؛ بمحصلة س

إختیار الموضوع، تحدید  مبرراتأهمیتها ،  ، هدفهاأ لدراسة وتضمن إشكالیة الدراسةموضوع ا

المدخل النظري للدراسة  الدراسات السابقة ، ة، فرضیات الدراسةالمفاهیم المتعلقة بالدراس

من خالل  ناولنا فیه  سوسیولوجیا العنف المدرسيوالذي ت نيیلیه  الفصل الثا. وصعوباتها

مفهومه  و المصطلحات المتعلقة به كذلك أنواعه، ، الخلفیة المعرفیة للعنف التعرف على

واقع العنف المدرسي   كذلك تطرقنا إلى.  ریة المفسرة له، المقاربات النظمحدداتهوأهم ه مظاهر 

، العوامل المولدة هأهم  مظاهر  في الجزائر من خالل التعرف على حجم العنف المدرسي 

والذي تعرضنا فیه  لثالفصل الثاأما  .له،أخطاره، نتائجه ،أثاره و تحلیل عام ألسبابه ودوافعه

 فیه إلى بنیة ومفهوم المدرسة، أهدافها ، مكوناتها ، طرقناحیث ت المدرسة كنسق إجتماعي،إلى 

  .السوسیولوجیة التي عالجت المدرسةقاربات أهم الم و وظائفها 

یلیه الفصل الرابع والذي خصص للمؤسسات التربویة ودورها في الحد من العنف         

ومون بها في سعیهم المدرسي وحاولنا فیه التركیز على أهم الفاعلین التربویین والمهام التي یق

  للحد من 

  ب
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  التالمیذ، األساتذة، جمعیة أولیاء التالمیذ،المساعدین (الظاهرة وكذا عن مختلف العالقات بینهم 

البرامج واألنشطة المدرسیة  دور ثم تطرقنا إلى،...)التربویین، مستشار التوجیه المدرسي المدیر

  .في معالجة الظاهرة

الفصل الخامس والذي تمحور حول اإلطار إحتوى على ة فأما الجانب المیداني للدراس

  مجتمع الدراسة المجال الزمني،  الجغرافي، المجال: المنهجي للدراسة من  مجاالت الدراسة

  .أدوات جمع البیانات و الدراسة ، منهج عینة الدراسة

لفصــل ،أمــا اوتفســیرها  هــاتحلیلعــرض المعطیــات ویلیــه الفصــل الســادس والــذي تضــمن        

  .وصوال إلى  النتائج العامة للدراسة السابع فتضمن عرض ومناقشة الفرضیات

 . بمخطط عمل مقترح للمؤسسات التربویة من أجل مواجهة العنف وختمنا الدراسة     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ج
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  ةـــــــلدراسموضــــوع ا:   الفصل التمهیدي

  

  .الدراسة إشكالیة: أوال 

  .هداف الدراسةأ: ثانیا

  .أهمیة الدراسة: ثالثا

  .الدراسة إختیار موضوع مبررات: رابعا

  .تحدید المفاهیم: خامسا

  .فرضیات الدراسة :سادسا

  .الدراسات السابقة والمشابهة: سابعا

  المدخل النظري للدراسة: ثامنا

  .صعوبات الدراسة :تاسعا 
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  إشكالیة الدراسة - أوال

نف في شتى مجاالته ، فإن ما یمارس من عنف على الرغم من أهمیة دراسة موضوعات الع

في مؤسساتنا التعلیمیة لم ینل الحظ الكافي من الدراسة والتحلیل، وحتى ما أسهب فیه المحللون في 

حیث یغدو المعلِّم  هذا المجال یكاد یدور في نطاق مظاهر العنف التي یمارسها المربي على المتعلم

فقد كان هناك . ویذیقهم أقسى العقوبات . فضًا ال یرحم تالمذتهالمربِّي، من خالل هذا المنظور، رجالً 

تركیز على ربط العنف بمرحلة معینة من التاریخ الدراسي وهو مرحلة التعلیم االبتدائي مع المعلم أو 

رغم أهمیة المرحلة العمریة التي یمر بها . ما قبله مع الفقیه، وقلما نجد تركیزًا على مرحلة المراهقة

یذ، بصفتها مرحلة انتقالیة من الطفولة إلى الرشد، یرافقها كثیر من التغییرات الجسدیة والنفسیة التالم

  .والتي تترك بصماتها العمیقة في شخصیة الفرد، وتكیفه مع المؤسسة والمجتمع والبیئة المحیطة به

ین إلى ذلك أن هناك حاجة ملحة للمربین وأولیاء األمور، ومن یتعاملون مع هؤالء المراهق

بحیث یمكنهم التعامل …التعرف على خصائص شخصیة المراهقین وما یرافقها من انفعاالت مختلفة

  … معهم بوعي، ومساعدتهم لتجاوز مشكالتهم النفسیة، وانفعاالتهم الطارئة وردود فعلهم المختلفة

 و على هذا األساس، فإن الهدف األساس من التعرض لقضیة العنف المدرسي لدى المراهق

بل وصلت   هو إثارة االنتباه لهذه الظاهرة التي لم تعد مجرد حدیث عابر نسمعه في الشارع وكفى

  . عدواها إلى مؤسساتنا التعلیمیة

ساءة ـــــرت أشكال ممارســـــوقد تمظه ة هذا العنف المادي من خالل فعل الضرب والجرح وإ

هرة الكالم النابي، تنامي السلوكات غیر التحرشات المختلفة، استفحال ظا(…اآلداب، والعنف الرمزي

كل هذا وغیره هو الذي وجب التنبیه إلیه، والتحذیر من مغبته، وبالتالي قرع ناقوس ). … سویةال

  .تربوي الذي غدت تعرفه الكثیر من مؤسساتنا التعلیمغیر الالخطر على المنحى 

والزالت تشهد الكثیر من ویعد العنف المدرسي من أخطر أشكال العنف ، حیث شهدت         

نما كذلك  المؤسسات التربویة في مختلف أنحاء العالم،تطورا لیس فقط في حجم وعدد أعمال العنف، وإ

  المجموعة التربویة   في األسالیب المستخدمة في تنفیذ الفعل العنیف من جمیع أطراف
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دارة(    ...) .تالمیذ ،أساتذة وإ

الطائلة التي تنفق على النظام التربوي إال أن المؤسسات التربویة ورغم الجهود المبذولة واألموال      

سواءا في البلدان المتقدمة أو المتخلفة لم تسلم من سیناریو العنف المتكرر یوما بعد أخر، والجزائر 

  واحدة من هذه البلدان المتخلفة التي عانت وال تزال تعاني من الظاهرة حیث 

عن أرقام مروعة حول تنامي العنف بالمؤسسات ) كال(لثانویات كشف المجلس الوطني ل          

، جعلت الجزائر تتصدر دول المغرب العربي بخصوص انتشار هذه الظاهرة، 2011التربویة  في 

  آالف أستاذ 5من المتمدرسین اقترفوا تصرفات عدائیة، باالعتداء على ما یقارب  ℅ 60باعتبار 

  ألف حالة عنف بین التالمیذ 20لصف االبتدائي، مع تسجیل حالة صدرت عن تالمیذ با 200منها 

كما أحصت وزارة التربیة الوطنیة خالل سنة .  مالیین تلمیذ لهم تصرفات وأفعال عنف 8من مجمل 

ألف حالة عنف نفسي معنوي بین  45حالة عنف، منها أزید من  764ألف و 59ما یعادل  2007

حالة حمل أسلحة في األطوار الثالثة  342بدني مادي، منها ألف حالة عنف  12التالمیذ، وأزید من 

 .آالف حالة ضرب بین التالمیذ 9حالة عنف جنسي، وما یعادل  20آالف حالة سرقة، و 3وقرابة 

 635آالف و 8حالة عنف معنوي، و 198ألف و 35فشهد ت إحصاء  2006 أما سنة          

میذ تجاه األساتذة وموظفي إدارة المدرسة خالل سنة وفیما یتعلق بحاالت عنف التال.حالة عنف بدني

حالة  600آالف حالة شتم وتهدید وقرابة  8حالة عنف، منها  564آالف و 8فقد تم إحصاء  2007

أما حاالت عنف األساتذة وموظفي إدارة المدرسة تجاه التالمیذ، . ضرب وسرقة وحمل أسلحة وجنس

وقرابة '' شتم وتهدید''آالف حالة عنف نفسي معني  3آالف حالة عنف، منها  5فقد تم تسجیل 

 6000تشیر اإلحصائیات إلى أرقام مذهلة إذ نجد قرابة  ...حالة ضرب وسرقة وحمل أسلحة  2000

   1998حالة عنف وقعت خالل سنتي 

 6000تشیر اإلحصائیات إلى أرقام مذهلة إذ نجد قرابة   حالة وفاة 70حیث خلفت حوالي  2000و 

سلیمة (. حالة وفاة 70حیث خلفت حوالي  2000و  1998وقعت خالل سنتي حالة عنف 

  ).د ص: 2007بوزید،
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ویمكن القول أن العنف المدرسي اقتحم المدارس ، بمختلف صوره و أشكاله وتعدد أسبابه من         

 عنف لفظي وجسدي ومعنوي كالشتم والضرب والتهدید بالسالح وتعاطي المخدرات وتخریب الممتلكات

  التابعة للمؤسسة التربویة ،ولم یسلم منه ال األستاذ وال إدارة وال التالمیذ في حد ذاتهم 

فحسب إحصاءات  المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي في تقریر له وذلك خالل الفترة الممتدة ( 

حالة عنف جسدي بین التالمیذ  2273 -حالة عنف معنوي 2300: نجد.  2001إلى  1999من 

، مما سبب توترا في العالقات بین هؤالء الفاعلین في ...)حالة عنف من طرف األساتذة  786و

الوقت الذي ینتظر فیه أن تكون فیه المدرسة المكان األول لالنضباط وحسن السلوك وتنمیة روح 

  .التعاون والعمل سویة للرقي بالمدرسة الجزائریة

 امن أثاره خفیفد من إنتشار الظاهرة والتوأمام هذا الوضع المتأزم یستدعي وضع أطر للح  

  .السلبیة على جمیع أفراد الجماعات التربویة 

على تجسیده، حیث سخرت موارد مادیة هائلة، باإلضافة إلى    وهذا فعال ماعملت الجزائر        

من  توفیر أكبر قدر ممكن من الموارد البشریة التي تملك من المؤهالت العلمیة والخبرة ما یمكنها

وبالتالي  ؤسسات التربویة،التعامل البناء مع هذه المشاكل بما یعود بالنفع على جمیع الفاعلین في الم

من خالل مساعدته على التغلب على ما  على المجتمع بصفة عامة وعلى التلمیذ بصفة خاصة ،

  .یواجهه من صعوبات و مشاكل قد یتعرض لها من خالل مسیرته العلمیة

ور إشكالیة دراستنا حول دور المؤسسات التربویة في مواجهة العنف المدرسي في تتمحعلیه و     

  :الجزائر ، حیث كان منطلقنا التساؤل الرئیسي التالي

  ما دور المؤسسات التربویة في مواجهة ظاهرة العنف المدرسي في الجزائر؟     

  :والذي سنحاول اإلجابة علیه من خالل األسئلة الفرعیة التالیة

 التالمیذ ؟  لدى العدوانیة السلوكیات مواجهة في  األستاذ یف یساهمك -

 في رصد أشكال ومظاهر العنف التي یقوم بها التالمیذ؟ التربیة مستشار  یساهم  كیف -    

  ؟ التالمیذ لدى العنیفة السلوكیات في التخفیف من التوجیه مستشار كیف یساهم  -    
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  التالمیذ؟ لدى العنیفة السلوكیات مواجهة في المدرسیة شطةواألن البرامج  كیف تساهم -    

 السلوكیات مواجهة في التالمیذ وأولیاء المدرسیة اإلدارة أعضاء بین التكامل كیف یساهم -    

 ؟ العنیفة

وستتم اإلجابة عن هذه األسئلة من خالل استمارة بحث وجهت للتالمیذ،تم تدعیمها ببعض        

عض األساتذة ،مساعدي التربیة،مدیري المؤسسات الثالث وكذا مستشاري المقابالت وجهت لب

  . وسنفصل الحدیث عنها في اإلجراءات المنهجیة...التربیة

  أهداف الدراسة: ثانیا

  : تهدف دراستنا هذه إلى تحقیق األهداف التالیة      

  .الجزائر  معرفة دور المؤسسات التربویة في الحد من ظاهرة العنف المدرسي في -     

 . التالمیذ  لدى العدوانیة السلوكیات  معالجة في  معرفة مدى مساهمة األستاذ -    

في رصد أشكال ومظاهر العنف التي یقوم بها  التربیة مستشار التعرف على مدى مساهمة -    

 .التالمیذ

  . التالمیذ ىلد العنیفة السلوكیات في التخفیف من التوجیه معرفة مدى مساهمة مستشار  -    

  .التالمیذ لدى العنیفة السلوكیات من الحد في المدرسیة واألنشطة معرفة مدى مساهمة البرامج -    

 من الحد في التالمیذ وأولیاء المدرسیة اإلدارة أعضاء بین التكامل التعرف على مدى مساهمة -    

    .العنیفة السلوكیات

  أهمیة الدراسة: ثالثا

الواسع لظاهرة العنف المدرسي في المؤسسات التربویة، أثر ذلك سلبا على الحركة  نظرا لالنتشار     

كظهور مشكلة    التنمویة للمجتمع وأعاق تطوره، و سبب العدید من المشكالت فـي المجال التربوي

 .  الرسوب المدرسي وتوترت بذلك العالقات داخل المدرسة 
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نحو تطویر العملیة التعلیمیة في بالدنا ، ذلك أن و المساهمة في حل هذه المشكلة ستدفع      

القضاء على العنف  داخل  أروقة المدرسة سیؤدي إلى إنصراف التالمیذ واألساتذة  و مدیري  

  المدارس و المسؤولین عن تجوید تلك العملیة و سیعطي  مجاال الزدهار التربیة و التعلم 

  .و في مجاالت المجتمع المدني المنشود

  إن خلق مدرسة تقوم على الالعنف یعني في نهایة المطاف خلق عالم یحترم اإلنسان        

  .و حقوقه فالهدف األساسي من التربیة  هو تحقیق النمو و التكامل و االزدهار 

ویكتسب هذا الموضوع أهمیة بالغة بحكم أن ظاهرة العنف المدرسي إنتشرت في جمیع المراحل      

 هابإعدادالمدارس الجزائریة والعربیة ویتضح ذلك جلیا من خالل الدراسة التي قام التعلیمیة والسیما في 

  .تطرق فیها إلى برامج مواجهة العنف المدرسي  حیث)  طه عبد العظیم حسین( الباحث 

وعموما تكمن أهمیة هذه الدراسة في طبیعة المشكلة التي تتناولها وتكتسب أهمیة خاصة في           

المؤسسات التربویة في مواجهة العنف المدرسي في الثانویات الجزائریة نظرا إلستفحال معرفة دور 

  .الظاهرة فیها  بشكل واسع ومتخذة مظاهر عدیدة غیر التي كانت سائدة من قبل ذلك

  مبررات إختیار موضوع الدراسة: رابعا

 دراساتسیما ال وال ةعلمیدراسة منهجیة في إعداد أي ة اختیار موضوع البحث أول خطو یعد  

  .ةاإلجتماعی

ا و دوافعا تدفعه إلى اختیار أي مشكلة،  من اجل مبرراتمن المعروف بأن لكل باحث و 

والدوافع  تعبر عن مدى إحساسه بالمشكلة و رغبته في  مبرراتدراستها و البحث فیها و تلك ال

  .دراستها و  الوصول إلى إجابات عن التساؤالت التي تطرحها 

طلق جاء إختیارنا لموضوع دور المؤسسات التربویة في مواجهة ظاهرة العنف من هذا المن

  . المدرسي في الجزائر 

  :التي أدت إلى اختیارنا لهذه المشكلة كموضوع للدراسة  مبرراتو من ال
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وعلیه علم اجتماع التربیة   من صلبموضوعا وسبل مواجهته تعتبر موضوع العنف المدرسي  أن -

  .بحثالدراسة أو تعمق في ال ایا جوهریة، من هذا القبیل دونتترك قض ال یجب أن 

عدم تناول الموضوع من طرف الباحثین حیث تم تناول  العنف المدرسي من حیث محدداته  -

لكن لم یتم التطرق إلى سبل الوقایة .....المختلفة ، عالقته باألسرة ، المدرسة ، بوسائل اإلعالم 

یجاد الحلول المناس بة للتخفیف ولو جزئیا منها ألنها أصبحت تغرق كاهل كل من و العالج وإ

الفرد،األسرة والمجتمع بكل مؤسساته المختلفة، بما فیها المؤسسات التربویة هذه األخیرة التي 

  .تسعى جاهدة إلجتثاث الظاهرة من جذورها من خالل األدوار التي یقوم بها كل الفاعلین فیها 

خطورة هذه المرحلة تكمن في أنها مرحلة تتمیز بمجموعة من  خطورة مرحلة المراهقة، ولعل -

المتغیرات الجسمیة و النفسیة و العقلیة وفیها یبدأ الفرد بمحاولة إثبات الذات و التغلب على الصعاب 

 .و المشكالت التي تعترض طریقه

هو بؤرة اإلهتمام إحساسنا بأن القیام  بدراسة السبل الوقائیة والعالجیة لظاهرة العنف المدرسي،   -

  . بمسألة النهوض بالتربیة والتعلیم في بالدنا

  تحدید المفاهیم –خامسا 

تمثل مفاهیم الدراسة اللغة العلمیة التي یتخاطب بها الباحث و یوصل بها عمله البحثي لآلخرین       

أن نحصر    ث السوسیولوجي وبهذا فقد حاولناح، لذلك فإن دقتها وتحدیدها یمثالن أهمیة خاصة للب

  .ة ــا المختلفــة وصیغهــا بعد استعراض أبعادها المختلفــرا سوسیولوجیـــا حصــمفاهیم دراستن

یمكن القول أن مفهوم الدور لقي اهتماما وانشغاال كبیرین من علماء النفس :   مفهوم الدور/ 01

عملیات التفاعل االجتماعي وعلماء االجتماع خاصة نظرا ألهمیته في الحقل السوسیولوجي و 

مجموعة معاییر السلوك أو القواعد التي تحكم : "االجتماعي ، فنجد عبد الحمید الهاشمي یعرفه بأنه

 )147: 1988عبد الحمید الهاشمي ، ( .وضعا معینا في البناء االجتماعي
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 والدور هنا اعتبره عبد الحمید الهاشمي وضع اجتماعي مبنى على مجموعة من المعاییر والقواعد

االجتماعیة التي توضح للفرد حدود تفاعله االجتماعي أثناء تأدیته لدوره بهدف الحفاظ على وضع 

 .معین في البناء االجتماعي

مجموع العالقات اإلجتماعیة والمعاییر السلوكیة التي ترتبط " كما یمكن تعریف الدور بــــــ      

د فیه سلوك الفرد ولو بشكل جزئي بالمعاییر بمكانة ما، والمكانة هي الموقع اإلجتماعي الذي یتحد

  ) 114-113: 2003لوكیا الهاشمي،جابر نصر الدین،(. اإلجتماعیة

  . نستخلص من هذا التعریف أن الدور یتمثل في شبكة العالقات والمعاییر اإلجتماعیة 

بالجزء  توجیه أو تفهیم عضو الجماعة:" عبد الحلیم عبد العال فیرى أن الدور هو الباحث أما  

  :  الذي یلعبه في التنظیم وهذا الدور یكمن في نقطتین هما 

  .وهو الدور الذي یكون من نسق التوقعات : الدور المتوقع -

وهو الدور الذي یكون فیه من أنماط سلوكیة واضحة یسلكها الشخص شاغل : الدور الممارس -

 )367: 1983نبیل  صادق، ( ."المركز عندما یتفاعل مع مركز أخر

هذا التعریف إلى أن الدور هو عبارة عن تكلیف كل عضو من أعضاء الجماعة بإحدى یشیر   

  .الدورین متوقع وممارس

مجموعة الحقوق والواجبات  فالسیر ( المظهر الدینامي للمكانة " رالف لینتون "ویعتبره الباحث    

  )390: 1995محمد عاطف غیث،(. على هذه الحقوق والواجبات معناه القیام بالدور

نستشف من خالل هذا التعریف أن الدور یتمثل في جملة الحقوق والواجبات التي یجب على  

  .الفرد القیام بها

الدور هو كل ما تقوم به المؤسسات التربویة المتمثلة في ثانویات مدینة : المفهوم اإلجرائي - 

رشادات ووظائف متعلقة بالمراكز  التي یشغلها كل الفاعلون بسكرة من خدمات ،مهام نصائح وإ

في سعیهم لمواجهة  ظاهرة العنف ...) إداریین ،أساتذة ،مستشاري التربیة والتوجیه(التربویون 

  .المدرسي
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  :)المدرسة(المؤسسة التربویة/ 02

  .المؤسسة التربویة هي جزء من نسق عام لها بنیة ووظائف تؤدیها داخل المجتمع     

،وهي مكان الدرس والتعلیم، المدرسة اإلبتدائیة،اإلعدادیة المدرسة جمع مدارس  : المدرسة

  ) 44: 2007فوزي أحمد بن دریدي،(. متوسطة وثانویة

المؤسسة التي تقدم تعلیما : "و تعني  (Ecole)وكلمة مدرسة مأخوذة من اللغة الفرنسیة -

  (Hélène Alaziat et d'autres,1996 :54)" .  إجتماعیا

سسة إجتماعیة أنشأها المجتمع عن قصد ، لتتولى تنشئة األجیال الجدیدة مؤ : "كما تعرف بأنها -

بما یجعلهم أعضاء صالحین في المجتمع الذي تعدهم له، كما تعمل على تنمیة شخصیات األفراد 

  " تنمیة متكاملة لیصبحوا أعضاء إیجابیین في المجتمع

ات لألفراد ــا، وتتضمن حقوق وواجبــــارجها وخــة  تنظم سلوك األفراد داخلهـــوعلیه فالمدرس        

عكف هذا التعریف على إبراز أهمیة المدرسة من حیث هي مؤسسة . داخل اإلطار العام للمجتمع

  .أنشأها المجتمع لحاجة إجتماعیة

وسیلة وآلة ومكان في أن واحد ، حیث ینتقل الفرد :" ویصف محمد لبیب النجیحي المدرسة بأنها -

 .واسطة تلك اآللة من حیاة تتمركز حول ذاته إلى حیاة تتمركز حول الجماعةفي ذلك المكان وب

                                      . وبحیث یصبح من خالل تلك الوسیلة إنسانا إجتماعیا وعضوا منتجا وفعاال في المجتمع

  )171: 2000إبراهیم ناصر ، (

ان وسیلة وآلة ــة تعبر عن ثالثیة تتكون من مكـــمن خالل هذا التعریف أن المدرس خلصنست      

  .حیث یؤدي كل طرف منها وظیفة تتكامل مع األخرى

أداة تغیر نظام المجتمع إلى حد معین وهو عمل تعجز عنه :" أما جون دیوي فیعرفها بأنها      

  )171: 2000إبراهیم ناصر ، (". سائر المؤسسات اإلجتماعیة
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قتصادیة لتحدید مسؤولیات معینةحیث تحكمها إعتبارات سیا   جتماعیة وإ أشار هذا . سیة وإ

التعریف أن المدرسة تنفرد بخاصیة تجعلها تختلف عن غیرها من المؤسسات اإلجتماعیة فهي 

  .وسیلة للتغییر فعادة ماتتبع أیدیولوجیة المجتمع السائدة وكذا أبعاده المختلفة

أشكال المؤسسات التربویة العاملة في المجتمع التي تعد المدرسة الثانویة أحد : المدرسة الثانویة

تشكل في جوهرها نوعا من المؤسسات اإلجتماعیة التي لجأت إلیها المجتمعات الحدیثة لتلبیة 

حاجات تربویة وتعلیمیة عجزت عن تأدیتها األسرة بعد تعقد الحیاة فأصبحت المدرسة مؤسسة 

المعرفة ونقل الثقافة من جیل إلى جیل ، كما تسعى إجتماعیة متخصصة یلقن فیها التالمیذ العلم و 

جتماعیا  نفعالیا وإ وبذلك تمثل المدرسة الثانویة أحد .لتحقیق نمو الناشئة والشباب جسمیا وعقلیا وإ

أنواع المؤسسات التربویة التي ینتسب إلیها التالمیذ في مرحلة الشباب وتهدف إلى بناء شخصیتهم 

  ).128:  2003بركة الحوشان ، ( .ات وبرامج تعلیمیة متنوعةمن خالل ماتقدمه لهم من مقرر 

مؤسسات التعلیم الثانوي مؤسسات تجمع في رحابها بین نوعیات مختلفة، بحیث تقدم  كما تعتبر     

لتالمذتها تعلیما عاما، وتعلیما تقنیا في وقت واحد، كما تعتبر حلقة الوصل بین المرحلتین المتوسطة 

ومدة الدراسة فیها ثالث سنوات دراسیة، ویلتحق بالمرحلة الثانویة التالمیذ الذین  والمرحلة الجامعیة،

 15( أنهوا المرحلة المتوسطة بعد اجتیازهم امتحان شهادة التعلیم المتوسط وتكون أعمارهم عادة من 

  .الوریاسنة، والتلمیذ الذي یتخرج من مؤسسات التعلیم الثانوي یمنح بشهادة تسمى شهادة البك)  18إلى

یشتمل التعلیم الثانوي على التعلیم الثانـوي العام و التعلیـم الثانوي المتخصـص والتعلیم الثانوي    

 .التقني و المهني

وتعد مؤسسة التعلیم الثانوي العام مؤسسة عمومیة للتعلیم تتمتع بالشخصیة المعنویة 

 )39: 2002ن لبصیر، أحس(.  واالستقالل المالي، وتدعى المدارس الثانویة والمتاقن

فمؤسسة التعلیم الثانوي تتمیز بضخامة حجمها من ناحیة المباني واألفراد، حیث یتعدى 

تلمیذ في بعض األحیان، وقیام التالمیذ بأنشطتهم التعلیمیة و التقنیة و التجریبیة  2000تالمیذها 

  .الخ...والریاضیة مرهون بمدى ما تتوفر علیه من أقسام ومكتبات ومخابر ومالعب
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ومرحلة الثانویة  -تعلیم عام وتعلیم تقني: یأتي التعلیم الثانوي بعد التعلیم األساسي وله قسمین    

تقابل مرحلة نمو متمیزة لدى التلمیذ، حیث یشهد خاللها تغیرات جسمیة، نفسیة واجتماعیة تجعله 

لصارمة الملزمة باالمتثال لها یشعر باختالف التوازن بین احتیاجات هذه الفترة و القواعد واألنظمة ا

  . في المدرسة وهذا االختالل غالبا ما یكون في صورة ردود أفعال كالشتم واالعتداء والتخریب

المدرسة هي مؤسسة إجتماعیة أوجدها المجتمع لتقابل حاجة من حاجاته :  المفهوم اإلجرائي    

ة ــــم تربیـــــا وتربیتهــــراده إجتماعیــــع أفـــــي تطبیــــة هــــا، وهذه الحاجــــي حملهـــة وتساعده فـاألساسی

مقصودة ، وصبغهم بصبغة مستندة إلى فلسفته ونظمه ومبادئه ومنسجمة معها ولهذه المؤسسة 

خصائصها وممیزاتها التي تمیزها عن غیرها من المؤسسات المسؤولة عن تنشئة األجیال لیكونوا 

  .جینأعضاء أو مواطنین صالحین ومنت

و التي تشیر إلى  violentiaعنف تعود إیتیمولوجیا إلى الكلمة الالتینیة  كلمة نإ: العنف / 03  

   .طابع غضوب  شرس، جموح وصعب الترویض

تعبیر صارم عن القوة التي تمارس : وجاء في معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة أن العنف هو -

ویعبر العنف . عمال محددة یریدها فردا أو جماعة أخرىإلجبار فرد أو جماعة على القیام بعمل أو أ

،أو یأخذ صورة الضغط )الضرب، أو الحبس، أو اإلعدام ( عن القوة الظاهرة حین تتخذ أسلوبا فیزیقیا

وسنتعرض في الفصل الموالي ألهم (.االجتماعي وتعتمد مشروعیته على اعتراف المجتمع به 

  ).  یع النواحي النفسیة ،اإلجتماعیة والقانونیةالتعریفات التي قدمت حول العنف من جم

العنف هو  استخدام الضغط أو القوة استخداما غیر مشروع، أو غیر مطابق :  المفهوم اإلجرائي - 

للقانون من شأنه التأثیر على إرادة الفرد ومن هذا الضغط والقوة تنشأ الفوضى فال یعترف الناس 

معترف بها فتنشر العالقات العدائیة في المجتمع وتنشأ  بشرعیة الواجبات مادامت الحقوق غیر

  .مجموعات أو تكتالت تتفق على صیغة تفرض بها إرادتها على األفراد،أو على الممتلكات

كل تصرف یؤدي إلى إلحاق األذى باآلخرین اما جسدیا أو : "  ویقصد به  :العنف المدرسي/04 

أو بین المربین والتالمیذ أو بین األولیاء والمربین  نفسیا، و كل عنف یمارس بین التالمیذ أنفسهم
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إضافة إلى كل أشكال العنف التي تمارس على التلمیذ في المدرسة أو المعهد وكل عنف یصدر منه 

  )http://www.turess.com/alchourouk/157894  ،ناجح الزغدودي( .في نفس اإلطار

ذلك السلوك العدواني الذي یحدث من بعض التالمیذ سواء إتجاه البعض : ویعرف أیضا بأنه  -

ى إتجاه المدیر نفسه أو إتجاه األدوات منهم أو إتجاه بعض معلمیهم في المدرسة ،أو حت

الحادة أو بإستخدام  باآلالتویكون العنف بإستخدام األیدي أو . والمعدات المدرسیة أو المباني

 .األلفاظ النابیة ، ویستهدف كل من األفراد والممتلكات

اه كل أشار هذا التعریف إلى أن العنف المدرسي هو كل سلوك عدواني یقوم به التالمیذ إتج   

  .الفاعلین في المؤسسة، وبمختلف الوسائل

كل فعل فردي أو جماعي موجه إللحاق الضرر باآلخر والذي یحدث داخل الوسط : " كما یعرف بأنه

ویكون ) إدارة ،أساتذة ،تالمیذ ،عمال( المدرسي من طرف مختلف الفاعلین في مؤسسة المدرسة

نف المدرسي یمكن أن یكون عنف جسدي ،أو فالع.  بصور مختلفة منها المادي ومنها المعنوي

معنوي سواء بین التلمیذ والتلمیذ أو بین التالمیذ والمربین ویظهر في المدرسة وما بها من إتجاهات 

وممارسات وعالقات تولد مجاالت لسوء الفهم والتمییز والتعدي والتهمیش والتي یمكن أن تؤدي إلى 

  " ب في ظهور العنفعدم إحترام ورفض األخرین ویمكن أن تتسب

(Le grand dictionnaire de la langue française, 1989:  )6489 .  

عكف هذا التعریف على التأكید على أن العنف المدرسي هو كل فعل ممارس من طرف جمیع       

  .الفاعلین التربویین داخل المدرسة، بهدف اإلیذاء

ة أو قهریة من السلوك تشمل اإلیذاء الجسدي أو أنماط هجومی: "ویعرف أیضا بأنه عبارة عن        

اإلساءة النفسیة أو اإلستغالل اإلقتصادي أو إتالف الممتلكات التي یقوم بها بعض الطلبة ضد 

 ). 99:2000، ،كمال الحوامدة( ".زمالئهم أو مدرسیهم 

لتي یقوم بها نستشف من خالل هذا التعریف أن العنف المدرسي یشمل السلوكات غیر السویة ا       

  .التالمیذ ضد زمالئهم ومدرسیهم بهدف إیذائهم
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العنف المدرسي هو جملة الممارسات التي تحدث في الوسط المدرسي یقوم بها :  المفهوم اإلجرائي -

التالمیذ وتتسم بالرغبة في إحداث ضرر مادي أو معنوي ضد األخرین من تالمیذ  أساتذة ،إداریین 

  .تتم بشكل فردي أو جماعي في غالب األحیان وضد ممتلكات المؤسسة ، و 

الفرد الذي یتابع دراسته في المرحلة االبتدائیة أو اإلعدادیة،   التلمیذ یقصد باصطالح    :التلمیذ/05

قلیة وسلوكیة مخالفة بصورٍة واضحٍة أو الثانویة،ویّغطي مرحلة تعلیمیة بعینها تتسم بخصائص ع

یتفاعل مع المادة المعرفیة المقّدمة له بطریقة مختلفة،   التلمیذ لخصائص المرحلة األخرى ذلك أنّ 

یتلقى المعرفة وهو واقع في صمیم الدهشة العقلیة األولى مّما یجعُل العملیات  التلمیذ ویمكن القول إنّ 

  . التعلیمیة والتربویة تواكبها ردود فعل نفسیة وعقلیة وسلوكیة خاصة

كما یعرف هو كل أنه فرد متلقي للعلم كما یعرف على أنه أساس العملیة  التعلیمیة من أجله       

المدارس وتواجد الكم الهائل من المعلمین فیها،والغرض األساسي هو إعداد هذا اإلنسان  أسست

.                                                                                       الصغیر للحیاة وبناء شخصیته وتأهیله

علمیه في قاعة الصف، والمقصود هنا تلمیذ كما یعرف على أنه الطفل البالغ الذي یتلقى التعلیم من م

  .                          سنة  18سنة  إلى  15المرحلة الثانویة الذي یتراوح عمره بین 

  : والتي تعني )Adolescence(مأخوذة من اللغة الفرنسیة َ  إن كلمة مراهقة :المراهقة -06

كما أنها ) النمو( الذي یتوقف فیه الفرد عن الكبرالعمر الذي یمتد من نهایة فترة الطفولة إلى الزمن " 

اإلقتراب أو :" أما في اللغة العربیة فتعني  ). 48 :2007 ،فوزي أحمد بن دریدي( ".تبدأ مع البلوغ

الدنو من الحلم وبذلك یؤكد علماء اللغة العربیة هذا المعنى في قولهم رهق بمعنى غشى أو لحق أو 

 ). 241: 1990، رابح تركي ( ."دنا

مرحلة عمریة محصورة بین الطفولة المتأخرة ومرحلة الشباب وهي : " أحمد شناتي بأنها  ویعرفها  -

  ."سنة للذكور 16-13سنة لإلناث و 15- 12في الغالب تكون بین 

 ( www.google .fr, le  09.11.2008 à 12h56). 
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یمیزها هي أزمة   سنة وما 18و  12فترة تبدأ بالبلوغ،وتمتد بین : " نهاأما مصطفى عشوي فیعرفها بأ-

 1995، محمد محمود الذنیبات ،عمار بوحوش ( ".غیر سویة هویة،وهي تنتهي إما بتكوین شخصیة سویة أو

:25  ( 

لیة الحركة واإلستقال كحب الجنسیة، الغرائز باستثارة تتسم انتقالیة مرحلةكما تعرف بأنها عبارة عن  -

وغناء الحیاة العاطفیة، وهي مرحلة تتطور فیها القدرات العقلیة خاصة الذكاء ، ویظهر فیها التفكیر 

 )Sillamy.N, 1999 :09 (  .المجرد ، وهي مرحلة تكوین عالقات صداقة وعالقات عاطفیة

 ي هذهـــكزة وذلك الن االبن فة مر ــــة في هذه المرحلــــون الجرعات التربویـــــي یجب أن تكــــــوبالتال      

البد أن تلتفت  كما أن األسرة،المرحلة یرید محاكاة غیر في كثیر من األشیاء والتي منها هذا األسلوب 

ما تستحقه من االهتمام  لنقطة حساسة وهي مراحل العمر المختلفة والتي تحتاج أن تعطى كل مرحلة

  .والرعایة

 18سنة إلى  12المرحلة العمریة الممتدة من إجرائیا ب لمراهقةایمكننا تعریف  :المفهوم اإلجرائي -

  . سنة تحدث فیها تغیرات فسیولوجیة ونفسیةعدیدة  وتنتهي بتكوین شخصیة سویة أو غیر سویة

سنة وقد تصل  16إلى  12تمتد من في الجزائر و المراهقة في المرحلة المتوسطة من التعلیم    

  .حلة سنة في نفس المر  18أحیانا إلى 

  فرضیات الدراسة: سادسا

قبل الولوج إلى الجانب المیداني وضعنا جملة من الفروض إلختبارها میدانیا  والتحقق من      

شرط أساسي في البحث العلمي، فنحن ال نستطیع التقدم في الدراسة مالم " صحتها، ذلك ألنها تعتبر 

فلكي یستطیع الباحث  .من أجلها نقوم بالبحث نبدأ بتفسیر مقترح أو حل للصعوبة التي تواجهنا والتي 

اإلجابة عن األسئلة التي أثارتها مشكلة بحثه فإنه یبدأ بصیاغة فروضه العلمیة والتي هي أفضل 

تفسیر یتضمن العالقة بین ظاهرتین أو متغیرین لم یثبت عنهما شيء بعد، أي أنه یستحق البحث 

 ). 115: 1999 ،یوسف عنصر وأخرون ( "  .واإلستقصاء
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فالفروض تعتبر إستنتاجات مستخلصة من الدراسة النظریة لموضوع الدراسة ، وهي في الواقع      

  عبارة عن حلول مسبقة مقترحة من طرف الباحث لإلجابة عن اإلشكالیة المطروحة في بدایة الدراسة

ولیس على . النهائیة وهي التي تواجه الباحث في المیدان وترسم له حدود دراسته للوصول إلى النتائج 

  .الباحث البرهنة على صدق هذه الفروض إنما علیه أن یتقبل النتائج مهما كانت إیجابیة أو سلبیة

  : فرضیات وهي كالتالي خمساولنا تغطیة موضوع الدراسة بوعلیه ح     

م قیاس وسیت .التالمیذ  لدى العدوانیة السلوكیاتواجهة م في  األستاذ یساهم -:  الفرضیة األولى

لفظي (أشكال العنف المدرسي  مواجهة كل التركیز على- : ذلك من خالل المؤشرات التالیة

  .،جسدي، رمزي وكذا إتالف وتخریب ممتلكات المؤسسة

إستخدام أسلوب الحوار وعدم إستعمال الخشونة في التعامل مع التالمیذ وكذا من خالل نصح -

رشــــاد التالمیذ حول مضــــار وأخطـــ نعكاسات ممارسة العنف سواء على المستوى النفسوإ -ـار وإ

  .إجتماعي أو البیداغوجي

في رصد أشكال ومظاهر العنف التي یقوم بها  التربیة مستشار  یساهم  -:  ثانیةالفرضیة ال    

 زام التالمیذ ببنودـــعلى ضرورة إلت هحرص : وسیتم قیاس ذلك من خالل المؤشرات التالیة. التالمیذ

 یؤكد وكذا من خالل.التدریسیة الحصص عن مهوغیاب مهحضور  متابعة،و  للمؤسسة الداخلي نونالقا

   المؤسسة وهیاكل ممتلكات على المحافظة ضرورة على التربیة مستشار لكم

 عن وكذا الدراسیة همبنتائج همإعالم أجل منأولیاء التالمیذ  مع لقاءاتجته لجملة من ابرمو 

 . المدرسة داخل  همسلوكیات

.  التالمیذ لدى العنیفة السلوكیات في التخفیف من التوجیه مستشار یساهم : ثالثةالفرضیة ال    

 ن للعنف ـــــــاء لتالمیــــذ الممارسیـــــــولیأب الـــــاالتص :الل المؤشرات التالیـــةـــــم قیاس ذلك من خـــــــــوسیت

شعاره التي یمرون  المراهقة مرحلة رــــومخاط بحاجات یفــــه للتالمیذ وكذا تعر .أبنائهــــم بسلوكیات ــــموإ

  .م حول اثار وعقوبات ضرب وشتم الزمالء واألساتذةهتوعیتبها وما تحدثه من تغیرات إنفعالیة، و 
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 لدى العنیفة السلوكیات مواجهة في المدرسیة واألنشطة البرامج  تساهم -:  رابعةالفرضیة ال    

 مخاطر حول  محاضرات برمجة   :یاس ذلك من خالل المؤشرات التالیةوسیتم ق. التالمیذ

 الحسن السلوك ، التعاون،   التسامح، السلم  :مثل المدرسیة القیم إكساب التالمیذ بعض وكذا .العنف

  .الثقافیة و  الریاضیة النشاطات في العمل على إشراك التالمیذ  مع . 

 مواجهة في التالمیذ وأولیاء المدرسیة اإلدارة أعضاء بین ملالتكا یساهم -:  خامسةالفرضیة ال    

اإلجراءات التي تقوم بها اإلدارة  - :وسیتم قیاس ذلك من خالل المؤشرات التالیة. العنیفة السلوكیات

عند قیام التالمیذ بسلوكیات  التربویین المساعدین تصرفات كل من العنف ، وكذا المدرسیة سوكیات 

طالعهم مع أولیاء التالمیذ و صلتواوأیضا عنیفة  أبنائهم والسعي إلى حل إنشغاالتهم  أوضاع على همإ

  .ومشكالتهم

    :الدراسات السابقة والمشابهة:  سابعا       

یتصف العلم بصفة التراكمیة إذ أن نقطة النهایة في بحث علمي ما هي نقطة البدایة في بحث       

.    ئرة المعارف ،و تناقل  المعطیات  العملیة من زمن آلخروهذا التراكم یسمح  بإشباع دا أخر ،

وتعتبر الدراسات السابقة ألي موضوع ما من أهم العوامل التي تساعد الباحث وترشده إلى الطریق 

الصحیح ذلك أنها تساعد الباحث من التمكن من فهم موضوعه فهما جیدا وبنطاق اشمل من فهمه 

الدراسات السابقة على توجیه الباحث الوجهة الصحیحة وتجنبه الذاتي ،  زیادة على ذلك تعمل 

الخروج عن الموضوع وذلك بتبیین اإلجراءات والخطوات المتبعة في مراحل البحث العلمي كما تعتبر 

الدراسات السابقة كذلك مرجعا هاما للباحث بما تقدمه من خطوات منهجیة أو مادة علمیة أو كأداة 

  . مقارنة یقوم بها الباحث

لمامنا بهذا هو الذي دفعنا إلى االطالع على الدراسات  السابقة و البحوث  التي  تناولت          وإ

لطالما  كان هذا الموضوع یفتقر إلى .  موضوع العنف المدرسي من وجهة نظر مستشاري التربیة 

ه دراسات  لنفس الموضوع  عدا موضوعات  مشابهة  له  تطرقت لبعض جوانبه ومن بین هذ

  :الدراسات التي یمكن إن نستعین بها في مراحل دراستنا  
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  :دراسات جزائریة: أوال

  .حول العنف المدرسي ومحدداته كما یدركها المدرسون والتالمیذ   :الدراسة األولى

، وهي عبارة عن دراسة میدانیة بثانویات مدینة  2007سنة ) خیرة خالدي(قامت بها الباحثة     

  .الجلفة

للعنف  التالمیذ أدراك و المدرسین إدراك بین االختالف عن الكشف إلى الدراسة هذه ت هدف     

 كذا و ، )الخ...بالجنس العنف ،عالقة أماكنه أشكاله، ، تكراراته( الجلفة مدینة ثانویات في المدرسي

 كیفیة

 الكشف و ،)ةعنیف غیر ، عنیفة (التالمیذ  طرف من األقسام في تقع التي المشوشة السلوكات إدراك

  . أخرى جهة من و التالمیذ جهة من المدرسین إدراك للظاهرة وفق التصدي طرق و األسباب عن

تلمیذ وتلمیذة من الثانویات الثالث ،  100وتمثلت عینة الدراسة في العینة العشوائیة المكونة من 

اإلعتماد على   ومسح شامل لجمیع مدرسي هذه الثانویات ، أما عن أدوات جمع البیانات فقد تم

 الدراسة من فرضیات للتحقق و .للتالمیذ آخر و للمدرسین موجه استبیان :  اإلستبیان من خالل 

  .بین المتوسطات للفروق "ت" اختبار و 2 ك أهمها من إحصائیة بمقاییس الباحثة استعانت

 تتصف التالمیذ طرف من ترتكب سلوكات تفشي  - :  التالیة  وتوصلت الدراسة إلى النتائج        

 ، تجریح ، النفسي من تحقیر العنف نوع من سلوكات و.إدراكهم حسب ضد المدرسین اآلداب بسوء

 . مختلفة أوقات في و عدیدة مرات هذا و إدراكهم الخ  ضد التالمیذ وفق...تهدید

 ضمنةالمت جمیع األبعاد على التالمیذ و المدرسین إدراك ین إحصائیة داللة ذات اختالفات هناك- 

 المادي اإلیجابي العنف عدا التالمیذ طرف من األقسام في تقع التي المشوشة السلوكات لقائمة

  األسري اإلهمال في تتمثل الجلفة مدینة ثانویات في العنف ظاهرة وراء األسباب أهم و ..المباشر

في  األولى رجةبالد فتتمثل للظاهرة التصدي طرق أما، المدرسین إدراك حسب) المدرسیة المشاكل ثم

 التوظیف واإلدارة، المدرسین عمل في األولیاء ،تدخل االكتظاظ مثل) المدرسیة المشاكل معالجة

 إدراك حسب و .المدرسین إدراك حسب الخ..األجور شرعیة،انخفاض غیر أسس المبني على
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 ر داخلالحوا لغة تنمیة و تبني ، التلمیذ احترام اإلنصات طریقة و في خاصة، تمثلت التالمیذ

 بین ملحوظة اختالفات وجدنا عموما و .التعنیف و العنف عن بعیدا الثانویة، التربویة المؤسسة

دراك إدراك المدرسین    . البحث فرضیات لمعظم التالمیذ وإ

  عــــــلتشجیا و وارـــــــالح ةــــــــثقاف اءـــــــإرس -:  اــــــأهمه من اقتراحات دةــــــة بعــــــالدراس وختمت      

 الثانویة التربویة ةــــالمؤسس داخل يـــــاللفظ مــــالتهج و ابــــــالعق أسلوب عن ادــــــاالبتع و اإلنصات و 

  .المعامالت و المقررات في و الخلقیة الدینیة بالتربیة االهتمام - خارجها و

  .العنف في المؤسسات التربویة حول   :الدراسة الثانیة

، وتمثلت مشكلة الدراسة في ) عبد الكریم قریشي و عبد الفاتح أبي مولود(بها كل من قام       

ة وعلى وجه ـــــدة على ظهور العنف في مؤسساتنا التربویـــــل المساعـــــــالوقوف عن كثب على العوام

ر ماهي مظاه -: ولقد طرحت الدراسة خمسة تساؤالت كما یلي. الخصوص اإلكمالیات والثانویات

  العنف المنتشر في مؤسساتنا التربویة إن وجدت ولمن توجه؟

هل یختلف إنتشار الظاهرة بإختالف جنس التالمیذ وتحصیلهم الدراسي وبنیتهم الجسمیة ومستواهم  -

 اإلقتصادي؟

  هل یختلف إنتشار الظاهرة بإختالف فترات الیوم واألسبوع والسنة؟ -

  إلمتحانات وبعدها ، وقبل ظهور النتائج وبعدها؟هل یختلف إنتشار الظاهرة قبل إجراء ا -

  هل یختلف إنتشار الظاهرة بإختالف بعض المتغیرات األخرى، كالمستوى التعلیمي والمادة؟ -

ولقد حاولت الدراسة اإلجابة على هذه التساؤالت من خالل اإلنطالق من فرض صفري مؤداه أنه ال 

  . رة العنف بإختالف المتغیرات السابق ذكرهاتوجد فروق ذات داللة إحصائیة في إنتشار ظاه

مستشارا تربویا ومساعدا تربویا في إكمالیات وثانویات والیة  142وتمثلت عینة الدراسة في  -

 .ورقلة 

ظهرت هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین مظاهر العنف المنتشرة في -: ولقد توصلت الدراسة إلى 

  .لفروق بین المستوى اإلعدادي والثانويمؤسساتنا التربویة ، ولم تختلف هذه ا
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ظهرت هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین المستهدفین بالعنف ، كما ظهرت النتیجة إختالف بین  -

  .المستویین اإلعدادي والثانوي

ظهرت هناك فروق ذات داللة إحصائیة في العنف بین الجنسین من التالمیذ ولم تختلف هذه  -

  .اإلعدادي والثانويالفروق بین المستویین 

ظهرت هناك فروق ذات داللة إحصائیة في العنف بین التالمیذ  بإختالف مستوى تحصیلهم ، ولم  -

  .تختلف هذه الفروق بإختالف المستویین اإلعدادي والثانوي

ولم  .ظهرت هناك فروق ذات داللة إحصائیة في العنف بین التالمیذ بإختالف بنیتهم الجسمیة  -

  .لفروق بإختالف المستویین اإلعدادي والثانويتختلف هذه ا

لم تظهر هناك فروق ذات داللة إحصائیة في العنف بین التالمیذ بإختالف مستواهم اإلقتصادي  -

  .،كما إختلفت هذه الفروق بإختالف المستویین اإلعدادي والثانوي

تواهم الدراسي ولم ظهرت هناك فروق ذات داللة إحصائیة في العنف بین التالمیذ بإختالف مس -

  .تختلف هذه الفروق بإختالف المستویین اإلعدادي والثانوي

 ظهرت هناك فروق ذات داللة إحصائیة في العنف بین التالمیذ بإختالف فترات األسبوع -

  .ولم تختلف هذه الفروق بإختالف المستویین اإلعدادي والثانوي) النهایة -المنتصف - البدایة( 

 ات داللة إحصائیة في العنف بین التالمیذ بإختالف فترات السنةظهرت هناك فروق ذ -

  .ولم تختلف هذه الفروق بإختالف المستویین اإلعدادي والثانوي) النهایة -المنتصف - البدایة( 

ظهرت هناك فروق ذات داللة إحصائیة في العنف بین التالمیذ بإختالف شهور السنة، ولم تختلف  -

  .تویین اإلعدادي والثانويهذه الفروق بإختالف المس

ظهرت هناك فروق ذات داللة إحصائیة في العنف بین التالمیذ قبل إجراء اإلمتحانات وبعدها، ولم  -

  .تختلف هذه الفروق بإختالف المستویین اإلعدادي والثانوي

ظهرت هناك فروق ذات داللة إحصائیة في العنف بین التالمیذ قبل ظهور نتائج اإلمتحانات  -

  .ها، ولم تختلف هذه الفروق بإختالف المستویین اإلعدادي والثانويوبعد
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ولم  ظهرت هناك فروق ذات داللة إحصائیة في العنف بین التالمیذ األصلیین بالمؤسسة والمحولین -

  .تختلف هذه الفروق بإختالف المستویین اإلعدادي والثانوي

ناصر المسببة للعنف ، ولم تختلف هذه ظهرت هناك فروق ذات داللة إحصائیة في العنف بین الع -

  .الفروق بإختالف المستویین اإلعدادي والثانوي

ظهرت هناك فروق ذات داللة إحصائیة في العنف بین الطرق المقترحة للتخفیف من العنف، ولم  -

  .تختلف هذه الفروق بإختالف المستویین اإلعدادي والثانوي

ال تختلف من حیث المتغیرات السابق ذكرها بین المستویین وهكذا تؤكد هذه النتائج أن ظاهرة العنف 

  .اإلعدادي والثانوي 

  : ویختم الباحثان الدراسة بتقدیم مقترحات للتخفیف من حدة الظاهرة منها     

  .تعیین أخصائیین بالمؤسسات التعلیمیة وال سیما في المستوى اإلعدادي -

  .التربوي ضرورة زیادة عدد مستشاري التربیة بالمؤسسات -

  .تفعیل دور جمعیة أولیاء التالمیذ لتهتم بهذه الجوانب ومتابعة سلوك التالمیذ -

اإلهتمام بالتالمیذ في المؤسسات التربویة في جمیع الجوانب الجسمیة والنفسیة والتربویة والخلقیة -

  .واإلجتماعیة لنجعل منهم مواطنین صالحین

  .تأسیس نوادي بالمؤسسات التربویة -

  .د العالقة بین األسرة والمدرسةتوطی -

 )426:  2003عبد الكریم قریشي، عبد الفتاح أبي مولود،( .إنجاز قاعات خاصة بالترفیه بالمؤسسات التربویة -

  العنف في المدارس الثانویة الجزائریة حول  : الدراسة الثانیة  

نایف العربیة  بجامعة)  فوزي أحمد بن دریدي( الدراسة من طرف الباحث تم إنجاز هذه 

تلمیذ  180طبقت على وهي عبارة عن دراسة میدانیة .  2007الریاض، سنة  –للعلوم األمنیة 

ثانویتین بوالیة سوق أهراس، وتمحورت مشكلة الدراسة حول خطورة ظاهرة العنف في المرحلة الثانویة 
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اولة مقاربتها لمعرفة بحجمها ونتائجها على المؤسسة التربویة وعلى المجتمع كله وذلك من خالل مح

  :وجاء السؤال اإلشكالي المركزي كما یلي. عواملها وتمثالتها عند تالمیذ المرحلة الثانویة

  ماواقع العنف وماتمثالته وعوامله في المرحلة الثانویة في الجزائر ؟ -  

  :أما التساؤالت الفرعیة فهي

  كیف یتمظهر العنف في المرحلة الثانویة في الجزائر ؟ -

  امل العنف في المرحلة الثانویة في الجزائر ؟ماعو  -

 ماتمثالت تالمیذ المرحلة الثانویة للعنف؟ -

  .وتجدر اإلشارة إلى أن الباحث لم یضع فرضیات للبحث بل إكتفى فقط بطرح التساؤالت 

 : ولقد هدفت الدراسة إلى تحقیق مایلي  

  .في الجزائر المرحلة الثانویة  تحدید حجم إنتشار ظاهرة العنف لدى تالمیذ -

 .دراسة العوامل السوسیولوجیة المؤدیة إلى عنف التالمیذ -

 .دراسة تمثالت التالمیذ للعنف المدرسي -

  :أما عن أهمیة الدراسة فتمثلت في     

فهم وتحلیل ظاهرة العنف المدرسي في مرحلة محددة وهي مرحلة التعلیم الثانوي ومن ثم الوصول -

لول مالئمة تنطلق من تشخیص دقیق وبعید عن كل إنفعال أو ردة إلى تقدیم إقتراحات وتوصیات وح

  .فعل إرتجالیة لتكون طرائق عالجها فعالة

كما أنها تمثل بدایة إلنتاج معرفة علمیة متخصصة ستتبع بغیرها من الدراسات سواء من طرف  

  .الباحث أو من طرف غیره من المشتغلین بالموضوع نفسه

لدراسة على المنهج الوصفي، الذي یمكن من دراسة الظاهرة محل ولقد اعتمد الباحث في هذه ا -

 .الدراسة وتحلیل البیانات والنتائج 
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أما عینة البحث فهي عینة عشوائیة منتظمة أختیرت وفقا لألسس العلمیة والمنهجیة  تكونت  -

ش تلمیذ من ثانویة مداورو  146تلمیذ من ثانویتین بوالیة سوق أهراس حیث تم إختیار  180من 

 .تلمیذ من ثانویة المشروحة 34و

المالحظة خالل المرحلة اإلستطالعیة للدراسة    أما عن أدوات جمع البیانات فقد إستخدم الباحث

وأجرى عدة مقابالت مع كل من األساتذة والمؤطرین اإلداریین  وبعض التالمیذ لمعرفة أرائهم حول 

  .ظاهرة العنف المدرسي

مارة حیث تمت صیاغة ثالثة نماذج منها كانت اإلستمارة الموجهة كما تم اإلعتماد على  اإلست

للتالمیذ هي المركزیة والتي إعتمد علیها الباحث بالدرجة األولى في حین وجهت اإلستمارتین الباقیتین 

تجاهاتهم حول الظاهرة   . لكل من األساتذة واإلدارة فقط لمعرفة أرائهم وإ

  :لى إستنتاجات عامة تمثلت فيولقد توصل الباحث بعد هذه الدراسة إ

تنتشر ظاهرة التغیب عن الدراسة دون تقدیم عذر بشكل ظاهر في الثانویتین وهذا یدل على أن  -

  .الفضاء المدرسي ال یوفر المحفزات الالزمة لتكیف التلمیذ مع النظام التربوي 

ي كلي یمر به كما تدل هذه الظاهرة على وجود مشكالت عائلیة ونفسیة على مستوى إجتماع -

  .التلمیذ

ظاهرة التعرض لهیاكل المؤسسة عن طریق تخریبها ، مالحظة في كل من المؤسستین وهذا ناتج  -

عن عدة عوامل عددها التالمیذ وتلخصت إجماال في عوامل ذاتیة وعوامل خارجیة تمثلت أساسا في 

  .شعور التلمیذ بالظلم المسلط علیه 

  .ن قاموا بشتم أساتذتهم في الثانویتینالنسب المرتفعة للتالمیذ الذی -

  ) .تناول المواد الضارة(برز العنف ضد الذات في المؤسستین  -

هناك توجه عند التالمیذ لإلنتحار ،ویرجع ذلك إلى حالة الالأمل والعزلة والالقدرة على تغییر الواقع  -

  .أو توجیهه 
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الضمانات الضروریة للتالمیذ حتى یتكیفوا إن النسق المدرسي واألسري لم یستطیع كل منهما تقدیم  -

  .مع مجتمعهم والتغیرات التي تحدث به

التمثالت التي یحملها التالمیذ عن األساتذة تختلف عن تلك التي یحملها هؤالء عنهم فاألساتذة ال -

یرجعون العنف لسلوكهم أو تكوینهم ، بینما یرجونه للتالمیذ الذین یعانون من مشكالت أسریة 

لى سلوك اإلدارة ، وفي المقابل فإن التالمیذ یرون أن أساتذتهم ال یحترمونهم وهو ما ومدرس یة وإ

  )2007فوزي أحمد بن دریدي، ( . یفسرون به رد فعلهم العنیف

   :الدراسات العربیة:ثانیا

 وطالبات طلبة من عینة میدانیة على دراسة) الشباب بین العنف سلوك(حول : الدراسة األولى

 وقد المدرسیة ، غرب الجیزة إدارة في وطالبة طالب 150 على  ،2000سنة  الثانویة المرحلة

 سلبیة أو ة ایجابي معنویة أو مادیة عنیفة أعمال بارتكاب سلوكهم اتسم

 .بحي كأداة االستمارة المیدانیة الدراسة في واستعملت أشیاء أو أشخاص نحو موجهة

 على النتائج جاءت فقد اإلناث عنف من ةنسب أكبر الذكور عنف أن إلى الباحث وتوصل

 : التالي النحو

 ℅100 بنسبة  حادة اآلالت وباستخدام باألیدي األولى المرتبة احتلت  -

 المدرسیة اإلدارة و المدارس نحو الطالب من موجه العنف جاء الثانیة المرتبة وفي-

 ℅ 40 بنسبة ومشاجرات شتائم صورة في والمدیر

 بنسبة المدرسة ومرافق المدرسي األثاث نحو الموجه جاء العنف ةالثالث أما المرتبة-

28℅ 

 لیظهروا بصورة للعنف یتوجهون الطالب أن اتضح المشتركة للمدارس وبالنسبة *

 ℅ 23 بنسبة بإعجابهم لیفوزا البنات أمام الرجال

 )ن ظاهرة العنف المدرسي وما یمارس في بعض المدارس من عدوا( حول  :الدراسة الثانیة-

قام بإعدادها عبد الرحمن العیسوي ، وهدفت هذه الدراسة إلى التركیز على ما یمارس في   
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 المعلمین ضد الطالب جانب ومن الطالب على المعلمین جانب من بعض المدارس من عدوان

 من ضعف السلوك عن هذا  یكشف وما والمدرسة ، وأمتعتها ومرافقها المدرسة إدارة ،وضد

 قیم عن الطالب وبعد ، الطالب فیها یتعلم التي المدرسة نحو اءباالنتم الشعور

 .والدینیة األخالقیة والمعاییر والمثل للقیم واالمتثال والطاعة واالنضباط االلتزام

 :التالیة  على الفرضیات الدارسة ارتكزت ولقد     

 .الراهن الوقت في المدارس في واسع بشكل ینتشر المدرسي العنف إن -

 .الخ... والسب والشتم كالضرب مختلفة أسالیب أو أشكاال یتخذ المدرسي لعنفا إن -

 إلى ولیس األسباب أو السببیة العوامل من كبیر عدد إلى یرجع المدرسي العنف إن -

 .واحد عامل

 نفسه المشاغب الطالب على األول لمحل ا في تقع المدرسي العنف عن المسؤولیة أن -

 .الخارجي والمجتمع الطالب أسرة وعلى المعلمین علىو  المدرسیة اإلدارة وعلى

 سوف أنه ،و الماضي في علیه كان عما الراهن الوقت في زاد قد المدرسي العنف إن -

 .اآلن علیه هو عما المستقبل في یزداد

 .الطالب زمالء من السوء بأقران یتأثر المدرسي العنف إن-

 ر انتشا على تساعد التي العوامل من قلقوال واإلحباط والفشل بالظلم الطالب شعور إن-

 .المدرسي العنف

 .مدرسته إلى أسرته داخل عنف من یراه ما ینقل الطالب إن-

 .العنف تفشي في تسهم السیئة الدراسیة المناهج إن -

 العنف تفشي على الدالة بالمظاهر یتعلق ، فیما وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة     

 : المدرسي

 الكتب تمزیق ، ℅ 61.12 السب ، ℅ 63.3 الجدران على الكتابة ،℅ 69.4الضرب -
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 هذه أقل ، وكانت بالقدم الركل ، الدفع مثل أخرى ظواهر جانب إلى ، ℅ 51.5 والكراسات

 لحاسب ا أجهزة كسر : الدراسة في المشاركین جانب من إقرار الظواهر

 ℅ 14.3  سبورةال كسر ، ℅ 13.8 األبیض بالسالح الضرب ،℅ 13.3 اآللي

 وكان المدرسي العنف حدوث عن المسؤولة العوامل تعدد عن الدراسة هذه كشفت كما     

 : أبرزها

  ℅82.7 التالمیذ نظر في المدرسین هیبة ضعف  -

  .حول المرشد التربوي ودوره الفاعل في حل مشاكل الطلبة: الدراسة الثالثة

سماعیل محمد الغول( ولقد قام بإعداد هذه الدراسة كل من الباحثین    )هادي مشعان ربیع وإ

، وهي عبارة عن 2007بجامعة التحدي كلیة إعداد المعلمین بلیبیا ، قسم العلوم السلوكیة، ، سنة 

دراسة نظریة لبعض المشكالت الیومیة التي تواجه الطلبة داخل المؤسسات التعلیمیة، من حیث 

  .بها عالجها والتخلص منها  أسباب هذه المشاكل ،والطرق السلیمة التي یمكن

قدم وتم تناول موضوع الدراسة من خالل  تقسیمها إلى ثالثة عشر فصل ، قبل الولوج فیها      

الباحثین لمحة عن التقدم التكنولوجي السریع وتعقد الحیاة  وتشابك العالقات اإلجتماعیة وكیف أثرت 

  .على تقلص أدوار ووظائف المدرسة

أشكاله، عوامله، طرق التعرف على :صل األول حول مشكلة التأخر الدراسي وعلیه تمحور الف    

  .التلمیذ المتأخر دراسیا و عالجه

تعریفها ، أسالیبها : في حین تضمن الفصل الثاني مشكلة الغش في اإلختبارات التحصیلیة    

أما   .عالج هذه المشكلةالعوامل المؤدیة لها، أثر الغش على التربیة والتعلیم، دور المرشد التربوي في 

العوامل المؤثرة فیه دور المرشد : الفصل الثالث فتطرق فیه الباحثان إلى مشكلة عدم التكیف الدراسي 

. تعریفها ودور المرشد في عالجها: وتناول الفصل الرابع مشكلة الهروب من المدرسة  .في عالجها
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یر القلق على الطالب، أسباب القلق، دور تأث: وفي الفصل الخامس تم تناول مشكلة قلق اإلمتحانات

  .المرشد في عالجها

أسبابه ، مظاهره و دور المرشد : : أما الفصل السادس فتضمن مشكلة شرود الذهن وتشتت اإلنتباه

  .في عالجها

تعریفها ،أشكالها ،أسبابها ودور المرشد التربوي : في حین تمحور الفصل السابع حول مشكلة الكذب

  .في عالجها

مفهومها ، أسبابها ودور المرشد التربوي في : ا الفصل الثامن فتناول مشكلة الدافعیة لإلنجاز أم

  .عالجها

تعریفه ،مظاهره، أسبابه ودور المرشد التربوي في : ونجد الفصل التاسع تلخص في مشكلة العدوان 

  .عالجها

  .شد التربوي في عالجهأشكاله ودور المر : وتلخص الفصل العاشر في مشكلة التمرد أو العصیان 

تعریفها ، تقسیماته، أسبابه، : أما الفصل الحادي عشر فتضمن مشكلة التخلف العقلي            

أما الفصل الثاني عشر فتم فیه التعرض للدراسات السابقة التي رشد التربوي في عالجهودور الم

  .تناولت جانب أو بعض جوانب الدراسة باللغتین العربیة واألجنبیة

وختمت الدراسة  بالفصل الثالث عشر والذي مثل إطارا عاما لرعایة سلوك الطالب               

وتقویمه إحتوى بدوره على المشكالت السلوكیة المدرسیة، أدوار ومسؤولیات المؤسسات التربویة، دور 

  .مدرسةالمدرسة في رعایة السلوك لدى الطالب، ألیة العمل المقترحة لتنمیة سلوك الطالب بال

 ). 2007مشعان ربیع، إسماعیل محمد الغول،هادي  (

عبارة عن دراسة وهي  2007، سنة ) طه عبد العظیم حسین( قام بإعداد هذه الدراسة الباحث     

دور ، و نظریة تطرق فیها إلى برامج مواجهة العنف المدرسي ، إستراتیجیات داخل الفصل الدراسي 

  :الدراسة الرابعةال

  .ظاهرة العنف المدرسي وما یمارس في بعض المدارس من عدوان حول           
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ظاهرة العنف  حول، 2007 ، )  عبد الرحمان العیسوي(قام بإعداد هذه الدراسة الباحث     

من جانب المعلمین على الطالب ومن جانب .المدرسي وما یمارس في بعض المدارس من عدوان

والمدرسة وما یكشف عن هذا السلوك ، رسة ومرافقها وأمتعتهاوضد إدارة المد، الطالب ضد المعلمین

وبعد الطالب عن قیم االلتزام ، من ضعف الشعور باالنتماء نحو المدرسة التي یتعلم فیها الطالب

  . واالنضباط والطاعة واالمتثال للقیم والمثل والمعاییر األخالقیة والدینیة

  : حاورها األساسیة وصیغة بالكیفیة التالیةولقد ارتكزت الدراسة على فرضیات شكلت م    

  . إن العنف المدرسي ینتشر بشكل واسع في المدارس في الوقت الراهن * 

  ... إن العنف المدرسي یتخذ إشكاال أو أسالیب مختلفة كالضرب والشتم والسب* 

  . مل واحدإن العنف المدرسي یرجع إلى عدد كبیر من العوامل السببیة أو األسباب ولیس إلى عا* 

إن المسؤولیة عن العنف المدرسي تقع في المحل األول على الطالب المشاغب نفسه وعلى اإلدارة * 

  . المدرسیة وعلى المعلمین وعلى أسرة الطالب والمجتمع الخارجي

وانه سوف یزداد في ، أن العنف المدرسي قد زاد في الوقت الراهن عما كان علیه في الماضي* 

  . علیه اآلن المستقبل عما هو

  . أن العنف المدرسي یتأثر بأقران السوء من زمالء الطالب * 

أن شعور الطالب بالظلم وبالفشل واإلحباط والقلق من العوامل التي تساعد على انتشار العنف * 

  . المدرسي 

  .  أن الطالب ینقل ما یراه من عنف داخل أسرته إلى مدرسته* 

  . یق فناء المدرسة من العوامل التي تسهم في تفشي ظاهرة العنفوض،ول وازدحامها صأن كثافة الف* 

  . أن المناهج الدراسیة السیئة تسهم في تفشي العنف* 

وكذلك عدم إقامة معسكرات العمل والنشاط للطالب ، عدم توفر وسائل جیدة لقضاء وقت الفراغ* 

  . كل هذا یسهم في انتشار العنف المدرسي.وقلة نشاط األسر المدرسیة

  . أن العنف العام الذي یشاهده الطالب في الشارع إلى داخل المدرسة* 
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أن مشاهدة أفالم العنف في التلفاز والسینما تسهم في تكوین عادة العنف لدى المشاهد وخاصة * 

  . المشاهد صغیر السن

  . أن األوضاع السائدة في المدرسة الحالیة تربي الطالب على العنف* 

  . ة من المشاركین سبق لها أن تعرضت لحوادث العنف والسرقة في المدرسةأن هناك نسبة كبیر * 

  . أن هناك قلة من المشاركین كانوا ال یشعرون باألمن داخل المدرسة* 

   .أن وسائل منع العنف أو مكافحته وعالجه هي وسائل متعددة وشاملة * 

  . الخارجي أن العنف داخل المدرسة قد یتحول إلى جنوح األحداث في المجتمع* 

الضرب :فیما یتعلق بالمظاهر الدالة على تفشي العنف المدرسي ، ومن أبرز نتائج هذه الدراسة

تمزیق الكتب ،%) 61.12(السب والقذف، %)63.3(والكتابة على الجدران، %)69.4(والكف

ل وكانت أق. وتكسیر التخت، الركل بالقدم، إلى جانب ظواهر أخرى مثل الدفع%) 51.5(والكراسات

  :هذه الظواهر إقرارا من جانب المشاركین في الدراسة

كسر الصبورة ، %)13.8(الضر بالسالح األبیض ، %)13.3(كسر أجهز الحاسب اآللي

)14.3 .(%  

  : وكان أبرزها، كما كشفت هذه الدراسة عن تعدد العوامل المسؤولة عن حدوث العنف المدرسي

   %.82.7ضعف هیبة المدرسین في نظر التالمیذ-1

وكشفت هذه الدراسة على %. 72.9توفر الدروس الخصوصیة كبدیل عن االنتظام في الحصص -2

أسباب دینیة تتمثل في ضعف : *تعدد أسباب حدوث العنف المدرسي وال ترجع إلى سبب واحد

  . الشعور الدیني

  . أسباب أخالقیة تتمثل في ضعف الشعور األخالقي والقیم األخالقیة*

  . لیمیةأسباب تربویة وتع*

  . أسباب اجتماعیة وأسریة*
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تكشف هذه الدراسة أن العنف المدرسي قد زاد في الوقت الراهن عما . أسباب إداریة وأمنیة ونظامیة* 

أن العنف المدرسي سوف یزداد %)73.9(توقعت الغالبیة اإلحصائیة وهي %). 74.1(كان علیه في

والحد من انتشاره على أسس  .ج الالزمة لعالجهمما یتطلب تكثیف البرام، في السنوات الخمس القادمة

  . علمیة وتربوي ونفسیة وقانونیة

والمدارس  .والثانوي الفني، وتؤكد أیضا هذه الدراسة من حیث مقارنة انتشاره بین مدارس الثانوي العام

، %)83.2(اإلعدادیة واالبتدائیة ودور الحضانة على أنه أكثر انتشارا في المدارس الثانویة الفنیة 

فالعنف المدرسي یعم جمیع المدارس ولكن بدرجات ، %)32.7(ویلي ذلك مدارس الثانوي العام 

  ).103- 101 :2007،عبد الرحمان العیسوي( .متفاوتة

  .حول العنف الطالبي في الجامعات األردنیة الرسمیة والخاصة  :الدراسة الخامسة

وتعتبر .  األردن –امعة الزرقاء األهلیة بج)  كمال حوامدة( قام بإعداد هذه الدراسة الباحث 

هدفت إلى تسلیط  طالب من ستة جامعات أردنیة، 6000طبقت على هذه الدراسة دراسة میدانیة 

  :من خالل اإلجابة على األسئلة التالیة جامعات األردنیةالضوء على العنف الطالبي في ال

  میة والخاصة من وجهة نظرهم؟ما درجة انتشار العنف بین طلبة الجامعات األردنیة الحكو  -

 ما أنواع العنف التي یمارسها الطلبة داخل الجامعات الحكومیة والخاصة باألردن؟ -

 مالدوافع الكامنة وراء هذه الظاهرة اإلجتماعیة؟  -

 ما مدى إنتشار بعض أنواع الثقافات التي تساعد على سلوك العنف؟ -

 امعي ؟ماألثار الناتجة عن السلوك العنفي داخل الحرم الج -

 ماهي وسائل التخفیف من هذه الظاهرة؟ -

  :أما فرضیات الدراسة التي إنطلق منها الباحث فتتمحور في أربع فرضیات وهي     

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین طلبة السنتین األولى والثانیة من جهة والسنتین الثالثة والرابعة  -

  .من جهة أخرى
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  .بین الطلبة الذكور واإلناث من حیث المشاركة في العنفتوجد فروق ذات داللة إحصائیة  -

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الطلبة الریفیین والحضریین من حیث درجة المشاركة في  -

  .العنف

 .توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین عنف طلبة الكلیات العلمیة وطلبة الكلیات األدبیة -

هداف لدراسة هذا الموضوع تتمثل في التعرف على ظاهرة العنف وقد حدد الباحث جملة من األ      

وكذا محاولة معرفة األشكال المختلفة للعنف الذي .الطالبي، وعلى مدى إنتشارها بین طلبة الجامعات

  .یمارس بین الطلبة، والتعرف على الدوافع واألسباب الكامنة وراءها

  .نف في الجامعات األردنیة ومعالجتهاوأخیرا إقتراح وسائل تؤدي للتقلیل من ظاهرة الع

ولقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على منهج المسح اإلجتماعي بالعینة ألراء الطلبة ،وتم  -

   تصمیم إستبانة خاصة للتعرف على سلوك العنف في الجامعات األردنیة من وجهة نظر الطلبة ذاتهم

 .حصلوا على عقوبات تأدیبیة وتم إستخدام  المقابالت الشخصیة  لعینة من الطلبة 

ولقد إعتمد الباحث في دراسته هذه على طلبة الجامعات األردنیة من مستوى درجة البكالوریوس   

طالب وطالبة من ستة جامعات أردنیة رسمیة  6000للسنوات األربع ،ویقدر مجتمع الدراسة ب 

  .وخاصة

داللة إحصائیة بین طلبة السنتین  وتوصل الباحث من خالل دراسته هذه إلى أنه توجد فروق ذات

، أي أن الطلبة من )0.59(والسنتین الثالثة والرابعة من جهة أخرى) 0.62(األولى والثانیة من جهة

مستوى السنة الدراسیة األولى والثانیة یعتبرون أكثر عنفا، ویرجع ذلك إلى دخول الطلبة مرحلة جدیدة 

ورة مثالیة في أذهانهم ، إذ یواجه مشكالت تتعلق وعدم تكیف مع الواقع الجدید الذي كان له ص

وبالتالي یصبح یشعر بنوع من عدم .....بالتسجیل واإلرشاد ، وكیفیة تكوین عالقات مع الزمالء 

  .التكیف یدفعه إلى العنف

  كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الطلبة الذكور واإلناث من حیث المشاركة في       

نعكاساتها على الشبابمجتمعنا ومدى ت   .أثیر السلطویة في األسرة وإ
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أیضا وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الطلبة الریفیین والحضریین من حیث درجة المشاركة    

في العنف، وتوصل إلى أنه یوجد عنف عند الریفیین أكثر منه عند الحضر ویرجع ذلك إلى التعصب 

نقل إلى المدن، كماتوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین عنف القرابي للریفین الذي یربطهم عند الت

طلبة الكلیات العلمیة وطلبة الكلیات األدبیة ، حیث توصل إلى أن طلبة الكلیات اإلنسانیة هم أكثر 

عنفا من الكلیات العلمیة ویعزى ذلك إلى ضعف التحصیل الدراسي للطلبة من جهة ووجود وقت فراغ 

  .اجبات الدراسیة وعدم الجدیة في الدراسةكبیر لدیهم بسبب قلة الو 

ووجد الباحث أن السبب والدافع األساسي لممارسة العنف هو شعور الطلبة بنوع من الكبت الزائد 

  .% 76وذلك بنسبة 

وبذلك وضع الباحث جملة من اإلقتراحات والتوصیات التي من شأنها أن تقلل من حدة الظاهرة  

  .لبة باألسلوب الحسنتشجیع الحوار بین الط -  :منها

  .زیادة األنشطة الطالبیة ودعمها لمأل الفراغ والتنفیس عن الطاقات الكامنة  -

  .تكثیف التواصل مع الطلبة على المشاركة واإلنضمام لمجالس الطلبة واألندیة الطالبیة -

بالمسؤولیة ، دون التوجیه واإلرشاد لتكون العالقة بین الطالب والطالبة قائمة على اإلحترام والشعور  -

  .إلحاق األذى بسمعة الطرف األخر

 )117 -95: 2000كمال حوامدة، ( .إیجاد مادة رئیسیة تهتم بالقضایا السلوكیة والمجتمعیة -

  .حول دور المدرسة الثانویة في مواجهة العنف الطالبي: الدراسة السادسة

 تلمیذ 100طبقت على میدانیة دراسة  هي عبارة عنو ،  قام بإعدادها عادل عبد اهللا الشرقاوي

هدفت  ،من أعضاء الهیئة التدریسیة في محافظة بور سعید بمصر 50المدارس الثانویة العامة و من

العامة ، والكشف عن األسباب التي  الكشف عن واقع ظاهرة العنف لدى تالمیذ المدارس الثانویةإلى 

الحد من الظاهرة لدى تالمیذ المدارس  تؤدي إلى عنف التالمیذ،وكذا التعرف على دور التربیة في

العامة؟  ماواقع ظاهرة العنف لدى تالمیذ المدارس الثانویة :خالل اإلجابة على األسئلة التالیة .الثانویة
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ماألسباب التي تؤدي إلى عنف التالمیذ؟ وأخیرا ما دور التربیة في الحد من الظاهرة لدى تالمیذ 

  المدارس الثانویة؟

احث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي، الذي یمكن من دراسة الظاهرة محل ولقد اعتمد الب -

 .الدراسة وتحلیل البیانات والنتائج 

المدارس الثانویة العامة  من تلمیذ 100أما عینة البحث فهي عینة عشوائیة   تكونت من  -

 من أعضاء الهیئة التدریسیة في محافظة بور سعید بمصر 50و

عضاء الهیئة التدریسیة وأولیاء إستطالع رأي أل  مع البیانات فقد إستخدم الباحثأما عن أدوات ج    

ستبیان موجه إلى أعضاء الهیئة التدریسیة والتالمیذ والتلمیذات    .األمور،وإ

  :ولقد توصل الباحث بعد هذه الدراسة إلى إستنتاجات عامة تمثلت في    

تراجع بعض القیم األخالقیة : ود للطالب نجدمن أكثر العوامل المسببة للعنف والتي تع -أوال

  .واإلجتماعیة ، نقص الوعي الدیني، قرناء السوء

ضعف إلتزام بعض األساتذة :من أكثر العوامل المسببة للعنف والتي تعود لألستاذ نجد  -ثانیا

بأخالق وسلوكیات المهنة ، ضعف صالحیات األستاذ في ضبط سلوك الطالب، میل بعض األـساتذة 

  .ستخدام أسلوب العقابإل

تهاون إدارة المدرسة في : أكثر العوامل المسببة للعنف والتي تعود إلدارة المدرسة نجدمن  -ثالثا    

التعامل مع بعض التالمیذ المشاغبین ،ضعف اإلهتمام باألنشطة المدرسیة وغیاب اإلرشاد التربوي 

  .والنفسي

ف في المدارس الثانویة فیكون عن طریق تفعیل دور أما عن دور التربیة في الحد من ظاهرة العن   

  :دور إدارة المدرسة على  -أ: المدرسة الخلقي والثقافي والفكري عن طریق

  .العمل على تقلیل كثافة الفصول الدراسیة -

  .اإلهتمام بتفعیل األنشطة المدرسیة لشغل أوقات الفراغ -
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 مام باإلنسان والمجتمع والقیم وتقویة الوازع الدیني اإلهتمام بمناهج التربیة الدینیة ،من حیث اإلهت -

  .وذلك یجعلهم قادرین على مواجهة العنف باإلیمان باهللا 

اإلهتمام بالقدوة في المجتمع، والتركیز على النماذج المشرفة من سیرة العلماء ورجال الدین  -

  .والمفكرین ولهم تأثیر في المجتمع

تخاذ اإلجراءات المناسبة لمنع عقد إجتماعات دوریة إلدارة الم - درسة لمناقشة مشكالت العنف، وإ

  .حدوثه

  .عمل درجات أعمال السنة على سلوكیات واألخالق -

تخاذ إجراءات رادعة تجاه التالمیذ المشاغبین مهما كان  - إلغاء قرارات المحاباة لفئة من التالمیذ، وإ

  .وضع أسرتهم

  .للتعبیر عن مشاعرهمالعمل على إحترام رأي وفكر التالمیذ  -

  .التحذیر من رفقاء السوء -

العمل على التشخیص المبكر للعنف وتصمیم المقاعد من المطاط المقوى وان یكون زجاج الفصول -

  .من مواد ال یسهل كسرها

  :ویتمثل في: دور األستاذ- ب

  .اإلهتمام بالوعي الدیني لدى التالمیذ -

  .یكون القانون في صف األستاذاإلهتمام بمبدأ الثواب والعقاب، وأن  -

  .العمل على التوجیه واإلرشاد النفسي واإلجتماعي للتالمیذ -

  .العمل على حل مشكالت التالمیذ -

  .عودة أسلوب الحوار بین األستاذ والتالمیذ على أن یتسم بالحب والدیمقراطیة -

  .التشویقعدم اإلعتماد على األسالیب التقلیدیة في الشرح، وأن یكون عن طریق  -

  :ویتمثل في : دور التالمیذ -ج

  .تشجیع اإلنتماء للمدرسة للحفاظ علیها مثل بیته -
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  .العمل على تشجیع التلمیذ وأن یكون له هدف یرید تحقیقه -

  .هذا باإلضافة إلى دور كل من األسرة ووسائل اإلعالم

لدى التالمیذ من خالل وفي النهایة ختم الباحث دراسته بالقول البد من حل لمشكلة العنف     

  .اإلهتمام بمدخالت النظام التعلیمي من معلمین،تالمیذ،مرافق ،أخصائیین ، أجهزة ومناهج

  )186-179: 2012عادل عبد اهللا الشرقاوي وآخرون ، (                              

  .الثانویة حلةر ظاهرة العنف بین تالمیذ المحول : ةبعالدراسة السا

 تالمیذطبقت على  دراسة میدانیة  وهي عبارة عن، محمد السید حسونة قام بإعدادها 

  مظاهر العنف لدى تالمیذ محلیا وعالمیا :الكشف عن هدفت إلى  ،وتلمیذات المرحلة الثانویة بمصر

األسباب الكامنة وراء إنتشار ظاهرة العنف لدى التالمیذ وأخیرا تصور مقترح للحد من ظاهرة العنف 

  . لدى التالمیذ

 في محاولة لوصف وتشخیصولقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي،  -

 . ، بغیة وضع حلول مناسبة لهاالظاهرة

  :النتائج التالیةولقد توصل الباحث بعد هذه الدراسة إلى     

  :مظاهر العنف لدى تالمیذ محلیا وعالمیا تتمثل في السلوكیات المنحرفة التالیة إن أهم    

  .اإلعتداء أو الهجوم على األساتذة-

  .القیام بحرق األشیاء الثمینة داخل المدرسة-

  .تكوین عصابة یشترك فیها مجموعة من الشباب -

  .تعاطي المخدرات-

ستخدامها -   .حمل األسلحة وإ

التعدي على القوانین واللوائح المدرسیة وعدم إحترام بعض التالمیذ للقانون ، ومن ثم عدم  -

  :من العقاب القانوني الرادع،أو التنفیذ الصارم للعقوبة، مثال ذلكالخشیة 

  .عدم حضور الدروس بالرغم من الوجود على أرض المدرسة -
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  .التخریب المتعمد لمباني المدرسة واألثاث-

  .حاالت الغش الجماعي التي یقدم علیها التالمیذ-

  .ي أو الفكرإعتداء بعض التالمیذ على زمالئهم ممن یخالفونهم في الرأ-

  .اإلعتداء على الهیئة اإلداریة والتدریسیة بالمدرسة-

  .اإلنظمام إلى بعض التنظیمات والجماعات المنحرفة-

  : أما عن األسباب الكامنة وراء إنتشار ظاهرة العنف لدى التالمیذ فصنفت إلى أربعة  

ئة التلمیذ قبل أن یذهب حیث ترى الدراسة أن األسرة هي اللبنة األولى في تربیة وتنش: األسرة-

إلى المدرسة وهي المسؤولة عن إستخدام التلمیذ للعنف اللفظي أو البدني كوسیلة لحل الخالفات التي 

  .تنشب بینه وبین ممن یختلف معهم في الرأي

: من أهم األسباب التي تنتج عنها بعض المشكالت مثل العنف بین التالمیذ ك: المدرسة-

،ضعف المرافق المدرسیة،إستخدام أسالیب تدریس عشوائیة تسلطیة،ضعف  إزدحام المدرسة والفصول

اإلدارة المدرسیة وتراخیها أو شدتها المبالغ فیه،قلة كفاءة األساتذة وضعف معنویاته،عدم إقامة جسر 

من المودة بین المدرسة وأولیاء األمور،إبتعاد المنهج عن القیام بدوره الحقیقي في إحداث التنمیة 

  .للتالمیذ الشاملة

من أهم األسباب التي حالت دون قیام وسلئل اإلعالم بدورها على الوجه : وسائل اإلعالم-

التركیز على جوانب اإلستهالك، مما أدى إلى زیادة التطلعات المادیة،إستثارة : األكمل تتمثل في 

والعنف وضعف كفاءة نوازع التالمیذ والتلمیذات من خالل ما تقدمه من مادة إعالمیة حافلة باإلثارة 

  .البرامج التعلیمیة والدینیة والتثقیفیة

التكدس السكاني في : ترجع هذه الدراسة أهم األسباب إلى المجتمع والتي منها: المجتمع-

بعض األحیاء والمناطق العشوائیة،عدم إعطاء التالمیذ فرصة كافیة للتعبیر عن رأیهم من خالل 

ذ،ظهور بعض صور اإلهمال ، ومن ضعف مؤسسات المجتمع عن القنوات الشرعیة كإتحادات للتالمی

  .تناولها، اإلفتقار إلى العقاب القانوني الرادع أو عدم تطبیق القانون على الجمیع
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وختمت الدراسة بتصور مقترح للحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ في المجاالت األربعة التي 

  .، وسائل إعالم ومجتمع ككلكانت سببا في إنتشار الظاهرة من أسرة ،مدرسة 

وبما أن دراستنا تنصب أساسا على دور المدرسة في مواجهة العنف المدرسي سنذكر بالتصور 

حیث یؤكد أن المدارس الخالیة من العنف هي القادرة : محمد السید حسونة المقترح من طرف الباحث 

لى التسامح وضع مفاهیم صحیحة في مناهج التعلیم تدعو إلى إحترام حقو - :على  ق اإلنسان وإ

حترام المرأة وكل ما یؤدي إلى مجتمع مسالم أمن  لى إحترام األكبر وإ والحوار والرأي والرأي اآلخر وإ

  . خال من العنف

زیادة االنشطة التربویة داخل المدارس وتوفیر المالعب في المدارس وتشجیع األلعاب الفردیة مثل  -

ستنفاذ طاقات التالمیذ في شيء نافعرفع األثقال أو تنس الطاولة أو الع . دو أو المصارعة إلستثمار وإ

كذلك ضرورة دعم األنشطة الفنیة والثقافیة من خالل إنشاء مسرح في كل مدرسة جدیدة والعمل على 

إقامة المسابقات بین التالمیذ في الرسم والخطابة والتمثیل والشعر، فكلها أنشطة تربویة تؤدي إلى 

  )24-23: 2012،عادل عبد اهللا الشرقاوي وآخرون ( .لتالمیذإستغالل طاقات ا

  

  ).األزمة والمواجهة(حول ثقافة العنف لدى تالمیذ المدارس الثانویة :الدراسة الثامنة -

 قام بإعدادها محمد توفیق سالم ، وهي عبارة عن دراسة طبقت على تالمیذ المرحلة الثانویة في مصر 

،ما واقع ظاهرة العنف لدى تالمیذ المرحلة الثانویة في مصر؟ومالعوامل قا من التساؤالت التالیةإنطال

المجتمعیة واألسباب المؤدیة إلى العنف لدى تالمیذ المرحلة الثانویة؟ وماجهود بعض الدول في الحد 

  من الظاهرة؟ وكیف یمكن التصدي لها والحد في مصر؟

. ، أهم مظاهره  في كل من أمریكا وتم التطرق في هذه الدراسة إلى مفهوم العنف ،أنواعه  

األرجنتین،المكسیك، ثم تم التطرق إلى المظاهر المحلیة له والتي یمكن إجمالها في إعتداء التالمیذ 

على زمالئهم ممن یخالفونهم في الرأي أو الفكر أو العقیدة، كما یظهر في صورة تحطیم ألثاث 
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ارة،أو اإلنظمام إلى بعض التنظیمات والجماعات المدرسة ، أو اإلعتداء على األساتذة وأعضاء اإلد

  .....المنحرفة وتكوین عصابات ،أو حاالت الغش الجماعي 

عوامل سیكولوجیة :أما عن العوامل واألسباب المؤدیة إلى العنف لدى التالمیذ فیمكن إجمالها في -  

  .، ثقافیة،سیاسیة،إجتماعیة، إقتصادیة ومدرسیة

في مواجهة العنف لدى التالمیذ فأجملها الباحث في جهود المملكة  أما عن جهود بعض الدول-  

المتحدة وأمریكا ، حیث عملت المملكة المتحدة على إعطا المدارس سلطة حجز التلمیذ بعد الیوم 

عدم قیده (یوما، عدم اإلعتراف بالتلمیذ المشاغب 45الدراسي بدون موافقة اآلباء وفصله حتى 

لكي یتعاون اآلباء مع المدرسة على مالحظة ) المنزل- المدرسة(اء إتفاقیة حتى یوقع اآلب) بالمدرسة

  .التالمیذ،كما سجلت سلسلة من الخطوات یجب على المدارس إتباعها

في حین عملت الوالیات المتحدة على وضع العدید من اإلستراتیجیات والمداخل للعمل على    

اومة العنف هدف تربوي قومي،الجهود اإلقلیمیة مواجهة العنف داخل وخارج المدارس بدایة بجعل مق

للتشخیص المبكر للعنف والمواجهة، وضع قوانین األمان المدرسي،قوانین تغریم الوالدین، باإلضافة 

إلى طرق أمنة إلى المدرسة،مركز وساطة األقران، المدارس البدیلة،تكوین فرق األزمات،إستعمال 

  .ي الموحد،الشرطة المدرسیةأجهزة الكشف عن المعادن ، الزي المدرس

كما أن هناك العدید من المدارس لدیها ضباط شرطة بشكل دائم،وهناك عدة صور ونماذج لألمن 

  ...المدرسي في الوالیات المتحدة 
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وأخیرا ختم  الباحث دراسته بتصور مقترح آللیات مواجهة العنف لدى التالمیذ والحد منه بالمدرسة     

  : التي لخصها في المخطط التاليالثانویة بمصر و 

  

  

  

  عنف التالمیذ

  

  

  

  یوضح تصور مقترح آللیات مواجهة العنف لدى التالمیذ) 1(مخطط رقم 

  ) 114: 2012عادل عبد اهللا الشرقاوي وآخرون ، (                                         

  :دراسات غربیة: ثالثا

   حول إستكشاف السلوكات المنحرفة: الدراسة األولى

العنف الجسدي (، وتمركزت حول استكشاف السلوكات المنحرفة "روبار بالون"قام بها الباحث       

، من جهة و السلوكات الخاصة باستهالك المواد المحظورة )واللفظي،السرقة و إفساد الهیاكل التربویة

  . من جهة أخرى ) رات التبغ ،الكحول ،األدویة غیر المرخصة و المخد(

  .أكادیمیات  06تلمیذا  ثانوي في  9919ولقد شملت عینة الدراسة     

  :ومن نتائج هذه الدراسة ما یلي 

منهم قاموا في بعض الحاالت  % 12من التالمیذ  قاموا بعملیات غیر شرعیة ،  %6یوجد *       

  .منهم قامت بتلك االهانة بشكل متواتر  %54بإهانة راشد ،و

فكلما اخذ .إن استهالك التبغ،الكحول و المخدرات  لیست  سلوكات مستقلة عن بعضها *      

و اإلحصاءات  .التلمیذ في استهالك السجائر فإن خطر استهالك الكحول و المخدرات یكون كبیرا

 رجال الدین 
 

 دولة القانون

 المدرسة

 األسرة

 القانون ثقافة  الشرطة

 اإلعالم
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من الذین لم یدخنوا على اإلطالق  %5ف :التي یقدمها الباحث  في هذا الشأن  ذات داللة  قویة 

تناولوا المخدر و هم  فئة من التالمیذ  دخنوا بشكل عرضي أما الذین  % 37،) الحشیش(تناولوا 

   %69من الذین استهلكوا المخدر و أخیرا نسبة  %56سجائر في الیوم فإنهم یمثلون  10دخنوا 

  .بالنسبة للمدخنین  بشكل كبیر

  .لسلوكات المنحرفة الظاهرة عندهم كما یظهر الباحث العالقة بین تناول هذه األشیاء وا       

  ).و من ثم العنف(عندما یكون مستهلكا لهذه المواد یكون تحت خطر االنحراف  -حسب رأیه–فالفرد 

فاستهالك المواد السامة یمكن إن یشجع على القیام بهذه السلوكات  و یتم  ذلك من خالل رفع  

و یعد .ذهاب نحو األفعال غیر االجتماعیة العدوانیة  أو من خالل خلق الحالة التي تشجع على ال

منهم  %1.1الباحث في دراسته إن من بین التالمیذ الذین لم یتناولوا الحشیش في العام الدراسي فان 

  .مرات فأكثر قاموا بتلك األفعال  10استهلكوا من  %5.2صرحوا بأنهم قاموا بأعمال عنف و هناك 

ذ الذین لم یتناولوا على اإلطالق الحشیش خالل العام و یخلص الباحث إلى انه بالنسبة للتالمی

  .لم یقوموا بأفعال منحرفة  -و بعالقة مطردة–الدراسي فإنهم 

  .اإلناث اقل انخراطا في األفعال المنحرفة من الذكور إال أنهن  یشاركنهم في تناول السجائر *

. راسي المرجعي للبحثخالل العام الد) ضد القلق(من اإلناث تناولوا أدویة مخدرة  41%* 

  .من الذكور  %18مقابل

  .من اإلناث تعدین على تلمیذ آخر   %27هناك* 

  .منهن قمن بإهانة راشد داخل المؤسسة 24%* 

  .منهن كن في حالة استهالك متقدم للخمر27%* 

  .منهن استهلكن المخدرات 38%*  

  .هناك عالقة بین التخصص و االنحراف* 

هنیة أكثر انحرافا من الثانویات العامة و التكنولوجیة ما عدا من كن أصال تلمیذات الثانویات الم* 

في  %10في الثانویات  التقنیة و  % 11(األول هو القیام بأفعال غیر قانونیة.في سلوكهن منحرفات
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، أما السلوك الثاني فهو المساس بهیاكل المؤسسات حیث إن هذا ) الثانویات العامة و التكنولوجیة 

منه عند تالمیذ التعلیم ) %22نسبة (یبرز أكثر عند تالمیذ  التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي  السلوك

و یرجع ذلك إلى خصائص التالمیذ من حیث السن ،النتائج المدرسیة ،الوسط  %19المهني 

  .االجتماعي والى خصائص المواد المدرسیة 

میذ الثانویة المهنیة  أكثر الفئات التي تمسها بالنسبة الستهالك المواد المذكورة سابقا ،فان تال* 

ویظهر ذلك من خالل االستهالك الواسع للكحول . الظاهرة من تالمیذ الثانویة العامة و التكنولوجیة 

و ).عند تالمیذ الثانویات  العامة والتكنولوجیة %15عند تالمیذ الثانویات المهنیة و 23%(

  نون بشكل عام عند تالمیذ الثانویات المهنیةیدخ%43(االستهالك المتواتر للسجائر 

  )عند تالمیذ الثانویات العامة و التكنولوجیة %30و  

                                        .بالنسبة للحالتین  % 30ال یوجد فرق بین تالمیذ التخصصین في استهالك المخدرات * 

  )182-2007:180فوزي أحمد بن دریدي، (

  . وتضمنت تقاریر حول العنف في اإلكمالیات والثانویات  :نیةالدراسة الثا

جاء فیها  العدید من الدراسات التي اجریت داخل المؤسسات المدرسیة و التي مكنت من طرح        

التشخیص الخاص بمشكلة العنف في المدرسة  بغض النظر عن اإلحصاءات الحدیثة فإنها تتمرجح 

حول  العنف في  1979،الذي یؤرخ في جویلیةG .Tallon)  (طالون  إلى التقریر المنسق من طرف ج

  .االكمالیات

یمكن ذكر . 1992في ماي)الفرنسیة(هذه األرقام أخذت بعین االعتبار في تقریر المفتشیة العامة    

ومن ثم طرح مشكلة العنف في الوسط ( أهم الدراسات التي مكنت من توضیح هذا النوع  من العنف 

  . ) المدرسي

یقدم مؤشرات مهمة للحالة التي یوجد علیها العنف في نهایة )    Léon(إن تقریر لیون*      

السبعینات ، كما انه یظهر بأنه انطالقا من هذه المرحلة بدأت تظهر المشكلة في االكمالیات أكثر 

  .من المؤسسات األخرى 
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نف ، و الذین تتراوح أعمارهم  بین العینة تشكلت أساسا من تالمیذ المؤسسات التي تعاني من الع* 

  .سنة  20و  12

  :و تضمنت جملة من المؤشرات منها  

  .المساس بالممتلكات-ا

  .العنف ضد األشخاص - ب

  .العنف الذاتي -ج

  .التغیب-د

  :، و تضمنت جملة من المؤشرات منها 1993التي أجریت في  Chouquet)(شوكات  دراسة* 

  .السلوكات العنیفة -ا

  .الجسدیة العنیفة المتلقاة األعمال- ب

  .األعمال الجنسیة العنیفة المتلقاة-ج

 ،الجنس،االصل )المرتبط سلبیا بالعنف (هذا دون األخذ بعین االعتبار متغیرات من مثل العمر    

  .،االرتباط مع استهالك الكحول ،استهالك التبغ ، المخذرات و السرقات )ریف/مدینة(المكان 

  :توصلت إلیها هذه الدراسات فیمكن تلخیصها في أما النتائج التي    

  ):1979/1980(تقاریر طالون-

ذلك في  و یتمثل. من المؤسسات المستجوبة تعرف االنهیار  %80.5بالنسبة لالكمالیات فان     

  .%63.5و سرقة األجهزة بنسبة ) %100(سرقة األشیاء الشخصیة 

  .عند مدخلها  %51میذ داخلها و من المؤسسات سجلت أعمال عنف بین التال % 39في-

من المؤسسات سجلت داخلها أعمال عنف ضد الراشدین و كانت لفظیة أكثر منها  %44في -

  .جسدیة 

  من االعتداءات الجنسیة %27من أفراد العینة ، و %42.3ظهرت حاالت لالنحراف في -

  .نهم م%5مشكالت تخص تناول المخدرات،أما فیما یخص التغیب فهو یمثل  %19.5و 
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من الفاعلین %59من حاالت السرقة ،%100:أما بالنسبة للثانویات المهنیة فقد سجل فیها ما یلي -

  .منهم یأتون من خارجها %82یأتون من داخل المؤسسات في حین أن 

ا التي تمس بأمالكهم فقد بلغت ـــ،أم%73االعتداءات ضد الراشدین أخذت الطابع الشفوي بنسبة-

  .ة ـــتخص االعتداءات  الجنسی %14، %10وضد األشخاص   17%

ار أما التغیب ــــة  االنتحـــــــتخص محاول %41اول المخدرات ،ــــــة بتنـــــالت الخاصــــتخص المشك 22%

  )188-186: 2006فوزي أحمد بن دریدي، ( .%7.6د شمل ـــــفق

  :تعلیق عام على الدراسات السابقة والمشابهة

راسات السابقة والمشابهة التي تم التحصل علیها ، یمكن القول أنه رغم تعدد بعد عرض الد       

أهدافها  إال أنها تناولت جانب أو جوانب من موضوع الدراسة الحالیة والتي تمحورت حول دور 

المؤسسات التربویة في مواجهة  العنف المدرسي ، فنجد بعضها تعرض للمتغیر الثاني للدراسة أي 

ة التربوی ؤسسة، أما أخرى فربطت بین المتغیرین معا،  وذلك من حیث مساهمات الم للعنف المدرسي

  . ظاهرة العنف المدرسي  في مواجهة

كذلك تجدر اإلشارة إلى أن معظم هذه الدراسات تناولت ظاهرة العنف المدرسي ولكن من خالل       

سته حول دور المدرسة الثانویة في عادل عبد اهللا الشرقاوي في درامن زاویة محددة غیر أن  الباحث 

مواجهة العنف الطالبي ركز على أدوار كل من األساتذة ، التالمیذ واألسرة في ، مواجهة الظاهرة قید 

  العنف الطالبي في الجامعات األردنیة الرسمیة والخاصة  كمال حوامدة في دراسته حول  الدراسة أما

   .على وجهة نظر الطالب فقطفركز 

فوزي أحمد بن دریدي في دراسته حول العنف لدى التالمیذ في المدارس الثانویة ركز ولقد     

عبد  الدراسة التي قام بهافي حین نجد    .الجزائریة ، على أراء كل من التالمیذ واألساتذة واإلداریین

 تركزت على وجهات. الكریم قریشي و عبد الفاتح أبي مولود حول العنف في المؤسسات التربویة 

  .نظر كل من  مستشاري التربیة والمساعدین التربویین 
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في حین كان  ،وبالتالي فإن جل هذه الدراسات تناولت موضوع الدراسة من وجهة نظر واحدة     

 ن من تالمیذ ـــن التربوییـــن مختلف الزوایا واألخذ بوجهات نظر الفاعلیـــاألجدر التعرض للموضوع م

  .حتى یتم التحكم في الظاهرة قید الدراسة.... مدرسین، مستشاري التربیة 

تجاهــــم بكـة فقد حاولت أن تلـة الحالیـأما  الدراس       ذة  ــات كل من التالمیذ، األساتـــل  أراء وإ

  .... مستشاري التربیة والتوجیه ، مدیري المؤسسات والمساعدین التربویین بالمؤسسة

أن معظمها تكاد تخلو من التحلیل السوسیولوجي البناء  كذلك ما یالحظ على هذه الدراسات    

لتحلیل ظاهرة العنف المدرسي ، ماعدا المقاربة السوسیولوجیة التي قام بها فوزي أحمد بن دریدي 

حول العنف لدى التالمیذ في المدارس الثانویة الجزائریة والذي تعرض فیها لتحلیل سوسیولوجي ألبعاد 

ه حیث أخذ بعین اإلعتبار طبیعة وخصوصیات وواقع المجتمع الجزائري العنف عوامله وأهم دوافع

وحاول ووجد أن مقاربة التفاعلیة الرمزیة هي األقرب لتفسیر ظاهرة العنف المدرسي في المجتمع 

  .وعلیه قدم توصیات بناءة للتخفیف من حدة الظاهرة.الجزائري

ذه الدراسات ، إال أن هذا لم یمنع من  ورغم  هذه المالحظات التي سجلتها الباحثة حول ه      

االستفادة  منها كانت  مهمة  في  عدة  جوانب  ، فقد  إستفادت منها الباحثة في تحدید اإلطار 

النظري للدراسة ، من خالل إثراء أدبیات الموضوع في مجال دور المؤسسات التربویة في مواجهة 

اإلشكالیة  والفرضیات  إضافة  للتحدید  فصول  ظاهرة العنف المدرسي،  من  الجانب  النظري  في 

  . الخ....الدراسة 

أما  الجانب  المیداني للدراسات السابقة،  فقد ساهم في إنارة الطریق للباحثة  في  صیاغة       

ووضع أسئلة كل من اإلستمارة والمقابلة وتطبیق أدوات  جمع  البیانات األخرى ، وفي تحلیل البیانات 

  .ئج الدراسةوتدعیم نتا

كذلك تمت اإلستفادة من التوصیات والمقترحات التي قدمت و المتعلقة بدور الفاعلین التربویین      

في المدرسة من أساتذة ،مستشاري التربیة والتوجیه، البرامج والمناهج المدرسیة في مواجهة العنف 

  .  المدرسي
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بها كل من طه عبد العظیم حسین ودراسة  وتتفق الدراسة الحالیة مع الدراسات التي قام         

  خیرة خالدي وعبد الكریم قریشي  ،محمد السید حسونة ،محمد توفیق سالم، عادل عبد اهللا الشرقاوي

سماعیل محمد الغول،  في أن للمؤسسات التربویة  و عبد الفاتح أبي مولود ، هادي مشعان ربیع وإ

  .أهمیة بالغة في مواجهة  العنف 

لت هذه الدراسة على الوقوف على األدوار الفعلیة التي یقوم بها كل أساتذة ،مستشاري حیث عم      

كذلك على رصد أهم مظاهر .التربیة والتوجیه، البرامج والمناهج المدرسیة في مواجهة العنف المدرسي

 السلوكات العدوانیة داخل المؤسسة التربویة والتعرف عن قرب على أهم األسباب المؤدیة للقیام

  .بها،ومحاولة الوصول إلى حلول ناجعة من خالل التحاور مع الفاعلین التربویین بالمؤسسة

خیرة خالدي ،وكذا دراسة وتتفق كذلك الدراسة الحالیة مع دراسة عادل عبد اهللا الشرقاوي ، دراسة    

،في  فوزي أحمد بن دریدي ، وأیضا دراسة كل من وعبد الكریم قریشي و عبد الفاتح أبي مولود

  .المرحلة التعلیمیة التي أجریت فیها الدراسة المیدانیة والمتمثلة في التعلیم الثانوي
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منظـور      العنف المدرسـي من : الفصل الثاني

  .سوسیولوجي
  الخلفیة المعرفیة للعنف: أوال

  و المصطلحات المتعلقة به مفهوم  العنف/ 01 

  أنواع العنف /02

  مظاهر العنف/ 03

  العنف اتمحدد/ 04

 المفسرة للعنف ةنظریمقاربات الال/ 05

  .التطور التاریخي للعنف:انیثا

  حجم العنف المدرسي في المجتمعات الغربیة والعربیة:الثثا

  تحلیل سوسیولوجي لواقع العنف المدرسي في الجزائر :رابعا   
  واقع العنف المدرسي في الجزائر/       01 

  .  مظاهر العنف المدرسي/ 02

  .  العوامل المولدة للعنف المدرسي /03

  . أخطار العنف المدرسي/ 04

  .  العنف المدرسي ثارآو نتائج / 05

  .  تحلیل عام ألسباب ودوافع العنف المدرسي/ 06
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  :تمهید

  اقتصادیة و ة  ـة ،سیاسیــاد إجتماعیــمعقدة ذات أبع ة ــرة اجتماعیـــرة العنف ظاهـــر ظاهــتعتب          

تخذترفها اإلنسان منذ القدم ، ع  أشكاال مختلفة ، وقد سعت كل المجتمعات األدیان ، األعراف  وإ

القوانین المحلیة ، الدولیة للقضاء علیها و معاقبة مرتكبیها من جهة واتخاذ كافة التدابیر الالزمة 

الل وسنتعرض في هذا الفصل للعنف بشيء من التفصیل من خ  .للوقایة منها من جهة أخرى

مفهومه و المصطلحات المتعلقة به كذلك أنواعه، مظاهره وأهم ، الخلفیة المعرفیة للعنف التعرف على

ومحاولة تقدیم  تحلیل سوسیولوجي لواقع العنف المدرسي في الجزائر . أسبابه، النظریات المفسرة له

ثاره و تحلیل عام من خالل التعرف على أهم  مظاهر ه، العوامل المولدة له،أخطاره،  نتائجه ،أ

  .ألسبابه ودوافعه

  :الخلفیة المعرفیة لظاهرة العنف- أوال

  :مفهوم العنف والمصطلحات المتعلقة به -01

  :  مفهوم العنف -أ  

، حیث یخطر ببالنا أن المصطلحإن تحدید مفهوم العنف یبدو أمرا سهال، كما یدل علیه        

اق الضرر بشخص أو جماعة ما، لكن الرؤیة العلمیة العنف مجرد سلوك یستعمل فیه القوة بهدف إلح

  .ال تكفي بهذا الوصف، بل تسعى إلى تحلیل مضمون الظاهرة و معرفة میكانیزماتها

و التي تعني السمات الوحشیة، إلى   violentai إن كلمة عنف تنحدر من الكلمة الالتینیة :لغـة * 

 . دخل في حریات اآلخرینالقوة، كما تعني االغتصاب والعقاب و العقاب والت

جموح  ،تشیر إلى طابع غضوب  شرس) Violence( أما في اللغة الفرنسیة فان كلمة عنف  -   

   (Le Grand Dictionnaire De La Langue Française,1989:6489 )  .وصعب الترویض
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الحاق الضرر  فعل إرادي متعمد یقصد: یعرف بأنه عبارة عنفإن العنف وفي اللغة االنجلیزیة  -    

 The Oxford .أو التلف أو تخریب أشیاء، أو ممتلكات أو منشآت خاصة عن طریق استخدام القوة

Dictionary Of English, 2000 : 1445 ) (  

 ویتضح لنا انه مهما تعددت اللغات فانه العنف هو سلوك یحمل طیاته الشدة والقسوة،    

  .نو یهدف إلى إلحاق الضرر و األذى باآلخری 

إلى أن مفهوم العنف یتضمن ثالثة  Randon house dictionnary)راندوم هاوس  (و یشیر قاموس

  )82: 1999جابر نصر الدین،( .مفاهیم فرعیة هي الشدة و اإلیذاء و القوة المادیة

العنف و هو الخرق باألمر وقلة الرفق به، وهو ضد : " یعرف العنف في قاموس لسان العرب بما یلي

". عنف به وعلیه، یعنف عنفا و عنافة، و عنفه تعنیفا، وهو عنیف إذا لم یكن رفیقا في أمرهالرفق، 

  )257: 1994ابن منظور،(

یتضح من خالل هذا المعنى اللغوي إن كلمة عنف تشیر إلى عبارات عدة كالخرق بالمر وقلة الرفق 

  . والشدة

القوة التي تمارس إلجبار فرد أو یعتبر صادر عن :   "في قاموس علم االجتماع عرفالعنف كما 

أو یأخذ ) ضرب أو حبس أو إعدام(جماعة أخرى، ویعبر العنف عن القوة حین تتخذ أسلوبا فیزیقیا 

: 2003مراد بوقطایة،(. به ع ــى اعتراف المجتمـة علـة وعینیــد مشروعیــة وتعتمــصورة الضغط االجتماعی

27(  

محمد عاطف ("وع قانونا، و غیر موافق علیه اجتماعیافعل ممن: "یعرف العنف بأنه : اصطالحا 

 )2159:س.غیث،د

كـان : سلوك یوجه إلى إحداث الضرر أو األذى لفرد أو جماعة ما، ویكون على أشكال متعددة: "وانه 

     )206: 1979كوثر إبراھیم رزق، ( "یكون عنفا جسدیا كالضرب، أو لفظیا كالسب أو الشتم

ال اجتماعي، وغیر معترف به، ویعاقب علیه القانون، وهذا بسبب األضرار و یقصد بذلك انه سلوك  

  .التي یخلفها في جمیع المجاالت

  :العنف من الناحیة النفسیة *   
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بأنه سلوك یؤدي إلى إیقاع األذى باآلخرین سواء بطریقة مباشرة أو غیر : " MERZیعرفه میرز  -    

  ".مباشرة

ف أن العنف یشمل كل السلوكات التي من شأنها أن تؤذي اآلخرین من هذا التعری یتبین لنا      

  . بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

بأنه أي سلوك یصدره الفرد لفظیا أو بدنیا أو مادیا، مباشرة أو غیر : " BASSیعرفه باص  -  

  ".مباشرة، یترتب علیه إلحاق أذى بدني أو مادي أو نفسي لآلخرین أو للفرد نفسه

یتضمن التعریف السابق إال أنه یفصل في نوع  BASSهذا التعریف یمكننا القول أن تعریف من خالل 

  .السلوك سواءا كان لفظیا أو مادیا أو معنویا

استجابة تعویضیة عن اإلحساس بالنقص أو « : العنف بأنھ عبارة عن ADLERیعرف أدلر 

 .)194: 1986الزین عباس عمارة ، (.  »الضعف

یف إلى أن الفرد یمارس العنف كرد فعل ناتج عن جملة من اإلحساسات السلبیة یشیر ھذا التعر  

  .كاإلحباط، والخوف ، فیسارع لمثل ھذه التصرفات بدافع التخلص من تلك الضغوطات الداخلیة

بأنه استجابة انفعالیة ینتج عنها سلوك تدمیر موجه ضد األفراد أو : " تعرفه دائرة معارف علم النفس

كوثر (". اتجاه الفرد نفسه نتیجة اإلحباطات أو بدافع الكره الشدید نحو اآلخرین أو نحو الذاتالبیئة أو 

  )208-  206، 1979إبراھیم رزق،  

من هذا التعریف أن العنف هو بمثابة رد فعل ناتج عن القلق أو اإلحباط المتكرر أو الكره  یتضح لنا 

  . الشدید سواء نحو الذات أو الغیر

مصطلح العنف غالبا ما یستخدم للداللة على األنماط السلوكیة التي تسبب  :األصفر یعرفه أحمد -

األذى في شخصیة األفراد الذین یتعرضون له، و ذلك على مستوى أي من األبعاد العضویة والنفسیة 

واإلجتماعیة، وتحول دون حصوله على حق من حقوقه اإلنسانیة التي تقرها األخالق العامة، ویقرها 

  )60:   2003أحمد األصفر،(  .جتمع اإلنساني برمتهالم

یتضح لنا من خالل هذا التعریف أن العنف یشمل كل ما من شأنه أن یحدث خلال في شخصیة الفرد 

  .من جمیع جوانبها
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كما یعرف العنف بأنه السلوك المشوب بالقسوة والعدوانیة والقهر واإلكراه، وهو عادة سلوك بعید   -  

تمدن، تستثمر فیه الدوافع و الطاقات العدوانیة استثمارا صریحا بدائیا كالضرب وتقتیل وال عن التحضر

  )49: 2000سرحان بن دبیل العتیبي، ( .األفراد، والتكسیر والتدمیر للممتلكات، و استخدام القوة

ومما سبق یمكننا أن نخلص إلى أن العنف هو سلوك یبین وجود اختالل في شخصیة الفرد بسبب   

تؤثر على ) مادیة، معنویة، مباشرة، غیر مباشرة(ارة العنف في نفوس اآلخرین بمختلف األشكال إث

سلوكات األفراد و تحدث فیها االضطرابات، وكمثال على ذلك الجرائم اإلرهابیة وما تتركه من اثر 

ة و خیمة على نفوس  األفراد وخاصة األطفال إذا شاهدوها بمرأى أعینیهم، فتترك لدیهم آثارا نفسی

  .كالخوف و القلق

  :العنف من الناحیة القانونیة * 

أفراد (القوة التي تهاجم مباشرة شخص اآلخرین و خیراتهم "یعرفه بأنه  :FEROUDیعرفه فیرود  -

بقصد السیطرة علیهم بواسطة الموت والتدمیر واإلخضاع و الهزیمة على ربط العنف ) وجماعات

  )151: 1975فیلیب برنو وآخرون،(. مباشرة

یتضح لنا من خالل هذا التعریف أن العنف یهدف إلى السیطرة على اآلخرین باستخدام القوة      

  .التي تؤدي إلى الهزیمة والموت

االستخدام غیر الشرعي للقوة أو التهدید "بأنه   : Saind Paule Roking یعرفه ساند بول روكنغ -   

   )121: 2003كامل عمران ،( .نباستخدامات إللحاق األذى والضرر باآلخری

  . یتفق هذا التعریف مع التعریف السابق في استخدام القوة بهدف إلحاق الضرر باألفراد       

القتل، الجرح، (مما سبق یمكننا القول أن جل هذه  التعریفات تركز على استعمال القوة المادیة    

  .به قانونیا، ویعاقب علیه ، وان العنف  سلوك غیر معترف)إلحاق الضرر بالممتلكات

  :العنف من الناحیة االجتماعیة * 
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استخدام وسائل القهر أو القوة أو التهدید باستخدامها إللحاق األذى "بأنه :  Dinstine یعرفه دینستین -

".  و الضرر باألشخاص و الممتلكات ذلك من اجل تحقیق أهداف غیر قانونیة أو مرفوضة اجتماعیا

  ) .31: 1997ر،خلیل ودیع شكو (

  . ركز على القوة والقهر كوسیلتین لتعنیف اآلخرین ذا التعریف نالحظ أن ه        

بأنه نتاج مأزق عالئقي بحیث یصیب التدمیر لآلخرین، أو الفرد نفسه، " :  Isnard یعرفه ایسنارد -

  )301: 2003لطاھر إبراھیمي ،نصر الدین جابر، ا(   ."فیشكل العنف طریقة مع اآلخرین

نستشف من هذا التعریف أن العنف في أغلب حاالته یعود إلى أزمة عالئقیة ، في حین نجد          

  .حاالت أخرى تعود إلى عوامل مرضیة،أو إلى اعتیاد،أو إلى عوامل آنیة طارئة

السلوك الذي یقوم به الفرد منتهكا معیارا معینا لوجود دافع معین، أو لوجود : "ویعرف أیضا بأنه -

مجموعة من العوامل و الظروف أو الضغوط التي یخضع لها الفاعل وبهذا المعنى فان العنف ظاهرة 

  .سلوكیة تنشا من خالل تفاعل األفراد مع آلخرین

إن العنف هو القیام بأعمال ال تنطبق مع قوانین ومعاییر المجتمع : "ومن هذه التعاریف نستنتج     

  ".و الممتلكاتوینتج عنها إلحاق الضرر باألفراد 

  هو كل  سلوك ناتج عن  الفرد، وقد یكون  لفظیا أو بدنیا  : التعریف اإلجرائي للعنف-

  أو مادیا، فردیا أو جماعیا، مباشرا أو غیر مباشر، أملته مواقف الغضب أو اإلحباط 

ذا أو اإلزعاج من قبل اآلخرین ، أو أملته مشاعر عدائیة لدیه أو ظروف اجتماعیة ویترتب على ه

  .السلوك إلحاق أذى بدني أو مادي للشخص نفسه أو لآلخرین أو ضد الممتلكات

  :بعض المصطلحات المتعلقة بالعنف -ب

تعتبر المفاهیم احد المتطلبات األساسیة التي یجب توافرها في التحلیل العلمي، وتتمثل في        

بین وجهات النظر و االختالف ضرورة توضیح المصطلحات المتعلقة بمفهوم الدراسة نتیجة لتباین 

حول المفهوم الواحد من اجل الوصول به إلى درجة كبیرة من الوضوح ونتناول في دراستنا هذه بعض 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


العدوان، التطرف، اإلرهاب، االنحراف، : المصطلحات التي لها عالقة بمفهوم العنف وهي كاألتي 

  .التعصب

ـــدوان  - نف، فیرى البعض إن كل منهما مستقل عن األخر، هناك اختالف بین العلماء حول الع :الع

  .والبعض األخر یحاول أن یجعل العنف والعدوانیة مترادفان

میل لالعتداء هذا المصطلح یرتبط بطابع المهاجم لشخص ما إنه یمیز "  :فالعدوانیة تعرف بأنها     

ة أكثر عموما فهو یمیز تلك دینامیكیة الفرد الذي یثبت نفسه، ال یتجنب الصعوبات وال المقاومة وبصف

  القابلیة األساسیة التي بواسطتها یستطیع الكائن الحي أن یتحصل على حاجاته الغذائیة 

     ) Sillamy N, 1980 :34(  . و الجنسیة

تلك النزعة أو مجمل النزعات التي تتجسد في تصرفات حقیقیة أو وهمیة : "كما تعرف بأنها          

ذاللهترمي إلى ألحاق األذ نشاط هدام أو تخریبي من أي :" ، كما یعرف بأنه " ى باألخر وتدمیره وإ

نوع أو أنه نشاط یقوم به الفرد إللحاق األذى بشخص أخر إما عن طریق الجرح الجسدي الحقیقي أو 

    )29- 28: 2003مراد بوقطایة ،  (. "عن طریق سلوك اإلستهزاء والسخریة والضحك

  السیطرة، الترهیب:ن كل من العنف والعدوان لهما نفس األهداف وهي وعلیه یمكننا القول أ   

  .الموت، الضغط، الهیمنة، اإلذالل، اإلخضاع

  .وفي دراستنا هذه نعتبر كل من العنف و العدوان مترادفان

ویشمل المعتقدات واألراء واإلتجاهات السلبیة للفرد أو الجماعة، نحو أفراد أو أقلیات  :التعصب  -

األصول   اس اللون ، الجنس، الدین ، اإلنتماء السیاسي ، الطبقة اإلجتماعیة ، اللغة القومیةعلى أس

  ).185: 2006الهاشمي لوكیا ، جابر نصر الدین ، (. إلخ...الجغرافیة

وهو مصطلح تم التعارف " الالنضباط"أو " بعدم االنضباط المدرسي " ویعرف أیضا  :عدم االنضباط

الالنضباط " اط التربویة فیما یتعلق بالتربیة أو التعلیم المدرسي، ویمكن تعریف علیه حدیثا في األوس

كحالة من حاالت االنحراف اإلجتماعي أو الالمعیاریة التي تصیب المجتمعات اثر ": " المدرسي 

في  رـــــتحوالت عنیفة سواء كانت اقتصادیة أو اجتماعیة أو ثقافیة، فیصاب األفراد بحالة فقدان المعایی
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أمیمة منیر  ( ".ات المختلفة أو مع كل المجتمعــــم أو بالمؤسسات أو بالجماعــــم ببعضهـــــعالقاته

  ) .100: 2005جادو،

ومصطلح الالنضباط من المصطلحات األكثر إرتباطا  بالعنف المدرسي ،إلى درجة یعتبره البعض 

  .مرادفا للعنف 

ار وسلوك جماعات و أفراد یرفضون الحوار مع یستخدم مصطلح التطرف لوصف أفك :التطرف  -

مخالفیهم أو مع  مجتمعاتهم، ویتمسكون بفكرة أو مجموعة من األفكار جامدة یخترعونها على أسس 

  السیاسي، االقتصادي(بعیدة من اإلدراك الواقعي أو العملي للعلم أو للمجتمع أو للفعل االجتماعي 

یام عالقة مع المجتمع، والى ممارسة العنف الذي یستثیر و التطرف عادة یؤدي إلى ق...).الثقافي

  مجدي عبد العزیز(.ةـــة و العقائدیــــادا یؤدي إلى التخلي عن األسس األخالقیـــا مضـــــــادة عنفـــــع

1994  :55- 59(.  

الخاصة  ویقصد به  التهدید أو االعتداء على األرواح أو األموال أو الممتلكات العامة و :اإلرهاب -

بشكل منظم من قبل دولة أو مجموعة ما، ضد المجتمع المحلي أو الدولي باستخدام وسیلة من شانها 

  ) .100: 2001عصام عبد الطیف العقاد،  (. نشر الرعب في النفوس لتحقیق هدف معین

د ونشیر هنا إلى أن المجتمع الجزائري عرف تنامي كبیر لظاهرة اإلرهاب والتطرف خاصة في العقو 

االخیرة مما أحدث هزة داخل المجتمع نتجت عنه عدة مظاهر تمثلت في الضرب 

هذه السلوكیات غیر السویة التي لم یسلم .والشتم،السرقة،اإلنتحار،تعاطي الممنوعات بشتى أشكالها

  .منها أي نسق مجتمعي ،حیث إمتدت إلى المنظومة التربویة

عات ومعاییر السلوك الفردي العامة والمقررة داخل أي سلوك ال یتفق مع توق"ویقصد به : اإلنحراف-

  ) 41: 2007فوزي أحمد بن دریدي، (  ."النسق اإلجتماعي

هو كل سلوك مضاد للمجتمع، یستحق نوعا من العقاب، أو أنه سلوك  " :كما یعرف بأنه

  )25د س، : عبد الرحمان محمد عیسوي( ".یخرق القانون
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ل كل السلوكات التي التتوافق مع القانون الداخلي للمؤسسة ومع علیه یمكننا القول أن اإلنحراف یشم

  .القواعد اإلجتماعیة

  :یتخذ العنف أشكال وأنواع عدیدة نذكر منها     :أنواع العنف-02

  :عنف حسب المصدر * 

ویقصد به نزوع الفرد إلى إیقاع األذى بغیره من األفراد و الجماعات أو األشیاء  :عنف فردي  -ا

ا حاالت خاصة به وحده، و مرتكب العنف الفردي یتمیز بصفات معینة تجعله كثیرا ما یمیل باعتباره

  .إلى العنف متى سمحت له الضرورة لمثل هذا السلوك

ویقصد به صورة خاصة من صور العنف تقوم به مجموعة بشریة ذات  :عنف جماعي  -ب

اتجاه فرد أو جماعة أخرى ...) بإیذاء، قتل، تدمیر، حرق، تخری(خصائص مشتركة تعبر عن العنف 

معادیة أو اتجاه موضوع یتم إدراكه كمصدر فعلي أو محتمل أن یكون من مصادر اإلحباط أو 

  ) 71: 1979سعید محمد نصر، محمد سلیمان ،  .(الخطر

  ة ـــــماعیل االجتـــــــل العدید من العوامـــــــي تنمو الدافعیة لدیه من خالل تفاعــــوالعنف الجماع        

و االقتصادیة و النفسیة و العقائدیة، هذه العوامل عادة ما تكون بارزة في أذهان المشتركین في العنف 

  مثل ارتكاب جرائم النهب ... الجماعي ویسعون للتعبیر عنها و تحقیقها بشتى الوسائل

  ...و السلب و القتل و التخریب

   :عنف من حیث المقصد* 

لعنف الموجه للمصدر المتسبب في إنتاج السلوك العنفي على إعتبار أن وهو ا :عنف مباشر  -ا

ممارسة العنف كسلوك عدواني یكون في الغالب رد فعل لسلوك أو أفعال من طرف أو أطراف أخرى 

  .سابقة

وهو العنف الموجه نحو جهة أخرى لها عالقة بالمصدر األصلي المتسبب  :عنف غیر مباشر  -ب

  ).184:  2003الطیب نوار ،( .في السلوك العنفي

  :عنف من حیث الهدف * 
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ویعني به معاقبة الفرد لذاته و إیالمها، أي انه یتضمن أعماال تصیب : عنف موجه نحو الذات  -ا

اإلنسان في جسمه كالتعذیب و حرق الجسم وتناول المخدرات و الجرح ألعمدي ألعضاء الجسم، 

  .االنتحار و هو أقصى درجات العنف نحو الذات

كوثر ( و یقصد به إلحاق األذى و الضرر باألفراد أو الجماعات :عنف موجه نحو اآلخرین  -ب

   ).210: 1979رزق،

إما مادیا كالتعدي و الضرب أو معنویا كالصراخ في وجه اآلخرین ومضایقتهم  وهذا الضرر قد یكون 

  :ومن هذا النوع نجد...والسب و الشتم 

فهوم بوجه عام إلى سوء معاملة شخص لشخص أخر ترتبطه به یشیر هذا الم :العنف األسري * 

السید عبد ( ...عالقة وثیقة ، مثل العالقة بین الزوج والزوجة، وبین اآلباء و األبناء، وبین اإلخوة

  ) 446-445: 2000العاطي و آخرون، 

        . معنويات و األقارب، وقد یكون هذا العنف مادي أو ــوقد یمتد لیشمل العنف ضد األمه      

  ).116: 2001أمل أحمد ، (

ولقد إنتشر هذا النوع من العنف بشكل كبیر في المجتمع الجزائري مما أثر على التالمیذ وعلى    

  .تحصیلهم الدراسي وولد لدیهم نوعا آخر من العنف

، و الخ...وهو عنف ممارس بین الشباب عمومـا في األندیة الریاضیة والمالعب :العنف الریاضي*

 من مظاهره صور من الشغب و إلحاق األذى بكل شيء 

والضرب و الحرق العشوائي مما یعبر عن غضب الشباب في حالة خسران فریق ریاضي مقابل فریق 

 )186-185:  2003الطیب نوار، . (ریاضي آخر

ة مجموعة من اإلختالفات والتناقضات الكامنة في الهیاكل اإلقتصادی" ویعني :العنف السیاسي*

والسیاسیة للمجتمع،ویتخذ عدة أشكال منها غیاب التكامل الوطني داخل المجتمع وسعي بعض 

الجماعات إلى اإلنفصال عن الدولة وغیاب العدالة اإلجتماعیة وحرمان قوى معینة داخل المجتمع من 

بعض الحقوق السیاسیة وعدم إشباع الحاجیات األساسیة كالتعلیم والصحة والمأكل للقطاعات 

  )429: 2003عبد الفتاح أبي مولود،ـ(. "لعریضة من المواطنینا
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  .وذلك من اجل تحقیق أهداف غیر قانونیة و مرفوضة اجتماعیا   

تالفها، أو سرقة هذه  :عنف موجه نحو الممتلكات  -ج ویقصد به تخریب وتهدیم ممتلكات الغیر وإ

  .أو بغیر رضاهم الممتلكات و االستحواذ علیها سرا أو عالنیة، وبرضي اآلخرین

  :تتمثل مظاهر العنف فیما یلي    :مظاهر العنف-03

ي تدمیر ممتلكات الغیر ـتعنالتي تخریب ممتلكات الغیر و :ومن مظاهره  :العنف المادي   - أ

   ) 274: شیفر وولمان،دس .(امــــاء نتیجة اإلحباط أو الحد أو الغیر بدافع االنتقــوتحطیم األشی

خرین و إلحاق الضرر واألذى بهم كالمشاجرة والضرب والتشویه وكذا االعتداء على اآل 

  .والقتل، واالغتصاب باإلكراه أو تحت تهدید السالح

لحاق الضرر  أیضا العنف الجسدي والذي یتم فیه       استخدام القوة الجسدیة من أجل اإلیذاء وإ

فیة كما تترك آثارًا نفسیة كوسیلة عقاب غیر إنسانیة وغیر شرعیة تترك آثارًا جسدیة ظاهرة أو مخ

الذي قد تتفاقم نتیجته الجرمیة ) الضرب والجرح واإلیذاء الجسدي( یصعب تجاهلها ویتمثل ذلك في

إلى حد الموت ولیس بمستغرب أن نسمع عن أطفال قضوا تحت تأثیر ضربة بالمسطرة على الرأس 

و شد األذن إذا كان الطفل على أو بتأثیر من الخوف الشدید من الضرب أو الركل أو حتى التحقیر أ

درجة عالیة من الحساسیة والرهافة أو كان یعاني من أمراض أو آفات قلبیة مثًال واألسوء أن تلك 

األفعال العنیفة قد یتم التعتیم علیها من قبل إدارة المدرسة والجهات المعنیة بحجة عدم مقصودیتها أو 

یت وطبعًا یحدث هذا في نطاق ضیق جدًا لكنه لیس اإلشفاق على الفاعل من حیث الجزاء وخراب الب

   à 17h31 13.01.2008:علیاء یحي العسالي،حمایة األطفال والنساء من العنف  ( .نادر 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=48001(  

العنف الجسدي كوسیلة عقاب أو غیره،یصنف الیوم من بین الجرائم الماسة باألشخاص إن          

  :ثم إن استخدامه كوسیلة ضبط في المجال التعلیمي و التربوي یعتبر 

وسیلة غیر إنسانیة ألنه یترك آثارا جسدیة ظاهرة أو مستترة،كما یترك آثارا نفسیة ال یمكن :  أوال

  .لنفسیة و الطب النفسينكرانها في تطور الدراسات ا
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وسیلة غیر شرعیة نتیجة لما قد یترتب على العنف الجسدي من أدى في شخص الفرد كالضرب :ثانیا 

كنزاي (. و الجرح و الذي قد تتفاقم نتیجته السلبیة  إلى حد موته أو یتسبب في إعاقة مستدیمة له 

  ) 216: 2007محمد فوزي،

ل و مشاعر الغضب، على شكل صراخ و التلفظ بألفاظ یظهر من خالل أفعا :العنف اللفظي  -ب

جارحة و السب و الشتم و التهدید و قذف اآلخرین بألفاظ و أهانتهم و إیالمهم نفسیا،والنمیمة و 

الغیب و الوشایة، و الفتنة والتحدي و الكذب الخطیر الذي یوقع الفتنة بین اآلخرین و هذا كله بدافع 

  ...إللحاق الضرر باآلخرین أو بالفرد في حد ذاتهالحقد  و الغیرة و الكراهیة 

جملة من الرموز واإلشارات والدالالت هدفها وهو اخطر أنواع العنف، ویقصد به  :العنف الرمزي -ج

. فرض قوة أو سلطة بطریقة غیر مباشرة، وتلك الدالالت إنما تحمل في طیاتها العدید من المعاني

أتي من خالل طرح جملة من الدالالت التي یتضمنها رمزیا، كل نفوذ أو سلطة ت: كما یعرف بأنه

وتلك الدالالت، إنما یقصد بها فاعلوها المطالبة بشرعیة الحقوق وشرعیة ممارسة هذا العنف، مثلما 

بیار (. هو ممارس علیهم وبشكل علني، لكنهم یستخدمون هذا النمط من العنف الرمزي ردا لالعتبار

    )5: 1994،بوردیو

أي نفوذ یقوم على العنف الالرمزي أو أي نفوذ یفلح : "  بأنه (Bourdieu P)ضیف بیار بوردیو وی    

في فرض دالالت معینة وفي فرضها یوصفها دالالت شرعیة حاجبة عالقة القوة التي تؤصل قوته ، 

" ویضیف إلى عالقات  القوة هذه  قوته الذاتیة المخوصصة أي ذات الطابع الرمزي المخوصص

   )215: 2007زاري محمد فوزي،كن(.

ومن أمثلة العنف الرمزي الكتابات الحائطیة و اإلیماءات و السخریة و التهكم و تعبیرات        

  ...وجهیه متهجمة وجحوظ العینین، و تقطیب الحاجبین 

تهم یعبر عن الالمباالة و عدم االكتراث باآلخرین، و عدم االهتمام بتلبیة رغباتهم وحاجا :اإلهمال - د

  .كما یتضمن التحقیر و االزدراء
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فقد یسرق الفرد بهدف  وتعني محاولة االستیالء على شيء یشعر الفرد بأنه ال یملكه :السرقة  -ه

تلبیة حاجة الجوع أو بدافع حرمانه من األشیاء التي یحبها، أو یسرق للتباهي أمام الغیر، أو بهدف 

  هو إهمال الوالدین لألبناء و الغیر و الحقد  إلحاق األذى باآلخرین، وقد یكون دافع السرقة

 ... و الكراهیة

وهو االتصال الجنسي اإلجباري باستخدام القوة بین البالغ والطفل إرضاء  :االستغالل الجنسي  -و

لرغبات جنسیة عند البالغ دون وعي أو إدراك لدى األطفال غیر الناضجین لطبیعة تلك العالقة أو 

إزالة  كشف األعضاء التناسلیة، -: لك العالقة، ویقصد باالستغالل الجنسيإعطاء موافقتهم على ت

الثیاب عن الطفل، مالمسة أو مالطفة جنسیة،التلصص على الطفل ، تعریض الطفل لصور أو أفالم 

كامل ( .جنسیة، أعمال مشینة غیر أخالقیة كإجبار الطفل على التلفظ بألفاظ جنسیة، اغتصاب

  ).125 -124: 2003عمران،

وقد یقع داخل نطاق األسرة أو خارجها وفي كلتا الحالتین یحاط بالتكتم الشدید والحیلولة دون       

  .الحاالت إلى القضاء 

ویدخل ضمن تهدید حریة اإلنسان وكرامته وبالتالي حقوقه كإنسان، وأشارت المادة  :العنف األسري

لتعذیب وال للعقوبات أو المعامالت الخامسة من اإلعالن المذكور إلى عدم تعریض أي إنسان ل

  حمایة األطفال والنساء من العنفعلیاء یحي العسالي ،(" القاسیة أو الوحشیة أو إطاحة بالكرامة

13.01.2008 à 17h31  -http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=48001(  

هو أحد أنماط السلوك العدواني الذي  ینتج من وجود عالقات غیر " وفي تعریف آخر للعنف األسري 

متكافئة في إطار نظام تقسیم العمل بین المرأة والرجل داخل األسرة وما یترتب على ذلك من تحدید 

واالجتماعي السائد في ألدوار ومكانة كل فرد من أفراد األسرة وفقًا لما یملیه النظام االقتصادي 

هانة الزوجة واألطفال بأشكال متعددة، "وأیضًا فأن العنف العائلي یشیر إلى .المجتمع ضرب وإ

واغتصاب المحرمات من النساء في األسرة، وقد یقوم بذلك الزوج، االبن، األب، األخ حیث یتمتع 

سلطة على المرأة وفرض نفوذه الرجل في المجتمعات األبویة بمكانة وسلطة، األمر الذي یعزز تلك ال

  ".من خالل استخدامه العنف علیها
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(http://www.tarbya.net/SpSections/ArticleDetailes.aspx?ArtId=148&SecId=12 , le 13.01.2008 à 

17h27.) 

الحقیقي وراء العنف أن لألمر عالقة بالتقسیم االجتماعي للعمل تاریخیًا، ونشوء السلطة والمبرر 

األبویة في مجتمع، فمن یقوم بالضرب یقوم به لعدة أسباب، ومن أبرزها أنه في ظل مجتمع ذكوري 

رف بها یتمتع فیه الرجل بالسلطة على أنه السید، فإنه یعتبر أن المرأة جزءا من ممتلكاته له حق التص

  .كیفما یشاء

ویقصد به العنف بین التالمیذ أنفسهم، أو بین المعلمین أنفسهم، أو بین المعلمین :  العنف المدرسي-

والتالمیذ وهذه الحاالت مجتمعة تشیر الى العنف المدرسي الشامل الذي تسوده حالة من عدم 

العنف المنتشر بین التالمیذ  االستقرار وتظهر فیه بكل وضوح عدم القدرة على السیطرة على ظاهرة

أنفسهم أو بینهم وبین المعلمین، كما یشیر هذا المفهوم إلى التخریب المتعمد للممتلكات حیث یطلق 

علیه تسمیة العنف الفردي والذي ینبع من فشل التلمیذ وصعوبة مواجهة أنظمة المدرسة والتأقلم 

كبیرة تنعكس على التالمیذ ویظهر هذا في  ومما ال شك فیه أن للعنف المدرسي تأثیرات سلبیة.معها

والعنف المدرسي هو المحور األساسي في دراستنا . المجال السلوكي والتعلیمي واالجتماعي واالنفعالي

  . هذه 

  :للعنف محددات-04

إن العملیة التربویة مبنیة على التفاعل الدائم والمتبادل بین التالمیذ وأساتذتهم ، حیث أن         

لواحد یؤثر على األخر وكالهما یتأثران بالخلفیة البیئیة المحیطة بهما ، ومن أهم األسباب سلوك ا

  :التي تقف خلف ظاهرة العنف مایلي

  :الذاتیة محدداتال* 

لم تستطع البحوث التجریبیة إقامة الدلیل الكافي على صحة  :الفیزیولوجیة و البیولوجیة محدداتال-

اشرة بین العوامل الفیزیولوجیة و البیولوجیة والعنف، إال أنها توصلت التصور القائل بوجود عالقة مب

  .إلى نتائج في هذا الشأن تشیر إلى وجود عالقة غیر مباشرة
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بینهما، بمعنى أن تلك العوامل تجعل الفرد أكثر استجابة للمثیرات العنیفة ومن ثم یزید إحتمال  

تعتبر  :لى وجود تلك العالقة من أبرزها مایلي ارتكاب للسلوك العنف، وهناك مؤشرات عدیدة تدل ع

العوامل البیولوجیة العنصر المؤثر و األساسي الذي یدفع الكثیر من األفراد إلى العنف، وذلك بسبب 

العطب الذي یصیب الدماغ، یعتبر الدافع الرئیسي لسلوك العنف ومن ذلك مثال تلف بعض خالیا 

ن یعانون صدمات أصابت منهم الدماغ یستجیبون بعنف مم %70المخ لسبب أو ألخر، فقد وجد أن 

  ) (.www.google.com, le 12.03.2007 à 11h 48. و عدوانیة ألتفه األسباب

وكما وجد أن الذین یتعرضون لحوادث تصیب الدماغ أثناء و بعد االنتهاء من الشراب المسكر أي 

حولیات یصبح سلوكهم عنیفا، لذا فان أي عطب یصیب الدماغ یؤثر في وظائف الذین یدمنون الك

  الفصوص األمامیة من الدماغ، وهي المناطق التي تتحكم بالمنطقة الخاصة

  .و بالحكم العقلي و باالنفعاالت كانفعال الغضب الهیجاني

إلى إن زیادة هرمون تشیر بعض األدلة المستمدة من البحوث التجریبیة  :االختالالت الهرمونیة -

  التستوستیرون لدى الذكور، ونقص هرمون البروجیستیرون لدى اإلناث تزید من القابلیة لالستثارة 

و من ثم العنف لدیهم، یضاف إلى ذلك أن استعداد المرأة إلى االستجابة العنیفة یرتفع بشكل دائم 

نیة لدیها كما هو معروف، و قد تبین أثناء الدورة الشهریة، وهي فترة تحدث فیها االختالالت الهرمو 

منهن كن في فترة  %62في احد البحوث التي أجریت على سجینات ممن ارتكبن جرائم العنف ان 

 طمث تأثیر المواد النفسیة على الجهاز العصبي و جعله أكثر تهیئا لممارسة العنف أو االمتناع عنه

                                                        ).335: 1993زین العابدین درویش، (.

  ة عن ضبط العنف ـــــــز المسؤولــــــل المثال یؤثر الخمر على وظائف التحكم في المراكــــــفعلى سبی    

ه، كذلك العقاقیر المنشطة تنبه ــــر استعدادا لممارستـــــح الفرد أكثــــخ، ومن ثم یصیــــو الموجودة في الم

  .عصبي و تجعله أكثر تهیئا لالستجابة بصورة عنیفةالجهاز ال

إن العوامل النفسیة و ما یصاحبها من عدم إشباع حاجات الفرد األساسیة،  :النفسیة  المحددات*

وعجزه عن التكییف االجتماعي السوي، تؤدي بالتدریج إلى قیام الصراع النفسي أو نوع من انعدام 
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و تدفعه كل  هذه    م الشعور باالطمئنان والعزلة و الوحدةاألمن الداخلي، فیؤدي بالفرد إلى عد

  العوامل إلى ممارسة العنف حتى ضد اقرب الناس إلیه، وهي أسرته 

و التي قد تكون في حد ذاتها عامل أساسي یدفع الفرد إلى ممارسة هذا  النوع من السلوك نتیجة 

  .وجود اضطرابات داخل األسرة نفسها

عنف إلى عوامل شخصیة مرتبطة بالفرد كاإلحباط، القلق الدائم وهذا  ما أكدته كما تعود أسباب ال    

  : بعض الدراسات التي أجریت على  أفراد أشد و أكثر عنفا، فلوحظ ارتباط العوامل اآلتیة لحالتهم 

 .أنهم مارسوا العنف مبكرا •

 .تعرضوا لإلیذاء في الطفولة •

 .غیاب النموذج الوالدي أو ضعفه •

 .عاسة واإلحباط و التعبیر عن الرفض الداخليالشعور بالت •

 .عدم استقرار الحیاة األسریة و االزدحام السكاني داخل األسرة نفسها •

أي حادث یهاجم اإلنسان ویخترق الجهاز الدفاعي " وتعرف الصدمة بأنها  :الصدمات النفسیة   -  

ث تغیراٍت في الشخصیة أو مرٍض وقد ینتج عن هذا الحاد. لدیه، مع إمكانیة تمزیق حیاة الفرد بشدة

وتؤدي الصدمة إلى نشأة الخوف العمیق . عضوي إذا لم یتم التحكم فیه والتعامل معه بسرعة وفاعلیة

  :أحمد محمد الحواجري .(" والعجز أو الرعب

)http://www.arabmedmag.com/general/issue-15-07-2003/general01.htm,le 06.01.2009 à 16h41.  

كل ذلك یزید من انفعاالته الناتجة عن عدم االنتظام في اإلفرازات الهرمونیة لخالیا الجسم، و ذلك    

  .بدوره یؤدي إلى العنف

عوق اشباع حاجة له توقع زاول عملیة تتضمن ادراك الفرد لعائق ی"وهو عبارة عن   :  اإلحباط  -  

  "مع تعرض الفرد من جراء ذلك لنوع من انواع التهدید،حدوث هذا العائق في المستقبل 

, le 06.01.2009,15h.39). id211125.maktoobblog.comhttp://khal.(   
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ویعتبر هو أهم عامل منفرد في استثارة العنف لدى اإلنسان ولیس معنى هذا أن كل إحباط       

ولكي یؤدي اإلحباط إلى العنف فالبد أن یتوفر  ،یؤدي إلى العنف، أو أن كل عنف هو نتیجة إحباط

  :عامالن أساسیان

  .اإلحباط یجب أن یكون شدیدأن ا: أولهما

           .واقع علیه وال یستحقه، أو أنه غیر شرعي أن الشخص یستقبل هذا اإلحباط على إنه ظلم: وثانیهما

  ) http ://uqu.edu.sa/page/ar/132277,le23/11/2013 a 11h43:زكریا یحیى الل( 

  :من أهمها نجد  :االجتماعیة  اتمحددال 

وربما تكون هذه االستثارة بسیطة في البدایة كلفظ جارح أو مهین : االستثارة المباشرة من اآلخرین -

  .ولكن یمكن أن تتضاعف االستثارات المتبادلة لتصل بالشخص إلى أقصى درجات العنف

ف في التلیفزیون أو السینما، وهذا یحدث حین یشاهد الشخص نماذج للعن :التعرض لنماذج عنف -

  :فإن ذلك یجعله أكثر میًال للعنف من خالل آلیات ثالثة هى

حیث یتعلم الشخص من مشاهد العنف التي یراها طرقًا جدیدة إلیذاء اآلخرین : التعلم بالمالحظة   *

  .لم یكن یعرفها من قبل

ن اإلنسان والعنف تضعف تدریجیًا بمعنى أن الضوابط والموانع التي تعتبر حاجزًا بی: االنفالت   *

  .كلما تعرض لمشاهد عنف یمارسها اآلخرون أمامه على الشاشة

حیث تقل حساسیة الشخص لآلثار المؤلمة للعنف وللمعاناة التي یعانیها ضحیة : تقلیل الحساسیة   *

حساس هذا العنف كلما تكررت علیه مشاهد العنف، فیصبح بذلك أكثر إقدامًا على العنف دون اإل

  ) http ://uqu.edu.sa/page/ar/132277,le23/11/2013 a 11h43:زكریا یحیى الل( .باأللم أو تأنیب الضمیر

رغم أن مجتمعنا یمر في مرحلة إنتقالیة ،إال أننا نرى  :  طبیعة المجتمع األبوي والسلطوي  - 

ني على السلطة األبویة مازالت مسیطرة ،فنرى على سبیل المثال أن إستخدام جذور المجتمع المب

العنف من قبل األخ الكبیر أو األستاذ هو أمر مباح ویعتبر في إطار المعاییر اإلجتماعیة السلیمة 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


وحسب النظریة اإلجتماعیة النفسیة فإن اإلنسان یكون ،عنیفا عندما یتواجد في مجتمع یعتبر العنف 

  .ممكنا ومسموحا به ومتفقا علیهسلوكا 

بناءا على ذلك تعتبر المدرسة المصب لجمیع الضغوط الخارجیة فیأتي التالمیذ المعنفون من قبل     

األهل والمجتمع المحیطین بهم إلى المدرسة لیفرغوا مكبوتاتهم بسلوكیات عدوانیة عنیفة یقابلهم تالمیذ 

هذه الطریقة تتطور حدة العنف ، ویزداد إنتشارها كما في أخرون یشابهونهم الوضع بسلوكات مماثلة وب

داخل المدرسة تأخذ الجماعات ذوات المواقف المتشابهة حیال العنف ،شلل وتحالفات من أجل 

اإلنتماء مما یفرز عندهم تلك التوجهات والسلوكات إذا كانت البیئة خارج المدرسة عنیفة فإن المدرسة  

  )336: 1993درویش، زین العابدین .ستكون عنیفة 

ن التلمیذ خارج البیئة المدرسیة  یتأثر بثالث مركبات أساسیة وهي األسرة ،المجتمع فإ وعلیه      

  .واإلعالم ، وبالتالي یكون العنف المدرسي هو نتاج للثقافة المجتمعیة العنیفة

س دورا جوهریا في غرس إن األسرة بوصفها أولى المؤسسات االجتماعیة الناقلة للثقافة، تمار  :األسرة 

المیول العنیفة، أو كفها لدى الفرد من خالل األسالیب المتنوعة التي تلجأ إلیها في القیام بالدور 

  المنوط بها في عملیة التنشئة االجتماعیة و یتجسد هذا الدور في المظاهر 

  :و الممارسات التالیة 

هجر أحد الوالدین أو كلیهما للطفل  التفكك األسري بوفاة األب أو األم أو االثنین معا، أو •

باالنفصال أو الطالق أو السجن، مما یحرم الطفل من والدیه خاصة األم في السنوات األولى من 

  .حیاته، و التي فیها تتكون شخصیة السویة وسلوكه السلیم نتیجة نمو وتكوین الذات الشاعرة

 في التربیة من إفراط أو اللین أسلوب التربیة داخل األسرة وما یتبعه من أسالیب خاطئة  •

 و التسامح في معاملة أبنائهم، أو القسوة و الصرامة في تربیة األبناء، فالعنف  •

هو ثمرة التربیة أساسا، أو یعود سوء التعامل مع األطفال خاصة في مرحلة الطفولة األولى من كل 

  بها وزارة العمل أبعادها الفكریة والمادیة، و هذا ما أكدته اإلحصائیات التي  قامت
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حالة عنف ضد األطفال في مرحلة  6500و الحمایة االجتماعیة مؤخرا في الجزائر بأنها سجلت  

  )19: 2001وزیر العمل و الحمایة االجتماعیة،(.الطفولة 

فشعور الطفل بأنه مكروه أو منبوذ  من طرف والدیه  یسبب له إحباط نفسي الذي ینتج عنه      

ك عدم اتفاق الوالدین في خطة واحدة لتربیة الطفل، و التفریق في المعاملة بین اضطراب سلوكي، كذل

فؤاد محمد ( اآلباء و األبناء، یؤدي إلى تعطیل النمو العقلي والنفسي، و مخالفة معاییر المجتمع وقیمه

  )441: 2000جبل، 

ة بین التنشئة عن العالق 1973سنة ) سیرزوكارل سمیث(ولقد أثبتت دراسة أجنبیة قام بها    

االجتماعیة للفرد،  و سلوك العنف، و توصلت هذه الدراسة  إلى وجود ارتباط موجب بین عنف 

  ).203:  1979كوثر إبراھیم رزق،( .األبناء و درجة العنف والقسوة التي عاملهم بها اآلباء واألمهات

طفل بأمه عامل هام اضطراب العالقة بین الطفل و األم أو من ینوب عنها، حیث أن عالقة ال*"

للنمو االجتماعي السلیم، ولقد أثبتت العدید من الدراسات أن نمو الضمیر الذي هو إدخال ثم توحد 

مع قیم الوالدین، یستلزم ذلك عالقة ثابتة دافئة بشخص األم أو بدیلها، و إذا حدث العكس فانه 

  .ینعكس على شخصیة الطفل

   دیة أو االجتماعیة تنبع من التركیب األسري السلیمإن أغلب طاقات المجتمع الفر            

و كلما كانت التربیة و المعاملة األسریة مبنیة على أسس سلیمة و بناءة، كلما أنتجت من الكفاءات 

ما یدعم المجتمع بعوامل القوة و النجاح، غیر أن وجود ظاهرة عدم التوافق االجتماعي في األسرة 

  بروز العنف عند بعض األفراد هو اخطر العوامل المؤدیة إلى

غالبا ما یشكل اآلباء الطرف المؤثر في هذه المعاملة االجتماعیة و التي تترتب علیها أثار سلبیة قد  

   تؤدي إلى هدم الكیان العائلي، ومن ثم نشوء جیل من األبناء مشوشین فكریا معطلي الطاقات

 ة و التي تؤثر  في حیاتهمــتخاذهم سلوكات عنیفة  باــن قد یعبرون عن رفضهم للحالة المعاشــوالذی

وال شك في أن سلوك  اآلباء العنیف سیرسم للطفل منهجا یسیر علیه في حیاته لمیزة  التقلید التي 
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 http://www.pcc-jer.org/arabic/Articles/Article%202.htm, le   ( یتوارثها األبناء عن اآلباء

13.01.2008à 17h27).( 

    ةـــــــلدیالواحول بعض األسالیب  )مدیحة منصور(الباحثة ة التي أجرتها ــحیث أثبتت الدراس      

و عالقتها بعنف األبناء وتكیفهم الشخصي و االجتماعي ،حیث أسفرت النتائج عن وجود ارتباط 

ف والتكیف السیئ، كما وجدت فروق دالة إحصائیا بین الذكور و اإلناث في أن ایجابي بین العن

  ).1979:199كوثر إبراهیم رزق،( .العنف یمارس من طرف الذكور أكثر من اإلناث

   تجاهل األبناء مما یثیر لدیهم الشعور بالعزلة و المیل إلى إدراك اآلخرین بوصفهم معادین      

وء للعنف للتأكید وجودهم أو لفت األنظار إلیهم أو تفریغا للتوتر، وقد و ذلك ما یدفعهم إلى اللج

یكون عنف بعض األطفال  أو الشباب ردود فعل لدالل مسرف سابق عاشوه ، وهم أطفال في 

حیاتهم المنزلیة، إذ كانوا قد تعلموا أن تجاب طلباتهم بمجرد الغضب، وهم أالن یسلكون ذات 

 ).235،231: عبد الحمید الهاشمي،دس( .ج المنزلاألسلوب مع الناس جمیعا خار 

حول العنف عند  1978وهذا ما أثبتته الدراسة األجنبیة التي قام بها ستین و هو فمان سنة         

، توصلت الدراسة إلى أن الفروق الدالة بین متوسطات درجات العنف )دراسة مقارنة(الذكور واإلناث 

نما تعود إلى أسالیب التربیة التي یتبعها بین الذكور و اإلناث ال تعود  إل ى الفروق الجنسیة بینهما، وإ

 ).203: 1979كوثر إبراھیم رزق، ( .اآلباء مع كل من الذكور و اإلناث

وهو اآلخر من احد مكونات العنف، لیس للفرد فقط، بل على المجتمع أیضا،  :القهر االجتماعي -

زاء بالشخصیة في األسرة الواحدة كفیلة لتثیر في الفرد روح إذ أن مسالة االزدراء و السخریة و االسته

  العنف و الحقد و الكراهیة و استخدام القوة، للرد  

تشیر العدید من الدراسات بان  أكثر المشاكل العنیفة بین  "و رفع القهر الناتج عن االستهزاء إذ 

ار و القهر االجتماعي الذي ال األفراد كانت بسبب السخریة و االستهزاء و تسلط الكبار على الصغ

یتوقف عند السخریة و االستهزاء، بل یتعدى لیأخذ أشكاال متعددة كعدم المساواة بین األفراد و النبذ 

  ".االجتماعي و إغتصاب الحقوق و عدم العدالة
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" هو األخر یشیر بدوره إلى االستعداد لالستجابة العنیفة، و تشیر  :التهمیش االجتماعي  -

  ت إلى أن عضویة الفرد في مثل تلك الجماعات الهامشیة، یؤثر على مقدار توتره النفسي الدراسا

  ).343: 1993زین العابدین درویش، (   ."و الذي یدفعه إلى ممارسة العنف بشتى أشكاله

كما أن عدم . و لقد لوحظ أن المجتمع الذي یكثر فیه الطالق تكثر فیه المشكالت السلوكیة      

سلطة في المجتمع خاصة سلطة البیت و المدرسة و السلطة الدینیة و غیاب الهدف القومي احترام ال

الذي یمتص طاقات الشباب، ونقص الممارسة الدیمقراطیة الحقیقیة و زیادة الفقر في المجتمع هذا 

  .إلى جانب وجود العدوانیة التي تنمي العنف

یة للعنف، حیث یتأثر األفراد بما یشاهدونه في یعتبر التقلید من بین العوامل المؤد :التقلید -    

المجتمع أو األسرة من سلوكات عنیفة، فیحاول البعض  تقلید هذه السلوكات عندما تواجهه عراقیل 

و لقد أثبتت ذلك العدید من "أو إحباطات فیوجه عنفه إلى الطرف الذي یكون سببا في إحباطه، 

ة بالسلوك العنیف عند األطفال الذین شاهدوا مشاهد خاص 1969الدراسات خاصة دراسة باندورا عام

عنیفة و الذین ال یشاهدون و توصلت هذه الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین 

متوسطات درجة السلوك الضعیف عند األطفال الذین یشاهدون أفعاال و مشاهد عنیفة، كما وجد 

كوثر إبراھیم ( ".لوب  تعامل اآلباء مع األبناءالباحث أن السلوك العنیف یتم تعلمه من خالل أس

 ).203: 1979رزق، 

أطفال الحضانة الذین شاهدوا شخصا راشدا یعبر "تبین أن  1921وكذلك دراسة باندورا سنة       

عن مختلف أشكال العنف اتجاه دمیة كبیرة، قاموا بعد ذلك بتقلید الكثیر من أفعال هذا الراشد العنیفة 

أحمد ( ."تزید في ارتفاع نسبة العنف) نماذج حیة، أفالم كرتون(الحظة نماذج العنف كما ظهر أن م

  )409: 2000محمد عبد الخالق،

الطفل یقلد النماذج السلوكیة التي یراها، فإذا كانت هذه النماذج عدوانیة وعلیه یمكننا القول أن    

   .وسلبیة فان السلوك یصبح عنیفا
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خالف في أن مظاهر التنشئة اإلجتماعیة تبدأ أو تترعرع في األسرة  ال   :مدرسیة محددات اللا -

وذلك باعتبارها أول ما یبصره اإلنسان في هذه الحیاة إال أنه مع التطور الحدیث الذي شمل جمیع 

  مظاهر الحیاة اإلجتماعیة لم تعد األسرة تستأثر وحدها بتلك التنشئة اإلجتماعیة 

أخرى إلى إضعاف دور األسرة عن القیام بالمهام المنوطة بها والتربیة، وهذا أدى بصورة أو ب

خصوصا في حالة أمیة الوالدین وفي ظل ما أفرزته الحیاة العصریة من تغیرات طالت حتى األسرة 

في ذاتها كل ذلك جعل األسرة تفوض غیرها من مؤسسات التنشئة اإلجتماعیة في القیام بمهامها 

هذا في حد ذاته یرهق كاهل المؤسسات التي تتولى هذه المهام إضافة إلى مهام تلك المؤسسات و 

والوظائف، والمدرسة باعتبارها ثاني مؤسسات التنشئة اإلجتماعیة وأول وسط اجتماعي خارجي یخرج 

إلیه الفرد بعد األسرة إال أنها تعتبر جماعة اجتماعیة قائمة بذاتها وهي تقوم بدور رئیسي في عملیة 

فهي حلقة الوصل بین الفرد و المجتمع بما فیه من أفراد ومؤسسات كما أنها  التنشئة اإلجتماعیة

المسؤولة إلى جانب غیرها من المؤسسات اإلجتماعیة في المجتمع التي تضع الثقافة وعناصرها من 

قیم وعادات وتقالید ولغة أمامها ونقل ذلك إلى أفراد المجتمع وتوظیفه في كل مناحي الحیاة وفي كل 

مجتمع على اختالف أعمارهم، وبما أن التنشئة اإلجتماعیة تنتقل من خالل الثقافة من الكبار فئات ال

إلى الصغار فإن على المدرسة القیام بصقل وتنقیة ذلك من خالل مراحل العملیة التربویة لكي یتسنى 

علي -طفھعلي أسعد و( . للفرد التفاعل مع غیره مع بني جنسه في الوسط اإلجتماعي الذي یوجد فیه

  )34: 2004جاسم الشھاب، 

فمجتمع المدرسة هو أول مجتمع یخرج إلیه الطفل بعد الفترة من عمره التي قضاها مع أسرته،   

و المدرسة تعد بیئة عرضیة للطفل من عمره التي قضاها مع أسرته، و المدرسة تعد بیئة عرضیة 

ما بالفشل في ، إذ یقضي فیها فترة من عمره تنتهي إما ب)التلمیذ ( للطفل انتهاء سنوات المدرسة وإ

وفي هذا المجتمع یصادف الطفل سلطة أخرى غیر سلطة األب وأفراد آخرین غیر أفراد .  المدرسة

فإذا . أسرته، ویحس أن من واجبه أن یتقبل هذه السلطة الجدیدة، وأن یتعامل مع هؤالء األفراد الجدد

سایرة الحیاة في الوسط اإلجتماعي، وكلما حسن تعلیمه نجح في التجربة كان ذلك إیذاءا باستعداده لم
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: 1983جالل ثروت، (. وتهذیبه كلما ازدادت حیاته اإلجتماعیة نجاحا وبلغ وفاقه مع المجتمع مداه

127. (  

فمجتمع المدرسة ال یعد في ذاته من عوامل االنحراف، بل على العكس فإنه یؤدي وظیفة         

فإذا أحسنت .خالل ساعات طویلة من الیوم یقضیها الطفل بعیدا عن أسرته تعلیمیة وتربویة وتهذیبیة

من االنحراف أما غیاب الدور ) التلمیذ(المدرسة وظیفتها التعلیمیة و التهذیبیة تكن عامال یقي الطفل 

   .الطبیعي للمدرسة فقد یكون عامال من عوامل انحراف التلمیذ

شتمل علیه المدارس من مباني وساحات وأفنیة وغیر وهو كل ما ت :المحیط  الفیزیقي للمدرسة-

ذلك، والشك أن المكان والمحیط الذي یعیش فیه اإلنسان له تأثیر واضح على سلوكه بناء على ما 

یحتویه وبناء على طبیعة هذا المحیط من بناء وما یحتوي علیه من مساحات یتحرك فیها الفرد بحریة 

م، ونقصد بذلك حجم الصفوف ومدى استیعابها للتالمیذ ویسر ففي المدرسة، نالحظ مثال الحج

عطائهم قدر من الحریة للتحرك بمرونة ألن ذلك یساعد هؤالء التالمیذ على  بالشكل المالئم لهم وإ

الشعور باإلرتیاح ألن التلمیذ في الصف البد له من مساحة كافیة یستطیع من خاللها التحرك بحریة، 

ذا كان الصف مكتظ بالتالمی ذ وفي مساحة صغیرة فان ذلك األمر یولد على التلمیذ نوعا من التوتر وإ

والضیق والمساحة المحدودة مما قد یؤدي بالتالمیذ إلى التحرك عشوائیا، األمر الذي یجعلهم قد 

  .یتصرفون بعدوانیة وعنف عند االحتكاك مع بعضهم البعض

األلعاب الریاضیة فیها محدودة وذات أیضا نالحظ في المدارس التي یكون مساحات وأفنیة        

مساحات ضیقة كل ذلك یجعل التالمیذ ال یمارسون الریاضة بالشكل المطلوب والتي من خاللها 

یستطیع التالمیذ التنفیس عما بداخلهم بطریقة سلیمة وصحیحة مما یجعلهم یعیشون في  حالة من 

طیعون التصرف بحریة كما في األسرة االضطراب والتوتر خصوصا وأن التالمیذ في المدرسة ال یست

ألنهم في هذه المؤسسة یتفاعلون وفق سلطة وأنظمة وتعلیمات غیر التي اعتادوا علیها من قبل، 

إضافة إلى أن التالمیذ یقضون وقت طویل في المدرسة فهم إذن بحاجة إلى التنفیس واالرتیاح وقد 

  .ر عندما ال یتوفر ذلك فیهایكون ذلك عن طریق األنشطة المختلفة لكن المشكلة تظه
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والشك أن الجو التربوي في المدرسة یولد الكثیر من العوامل التي قد تبرز بدورها بعض   

أو منحرفا بكل ما یحویه هذا الجو من الجوانب   العوامل والظروف المهیأة التي تجعل الفرد سویا

ه في موقف التكیف مع هذا الوسط البشریة و التربویة و المادیة وأن وجود الفرد في المدرسة یجعل

اإلجتماعي، أو معارضته والخروج عن معاییره ونمط سلطته، فالموقف هنا یبدي التأثیر الواضح على 

اإلنسان وعلیه تظهر مدى قوة وشدة العوائق والحواجز التي تعیقه ومدى قدرته على التغلب على ذلك 

  .لتي قد تؤدي إلى االنحراف والسلوك العنیفمما یثیر لدیه العدید من التوترات و االضطرابات ا

أن التعقید اإلداري وانعكاس ذلك على العنف المدرسي، حیث كان یمثل دافعا :   اإلدارة المدرسیة

قویـا لدى التالمیذ في ممارسة العنف أیضا یتضح من بعض الدراسات حول العنف والعدوان في 

لتالمیذ وضعف متابعة ودراسة مشكالتهم إضافة إلى المدارس إلى أن غیاب الرقابة المدرسیة تجاه ا

تشدد اإلدارة المدرسیة له دور قوي في دفع التالمیذ إلى العنف داخل المدرسة وخارجها وتهدید التالمیذ 

ثارة الفوضى أو تحطیم ممتلكات المؤسسة یذائهم وإ   .للمعلمین وإ

من مصادر العنف المعنوي، كیف ال تعتبر المناهج الدراسیة مصدرا خصبا و: المناهج الدراسـیة -

وما یحدث في أغلب األحیان هو االكتفاء بترجمتها بعد استیرادها ثم فرضها بطریقة تعسفیة على 

ونتیجة لذلك فإن معظم محتویات تلك المناهج ال تلبي احتیاجات المتعلمین وال تالئم . التالمیذ

  ).17: 1985عبد القادر یوسف ، ( .استعدادهم وقابلیتهم

من المعروف أن المجال الذي ینشأ فیه    :عدم إشباع الحاجات بالطرق التي تقرها الثقافة  -

فإذا ساعد هذا المجال على إشباع حاجات التلمیذ ،التلمیذ یؤثر تأثیرا بالغا في نموه من جمیع النواحي 

ب تكیفه أما إذا أي في مظاهر سلوكه وأسالی، البیولوجیة النفسیة أثر ذلك تأثیرا بارزا في سلوكه

تعددت مواقف الحرمان وزادت حدتها فان شخصیته ستعاني من االضطراب في مظاهر سلوكه بما 

ھادي مشعان ربیع ( .یجعله غیر قادر على التكیف السلیم مع زمالئه وال مع المجتمع الدراسي

 ).47: 2007وإسماعیل محمد الغول ، 
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سلوبین جد هامین یكرسان بشكل كبیر لظاهرة العنف ویمكن التكلم عن أ :األستاذ وتكریسه للعنف -

   :وهما

إن التلقین طریقة تدریس قد تعمق التسلط وتغرس االستبداد ویستخدمها   :األستاذ وأسلوب التلقین -أ

   .)59: 1999یزید عیسى السورطي ،(". بعض من االساتذة كسوط 

یز و التركیز على العنف ومنه العقاب بأنواعه وغالبا ما یرتبط التلقین بغیاب أهمیة اإلقناع و التعز     

ن كان یعتقد أن التلقین طریقة اقتصادیة وفعالة . المادي والمعنوي والمصرح به وغیر المصرح به وإ

سلطة األستاذ : حیث ال تنجح طرائق أخرى، إال أن التلقین كثیرا ما یمارس من خالل عالقة تسلطیة

تها ولیس من الوارد االعتراف بها بینما على التلمیذ أن یطیع ال تناقش، حتى أخطاؤه ال یسمح بإثار 

  ).206:  1995سعید اسماعیل علي ،  (. ویمتثل

إن األستاذ باعتباره طرف مهم وضروري في العملیة :  األستاذ و استخدام أسلوب العقاب -ب

دف من العملیة التربویة فیجب علیه القیام بالكثیر من المسؤولیات  في سبیل تحقیق الغایة واله

التربویة، ولكن طبیعة العالقة بینه وبین التالمیذ لها األثر الواضح في مسیرة التعلیم إضافة إلى 

األسلوب الذي یستخدمه األساتذة وطریقة التعلیم فإن لها األثر الواضح أیضا على العملیة التعلیمیة 

ستاذ یقوم بدور یماثل دور الوالدین وعلى تصرفات الكثیر من التالمیذ وسلوكهم داخل المدرسة، فاأل

في األسرة بالطریقة التي یصححون بها سلوكیات أوالدهم الجانحة والمنحرفة فهو یقوم إضافة إلى 

المدرسة و إدارتها ومدرسیها إلى تصحیح وتعدیل بعض مظاهر السلوك لدى هؤالء األفراد الذین یأتون 

عض منها فیظهر هنا دور المدرسة في تقویم وتنقیة من األسر المختلفة التي قد ال تكون سویة في ب

سواء إال أن قسوة  ذلك بالصورة المناسبة لكي یصبح سلوكا سویا بعیدا عن مخاطر االنحراف والال

المعلمین وسوء معاملتهم للتلمیذ سواء في طریقة التدریس وفي غیرها من العالقة داخل المدرسة قد 

لدراسات اتضح أن أربع حاالت من أفراد العینة التي درست تعرض التلمیذ لالنحراف ففي إحدى ا

قالوا إن اضطهاد المدرسین لهم أو سوء معاملة المدرسین هو السبب في هروبهم من  1%وبنسبة 

  )184: 1995حسین عبد الحمید رشوان ، . (المدرسة ثم ارتكاب الجریمة 
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في التعامل مع التالمیذ في سویة أو إذن یظهر هنا دور األستاذ وطریقته التي یستخدمها         

انحراف التالمیذ بناء على هذه الطریقة بكل ما تحتوي علیه سواء من عقاب بكافة أشكاله وتعدد 

  .مظاهره أو في القسوة أو التسلط في العمل التربوي

هلة إذن فإن األضرار الناتجة عن العقاب وقسوة األستاذ وسوء العالقة معه لیست من األمور الس    

أو التي یمكن تناسیها ألن ذلك یشكل خطر داهم یلقي بضـالله على االستاذ و المتعلم و المدرسة 

  بكل ما تشتمل علیه من مكونات العملیة التربویة فمهما سبق أن هذه 

األسباب التي قد یستخدمها األساتذة في المدرسة سوف تؤدي بطریقة مباشرة للعقاب الذي قد یقع على 

  .التلمیذ

العقاب بصفة عامـة لیس على وتیرة واحـدة بل أنـه یتعدد كالعقاب الجسـدي والعقاب النفسي         

وغیر ذلك من أنواع العقاب التي قد تخلق الكثیر من المشكالت على نفسیة المتعلم ألن العقاب وسیلة 

ع العقاب ووقته له تتخذ للحد من بعض التصرفات و السلوكیات غیر المقبولة في المجتمع إال أن توقی

أثره الواضح على متلقي هذا العقاب ویظهر ذلك عندما یستخدم العقاب بطریقة سیئة أو بغرض 

التشفي مما یجعله یدخل في نطاق التسلط واإلیذاء وفي المدرسة ارتبط العقاب بهذا االسم مما یولد 

  .لدى التلمیذ نوعا من الكراهیة للمدرسة أوللمدرس 

الناتجة عن العقاب العقاب البدني و العقاب النفسي ، وهذا األخیر یعد من أخطر إن األضرار      

أنواع العقاب نظرا ألنه یزعزع ثقة الفرد بنفسه أیضا یجعل التلمیذ یعیش في جو التوتر واإلنفعاالت 

وقد یصل األمر إلى جعل أقرانه یمارسون علیه نفس األسلوب مما قد یضطره إلى الدفاع عن ذاته 

ن كانت عدوانیة، أو قد یجعل هذا العقاب النفسي للتلمیذ مناسبة لكثیر من  بأي طریقة كانت حتى وإ

األمراض النفسیة وعدم االستقرار كالقلق واالكتئاب واإلحباط التي من الممكن أن تؤدي إلى السلوك 

  .العدواني

العالقات اإلجتماعیة للتلمیذ مع زمالئه في المدرسة نمط معین من  :جماعة الرفاق في المدرسة- 

إال أن هذا النمط من العالقات له تأثیر واضح على نمط وسیر الحیاة في هذه المدرسة وعلى التلمیذ 
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شخصیا إما ایجابیا أو سلبیا، فالتلمیذ یلتقي بهؤالء التالمیذ الذین قد ینسجم أو یتكیف معهم أو 

فع االنسیاق و االرتباط بجماعة معینة أو یتناقض معهم، وفي الغالب أن التلمیذ یرتبط بغیره إما بدا

بدافع االرتباط بهذه الجماعة بما توفره له من احتیاجات وجو یراه مناسب غیر الجو الذي یعیش فیه 

مع اآلخرین في المدرسة إذن فالتلمیذ الذي لم یتكیف في عالقاته مع غیره، فان هذا األمر قد یجعله 

ألسباب ترى هذه المجموعة أنه غیر مرغوب فیه أو غیر موضع سخریة واستفزاز وسیطرة زمالئه 

الئق المظهر إلى غیر ذلك من األمور التي تولد لدیه نوعا من سوء التوافق معهم مما یجعله قد یأتي 

بتصرفات یرى هو أنها تعویض لنظرتهم السلبیة له ووصمهم له ببعض األشیاء التي تثیر فیه ذلك 

  .الشعور

إلعتداء على اآلخرین هو أحد صور هذه التصرفات للرد علیهم كذلك فان وقد یكون العنف وا     

الصحبة السیئة في المدرسة قد تجعل التلمیذ یلجأ إلى تكوین عصابات مع غیره من التالمیذ الذین 

یرى فیهم هذا التلمیذ بعض ما یحقق له قدرا من االرتیاح، والحریة  وربما الدفاع عنه أو عن أحد أفراد 

ساءة التعامل مع التالمیذ هذه الع صابات، وهذه العصابات في الغالب أنها تخالف أنظمة المدرسة وإ

ثارة الفوضى یذائهم حیث یؤدي بهم ذلك إلى التمرد على السلطة المدرسة وإ  .اآلخرین ومع المعلمین وإ

  )87: 1996علي محمد جعفر ، (

لتالمیذ إلى االستفزاز والسرقة إلشباع إن العنف والعدوان في المدارس بصفة عامة قد یصل ببعض ا  

  ).32: 1997،جلیل ودیع شكور ( المادیةحاجاتهم 

بناء على ذلك یظهر جلیا دور الرفقة السیئة في بروز األنماط اإلجرامیة و االنحرافیة داخل     

. یةالمدرسة بكل ما یشكلونه من خطر على غیرهم من التالمیذ ووصوال إلى المعلمین واإلدارة المدرس

أیضا قد یمتد األمر كذلك إلى المباني والممتلكات المدرسیة وما یمكن أن یلحقه هؤالء األفراد من 

أضرار تعطل مسیرة الحیاة والحركة التربویة، كذلك قد یرجع تسلط بعض التالمیذ إلى أوضاعهم 

قد یكون ذلك عن اإلقتصادیة بحیث یلجؤون إلى إلزام غیرهم من التالمیذ إلى دفع بعض النقود لهم، و 
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طریق التهدید أو اإلیذاء والسیطرة، كذلك قد یرجع هذا التسلط إلى رغبة بعض التالمیذ في الهیمنة 

  .وفرض نفسه على التالمیذ الذین یتسمون بضعف في الشخصیة في محاولة إلثبات ذاته

لكل المجتمعات  من بین العوامل األساسیة التي تشكل البناء االجتماعي : االقتصادیة  محدداتال -

وعن  طریقه   سواء التقلیدیة أو الحدیثة نجد أن العامل االقتصادي هو أساس قیام هذه المجتمعات

یمكن تفسیر مراحل تطورها و اكتمالها، فالمحیط االقتصادي یمكن التعبیر عنه بمجموعة العالقات و 

االستفادة منه ومن هذا الصالت ذات الطابع التبادلي لمنتوج مادي معین موجه لالستهالك أو 

المنطلق یمكننا االحتفاظ بخاصیة أساسیة أن العامل االقتصادي یخلق وینتج عالقات اجتماعیة 

ومادام األمر كذلك فهو یؤثر على الحالة النفسیة  للفرد و الجماعات التي تجسد هذه العالقات و 

وتینیة و الروتین بدوره حالة الصادرة منها على شكل سلوك معین وعن طریق تكرارها تصبح عملیة ر 

نفسیة اجتماعیة تعود علیها الفرد خالل حیاته الیومیة خاصة إذا أصیبت هذه العملیة الروتینیة بخلل 

أو عدم توازن نفسي و اجتماعي باعتباره متفاعال داخل المحیط االقتصادي، كما نشیر إلى الحرمان 

ة لألسرة یحوالن دون إشباع حاجات أفرادها المادي و تدني مستوى  الدخل و الوضعیة االقتصادی

  وفي نفس الوقت یشكالن مصدر التهدید لشخصیة كل منهم 

و التقلیل من قیمتها وتعرض الذات االضطرابات والقلق والتوتر، والفرد الذي ینتمي  إلى هذه األسرة 

معینة ترتبط بها یحس بأنه اقل من أبناء األسرة األخرى النتسابه إلى بیئة جغرافیة و اجتماعیة 

ارتباطا وثیقا ویتحدد مستواها بالمستوى االقتصادي لهذه العائلة وهذا یعني أن الفرد وجد نفسه بدون 

  .اختیار مركزه

وبهذا نسجل أن للوضعیة االقتصادیة تأثیرا على الفرد و األسرة نفسیا و اجتماعیا وتولد لدیهم 

االجتماعیة للمعاش جعلت ور أسالیب الحیاة اإلحساس بالنقص و الملل خصوصا إذا علمنا أن تط

التحقیق الكمالي وهذا ما زاد الوضع حدة،  من الفرد ال یهتم بالضرر من المعاش بل السعي إلى

العوامل االجتماعیة التي تحدد سلوكات وتصرفات األفراد،  فالدافع االقتصادي ال یقل أهمیة عن باقي

 اإلنسان الباحث في المیدان یربط واقع األزمة االقتصادیةاالجتماعي حیث نجد  وبالرجوع إلى واقعنا
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على أرصفة  بالظواهر االجتماعیة المنتشرة في المجتمع وابسط مثال على ذلك بائعي السجائر

ترعرعت في وسط اجتماعي قهرته  الشوارع،  وهذا مؤشر على التدهور االجتماعي، كل هذه العوامل 

أحدثت اصطدام بین معیارین، معیار اجتماعي یشكو  واقع، حیثقرارات سیاسیة ال تتماشى و هذا ال

سلطوي یصدر قرارات سیاسیة وتشریعیة غیر مالئمة لواقع اجتماعي  من الظلم و الفقر، و معیار

 غذته أزمة اقتصادیة

   .و فراغ سیاسي و ثقافي 

ف یسلك سلوك مما انطوى على الحالة النفسیة و االجتماعیة للفرد و جعلته في أخر المطا     

وهي اصدق  .العنف دفاعا عن نفسه لعله یجد لها مخرجا و هنا تكتمل الظاهرة النفسیة االجتماعیة

  .صورة لواقع اجتماعي و نفسي متأزم

على كل باحث تحدید هذا  تتداخل فیه عدة عوامل و متغیرات، مما یصعبو :السیاسیة محدداتال-

فالحدیث عن  .الیومیة، و نظرا لطبیعة الدراسة حیاةلتداخل معظم الجوانب التي تكون ال المجال

تشكیل ظاهرة العنف یقودنا إلى الحدیث عن التربیة السیاسیة،  العامل السیاسي، واثر  هذا األخیر في

  تتربى و تنمو حتى تظهر على شكل سلوكات  علما أن هذه الظاهرة

ة أصبحت توكل لها مهمة تعلیم الفرد فالتربیة السیاسیسلبیة  و أفعال ملموسة ذات نتائج في معظمها

عطاءه صورة صادقة عن وجه هذا العالم حتى تعده إعدادا التالؤم و التأقلم مع  أوضاع المجتمع  وإ

توترا نفسیا لدى  عالمیا وتخرجه من قوقعة المحلیة تحت عطاء الوطنیة، فالتضلیل السیاسي یخلق

ب فصلها عن باقي جوانب الحیاة االجتماعیة فالتربیة السیاسیة ال یج.الطفل حینما یصبح راشدا

تتالءم  وایجابیاتها، حتى یجب أن تأخذ قیم و معاییر المجتمع بعین االعتبار، كما یجب أن بسلبیاتها

ضروري الن هذه  و المضمون النظري والتربیة السیاسیة ، فالحدیث عن التضلیل السیاسي ثانیة

  .ییر االجتماعیةالعملیة قد تخلق اصطداما في القیم والمعا

وهنا یدرك  .خالل بلوغ الفرد مرحلة الرشد حیث یصبح  قادرا على إدراك و تحلیل األوضاع فمن     

تصدیق إال ما یراه  ویعایشه،  الخطأ والخلل مما یؤثر على وضعیته ویتولد  لدیه نوع من األنانیة في
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ئات ویحاول إفراغ مكبوتات المتمثلة كما یصبح الفرد یسلك سلوكات عدوانیة اتجاه المؤسسات أو الهی

  .في الدوافع العنیفة و العدوانیة

و كما  .تغیب الحریة في التعبیر عن حاجات اإلنسان واتجاهاته وآراءه :غیاب الحریة و األمن  -

سواء في  الحریة في الحركة واالنتقال، وكذلك في االختیار وتحمل المسؤولیة  وتغیب الحریة تغیب

سات العمل أو المجتمع بوجه عام، وغیاب الحریة تهدید خطي، لما یتضمن إلنسانیة األسرة أو مؤس

والعنف من السلطة التي صادرت الحریة، وهذا  وافتقادها یتضمن بالضرورة البطش  و الفقر. اإلنسان

بعدوان مضاد في أشكال مختلفة من الصغیر أو الكبیر على  من شانه أن یستثیر النزعة العنیفة

  یقوم على الفقر  و المجتمع الذي  السواء،

أفراده، ویضعف من االستغالل  و البطش والتحكم االستغاللي هو مجتمع یقوي  من االعتماد لدى

  هذه الحالة  االعتماد  والتكامل و التفكیر الناقد و النشاط المنتج الفعال، وفي

مكانیاته یصیب  و السلبیة وعدم االكتراث نوعا  من أنواع العنف السلبي الذي قدرات اإلنسان وإ

والعقاب ومن ثم یتولد الخوف والفزع في   بالشلل و االنهیار، و غیاب الحریة یقوم على البطش

السیطرة علیه باإلضرابات واالنحرافات الخلقیة كتعاطي الخمور  نفوس الناس، والذي یعمد البعض في

  . نى  واألضعفیمكن السیطرة علیه بممارسة العنف على األد و المخدرات كما

إن غیاب طبیعة الوجه اإلنساني تقتضي بالضرورة ومنذ  :غیاب السیطرة الضابطة واضطرابها  -

  ونظرا للتباین و االختالف في طبائع الناس وحاجاتهم  البدایة قیام عالقة بین األفراد

ي شكل یسمى بالثواب و العقاب، وهو موجود على مستوى الفرد نفسه ف و رغباتهم تحت ظهور ما

  األنا األعلى الذي یثیب عن طریق الشعور بالراحة واألمن وخفض القلق  الضمیر أو

األخر  ویعاقب باللوم والتأنیب و معاناة الم القلق والتوتر، كما یحدث  الثواب و العقاب من و التوتر

 ى الفرد لدالسلطة الضابطة  على شكل سلطة فردیة أو سلطة جماعیة،  والمجتمع القانون فإذا غابت

  ).33: 1987سعد مغربي، (
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التحكم و القسوة والعنف، اضطربت الشخصیة  أي إذا عجز ضمیره أو كان قویا مسیطرا إلى حد     

الموجه إلى الخارج أو الموضوع أو المرتد على   مظاهرها سواء و كان السلوك العنیف هو احد

 مارسة العقاب یولد في أفراده مشاعرالذي یقوم على سلطة باطشة تعسفیة في م الذات، و المجتمع

  .بالقدرة والقیمة الخوف والعجز والضالة والعنف وسیلة من وسائل السیطرة واستعادة الشعور

وقد تناولت معظم . وتشیر إلى أن العدوان یتأثر بالعوامل البیئیة الفیزیقیة  :"العوامل البیئیة  -

  :ن والعنف هي كما یليالبحوث ثالثة موضوعات بیئیة في عالقتها بالعدوا

تبین من الدراسات أن األفراد الذین یعیشون في الحضر ویتعرضون  :الضوضاء واإلزدحام  -

لضوضاء صاخبة ، یظهرون مستویات أعلى من العدوانیة تجاه األخرین ، أو البیئة أكثر من األفراد 

لتي یستجیب لها األفراد الذین ال یتعرضون للضوضاء، فالضوضاء تعتبر نوعا من الضغوط البیئیة ا

  ).344:  2003بشیر معمریة ،( " بالعدوان

المزدحمة، وقد یعزى هذا إلى في ظل التكدیس  وكذا نلحظ إرتفاع معدل حدوث العنف في األماكن

  ةـــاع الكثیر من الحاجیات األساسیــیصعب إشب حیث  .الشدید لألفراد في مكان ما

لخصوصیة، ومن ثمة یصبح الفرد أكثر توترا، ونظرا الن و ا مثل الحاجة للهدوء و االسترخاء 

على ارتفاع معدل التفاعل المكثف بین األفراد المتوترین، فان احتماالت  االزدحام ینطوي ضمنا

فرص  االستجابات العنیفة یصبح أكثر احتماال، یضاف إلى ذلك أن التكدس یعني انه ثمة صدور

  نحو العنف شاهدة النماذج المحیطة التي تسلك علىأكثر لتعلم العنف باالقتداء من خالل م

  .یواجهها و الموجودة بكثرة، كاستجابة متوقعة في ظل الضغوط المتنوعة التي 

الظروف المناخیة  إن درجات الحرارة المرتفعة بوجه خاص، تعد من أكثر :الظروف المناخیة -

بمعنى أنها تسهم في إیجاد بیئة   مباشرة،ارتباطا بالعنف، وتجدر اإلشارة إلى أن العالقة بینهما غیر 

) فقدان نسبة من األمالح نتیجة العرق(فیزیولوجیة  مهیئة للعنف من خالل ما ینتج عنها من تغیرات

الجهاز العصبي والتي تجعل بدورها االنخراط في العدوان و  تعمل على زیادة درجة  استثارة في

  .العنف أكثر  احتماال
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 المجاري المائیة ارتفاع معدل التلوث البیئي بصورة المتعددة،تلوث المیاه،  إن :التلوث البیئي  -

زین العابدین (. والبناء النفسي للفرد الهواء، التربة، واألغذیة یؤثر سلبا على كل من الجهاز العصبي

  ).344: 1993درویش، 

لمقیمین بإحیاء تعاني من بواجبها نحو ا فعلى سبیل المثال یؤدي تهاون أجهزة الدولة في القیام      

ویتحول هذا   إلى شعورهم بأنهم متجاهلون من قبل الدولة بعض ضروب التلوث السابقة أو من كلها

من السخط، خاصة حین  یقارنون بین مستوى الخدمات المتدنیة، الذي  الشعور بالتدریج إلى حالة

مما ینقلهم إلى حالة تذمر التي تستثیر  وما یقدم للقاطنین في األحیاء الراقیة األقل تلوثا، یقدم لهم،

وجهه األول على التعبیر  لدیهم المیل إلى ارتكاب بعض األفعال العنیفة لتحقیق هدف مزدوج ینطوي

انتباه أجهزة الدولة إلیهم،  أنهم یصبحون  عن مواقفهم، ویفصح  وجهه الثاني على الرغبة في  جذب

  .یلفت نظر أمهل كالطفل الذي یحطم بعض األدوات المنزلیة

   تلعب وسائل اإلعالم دورا مهما في إعداد و صقل العقول و النفوس البشریة   :وسائل اإلعالم - 

والمبادئ و نقل  فأصبح لها دور كدور األب و المدرس كونها تشارك في تلقین اآلداب و القیم

أصبحت برامجها خطرا اإلعالم و  المعارف والعلوم، لكن في اآلونة األخیرة انعكست مهمة و سائل

التلفزیون الذي یحتل مرتبة مهمة بعد الوالدین في التربیة و  على األطفال و المراهقین، و على رأسها

  ).25: 1994ع ،.صفراوي(.التثقیف 

 من أخطر الوسائل لما یبثه یومیا من برامج و أفالم العنف التي یشاهدها الفرد لكنه أصبح        

الفرضیة تمت دراستها  هذه"تدفع به إلى تقلید لما یراه و بذلك یصبح عنیفا، باستمرار، و التي سوف 

بان أفالم العنف تؤثر سلبا في سلوك  عن طریق األبحاث المیدانیة، وقد توصل العلماء إلى القول

  ".أكثر من سواهم أفالم العنف یصبحون أكثر عدوانیة األفراد، ولقد تبین أن األطفال الذین یشاهدون

التلفزیون  كما كشفت العدید من الدراسات عن عالقة ایجابیة بین عدد عروض العنف في           

سنة )   (fridresh فریدرش من بین تلك الدراسات دراسة"و درجة لجوء األطفال إلى السلوك العنف، 

الذین الدراسة إلى أن األطفال  عن العنف لدى األطفال بعد مشاهدة أفالم عنیفة توصلت نتائج 1976
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 ".شاهدوا أفالما تلفزیونیة تتصف بالعنف قد أصبحوا اقل امتثاال و طاعة وأكثر تقلیدا لما یشاهدونه

 1979كوثر إبراھیم رزق، (  )202:

انه  ألفالمال یمكن إنكار ما  وفي األخیر یتضح لنا        

         .األطفال تشجیع السلوك العنیف عند المشاهدین من الشباب و التلفزیون ومسلسالته دور في

  )182،177: 1997معن خلیل عمر، (

الكرتون التي تعرض القصص البطولیة و السلوكیة العنیفة فیتأثرون بها  الذین یشاهدون أفالم       

والمیول العنیفة  أسالیب منها وهناك أفالم عنیفة تعمل عند مشاهدیها حالة نفسیة عن النوازع ویتعلمون

  .دائها و ممارستهاأكثر من تشجیعهم على أ

ویمككنا أن نلخص المحددات التي تقف وراء عنف التالمیذ في المؤسسات التربویة في الشكل      

  :التالي

  

  التربویة  یوضح المحددات التي تقف وراء عنف التالمیذ في المؤسسات) 02(شكل رقم 

لتي حاولت تفسیر السلوكات تعددت المقاربات النظریة ا :المقاربات النظریة المفسرة للعنف/05

  :العنیفة منها 

 كونراد" "دیزمون موریس"و " روبرت اردیري"یتزعم هذه المدرسة كل من : النظریة البیولوجیة-  

هو تعبیر حتمي ال  وان العنف الذي نالحظه فیما حولنا  ویرون بان العنف هو سلوك غریزي،" لورنز

  تفسیر ظواهر مثل الحروب ا وفقا لهذا المفهوممفر منه، لهذا الدافع الغریزي، ولقد حاولو 

الطبیعة البیولوجیة لإلنسان، ففي تصورهم  و السلوك الفردي العنیف باعتباره جانبا  ال مفر منه من 

أن  هذه الخاصیة الغریزیة هي المسؤولة عن السلوك الفردي و  أن اإلنسان مخلوق عدواني الغریزة، و

  ).41-43: 1988عزت السید إسماعیل،(...یمارسه اإلنسان الجماعي الذي

لقد أثبتت أن هناك إختالفا في التكوین الجسماني للمجرمین عنه لدى عامة األفراد حیث یؤكدون      

وجود بعض الهرمونات التي لها تأثیر على الدافعیة نحو العنف و التي ترتبط بزیادة هرمون 

 التلمیذ

 اإلعالم

 ألســــرةا

 المجتمــــع

 درســــةالم
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كورة األندروجین هو السبب المباشر لوقوع كما یؤكد أصحاب هذه النظریة أن هرمون الذ.الذكورة

  العنف بدرجات كبیرة بین الرجال و أن هذا الهرمون یفرز بنسبة 

عالیة أوقات النهار ،مما یزید من حدة الغضب لدى الشباب و ینمي مشاعر االنفعال لدیهم بینما 

  .ینخفض إفرازه في المساء

  :ومن أهم االنتقادات التي وجهت لهذه النظریة نجد

 .انه ال یوجد أیة شواهد على قیام غریزة العنف لدى اإلنسان •

 

 أن اإلنسان شانه شان غیره  من الثدییات، یأتي إلى هذا الوجود  ولدیه مقدرة •

یتوقف في الغالب  والدیة على السلوك العنیف، إال أن التعبیر عن هذه المقدرة أو عدم التعبیر عنها،

  .لدافع داخلي تلقائيعلى عامل خارجي أكثر من كونه نتاجا 

أصحاب هذه المدرسة لم یقدموا ما یدعم آراءهم ببراهین صادقة وواضحة ال تحتمل  أن" كما  -

 ). 22 - 20:  2007تھاني محمد عثمان منیب و أخرون، ( " مجاال للشك

یتعلق بالشواهد  إن الشواهد التي قدموها في هذا الصدد تثیر العدید من التساؤالت من بینها ما   

هو متعلق بمدى صدق هذه  ول وجود فعلي لغریزة العنف لدى الحیوانات الدنیا، ومن بینها ماح

  . الحیوانات الدنیا على اإلنسان الشواهد ومدى إمكانیة تطبیق ما هو  مقدم عنها من

تشیر الدراسات التي أجراها الباحثون بعلم وظائف األعصاب إلى أن الجزء المسمى بالجهاز  كما -

للمخ هو المسؤول عن السلوك العنیف،و توضح النظریة الفسیولوجیة وجود عالقة بین العنف الطرفي 

و من بعض مراكز المخ فالسلوك العنیف لدى مرضى الصرع من أكثر ما یمیز هؤالء األفراد،و من 

  .تم فإن هؤالء المرضى أكثر عرضة لنوبات العنف من األشخاص العادیین 

التي اهتمت بفحص عقول القتلة المصریین الموجودین بالسجون أو  و تبین إحدى الدراسات     

مستشفى األمراض العقلیة،و التي أوضحت أن أكثر هؤالء یعانون من رسم مخ شاد و هذا  هو ما 

 .یؤید األساس الفسیولوجي للعنف
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انب وصفوة القول أن هذه النظریة ركزت على الجانب البیولوجي بصفة مطلقة و أهملت الجو        

  األخرى المتمثلة في الجانب االجتماعي و النفسي، و أقرت بأن العنف مقتصر على المجانین 

 .لكن المالحظ أن بعض الناس أو األفراد نراهم عادیین لكنهم أحیانا یلجئون للعنف،و مرضى الصرع 

  ). 22:  2007تھاني محمد عثمان منیب و آخرون،(

والجنس .وید أن الحیاة كفاح في غریزة الحیاة و دافعها الحب یرى فر   :نظریة التحلیل النفسي -    

  ).41: 1988عزت السید إسماعیل، (.من أجل الحفاظ على الفرد  و التي تعمل

واألجزاء كي تربط ببعضها البعض وتقود إلى  وهي تشیر إلى میل الجزئیات إلى إعادة التوحید     

لتناسل الجنسي وغریزة الحیاة أو ایروس تعمل بهذا حالة ا الحالة سابقة من االتجاه كما یحدث في

  الهدامة التي تقوم معها جنبا إلى جنب، و بین غریزة الموت ودافعها العنف  على تعادل الغرائز

المباشر خارجا  و االنتحار وهي غریزة دائما من أجل فناء اإلنسان وتقوم بتوجیه العنف  و التدمیر

ذا لم ینف سوف یسترد ضد الكائن نفسه بدافع  ذ العنف نحو موضوع خارجينحو تدمیر اآلخرین، وإ

فطریة في اإلنسان تنشأ من غریزة الموت التي تعبر عن  تدمیر الذات، والعنف لدى فروید قوة غریزیة

               ) .47: 1988عزت السید إسماعیل، ( .فرد في الموت رغبة الشعوریة داخل كل

لدى الكائنات الحیة  ألن تنحو  یا لتأكید وجهة نظرة بان  هناك میالولقد إستعان  فروید بالبیولوج 

    غریزة الموت بأنها تمثل میل الكائنات حالة من الالعضویة  أي الموت، و قام فروید بتعریف

هذه األحوال فان السلوك ال یتجه نحو خفض التوتر  و خالیاها للعودة إلى حالة الالحیاة، وفي  مثل

نت الغایة النهائیة لكل المواد البیولوجیة هي العودة إلى حالة الالحیاة،  فمن المعتقد أن اللذة و لهذا كا

العنف،  غریزة الموت تمثل القوة المسیطرة، ولقد قام فروید  بتعدیل عبر مراحل نظریته عن أفكاره عن

ف على أنه أحد ذلك العن حینما أعد العنف كرد لإلحباط في محاولة إلشباع دوافع األنا، ثم قدم بعد

من مقومات الكائن البشري، فهو غریزة  دافعیة غریزة  الحیاة التي تحمل الحب والعنف لدى فروید

ولكنه یتحتم على اإلنسان أن یأخذ بقیود مبدأ الواقع تلك  اللیبدو، وتلك الطاقة التي تحقق مبدأ اللذة،

  القوة  الكابتة

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 ضه مبدأ الواقع وهنا یوجه العنف إما إلى الذاتالعنف كرد فعل للحرمان الذي فر  عند ئذ یظهر 

  ).211:  1979كوثر إبراھیم رزق، ( ".سادیة"أو یوجه إلى األخر ویسمى  "مازوشیة"كانت تسمى 

فقط من جهة أن  إن آراء فروید إزاء أصل وطبیعة العنف  هي آراء ذات نزعة تشاؤمیة لیس  

وان الوظیفة األساسیة للسلوك  بها الفرد، العنف هو سلوك والدي ینبع من غریزة الموت مزود

فإذا   ولكن أیضا الن العنف أمر ال مفر منه العنیف الواضح هو المظهر الخارجي لهذه الغرائز،

اآلخرین، فانه سرعان ما یتجه داخلیا نحو الفرد ذاته مؤدیا إلى  لم یتجه الثاتانوس خارجیا نحو

  .تدمیر الفرد لنفسه

في ذاتها تضعف  ال توجد شواهد كفایة تشیر إلى أن األلعاب التنافسیةیرى بعض الباحثین انه 

المیول العنیفة، ویقلل بعض   من حدة المیول العنیفة أو تخفیض من االهتمامات التي تدور حول 

التعبیر االنفعالي عن استجابات سابقة  المعالجون النفسیون من أهمیة التفریغ في ذاته أي

هي أن إزالة عوامل الكف  إنما تتیح الفرصة  لقیمة األساسیة هناتعرضت للكف، ویرون أن ا

عادة   .التعلم على أن تعمل تفریغ شحنة انفعالیة قائمة لتحقیق نوع من االستبصار وإ

لصورة من صور  یرى البعض األخر أن التعدیم االیجابي في شكل موافقة لفظة  أو إثابة مادیة

الفرد العنیفة، وان هذا األمر  إلى زیادة معدالت استجابة االستجابة العنیفة لدى الطفل قد تؤدي

إلى مواقف   موقف لعب الطفل حیث یتم نقل العنف  ینطبق أیضا على تأثیر إثابة العنف في 

  ).50-52: 1988عزت السید إسماعیل،  ( .اجتماعیة أخرى

ه داللة داخل السیاق ینظر أصحاب هذه النظریة إلى العنف على أن ل: النظریة البنائیة الوظیفیة-

اإلجتماعي، وتهتم هذه النظریة بالطرق التي تحافظ بها على توازن عناصر البناء اإلجتماعي، 

وأنماط السلوك و التكامل و الثبات النسبي للمجتمع أو الجماعات اإلجتماعیة وعلى هذا األساس 

إما أن یكون نتاجا لفقدان ینظر الوظیفیون للعنف على أن له داللة داخل السیاق اإلجتماعي، فهو 

اإلرتباط بالجماعات اإلجتماعیة التي تنظم وتوجه السلوك، أو أنه نتیجة لفقدان المعاییر ونقص 

التوجیه و الضبط اإلجتماعي ومن جهة أخرى نجد أن بعض األفراد قد یتخذون من العنف أسلوب 
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قة أخرى للحیاة غیر السلوك للحیاة ویلجؤون إلى العدوان على اآلخرین نظرا لعدم معرفتهم طری

المتسم بالعنف، وهكذا فإن معظم السلوك الذي نسمیه سلوكا منحرفا یعكس القیم اإلجتماعیة للمجتمع 

الذي یحدث فیه، أو الذي یتضمن على األقل تأثیرا للخروج على ما تعارف علیه هذا المجتمع من 

         .مقاییس سلوكیة

العنف عند أصحاب هذه النظریة إلى فشل اآلخرین و شعورهم  یرجع :نظریة اإلحباط والعدوان- 

هذا الفشل .باإلحباط في محاولتهم لتحقیق ما یرغبون به سواء كانت هذه الرغبة معنویة أو مادیة 

یؤدي بهؤالء المحبطین إلى ارتكاب أعمال عنیفة و لكننا  نالحظ أن العدید من األشخاص یصابون 

و یبقون في سعي دائم و في .أهدافهم لكنهم ال یمارسون العنف باإلحباط و یفشلون في تحقیق

  .محاوالت متكررة للوصول إلى هذه الرغبات

تتباین بشكل  ویشیر دوالرد وزمالئه إلى أن درجة الحفز للسلوك العنیف أي شدة الدافعة العنیف       

أي   یمة التدعیمیةهي الق مباشر مع درجة اإلحباط، وهناك ثالث عوامل حاسمة في  هذا الصدد

المحبطة وعدد االستجابات المحبطة المتتالیة  أهمیة الهدف الذي أحبطه، ودرجة التدخل باالستجابة

أهمیة الهدف الذي أحبط وكلما زادت درجة إعاقة االستجابة،  أي التي حدثت من قبل، فكلما زادت

عزت سید إسماعیل، ( ...وك العنیفاالستجابات المعاقة، كلما زادت درجة اإلغواء للسل وكلما كان عدد

1988  :54-60( 

و خالصـة القول أن هذه النظریة قد اعتبرت أن اإلحباط سب للعنف و انه تزداد حدته كلما اشتد 

الشعور باإلحباط و أن الظروف الخارجیة التي تحدث اإلحباط هي التي تفجر العنف وتولید سواء 

  .محیط أوغیر مباشرة في صورة انتقامیة أخرىكان عدوان مباشر في مواجهة مع العامل ال

لقد تعرضت هذه النظریة إلى قدر من النقد من جهة انه لیس بالضرورة أن تكون كل صور     

العدوان هي نتاج لإلحباط، وانه مما ال شك فیه أن العدوان غالبا ما تكون نتاجا للعدید من العوامل  

ون كسلوك أدائي حیث یوجه أساسا نحو تحقیق هدف األخرى غیر اإلحباط، فالعدوان یمكن أن یك
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معین و یمكن تفسیر الدافع إلى في هذه الحالة من واقع الحصول على إثابة  معینة أو إشباع المیول 

  .السادیة

یرى أصحاب هذه النظریة أن حدوث السلوك العنیف یرجع أساسا إلى فكرة  :  نظریة تعلم العنف -

ى تقلید الكبیر، و من هنا یكون العنف عادة متعلمة تتدعم كلما  مارس حیث یلجأ الصغیر إل،التقلید

الفرد مزیدا من العنف و قد یحدث التقلید سواءا في الوسط الذي یعیش فیه كتقلید  الفرد لألشخاص 

أو تقلید لبعض النماذج التي تبث له عن طریق وسائل اإلعالم فعادة العنف یتكون  ، المحیطین به

قت مبكر في حیاته وهذا من خالل العالقات الشخصیة ،ففي األسرة هناك أسباب في الفرد في و 

أرجعت هذه النظریة ،عدیدة تؤدي إلى حدوث السلوك العنیف و من بینهما طرق التنشئة االجتماعیة 

و قد نجحت هذه في تفسیر العنف لكن ،العنف لدى الفرد إلى عملیة التقلید التي یمارسها هذا األخیر 

  ).32: 1999المركز الوطنى للوثائق التربویة ، ( .قصرة من جهة الجوانب األخرىتبقى م

ترتكز هذه النظریة على أحد المراحل الحدیثة في تفسیر ظاهرة العنف هذا    :نظریة ثقافة العنف -

المدخل یبین على إفتراض وجود ثقافة للعنف في المجتمع و أطلق على هذه النظریة اسم نظریات 

إلى أن الثقافات الفرعیة تكتسب عن طریق التفاعل بین أفرادها، " دافید كوهین"الفرعیة ،و یشیر الثقافة 

  ).32: 1999المركز الوطنى للوثائق التربویة ، (.و هذه الثقافات عبارة عن أنماط سلوكیة منتظمة

ت التي تنشد بشكل مناف للثقافة،و قد تظهر هذه الثقافة من خالل وسائل االعالم مثال أو الروایا 

أو وجود معاییر أو قوانیین في التعامالت االقتصادیة و حتى االجتماعیة تقوم على ،العنف و تمجده 

أساس أفكار تسایر العنف، و من خالل تلك القوانین و المعاییر تتجسد ثقافة في المجتمع تمجد 

قط وأنه یكتسب من العنف،و ما یالحظ على هذه النظریة أنها ركزت على العنف و كأنه مكتسب ف

  .الثقافة مع ذلك وجهة نظرها مقبولة إلى حد ما

الرئیس لهذه النظریة أساسا على فكرة العدوى   یقوم المنطق  :نظریة عوامل الجماعة  -

" االجتماعیة،و التي یفقد فیها األفراد التفكیر المنطقي في إطار الجماعة،و في هذا المعنى یرى

و التي تؤدي إلى السلوك االندفاعي الجماعي بما في ذلك العنف ، جیة وجود  حالة سیكولو " فیستنجو
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و تعود فكرة العدوى الجماعیة أساسا إلى توافر البیئة .باعتباره أحد السلوكیات المرفوضة إجتماعیا

االجتماعیة على عناصر تشجیعیة، لكن رغم اشارة هذه النظریة إلى تأثیر الجماعة على الفرد إال أنها 

  .عنف في نوع واحد هو العنف الجماعيتحصر ال

  )223: 2007كنزاي محمد فوزي، ( 

یرى أصحاب نظریة الصراع أن العنف وسیلة للصراع بین النوعین    :نظریة الصراع  -

،إذ یعد العنف وسیلة أساسیة لفرض سیطرة الرجل وتمیزه على المرأة، و قد أصبح العنف )الجنسین(

النوعین وأدت للضغط على المرأة بهدف العودة إلى األسرة و المنزل  وسیلة لتأكد عدم المساواة بین

   ،كما أصبح الرجل یستخدم أسالیب متنوعة من العنف یهدف لإلنقاص من مكانة المرأة و تفوقها 

و من وجهة نظر أصحاب نظریة الصراع یمكن حل مشكلة العنف من خالل إتاحة فرص المساواة 

  .ستغالل فئة ألخرى و إتاحة الفرص للمشاركة العادلة في الثروة و القوةو عدم ا، بین أفراد  المجتمع

صراع بین الجنسین فقط و لكن العنف یحدث بین الأصحاب هذه النظریة العنف في  حصرإذن      

 بل هناك من یدعمها .نفس الجنس،و لیس بالضرورة دائما أن الرجل یسعى لإلنقاص من مكانة المرأة

  .قیق ما تصبو إلیهو یساعد ها على تح

حتلت هذه المرحلة النظریة مكانة قیمة في دراسة العنف في إ): الفینومنیولوجیة(النظریة الظاهراتیة -

الفترة األخیرة بطرحها موضوع العنف من منظور حدیث،ترى في معطیاته حیث تنطلق هذه النظریة 

ین ،فالعنف یعد بمثابة كارثة للعالقة من دراسة التجربة الذاتیة لإلنسان في تفاعله و عالقاته باآلخر 

مع اآلخر تصیب الذات في نفس الوقت التي تصیب فیه اآلخر، فالعنف هو أسلوب و طریقة معینة 

  . للدخول في عالقة مع اآلخر و یشیر

وهو أحد رواد هذه المدرسة إلى أن تأكد الذات یتم في حالة من الجبروت السحري من " إینار "  

ر مباشرة ،فلیس هناك عنف فجائي كما یتصور البعض حیث یرى العنف مجسدا في خالل إنكار اآلخ

إطار صدمة في العالقة وهو ولید عملیة تغیر و تحول بطيء داخلي بحیث  یقضي على عواطف 

الحب و المشاركة لیفجر مكانها العنف حرا طلیقا ،فهي في هذه النظریة ركزت على الشخصیة  
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في حین أهملت عدة جوانب نفسیة و إجتماعیة و اقتصادیة التي تؤثر هي  الفردیة مع إنكارها اآلخر

    .كذلك و تؤدي إلى العنف و لكنها تبقى النظریة الرائدة حسب رأینا في تفسیرها لظاهرة العنف

  :نحو صیاغة جدیدة لتفسیر العنف من منظور إسالمي -    

مؤلفة من بعض النظریات السابقة فهي  مما سبق یمكننا أن نصوغ نظریة جدیدة لتفسیر العنف ،    

وفي ضوء نظرة اإلسالم للطبیعة ( متأثرة بنظریة الطب النفسي، تأثیر البیئة ، الدوافع والتحلیل النفسي 

إنها التقول بسبب واحد ولكن بمجموعة أسباب وعوامل متداخلة معا ، هذه العوامل تتعلق ).اإلنسانیة

عنف وبطبیعته ، بهرموناته، بمیزاجیته، بتاریخه الشخصي، في نفس الوقت بالفرد الذي یمارس ال

ولوجیته وباللحظة الراهنة الكثیفة التي هي محصلة مجموع العوامل معا والتي یبمعتقداته وبثقافته بأید

تفاعلت بشكل ما،  فالعنف إذن محصلة معادلة معقدة شدیدة التعقید لمجموع العوامل الطبیعیة والذاتیة 

وعلى هذا یمكن تفسیر العنف .تماعیة والبیئیة واإلقتصادیة والتي تؤثر في اإلنسانوالنفسیة واإلج

، فالمنظومة ....." تلمیذ یضرب أستاذه أو " المدرسي عندنا  فعندما نحلل هذه الجملة البسیطة 

رب القیمیة هنا مقلوبة ، فالعكس قد یجوز إذا إعتبرنا األستاذ بمثابة األب والمربي وأن التأدیب بالض

  . غیر المبرح مشروع في بعض األحوال

نهیار     ذا تساءلنا كیف یضرب األستاذ التلمیذ ؟ فهنا یعني إنقالب الهرم في منظومة التعلیم وإ وإ

وعند سؤالنا للتلمیذ عن السبب فإنه یقول أن هناك عدة أسباب ودوافع . العالقة بین التلمیذ واألستاذ

ا التي قد الیدركها التلمیذ ذاته بل هي مجرد إتهامات  فقد یتهم داخلیة وخارجیة منها الحقیقیة ومنه

أستاذه باإلعتداء علیه ، ألن مسألة إعادة الكرة أصبحت مبدأ جدیدا  أفرزته الصراعات والعولمة، فیرد 

التلمیذ بالمثل ألنه یعتقد أنه لیس أحد أفضل من األخر والمنطق عنده األستاذ ضربني، إذن أنا 

وقد یكون األستاذ هذا من وجهة نظر التلمیذ غیر مؤهل علمیا، أو ضعیف الشخصیة .أضرب األستاذ

أو عنیف معه، أو یشبه أبیه الذي یعامله بقسوة في المنزل ، أو كان التلمیذ نفسه في لحظة هیجان 

نما جاء األستاذ بمثابة كبش الفداء في ذلك الموقف   . لسبب ما الیتعلق باألستاذ وإ

  ).52- 46: 2005الحمید جادو، أمیمة منیر عبد(
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التي باتت  اآلفةاألسباب قد تتعدد، ولكن الموت واحد كما یقال ونقصد به العنف هذه علیه ف     

 . تهدد مؤسساتنا التربویة والتي تبحث عن حلول عاجلة

  :لعنف المدرسيل التاریخي تطورال: ثانیا

ــویین  لقــــد تزایــــد العنـــــف المدرســــي فـــــي اآلونــــة األخیــــرة ،          األمـــــر الــــذي جعـــــل البــــاحثین والتربـــ

ولقــد تطــور . والسیاســیین یواصــلون جهــودهم لتبصــیر الجهــات المعنیــة بآثــاره وأســبابه وكیفیــة الحــد منــه

مصــطلح العنــف المدرســي خــالل العشــر ســنوات الماضــیة، ویمكــن تعریفــه بصــورة مبدئیــة بأنــه مفهــوم 

مدرسة موجه إلي األشخاص أو الممتلكات ممـا یعـوق مركب یتضمن سلوكًا إجرامیًا وعدوانیًا معًا في ال

التنمیــة وعملیـــة الــتعلم ، ویشـــكل ضـــررًا علــى المنـــاخ المدرســي ، األمـــر الـــذي یجعــل المدرســـة ال تقـــوم 

  .بدورها الثقافي وكمنظمة تعلیمیة

  . ویواجه الیوم عدد كبیر من المدارس في معظم بلدان العالم ظاهرة العنف المدرسي

بـأن هنـاك  John Williams، حیـث كتـب جـون ولیـامز  1950ه المشـكلة إلـى عـام وتعـود هـذ      

وبعدها قام قسم األبحاث فـي مؤسسـة التعلـیم . تزایدًا ملحوظًا في السلوك المضاد للمجتمع لدى الشباب

النظام "بإجراء دراسة قومیة عنوانها   National Association’s Research DivisionKالقومیة 

: وقــد أقــرت هــذه ا لدراســة وجــود مشــكلتین مــروعتین لــدى الشــباب فــي أمریكــا همــا" العامــة فــي المــدارس

وبعـد مـرور أكثـر . العنف المرتكب ضد المعلمین، واالستعمال المتزاید للمواد المخدرة من قبـل الطـالب

. 1950مرة أخرى وأقر أن المشكلة أسوأ مما كانت علیـه عـام " جون ولیامز " من عشرین عامًا كتب 

، نجــد  1990، والعنــف المدرســي عــام  1950وعنـد عقــد مقارنــة بــین العنــف المدرســي قــدیمًا فــي عــام 

اســتحداث األســـلحة وانتشـــار الضـــغائن بـــین بعـــض الطـــالب وبعضـــهم اآلخـــر حتـــى أن بعضـــهم ینتظـــر 

  . اآلخر في نهایة الیوم الدراسي لحسم أي خالف أو مشكلة حدثت منذ عدة شهور سابقة

عـن العنـف  1994ت النتائج اإلحصائیة التي أجرتها الهیئة العلیا للمدارس القومیة عام ولقد أظهر     

ــوظفي مــــدارس % 54موظــــف إداري ، أن  2.216فــــي المــــدارس بأمریكــــا علــــى عینــــة قوامهــــا  مــــن مــ

مــن مــوظفى مــدارس المــدن قــد ذكــروا أن أحــداث العنــف فــي مدارســهم فــي ســنة % 64الضــواحي وأن 
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 . اث التي حدثت قبلها بخمس سنواتتفوق بكثیر األحد 1993

(National School Board Association, 1994)   

  .وكانت هذه البدایة منذ التسعینیات في االهتمام بهذه الظاهرة   

فبصـفة عامـة . وینبغي أال نتصور أن معظم الطالب بالمدارس یتسـمون بـالعنف المدرسـي            

مـن الطـالب نـادرًا مـا یقومـون بتعـدي القواعـد % 80: لمدرسـةتوجد ثالث مجموعات مـن الطـالب فـي ا

یقومــون بتعــدي القواعــد علـى أســاس منــتظم عــن طریــق رفــض قواعــد % 15واالنحـراف عــن المبــادئ ، 

الفصل المدرسي ومقاومـة الضـوابط ، وهـؤالء الطـالب یسـتطیعون عمـل فوضـى فـي نظـام التعلـیم یـوثر 

األخیــرة مــن الطــالب یكونـــون دائمــًا فــي تعــد للقواعـــد % 5 أمـــا الـــ. علــى أداء جمیــع الطــالب اآلخــرین

ــون أكثــــــر مــــــیًال الرتكــــــاب أفعــــــال العنــــــف داخــــــل المدرســــــة  ــؤالء الطــــــالب یكونــــ ــوانین ، وهــــ وكســــــر للقــــ

                              (Crwin, R.L. & Mendler, A.N.  1988 :27-28).وخارجها

  :العربیةة و الغربیحجم العنف المدرسي في المجتمعات -ثالثا 

العنف بشكل عام موجود منذ وجود البشریة، ومن ثم فهو لیس ظاهرة جدیدة في المجتمعات        

وأهم نظریات العنف تمتد على عنصر القوة كنظریة نیتشه، في الوقت الذي تعتمد فیه . اإلنسانیة

  .النظریة الماركسیة على فكرة الصراع الطبقي والتغییر الثوري

ط لحد اآلن مالیین الضحایا في العالم، ورغم أن الظروف في المجتمعات الغربیة تختلف لقد سق      

ذا قلنا بأن ضحایا . إال أنها  جمیعا یمكن حصرها تحت طائلة العنف. عنها في المجتمعات العربیة وإ

 الغرب تدخل غالبا ضمن إطار العنف اإلجرامي المنظم، فإن ضحایا العالم العرب تدخل غالبا ضمن

  .العنف السیاسي

ومن هنا أصبحت مسألة العنف والعنف السیاسي بالذات تشكل هاجسا للمجتمعات          

المعاصرة، وكثیرا من الجماعات أصبحت تتخذ العنف وسیلة للحصول على اإلستقالل أو اإلنفصال 

.مثل جماعات الكورسیكیین في فرنسا و الباسك في اسبانیا  
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 أو العربیة سواءا المجتمعات كل طالت فقد بعینه، مجتمع على حكرا عنفال ظاهرة استفحال یعد ال

  .التربویة المؤسسات في العنف معدالت زیادة على دلیل خیر المتوفرة واإلحصاءات الغربیة،

  :الغربیةحجم العنف المدرسي في المجتمعات 

 أمریكي طفل  100كفهنا مخیفة بصورة األمریكیة المدارس المسلح العنف یجتاح :في أمریكا    

 مسدسات من خوفا یومیا تلمیذا  160غیاب في تسبب مما یوم، كل مدارسهم إلى مسدساتهم یحملون

  تلمیذا  40یقتل كما العنف، باستخدام تهدیدات یومیا معلما  90یتلقى و زمالئهم،

  الناریة األسلحة استخدام جراء یومیا یصابون و 

    العصابات بأعمال یقومون التالمیذ من  %27 أن ائیةاإلحص التقاریر أصدرت : بلجیكا وفي 

  .الدراسة فترة أثناء إجرامیة بأعمال األقل على مرة ولو قاموا التالمیذ هؤالء من  %28 أن و

 بینت حیث التالمیذ، طرف من الممارس العنف وتیرة في تزایدا أیضافقد عرفت  :فرنساأما 

 العنف رتفاع وتیرة وصلت فقد التسعینات، منذ الظاهرة ههذ تطور الوطنیة التربیة وزارة إحصائیات

  .  %41 إلى  1998عام نسبتهم لترفع مدارسهم الى المدرسي

 متنوعة أشكاال یمارسون حالیا التالمیذ من  %5 حوالي اإلعالم،أن وسائل بینت فقد : ألمانیا في أما

 في األلمانیة الجنائیة لمباحثا إدارة أصدرتها التي الدراسة عرضت فقد معتاد، بشكل العنف من

إشكالیة ( .للعنف دائمة بصفة یلجؤون تلمیذ ملیون  12.5إجمالي من تلمیذ ألف  625نحو أن 2005

 )2013الملتقى الدولي األول حول المجتمع الجزائري والعنف،جامعة تبسة، 

من التعرف على وهكذا یمكن القول أن العنف ال وطن وال دین له، وان لمكافحة العنف البد      

من الجرائم التي تحدث في العالم % 90اتجاهاته وأسبابه ودوافعه، وخاصة إذا علمنا أن ما یقارب من 

من  يءوسنحاول عرض حجم واتجاهات العنف المدرسي في المجتمعات العربیة بش.هي جرائم عنف

  )237: 2003أحمد حویتي،( .اإلیجاز

  :لعربیةاتجاهات العنف المدرسي في المجتمعات ا 
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المؤسسات التربویة في البلدان العربیة لم تخلو هي األخرى من العنف المدرسي، ولكن هذا العنف     

  .لم یبلغ درجة الظاهرة المرضیة التي تهدد المدرسة بالزوال كما هو الحال في المجتمعات الغربیة

 العنف جرائم أن السعودیة، ةالعربی للمملكة الجریمة أبحاث مركزقام بها  دراسة تشیر :في السعودیة

 بجامعة اإلجتماعیة العلوم قسم دراسة أكدت كما  .%15بنسبة الجرائم قائمة في الثالثة المرتبة تحتل

 العنف أن المختلفة، التعلیمیة المراحل تالمیذ لدى السلوكیة المشكالت عن األمنیة للعلوم العربیة نایف

 .األخرى یةالسلوك المشكالت بین من  % 35.8نسبة یمثل

شملت عینة مكونة  والتي الدراسة االستطالعیة التي قام بها مصطفى سویف، تبینف  :أما في مصر

مستشار في التوجیه المدرسي، حول أنواع السلوك المنحرف  26أستاذا في المدارس الثانویة و 25من 

ه في ترتیب أنواع السلوك السائد في المدارس المصریة، أن هناك اتفاقا بین األساتذة ومستشاري التوجی

  :التالياالنحرافي مع اختالف في نسبة الترتیب كما هو مبین في الجدول 

   :یبین ترتیب أنواع السلوك المنحرف لدى التالمیذ داخل المدرسة)  01( الجدول رقم

  النسبة  نوع السلوك المنحرف  الترتیب  العینــة

  األســـاتذة

1  

2  

3  

4  

5  

  مظاهر التخریب

  عدوانيالسلوك ال

  تعاطي المخدرات

  التحرش الجنسي

  تعاطي الكحولیات

72% 

72%  

24%  

16%  

12%  

  مستشاري التوجیه المدرسي 

  و المهني

1  

2  

3  

4  

5  

  مظاهر التخریب

  السلوك العدواني

  تعاطي المخدرات

  التحرش الجنسي

  تعاطي الكحولیات

61.53%  

61.53%  

19.23%  

11.53%  

/  
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  )237: 2003أحمد حویتي، :المصدر(

صالح عن العنف في المدارس األردنیة،  لایرتشیر نتائج الدراسة التي قامت بها فف :أما في األردن  -

مثال إلى وفاة  1995من التالمیذ أكدوا وجود العنف في مدارسهم، مما أدى سنـة %  98أن ما یقارب

دخال بعض المدرسین إلى المستشفى ات جنسیة من التالمیذ أكـدوا وجود ممارس% 49وأن. تلمیذ وإ

من الطالب وجود هذه  % 81.5وبالنسبة لظاهرة العنف بین التالمیذ أنفسهم أكـد . شاذة بین التالمیذ

  %. 52.2  الظاهرة، بینما أكدتها الطالبات بنسبة

 التسعینات اى انها أواخربرزت  ظاهرة العنف في المدارس التونسیة والتي تعود الى   :في تونس  -

الثانوى مشیرا الى انه تم  بیر لعدد التالمیذ المرتقین الى التعلیم االعدادى والتعلیمتزامنت مع النمو الك

  .2005-2004/حالة عنف تسبب فیها التالمیذ خالل السنةالدراسیة 2054تسجیل 

فیما تبلغ  ℅ 5و 4على مجلس التربیة بین  إحالتهمكما یتراوح عدد التالمیذ المعاقبین بعد         

ان ظاهرة العنف تتفاوت بین  إلىالدراسة كذلك  وتوصلت  ℅ 57 األقساملعنف داخل نسبة حاالت ا

  .بین الفشل المدرسي وحاالت العنف الجهات والمدراس والى وجود عالقة سببیة

السلوكات المنافیة لقواعد العیش معا في  يوزیر التربیة التونسي في هذا الصدد ان تنام وأكد     

مبینا  صبح الیوم ظاهرة ملفتة ومصدر قلق وانشغالأ يوالجسد يالعنف اللفظالمدرسي وتكرر  الوسط

وذلك حتى ال تتسم  ألسبابها ان التصدى لهذه الظاهرة یتطلب تقدیرا موضوعیا لتجلیاتها وتحلیال دقیقا

  .والعشوائیة الحلول الضروریة للوقایة منها وعالجها بالتسرع

(http://www.amanjordan.org/a-news/wmview.php?ArtID=5111,le 16/09/2013 a 9h18) 

     2004مارس  21أنجزها المرصد الوطني للشباب أنجزها في  أخرى  بینت دراسة كما -

لتونسي، وهي تبرز بشكل و بّینت الدراسة أن ظاهرة العنف اللفظي أصبحت متفشیة في المجتمع ا

ذا كان لهذه الظاهرة جذورها . واضح في أوساط الشباب بمختلف شرائحه مع شيء من التفاوت وإ
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التاریخیة فإّن أهم أسباب ودوافع انتشارها في الفترة الحالیة وبشكل یبعث على القلق ویستدعي التدخل، 

نسي الحدیث والمعاصر، فهي ترتبط بأسباب جملة التحوّالت الكثیفة والسریعة التي عرفها المجتمع التو 

ثقافیة و اجتماعیة وحضاریة ما انفكت تطبع الشخصّیة القاعدیة التونسیة فتجعل من العنف اللفظي 

  . خاصیة من خصائصها

ذا بّینت الّدراسة بعض األبعاد الخطیرة للظاهرة فهي قد بّینت أیضا أن مثل هذه الظواهر تمثل   وإ

ة وحیویة ونشاط في بنیة المجتمع، ذلك أن التحلیل المتأني للظاهرة یفضي بالمقابل عالمة حركی

أحیانا إلى اعتبارها مظهرا من مظاهر حركیة المجتمع وعالقة تفاعل وتعبیر لیست في كل األحیان 

  . تحمل مخاطر التدمیر واإلیذان بالتخریب

اب التونسي شملت عینة حول العنف اللفظي لدى الشبدراسة وأعد باحثون في علم االجتماع  -

أن . شاب من فئات اجتماعیة و أوساط ریفیة وحضریة مختلفة وكذلك من الجنسین 600تجاوزت 

من الشباب یستخدمون العنف اللفظ من رقم آخر لفت انتباهنا في هذه الدراسة والذي یؤكد % 88,18

باء المستعملین لهذا یوجد في عائلتهم من یمارس هذا العنف اللفظي وتبلغ نسبة اآل% 62.26أن 

یرى بعض الشباب أن تغیر سلوك اآلباء تقف وراءه عدة أسباب نتیجة %. 21.99الكالم في العائلة 

تأثرهم باألحداث الیومیة مثل نتائج جمعیاتهم الریاضیة التي یتعاطفون معها والعنف اللفظي أصبح ال 

  .خالق في الشارع أمام كبار السنیفرق بین الذكور و اإلناث الذین یتلفظون بعبارات منافیة لأل

و كشفت دراسة أیضا لوزارة التربیة و التكوین التونسیة عن تنامي السلوكیات المنافیة لقواعد العیش 

معا في الوسط المدرسي، إذ وصفت الدراسة بتكرر العنف اللفظي و الجسدي الذي أصبح ظاهرة 

لمفزعة التي باتت تقض مضاجع مختلف ملفتة ومصدر قلق وانشغال في تونس الظاهرة بالصورة ا

  .األطراف و استعرضت أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة التي أجریت في هذا السیاق

جدیدة في هذا العصر بسبب انقالب المفاهیم " موضة"فلئن یعتبر عنف الشباب و الیافعین       

ما یحدث في المؤسسات التربویة التونسیة  السلوكیة و التربویة و تغیر القیم و غیرها من الثوابت، فإن

لماذا : یفرض على الجمیع العمل على البحث عن األسباب الرئیسیة للعنف التلمذي و طرح السؤال
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  .أصبح التلمیذ عنیفا

و فسرت الدراسة بروز ظاهرة العنف في المدارس التونسیة والتي تعود إلى أواخر التسعینات           

إذ تم تسجیل . شهده عدد التالمیذ المرتقین إلى التعلیم اإلعدادي والتعلیم الثانوي بالنمو الكبیر الذي

و قد بلغت نسبة حاالت . 2004/2005حالة عنف تسبب فیها التالمیذ خالل السنة الدراسیة  2054

ة بالمائة، و تراوح عدد التالمیذ المعاقبین بعد إحالتهم على مجلس التربی 57.39العنف داخل األقسام 

  .بالمائة 5و 4بین 

إن ما یقال عن العنف داخل الوسط المدرسي یركز فیه على التلمیذ، لكن العنف في المدرسة     

التونسیة هو أعمق بذلك بكثیر، و یتم تعتیم حاالت العنف األخرى بعلة الحفاظ على استقرار 

   .المؤسسة التربویة

 http://www.anfasse.org/index.php/2010-12-27-01-33-59/2010-12-05-18-31-21/3432-:جعفر حسین(

28/03/2013 a 11h37) 56,le-61-18-03-07-2010 

حاالت بالجملة بعضها . لتربویةلم یعد یخفى على احد تنامي حاالت العنف بحرم المؤسسات ا

تلمیذ  سوسةفي ... متشعب األسباب وبعضها اآلخر مجاني، الحاالت كثیرة تجوب مدن الجمهوریة 

ضراب  )منوبة( یعنف أستاذته بسبب البورطابل وفي وادي اللیل تلمیذ یتطاول على أستاذته وإ

أولیاء یتهجمون على األساتذة بسبب تدني نتائج أبنائهم ومدیر مدرسة  صفاقساحتجاجي فوري وفي 

تلمیذ یشهر   القیروان وفي) تلمیذه(ن مرشد تربوي ومدیرمعركة بی القیروانادیة یهین أستاذ وفي إعد

  ...تلمیذ یعنف زمیله بسبب فتاة تونسوفي ...سكینا في وجه أستاذه

تتنوع الحكایات وتتوزع على كل الجهات وبین هذا وذاك تحولت المؤسسات التربویة الى فضاء 

  ة واإلضرابات منددة بالعنف عوض التدریسللوقفات االحتجاجی

حالة  2025أكدت دراسة نشرتها وزارة التربیة والتكوین التونسیة على أن الوسط المدرسي شهد       

، في حین كشفت دراسة سوسیولوجیة ثقافیة أجراها المرصد 2005/2006عنف خالل السنة الدراسیة 

ي أن المؤسسة التربویة تعد ثاني تونسالشباب ال الوطني للشباب وشملت ظاهرة العنف اللفظي لدى
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وأكدت نفس الدراسة على % 43،21الفضاءات من حیث انتشار العنف اللفظي لدى الشباب بنسبة 

لفضاء التعلیمي للحد من هذه من شباب العینة أكدوا وجوب التدخل بدرجة أولى في ا% 93،28أن 

 .السلوكات

  )/le 11/10/2013 a10h16  alchourouk/157894http://www.turess.com,،ناجح الزغدودي(     

  تحلیل سوسیولوجي لواقع العنف المدرسي في الجزائر -رابعا

لقد اجتاح العنف مدارسنا في الفترة األخیرة وتفاقم بكل أشكاله إلى أن صار یشكل ظاهرة      

جعلت من  استوقفت المسئولین من قطاع التربیة وأولي األمر، فقد مألت حوادث العنف التي

مؤسساتنا التربویة مسرحا لها، صفحات الجرائد وأخبار الشارع وصارت مادة دسمة تلوكها األلسنة في 

كل مكان،بل وتجاوزت حدود الوطن بعد أن تحول العنف من مجرد شغب ومناوشات إلى جرائم قتل 

  .عمدي أو غیر عمدي

  : العنف المدرسي في الجزائر  واقع - _01

درة عن وزارة التربیة أن العنف المدرسي في تصاعد مستمر و أن األرقام التي تشیر تقاریر صا   

بحوزة الوزارة ال تمثل سوى المعلن علیها رسمیا في حین یوجد رقم أسود غیر معلن عنه و یضم 

مختلف أنواع العنف المدرسي منها،العنف الممارس داخل المؤسسات التربویة أي بین التالمیذ 

س عن أرقام مروعة حول تنامي العنف )كال(المجلس الوطني للثانویات لقد كشف . أنفسهم

، جعلت الجزائر تتصدر دول المغرب العربي بخصوص انتشار هذه 2011بالمؤسسات التربویة  في 

آالف  5من المتمدرسین اقترفوا تصرفات عدائیة، باالعتداء على ما یقارب  ℅ 60الظاهرة، باعتبار 

ألف حالة عنف بین  20درت عن تالمیذ بالصف االبتدائي، مع تسجیل حالة ص 200أستاذ، منها 

كما أحصت وزارة التربیة الوطنیة .  مالیین تلمیذ لهم تصرفات وأفعال عنف 8التالمیذ، من مجمل 

ألف حالة عنف نفسي  45حالة عنف، منها أزید من  764ألف و 59ما یعادل  2007خالل سنة 

حالة حمل أسلحة في  342ألف حالة عنف بدني مادي، منها  12معنوي بین التالمیذ، وأزید من 

آالف حالة ضرب  9حالة عنف جنسي، وما یعادل  20آالف حالة سرقة، و 3األطوار الثالثة وقرابة 
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 .بین التالمیذ

حالة عنف  635آالف و 8حالة عنف معنوي، و 198ألف و 35فشهد ت إحصاء  2006 أما سنة 

فقد  2007نف التالمیذ تجاه األساتذة وموظفي إدارة المدرسة خالل سنة وفیما یتعلق بحاالت ع.بدني

حالة ضرب  600آالف حالة شتم وتهدید وقرابة  8حالة عنف، منها  564آالف و 8تم إحصاء 

أما حاالت عنف األساتذة وموظفي إدارة المدرسة تجاه التالمیذ، فقد تم . وسرقة وحمل أسلحة وجنس

حالة  2000وقرابة '' شتم وتهدید''آالف حالة عنف نفسي معني  3منها آالف حالة عنف،  5تسجیل 

حالة عنف  6000تشیر اإلحصائیات إلى أرقام مذهلة إذ نجد قرابة  ...ضرب وسرقة وحمل أسلحة 

 1998وقعت خالل سنتي 

  )..، د ص2007سلیمة بوزید،   (. حالة وفاة 70حیث خلفت حوالي  2000و 

من تالمیذ المرحلة الثانویة في مدارس %  80سات األكادیمیة أن ولقد كشفت إحدى الدرا    

العاصمة الجزائریة یمارسون العنف ضد أساتذتهم بأشكال مختلفة، بدءا من عصیان األوامر حتى 

                               ". من التالمیذ وجهت ألولیاء أمورهم إنذارات بسبب سوء السلوك % 36الشتم والضرب، وأن 

  )160: 2007مربوحة بولحبال ،(

 أن دون یوم یمر یكاد مدهش،فال بشكل التربویة مؤسساتنا في انتشرت قد العنف فمشكلة وبالتالي   

 نذكر الصدد هذا في و التربویة، إحدى المؤسسات في وقع عنیف، سلوك أو ظاهرة عن نسمع أو نقرأ

 من هجومي أهراس إلى اعتداء سوق ي مدینةف بمتوسطة  الریاضیات مادة أستاذة تعرض - :مایلي

 نقص بسبب له توبیخها إثر وذلك الحصة خالل تلمیذها طرف

 مستوى على وصفعة بلكمة مباشرة أجابها و یعجبه لم الذي كراسه،األمر في الدروس

  .واألنف الفم مستوى على جروح لها سبب ما الوجه،

 الذي الضحیة عندما خرج زمیله، التالمیذ أحد قتل أیضا ماحدث في إحدى ثانویات بجایة حیث-

حیث قام  المدرسي، من المطعم األولى السنة في یدرس الذي الجاني ثانوي مع الثانیة السنة في یدرس
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 من دقائق  بعد وتوفى المستشفى إلى نقل ثم الضحیة، قلب في وغمده سكینا من محفظته بإخراج 

   .االستعجاالت وصوله

 خنجر طعنة النهائیة في السنة  تلمیذ تلقى من متاقن مدینة غیلیزان حیث أیضا ما حدث في متقنة _

 . المؤسسة أمام مجهول شخص من أمام المؤسسة التي یدرس فیها ، الظهر مستوى على

 اللغة مادة أستاذ تسبب ":نصه هذا "بالشلف تالمذته أحد عین في فقدان كذلك تسبب أستاذ     

 .بالستیكي أنبوب بواسطة ضربه إثر تالمیذه أحد عین فقدان فبمتوسطة بمدینة الشل الفرنسیة

 عقب تلمیذ طرف من االعتداء إلى بمدینة البیض، المدنیة بثانویة التربیة أستاذ تعرض أیًضا-

 . عینه مستوى على األستاذ التلمیذ لكم حیث الریاضة، حصة بینهما خالل كالمیة مالسنات

 على )2000( سنة بدایة مع الجزائر العاصمة أكادیمیة مفتشیة" بها قامت التي الدراسة-         

 مؤسسة )150(في  تلمیًذا )7000(على  استبانة وذلك بتوزیع المدرسي، العنف حول الوالئي المستوى

 النتائج كشفت مؤسسة، )1150(مجمل  من العاصمة الجزائر متوسطات وثانویات من كعینة، تربویة

 والشتم، كالسب اللفظي العنف الممارس في المؤسسات التربویة هوالمدرسي  من العنف % 80ن  أ

 .والمعلمین التالمیذ بالعنف بین فتتعلق المتبقیة  % 20أما 

 21والمظاهر التي أجریت في  المدرسي األسباب العنف حول  دراسة أحمد حویتي كذلك ونجد      

 بشكل بالثانویات المدرسي العنف ظاهرة ن ثانویة من ثانویات الجزائر وتوصلت نتائج الدراسة إلى أ

 نذكر منها  المدارس داخل التالمیذ طرف من مشاهد عنیف سلوك 16من أكثر تم إحصاء إذ بارز،

 والطاوالت على الجدران والكتابة بالقسم الفوضى إثارة واالستهزاء، السخریة األستاذ، أوامر عصیان

  )15: 2004ي، أحمد حویت(. العنیفة السلوكات من ذلك غیر إلى

وفي محاولة أخرى إلبراز العنف الخارجي على المؤسسات التعلیمیة في الجزائر تجدر اإلشارة        

كانت انعكاساتها كبیرة  2000و  1990إلى أن عشریة اإلرهاب التي عرفتها الجزائر خالل الفترة بین 

  و البشریة على المؤسسات التعلیمیة من جوانب الهیاكل القاعدیة و التنظیمیة 
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و یمكن التعبیر عن ذلك بأنه أعلى درجات التي مورست في حق هذا القطاع ،و الجدول أدناه یلخص 

  عددا من األرقام و العملیات العنیفة التي حدثت في حق التالمیذ و مدارسهم

 ونظرا لهذه األرقام المخیفة لإلعتداءات التي أصبحت تجتاح معظم المؤسسات.و معلمیهم خالل ذلك 

طالبت النقابة الوطنیة " التربویة من مدارس إبتدائیة، متوسطات ، ثانویات وحتى الجامعات ، 

دراجها في  لألساتذة الجامعیین ، بالتعجیل في تفعیل الدوائر األمنیة على مستوى كل جامعة ، وإ

الهیكل التنظیمي للجامعات في إطار مواجهة العنف ، مع التعجیل في توظیف أعوان أمن 

  )8 :2008خیرة لعروسي، (.  ... "صصینمتخ

وهذا فعال ماحدث في ثانویتین من ثانویات مدینة بسكرة وهما ثانویة الدكتور سعدان وثانویة          

العربي بن مهیدي حیث تم توظیف أعوان أمن بالمؤسستین نظرا لإلعتداءا الیومیة التي تمارس فیهما 

  .بكل األشكال

أین تم منع –تلمیذا  بإحتجاج على مستوى ثانویة العربي بن مهیدي  11ولقد إستدعى قیام      

تضامنا مع زمالئهم الذین تم  -التالمیذ واألساتذة وكل الطاقم اإلداري من الدخول إلى المؤسسة 

  .تدخل أعوان الشرطة . طردهم من المؤسسة بسبب اإلعادة المتكررة أو لسلوكیاتهم السلبیة  

ربیة الوطنیة السابق على أنه سیتم عرض حلول للظاهرة من خالل اقتراح توفیر ولقد أكد وزیر الت    

أخصائیین نفسانیین وحتى رجال شرطة خارج المؤسسات التربویة بهدف وضع حد لظاهرة التدخین 

وأوضح أیضا  أن مهمة األخصائیین تكمن في حمایة التالمیذ والمؤسسة .واستهالك المخدرات

وذلك بعد تسجیل حوادث " .الخطیرة والمعزولة " لواقعة في مناطق توصف بـ التربویة، خصوصا تلك ا

عنف خطیرة على مستوى المؤسسات التربویة، فبعد أن كانت ظاهرة حمل األسلحة البیضاء مقتصرة 

على تالمیذ الثانویات في السنوات القلیلة الماضیة ،صارت الیوم تحمل من طرف تالمیذ المتوسطات 

میذ أقسام السنة السادسة االبتدائیة  مما یؤدي إلى نشوب صراعات وحوادث بین أو حتى بعض تال

  .......التالمیذ داخل األقسام أو في الساحة
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یحدث كل هذا رغم إنشاء الوزارة للجنة وطنیة ولجان والئیة خصیصا بهدف التصدي وعالج      

  . الماضیةتفاقم ظاهرة العنف داخل الحرم المدرسي خالل السنوات القلیلة 

و كما سبق  الذكر هذه اإلحصائیات تمثل فقط الحاالت المعلن عنها فیما تبقى حاالت أخرى     

  ي ـــــي فــــاء حاالت العنف المدرســـــة في إحصــــود شفافیــــي عدم وجـــــال یتمثل فــــة فاإلشكــــغیر معلن

ات لیس هدا مجاال لعرضها لكن من العثرات الممارس على األطفال و النساء و خاصة لعدة اعتبار 

  :التي یواجهها إحصاء العنف المدرسي في الجزائر مایلي 

أن اإلحصائیات ال تصدر بصورة دوریة منتظمة مما ال یمكن البحث العلمي من السیر في االتجاه -

  .الصحیح و المفید 

  .أنها ال تغطي كل التراب الوطني في غالب األمر-

ات في حاالت كثیرة نتیجة لقلة وعي المجتمع بأهمیتها فتأتي تصریحات األفراد تضلل اإلحصائی-

  .أحیانا مزیفا

تخفى الكثیر من المؤسسات مما یمارس داخل أسوارها من سلوك أعنف بهدف المحافظة على -

  . سمعتها أو مركزها المرموق بین مختلف المؤسسات

سلوك عموما و خاصة في حالة ممارسة العنف عدم إعطاء األهمیة للجانب اإلحصائي في مجال ال-

الذي تكون أضراره خفیة أو غیر بارزة كما في حالة الضرب غیر المبرح الذي ال یترك أثارا مادیة و 

  .العنف الرمزي ،و التهدید و الضغط

تحفظ بعض األفراد أو العائالت و تسترهم على بعض الممارسات العنیفة التي تقع علیهم خوفا من -

  ).160-  156: 2007مربوحة بولحبال، ( .أو أشیاء أخرى  العار

  .وفیما یلي  هذا عرض لحجم العنف المدرسي في الجزائر من خالل بعض اإلحصائیات الممثلة *

  حجـم العنف المدرسي في الجزائـر:  )2(جدول رقم 

  السنة   عدد المستوجبین   الدراسة 
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دراسة میدانیة أجریت على تالمیذ 

لثانوي بثالث ثانویات في المستوى ا

  .بعنابة

حالة مارس شكال من أشكال العنف  90

  .المدرسي
2004  

دراسة میدانیة أجریت في إكمالیة 

  .هوراي بومیدن والیة قالمة

حالة مارست أو تعرضت لشكل من أشكال  33

  .العنف المدرسي
2005  

دراسة میدانیة أجریت في إكمالیة 

خلیج المرجان ببلدیة سیدي عمار 

  .بةعنا

حالة تعرضوا لعقوبة مدرسیة و كانت لهم  88

  .ردود أفعال ذات توجه عنیف
2006  

دراسة میدانیة أجریت في إكمالیة 

منام حسان بوثلجة بوالیة الطارف 

.  

حالة مارست شكال من أشكال العنف  26

  .المدرسي

دراسة میدانیة أجریت على تالمیذ   2007

المرحلة االكمالیة بوالیة سوق 

  .أهراس

 527تلمیذ من مجموع  361أن : بینت النتائج 

عایشوا موقفا عنیفا داخل %)  68.50(بنسبة 

%  54.84من بینهم بنیة  289إكمالیاتهم و أن 

  .وصفوا إكمالیتهم أنها عنیفة

، فیفري 1955أوت  20 ،جامعة02العدد :مجلة البحوث والدراسات اإلنسانیة :المصدر (  

یت على تالمیذ دراسة میدانیة أجر 

  المرحلة الثانویة بوالیة قسنطینة
  2008  

دراسة میدانیة أجریت على تالمیذ 

  المرحلة الثانویة بوالیة بسكرة

أن العنف اللفظي لدى التالمیذ  -: بینت النتائج 

  %) 77.27( تجاه اإلدارة یمثل نسبة 

تجاه األساتذة یمثل نسبة    ) %52.38( وإ

2009  
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إلى جانب هده المعطیات المیدانیة فقد كشف الواقع المدرسي في الجزائر في السنوات األخیرة      

تنامي نوع العنف المدرسي فیما بین التالمیذ من جهة و فیما بین التالمیذ و المدرسین من جهة أخرى 

على تالمیذ  دراسة میدانیة أجریت

  المرحلة الثانویة بوالیة بسكرة

اتضح أن العنف الممارس لدى التالمیذ یزداد  -

انتشارا تجاه الممتلكات المدرسیة، تجاه األساتذة، 

  . تجاه بعضهم البعض، تجاه اإلدارة على التوالي

تبین أن أكثر مظاهر العنف لدى التالمیذ في  -

نف اللفظي مؤسسات التعلیم الثانوي تتمثل في الع

  . % 47.62بنسبة 

كما توصلت الدراسة أیضا إلى أن أكثر  -

مظاهر عنف التالمیذ تجاه الممتلكات المدرسیة 

من وجهة نظر األساتذة تتمثل في  تشویه 

  الممتلكات بنسبة 

 )59.52 % .(  

  

2010  

دراسة میدانیة أجریت على تالمیذ 

  المرحلة الثانویة بوالیة بجایة

 داللة ذات فروق وجود لى توصلت الدراسة إ

 العنف درجات في الذكور واإلناث بین إحصائیة

 ( 0.04 ) ب "ت " قیمة قدرت حیث المدرسي،

 وهي

 ،) 0.05( داللة مستوى عند إحصائًیا دالة قیمة

 أي  الذكور، لصالح الفروق جاءت ولقد

  .اإلناث من عنًفا أكثر الذكور

2011  

  ) www.google .com  :المصدر (
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ة یشتكون حراس المؤسسات التعلیمی"، حیث تطور استخدام السالح األبیض والناري ، وأصبح معظم 

نفس اإلعتداءات باألسلحة البیضاء في حالة تدخلهم لحمایة التالمیذ حیث تتوافد یومیا اإلحتجاجات 

  ).11: 2008ملوك ، .أ.(  "الفردیة ألولیاء التالمیذ 

أیضا كشف مخبر البحث بمعهد علم اإلجتماع بجامعة باجي مختار بعنابة،خالل دراسة أعدها  -   

مجتمع الجزائري،أن العنف المدرسي أخذ أشكاال خطیرة خالل األونة األخیرة ، حول واقع العنف في ال

،وذلك لتزاید معدل اإلعتداءات  ℅44حیث إحتل المرتبة الثانیة بعد العنف العائلي وذلك بنسبة 

وحسب نفس المصدر فإن العنف المدرسي .المؤسسات التربویة والمناوشات المسجلة في مختلف

 .د أن أصبح األساتذة والمعلمون والمراقبون أكثر عرضة لمختلف أشكال العنفأحذ منحى خطیر ،بع

)(www .el-massa.com,le23/11/2012 a 14h21           خاصة أن الفاعلین في القطاع التربوي أهملوا

تدارك القضیة ،حیث لم یحظ ملف العنف المدرسي بإهتماماتهم خاصة من ناحیة التشخیص والبحث 

  .الرئیسیة لتنامي هذه الظاهرة الخطیرة عن األسباب

ال تتوفر على هیئة رسمیة تتكفل بتشریح   وأظهر اإلستطالع أیضا، أن المؤسسات التربویة        

  ملف العنف المدرسي ،حتى األرقام المقدمة غیر دقیقة وال تساعد على مناقشة الملف

ف التي یمارسها المعلم على التلمیذ والمتمثلة في وفي سیاق متصل ،أوضحت الدراسة أن أشكال العن

العقاب البدني كالضرب والشتم ،قد ألحق أضرارا جسیمة بالتالمیذ وحولهم إلى أشخاص عنیفین 

  www .el-massa.com,le23/11/2012 a  14h21) (.داخل المؤسسات التربویة  األساتذةیعتدون على 

من  اء ال یقتنعون بما یقوله األستاذ بل هناك من األباءوأوضحت أیضا أن نسبة كبیرة من األولی   

  .یستعمل العنف مع األستاذ أو رفع دعوة قضائیة ضده،لحمایة إبنه من العقاب

ما ضحایا العنف اللفظي والتهدید من طرف التالمیذ أغلبهم من الموظفین والعمال ،یتعرضون أ-  

جتماع أسباب العنف المدرسي على الفشل للضرب والجرح العمدي ،ویرجع المختصون في علم اإل
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الدراسي،إلى جانب إقدام بغض التالمیذ إلى األخذ بالثأر واإلنتقام من األساتذة بعد طردهم من القسم 

  .وتسریحهم إلى الشارع،أیضا الحرمان العائلي والبؤس اإلجتماعي

 مثل أن یتابع األستاذ .ىكل هذه العوامل ساهمت في إنتقال العنف المدرسي إلى مستویات أخر        

بالقذف والتجریح والمضایقات أو الكتابة على الجدران ،وأحیانا یتحول إلى تحطیم ممتلكاته الشخصیة 

تالف كافة التجهیزات المدرسیة مثل تكسیر الكراسي والطاوالت  ( .مثل تحطیم سیارته أو تخریب وإ

(www .el-massa.com,le23/11/2012 a  14h21       

محاولة أخرى إلبراز العنف الخارجي على المؤسسات التعلیمیة في الجزائر تجدر اإلشارة إلى وفي  

كانت انعكاساتها كبیرة على  2000و 1990أن عشریة اإلرهاب التي عرفتها الجزائر خالل الفترة بین 

  .المؤسسات التعلیمیة من جوانب الهیاكل القاعدیة و التنظیمیة والبشریة

تعبیر عن ذلك بأنه أعلى درجات التي مورست في حق هذا القطاع ،و الجدول أدناه و یمكن ال      

یلخص عددا من األرقام و العملیات العنیفة التي حدثت في حق التالمیذ و مدارسهم و معلمیهم خالل 

  .ذلك

   1996  -1995العنف الخارجي على المؤسسات التعلیمیة بالجزائر خالل سنة  - )3(جدول رقم 

لعنف و تاریخ نوع ا

  وقوعه
  المكان

المؤسسة 

  التعلیمیة
  الضحایا  الوسائل التعلیمیة

  أوالد عطیة سكیكدة  18/05/1995
  

  حافلة مدرسیة
جرحى  10قتلى و 3

  كلهم تابعین للقطاع

02/10/1995  

  هجوم مسلح
  )االغواط(أنفوسة 

حافلة نقل عمومي   

كانت تنقل نساء و 

  أطفال متمدرسین

  قتلى 18
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 18/08/1996 

  توقیف حافلة نقل

الطریق الرابط بین 

  الجلفة و عین وسارة

تم ذبح كل الشباب   حافلة نقل عمومي  

بین فئة األعمار بین 

سنة منهم  17/25

  متمدرسین

05-

06/12/1996  

  مجزرة لیلیة

الشبلي و بن 

  عاشور البلیدة

شخص  29قتل     

  أطفال 3بینهم 

08/10/1996  

  رمي قنبلتین یدوتین

  تلمیذا 29قتل     ثانویة خزرونة  لبلیدةمدینة ا

21/12/1996   

  إنفجار قنبلة

  تلمیذات  3قتلت     ثانویة دواودة  والیة تبازة

  و جرحت واحدة

  .2008، فیفري 1955أوت  20،جامعة 02العدد :مجلة البحوث والدراسات اإلنسانیة :المصدر 

عظم المؤسسات التربویة من مدارس ونظرا لهذه األرقام المخیفة لإلعتداءات التي أصبحت تجتاح م

  طالبت النقابة الوطنیة لألساتذة الجامعیین " إبتدائیة، متوسطات ، ثانویات وحتى الجامعات ، 

دراجها في الهیكل التنظیمي للجامعات  بالتعجیل في تفعیل الدوائر األمنیة على مستوى كل جامعة ، وإ

                                                                       ... "عوان أمن متخصصینفي إطار مواجهة العنف ، مع التعجیل في توظیف أ

  )8: 2008خیرة لعروسي،  (

ولقد أكد وزیر التربیة الوطنیة على أنه سیتم عرض حلول للظاهرة من خالل اقتراح توفیر         

بویة بهدف وضع حد لظاهرة التدخین أخصائیین نفسانیین وحتى رجال شرطة خارج المؤسسات التر 

وأوضح وزیر التربیة أن مهمة األخصائیین تكمن في حمایة التالمیذ والمؤسسة .واستهالك المخدرات

وذلك بعد تسجیل حوادث " .الخطیرة والمعزولة " التربویة، خصوصا تلك الواقعة في مناطق توصف بـ 

كانت ظاهرة حمل األسلحة البیضاء مقتصرة عنف خطیرة على مستوى المؤسسات التربویة، فبعد أن 
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على تالمیذ الثانویات في السنوات القلیلة الماضیة ،صارت الیوم تحمل من طرف تالمیذ المتوسطات 

أو حتى بعض تالمیذ أقسام السنة السادسة االبتدائیة  مما یؤدي إلى نشوب صراعات وحوادث بین 

هدته وما زالت تشهده معظم مؤسساتنا التربویة حیث التالمیذ داخل األقسام أو في الساحة وهو ما ش

وقد . نشب الشجار بین التالمیذ واستعملت فیه األسلحة البیضاء والتي أدت إلى اإلصابة بالجروح 

  .وصل األمر في بعض األحیان إلى وقوع جرائم قتل 

       :مظاهر العنف المدرسي  -2

     ةــــة، واالبتدائیـــــي المدارس التحضیریـــــة،  سواء فــــالتعلیمیل المراحل ـــــي كـــــــیمارس العنف ف      

و المتوسطة، و الثانویة، وان كان ذلك درجات متفاوتة و أشكال مختلفة یظهر هذا العنف على هیئة 

سلوك یتضمن مظاهر مختلفة من التخریب، و السب، و الضرب، و الشتم الناجم عن تلك الطاقة 

الفرد و التي ال تظهر إال بتأثیر مثیرات خارجیة وهي مثیرات العنف وهذه السلوكات الكامنة داخل 

تكون بین التالمیذ فیما بینهم أو بین التالمیذ و المدرسین أو بین التالمیذ و اإلدارة المدرسیة، ویتمثل 

  :في مظاهر كثیرة نذكر منها مایلي

  و غیاب التالمیذ عن المدرسةإن التأخر  :مشكلة التأخر والغیاب عن المدرسة    -

  المدرسیة ظاهرة أصبحت تتكرر باستمرار، و هذا یبین سوء تكیف التالمیذ مع الحیاة 

حبه للمدرسة كرهه ألحد  و ذلك یعود إلى أسباب متنوعة كإصابة التلمیذ بأمراض مزمنة أو عدم 

  ألسباب إلى المدرسة ذاتهاالتلمیذ أو تعود ا المدرسین، و قد تعود لألبوین حیث ال ینظمان أوقات 

والتهدید أو المنهج المدرسي ال یحقق حاجات التلمیذ وال  كان یكون المناخ المدرسي یتسم بالقسوة

  ).117: 2000صالح حسن الداھري، ( . یرتبط باهتماماته

رغبة التالمیذ  یعبر الهروب عن المدرسة في غالب األحیان عن :مشكلة الهروب من المدرسة   -

  )173: 1993محمد منیر مرسي، ( .بتعاد  عن جو المدرسةفي اال
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من طرف . السیئة التي یتلقاها التلمیذ في المدرسة ویعود ذلك إلى أسباب عدیدة كالمعاملة       

تأكید شخصیة و قد یعود إلى  المعلم أو المدیر، كذلك حساسیته للنقد وشدة اعتزازه بذاته و رغبته في

  ).289: 1993دراسات تربویة، ( .التأثیر بقرناء السوء نقص الرقابة  األسریة و

یقوم بعض التالمیذ أحیانا بالتسبب في أحداث خسائر كبیرة في  :تخریب أمالك المدرسة -    

  وفي أثاثها مثال تكسیر النوافذ، المصابیح الكهربائیة، الكراسي . تجهیزات المدرسة

   )290-289:  1993دراسات تربویة، (.  و الطاوالت واألدراج

وهنا اعترف تلمیذ من متقنة احمد الهادي انه قام خالل هذا الموسم بتخریب الكهرباء داخل       

   )12:  2001صالح بولعراوي،    (.   الحجرة التي یدرس فیها وكذا بكسر عدة كراسي

 وكمثال على ذلك ما حدث في في إحدى المتقن بوالیة باتنة حیث شلت الدراسة بسبب تحطیم

  )15: 1992عالوي، .ج(. الكراسي

فالتالمیذ بهذه األعمال یعبرون عن سخطهم ضد بعض السلطات في المدرسة أو المعلمین       

والبحث عن مكانتهم المتمیزة و جلب االهتمام الذي لم یتحقق أو یشبع من النشاطات المدرسیة 

  دارات في استخدام القوة والبحث أیضا عن الشعور بأهمیتهم في المدرسة، فقد تفكر بعض اإل

و القهر، لكن ربما العقاب یأتي ببعض النتائج العاجلة، لكنه ال یعتبر الحل األمثل للمشكلة، بل یجب 

أن تشترك المدرسة و التالمیذ في المحافظة على المدرسة و معاملة أثاثها و تجهیزاتها على إنها ملك 

م بالنصائح و اإلرشادات التي تساعد على تحقیق لهم یجب أن یحرصوا علیها لهذا ال بد من تزویده

  )289-290: 1993دراسات تربویة ،( .ذلك

وكمثال على ذلك ما شهدته متوسطة بوهران ، حیث نشب   :االعتداء الجسدي على الزمالء  -  

وقد وصل األمر في بعض . شجار استعمل فیها التلمیذان أسلحة بیضاء أدت إلى إصابتهما بجروح 

  .إلى وقوع جرائم قتلاألحیان 

(http://sawt-alahrar.net/online/modules.php?name=News&file=article&sid=6690, le 19.01.2009 

à 09h32). 
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  غالب األحیان للفت االنتبـاه واثبات الذات  ومتوسطة بوعالم وادفل بالبلیدة، یحدث هذا فـي

  و اإلقالل من ال شان المخاطب، أو حتى معاقبتـه لتحقیق هدف إظهار القوة والقدرة

و البطولة، وال شك أن مواجهة هذا المظهر یحتاج إلى البحث في الحیاة التلمیذ المدرسیة وعالقته  

  التلمیذ خارج المدرسة ونوعهم  بمدرسیه وزمالئه وكذلك بوالدیه، وان ندرس أصدقاء

و درجة مالءمتهم له وكیف یقضي وقته معهم وكیف یقضي وقت فراغه ونوع هوایته، الن التلمیذ 

كلما كان له هوایاته، كلما كان اقرب إلى الهدوء منه الغضب، كما یجب أن نعرف الكثیر عن حیاته 

  )14-  13: 1993وزارة التربیة ،( .سفي النفاالنفعالیة فربما یكون ما یدعو إلى الغیر أو ضعف الثقة 

یعتبر هذا المظهر من أخطر مظاهر السلوك العنیف عند  :العنف ضد األساتذة و اإلداریین -    

التالمیذ في مرحلة المراهقة، حیث یثیر المراهق الشكوك حول سلطة الوالدین والكبار من المدرسیـن 

  ك هـو محاولة الن ینمو وغیرهم من أصحاب السلطـة، والدافع إلـى ذل

  و یكتشف هویته، مع كراهیته السلطة إذا كانت ضاغطة، وغیر معقولة مما یحدث له من إحباط 

  . و بالتالي یؤدي به إلى ممارسة العنف، كما أن ثورة المراهق تعكس بروز ذاتیة جدیدة

للمعلم ومكانته  إن تمرد بعض التالمیذ على معلمیهم ترتبط بعوامل متعددة كنظرة المجتمع    

ووضعه المهني، كما أن تنشئه التلمیذ في األسرة وما كسبه من قیم ومعاییر لها دخل كبیر في 

  )16: 1993وزارة التربیة ،( . اكتساب هذا السلوك

قد یسبب الشتم ضررا كبیرا في عملیة النمو النفسي عند المراهق  ) :الشتـــم(العنف اللفظي  -

  ثر تحسسا للكلمات الجارحة التي یمكن أن تنال من احترامه لنفسه المتمدرس، ولذلك فهو أك

و ثقته بإمكاناته، وهم بحاجة ماسة إلى الدعم، والتشجیع الذي یمكن أن یحصل علیه المراهق بال شك 

  .لیس لحاجة إلى االنتقاد الالذع وال إلى التعلیقات الجارحة 

بسه وعلى وضعه الصحي وقوته البدنیة وقدرته قد یشعر بالقلق على مظهره و مل والمراهق        

على االنجاز على الصعید المدرسي، ولهذه األسباب یترك الشتم و التعلیقات الجارحة اثر قد ال یمحي 

    .في النسیج النفسي للمراهق المتمدرس
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وعلیه فالعنف اللفظي والمعنوي أشد وقعا في بعض األحیان من العنف الجسدي وهو أخطر       

نه ال یمكن إثباته ، وأثره خطیر على نفسیة األطفال الذین یكونون في مرحلة تكوین الشخصیة وقد أل

تتأزم نفسیتهم من التجریح الذي یتعرضون إلیه والتوبیخ الذي یقلل ثقتهم في أنفسهم ،و قد ینشئ 

التي البغضاء بینهم أو یدفعهم إلى كراهیة المدرسة والرسوب أو التسرب المدرسي في الحصص 

  . یتلقون فیها سوء المعاملة

وكما یعاني التالمیذ من العنف اللفظي نجد األساتذة بدورهم یعانون من المشكل ذاته،فهم         

وهي   یشتكون من سماع األلفاظ والكلمات النابیة والبذیئة التي تلقى على مسامعهم من طرف التالمیذ

هور ملموس في المستوى األخالقي للمؤسسات الظاهرة التي بدأت في االتساع بشكل یوحي بتد

  واألساتذة یشتكون الیوم من سماع الكلمات القبیحة . التربویة التي تنتشر فیها العدوى بشكل كبیر

و یؤكدن أن بعض التالمیذ من المراهقین یتعمدون إهانتهم ببعض الكلمات الجارحة التي یتعلمونها 

لموقع الجغرافي لبعض المدارس، فالمدارس التي تحاذي إلى ا وهنا ربما یرجع السبب. من الشارع

  .وغیرهم األسواق الفوضویة وبائعو السجائر

(http://sawt-alahrar.net/online/modules.php?name=News&file=article&sid=6690, le 19.01.2009 

à 09h32). 

ال یرجى منها غیر ذلك والتالمیذ یستمعون إلى الكالم البذيء من هذه األسواق ویلقنونه لبعضهم 

البعض خاصة المراهقین منهم والذین ال یتوانون عن التلفظ به خفیة دون أن یظهروا أنفسهم كلما 

  ".لمحوا أستاذة كنوع من االنتقام

 (http://sawt-alahrar.net/online/modules.php?name=News&file=article&sid=6690, le 19.01.2009 

à 09h32). 

 حیث یلجأ التالمیذ إلى استعمال إیماءات الوجه وبقیة األعضاء  :العنف الرمزي و العنصري -

بالخطر،  كاألصابع و الرأس من أجل إلحاق األذى النفسي بتلمیذ أخر فیشعره بالدونیة أو العجز أو

عندما یكون المعلم ملتفتا إلى  وال جدال في أن هذا النمط من التهدید الذي یمارسه التالمیذ في الصف

   .الصبورة، مم یسبب الحرج و اإلحباط للتالمیذ الضحایا
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ذة ال تنال من تیقات الموجهة سواء من التالمیذ نحو بعضهم أو من األساباإلضافة إلى  التعل

التلمیذ  أسرته وثقافیته وبیته واصله ویسخر: األخرى التي تشكل شخصیة واحترامه لذاته  الخصائص

الضحیة یشعر  الذي یمارس العنف من هذه الخصائص جمیعا،  و هو یهدف إلى جعل التلمیذ

 ).167: 1997زیاد الحكیم،( .بالخجل

كرغبة مثال في تمتلك شيء  .هناك دائما أسباب أو دوافع وراء قیام التلمیذ بهذا السلوك :السرقة  -    

ال یستطیع الحصول علیه أو شراء شيء یحبه أو لالنتقام من زمیال له وقد یسرق التلمیذ كذلك ألنه 

  بحاجة إلى نقود لكي یتفاخر بها أمام أصدقائه وقد یتلقى القبول

و االستحسان االجتماعي بین أقرانه إذا كان یملك نقود لشراء بعض الهدایا لهم، و بعض التالمیذ  

فالمراهق قد  .و السرقة قد تكون غایة في حد ذاتها. یسرقون بدافع االنتقام من المعلم أو من والده

  ).173: 1993مرسي، محمد منیر(.یأتي هذا السلوك لیعبر عن العدوانیة اتجاه المجتمع أو اتجاه أقرانه

هو عدم الصدق في ذكر الوقائع كما هو، أو ذكر أشیاء لم تحدث أو إنكار أشیاء حدثت،  :الكذب -

أو المبالغة في تصویر موقف، والكذب في فترة المراهقة یعود لعدة أسباب منها الخوف من ذكر 

ة المؤلمة ـــعدم ذكر الحقیق الحقیقة وما قد یترتب على ذلك من عقوبات و الرغبة في إرضاء الكبار أو

  ار ـــلهم، و رغبة المراهق المتمدرس في اللعب بأعصاب الكب

و خداعهم، و قد یكون الكذب نتیجة لعدم إتقان اللغة و العجز عن التعبیر أو  نتیجة تشجیع الكبار 

  ) .288: 1993دراسات تربویة، ( .للمراهقین على أن یكذبوا أو إعطائهم المثل العلمي السيء

  من المشكالت الخطیرة التي تهدد األفراد في حاضرهم  :التدخین وتناول  المواد المخدرة -    

و مستقبلهم مشكلة  التدخین األخیرة التي تفشت بشكل كبیر في المؤسسات التعلیمیة خاصة في 

عاطیهم مرحلة الثانویة حیث أصبح التالمیذ یتعاطون السجائر أمام أعین الناس وقد تعدى ذلك إلى ت

للمخدرات بأنواعها المختلفة، وهذا السلوك یعود إلى أسباب عدیدة كتأثیر فترة المراهقة باعتبارها مرحلة 

حرجة في حیاة األفراد، كذلك اختالطهم برفقاء السوء ظنا منهم أن  التدخین یثبت رجولتهم وتعاطي 

التخریب و الضرب واالعتداء و مثل هذه المواد السامة قد یدفع بالتلمیذ للقیام بسلوكات عنیفة ك
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، فمواجهة هذه المشاكل تحتاج إلى تفهم خصائص المراهقین و رغبتهم في إثبات الذات ...الشجار

  ) .16-13: 1993وزارة التربیة، (   .وفق احتیاجاتهم الطبیعیة للنمو

  صرامة إن االهتمام الكبیر، الذي یعطي لالمتحانات وما تتسم به من  :الغش في االمتحانات -

و قیود و تركیز على التحصیل الدراسي و الحفظ قد جعلها غایة في ذاتها بدل أن تكون وسیلة لتقویم 

التلمیذ و تقدیمه، ومثل هذا الوضع یجعل من االمتحانات سیفا مسلطا على عنق التلمیذ مما قد یحمله 

  )145-143: 1993وزارة التربیة ،(.  على الغش

في االمتحانات من مظاهر عدم الشعور بالمسؤولیة فالتلمیذ الذي یمارس وتعد ممارسته للغش       

هذا السلوك یحصل على مكافأة دون جهد یبذل و من المسلم به إن لجوء التلمیذ إلى ممارسة مثل هذا 

السلوك یقلل من أهمیة الدافع الذي یعمل على زیادة قدرات الفرد و تحقیق التحصیل المتمیز لمسویات 

األهداف التربویة، وان اللجوء إلى الغش في االمتحانات یقلل من أهمیة االختبارات في  مختلفة من

ویتضمن سلوك الغش في االمتحانات قیام التلمیذ بعدد من السلوكات غیر . إتخاذ قرارات تربویة

ونقل اإلجابة من اآلخرین، و الحدیث مع التلمیذ الذي     .المشروعة كالكتابة على قصاصات الورق

یجلس في المقعد المجاور أو الكتابة على المقعد الذي یجلس علیه التلمیذ إلى غیر ذلك من 

  . السلوكات

وقد أبرزت نتائج كثیرة من الدراسات أن من بین الخصائص السلوكیة الذي یتصف بها         

اعتمادا على التالمیذ الذین یمارسون الغش بأنهم على العموم یتصفون بعدم  الكفاءة الشخصیة واقل 

أنفسهم، و كذلك تدل على بعض الدراسات أن لظاهرة الغش عالقة بالمنهاج الدراسي حیث ال یتماشى 

مع قدرات و اهتمامات التالمیذ، فان عملیة استعدادهم لالمتحان تكون ضعیفة و بالتالي یلجئون 

  )287: 1993دراسات تربویة، ( .للغش للحصول على عالمة النجاح

   :إلى االنتقاماللجوء  -    

  عندما تفشل محاوالت التلمیذ في ممارسة السلطة، ینتابهم اإلحساس بأنهم مظلومون         
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و یعتقدون أن اآلخرین یتعمدون إلحاق الضرر بهم، وهم یحاولون االنتقام من أي شخص یصادفونه، 

" عل أنفسهم مكرهین ال یجدون مكانهم في المجموعة إال عندما ینجحون في ج": "دریكرز"وكما یقول 

أو . فهم یضایقون اآلخرین، ویتلفون ممتلكاتهم أو یسرقونها ویلقون بالكتب و األفالم على األرض

یمزقون أوراق زمالئهم أو یبعثرونها، و قد یحاولون من المعلم بتلویث مكتبه،  أو تمزیق بعض 

                                       .المدرسیةاألوراق من كتبه أو أهانته أمام التلمیذ أو یعتمدون كسر األدوات 

  )290: 1993دراسات تربویة، (

  :مشكلة حفظ النظام في الصف  -  

  إن عملیة حفظ النظام في الصف كانت وال تزال موضع اهتمام الكثیر من المربیین         

النظر الیوم هو نجد  هذا القرن ومما یلفت و أولیاء أمور التالمیذ و خاصة في العقد األخیر من

الثانوي یواجهون مشكلة الضبط وحفظ النظام في الفصل ومما  األساتذة و خاصة في مرحله التعلیم

 یزید االهتمام بهذه المشكلة صلتها الوثیقة بالتحصیل الدراسي و فاعلیة العملیة التدریسیة حیث تعتبر

الظروف  ألنها تؤدي إلى خلقعملیة حفظ النظام في الصف عنصرا هاما وأساسا في التعلیم 

  فعالیة وكفایة إنتاجیة على تحقیق أهدافها بكل ،والمحافظة على الشروط التي تساعد عملیة التعلم

الصف الدراسي الغیر مرغوب فیها، وال  ومن األنماط السلوكیة التي یمارسها بعض التالمیذ داخل

  .)290: 1993، دراسات تربویة( .المدرسیة تتماشى مع المعاییر والقواعد

یذاء       اآلخرین والتكلم دون  مثال الخروج من المقعد و الركض داخل الصف، والعبث باألشیاء وإ

عمل تعلیقات عدیمة  ببدء الدرس استئذان و عدم إطاعة التعلیمات، و التكلم مع األقران و اإلخالل

  .واإلجابة بدون داع الصلة بالدرس، التدخل في أعمال اآلخرین

اآلخرین واإلخالل بالعاب اآلخرین  صیاح لآلخرین و مضایقة اآلخرین بالتكلم و إتالف ممتلكاتو ال 

                                          ).186: 1993محمد منیر مرسي،( .وسرقة متعلقاتهم

    :الكتابة على الجدران -
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ضحة أو خربشات غامضة باللغة وعبارات ورسومات وا الفاظا:من مختلف التعبیرات الكتابیة       

العربیة أو بسواها من اللغات األجنبیة ،والتي تتضمنها الحیطان وما یمكن له إنابتها من المرافق 

  )305 : 2003الطاهر إبراهیمي،جابر نصر الدین ، (. األخرى البدیلة

  اه ـــــــل أو دورات المیــــــالفص ي المدرسة مثل جدرانــــة على الجدران فـــــوتعتبر مشكلة الكتاب        

لجمال الممتلكات العامة وتعدیا علیها فهي  ألنها باإلضافة إلى كونها تشویها. و غیرها ظاهرة جدیدة

  بالمشتغلین بالتربیة البحث عن أسبابها  كذلك تعتبر عن خلل في  التربیة یجدر

ى الجدران من الظواهر التي وتعتبر ظاهرة الكتابة عل و عالجها حتى تتحقق األهداف المرسومة

  .أصبحت منحدرا سلوكیا سیئا في بعض المواقف انتشرت بین التالمیذ بل

یمكن استجالء األطراف األساسیة التي تدخل فـي معادلـة  :محاور العنف في مؤسساتنا التعلیمیة -

المفعــول ممارسـة فعـل العنـف أو الخضـوع لفعــل العنـف فـي مؤسسـاتنا التربویــة، وهـي عالقـات الفاعـل و 

  :ویمكن أن نركز دوائر هذا العنف في المحاور العالئقیة التالیة. به

تتعدد مظاهر العنـف التـي یمارسـها التالمیـذ فیمـا بیـنهم، إال أنهـا : التلمیذ و عالقته بزمالئه -

  :تتراوح بین أفعال عنف بسیطة وأخرى مؤذیة ذات خطورة معینة، ومن بین هذه المظاهر

ذ فیما بینهم والتي تصـل، أحیانـًا، إلـى ممارسـة فعـل العنـف بـدراجات متفاوتـة ـ اشتباكات التالمی

  .الخطورة

  .ـ الضرب والجرح

  .ـ إشهار السالح األبیض أو التهدید باستعماله أو حتى استعماله

  .ـ التدافع الحاد والقوي بین التالمیذ أثناء الخروج من قاعة الدرس

  …ـ إتالف ممتلكات الغیر، وتفشي اللصوصیة

  .ـ اإلیماءات والحركات التي یقوم بها التلمیذ والتي تبطن في داخلها سلوكا عنیفاً 

لـم یعـد األسـتاذ بمنـأى عـن فعـل العنـف مـن قبـل التلمیـذ،    :التلمیـذ و عالقتـه باألسـتاذ  -

فهنــاك العدیــد مــن الحــاالت فــي مؤسســاتنا التعلیمیــة ظهــر فیهــا التلمیــذ وهــو یمــارس فعــل العنــف تجــاه 
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  وتكثــر الحكایـات التــي تشــكل وجبــة دسـمة فــي مجــامع رجـال التعلــیم ولقــاءاتهم الخاصــة. ومربیــه أسـتاذه

األســتاذ الــذي تجــرأ علــى ضــرب التلمیــذ، وهــذا األخیــر الــذي لــم یتــوان لیكیــل : إنهــا حكایــات مــن قبیــل

فرار فــي غفلــة مــن أمــره، ثــم یلــوذ بــال .أو أن یضــرب التلمیــذ أســتاذه…لألســتاذ صــفعة أقــوى أمــام المــأل

خــارج القســم، أو أن یقــوم التلمیــذ بتهدیــد أســتاذه باالنتقــام منهــا خــارج حصــة الــدرس، حیــث یكــون هــذا 

التهدید مصحوبًا بأنواع من السب والشـتم البـذيء فـي حـق األسـتاذ الـذي تجـرأ، ومنـع التلمیـذ مـن الغـش 

جونها حـول السـلوك غیـر وهذا ما تؤكده العدید من تقـاریر السـادة األسـاتذة التـي یـدب.الخ…في االمتحان

و كلهــا تقــاریر تســیر فــي اتجــاه االحتجــاج علــى الوضــع غیــر . التربــوي لعینــة مــن التالمیــذ المشــاغبین

  …)القسم(اآلمن لرجل التعلیم في مملكته الصغیرة 

ففــي كثیــر مــن اللقــاءات التنســیقیة مــا بــین الطــاقم اإلداري ومجــالس األســاتذة ترتفــع األصــوات 

التي استشرت فـي المؤسسـات التربویـة، وهـذه األصـوات العالیـة كـان لهـا الصـدى  عالیة بدرجات العنف

حمالت التحسیس بأهمیة (المسموع أحیانًا لدى الجهات المسؤولة، وترجم ذلك بمذكرات وزاریة أو نیابیة

وكلهـا مـذكرات تـنص ). …نشر ثقافة التسامح، منـع حمـل السـالح األبـیض داخـل المؤسسـات التعلیمیـة

. م تـــدهور الوضـــع األمنـــي فـــي المؤسســـات التعلیمیـــة مـــن جـــراء العدیـــد مـــن مظـــاهر العنـــفعلـــى تفـــاق

وبموجب هذه المذكرات فإنه علـى اإلداریـین أن یكونـوا علـى یقظـة مـن أمـرهم، وذلـك بتقفـي أثـر كـل مـا 

  …یتسبب في انتشار العنف الذي یزداد یومًا بعد یوم في كنف مؤسساتنا التعلیمیة

مــن الحلـول بعیــد عـن النجاعــة والفاعلیـة مــا دام صـدى هــذه المــذكرات ال ونعـرف أن هــذا النـوع 

یتجــاوز رفــوف اإلدارة، بعــد أن یضــطلع علیهــا المعنیــون بــاألمر، لتظــل حبــرًا علــى ورق كمــا هــو ســابق 

من مذكرات وتوصیات، تحتاج ، بالدرجة األولى، إلى وسائل وآلیات التنفیذ أكثـر ممـا هـي بحاجـة إلـى 

  .ذي ال یعدو أن یكون ممارسة بیروقراطیة بعیدة عن میدان الممارسة والفعلالفرض الفوقي ال

قد یكون اإلداري، هو اآلخر، موضوعًا لفعل العنف من قبل :عالقة التلمیذ باإلدارة المدرسیة -

التلمیذ، إال أن مثل هذه الحاالت قلیلة جدًا، ما دام اإلداري، من وجهة نظر التلمیذ، هو رجل السلطة، 

كول له تأدیب التلمیذ وتوقیفه عند حده حینما یعجز األستاذ عن فعل ذلك في مملكته المو 
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فكل مرة ُیطلب منه أن  .وهذا ما یحصل مرارًا وتكرارًا في یومیات الطاقم اإلداري…)القسم(الصغیرة

 .یتدخل في قسم من األقسام التي تعذر على األستاذ حسم الموقف التربوي فیه

) http://www.aljabriabed.net/n56_07chahboun.htm.le08.05.2013 a14h18  ( 

   :العوامل المولدة للعنف المدرسي  -3

ا عند محاولة معرفة األسباب التي تكمن وراء العنف في المدارس فان ذلك من األمور الصعبة جد

نظرا لطبیعة المشكلة التي الترجع إلى سبب أو عامل واحد فقط بل أنها مشكلة متعددة األطراف 

والعوامل إال أن هناك مجموعة من العوامل یمكن النظر إلیها على أنها قد تؤدي إلى العنف في 

 المدارس وأن التحدید الذي نحن بصدده لیس مقتصر على ما سوف نذكره فقط بل أن هناك عوامل

  .أخرى لها تأثیر على هذا السلوك

والعنف المدرسي، ظاهرة تفشت في المؤسسات التعلیمیة بشكل یدعو لالهتمام، وفي إطار        

  :ذلك، وجب البحث في العوامل المولدة له والمساعدة على تكاثره،ومنها نذكر مایلي

تقالیة، إال أننا نرى جذور رغم أن مجتمعنا یمر في مرحلة ان: طبیعة المجتمع األبوي والسلطوي *

فنرى على سبیل المثال أن استخدام العنف من . المجتمع المبني على السلطة األبویة ما زالت مسیطرة

وحسب  قبل األخ الكبیر أو المدرس هو أمر مباح ویعتبر في إطار المعاییر االجتماعیة السلیمة

ندما یتواجد في مجتمع یعتبر العنف سلوكًا االجتماعیة فإن اإلنسان یكون عنیفًا ع -النظریة النفسیة

  .ممكنًا، مسموحًا ومتفقًا علیه

. ) ,le 15.04.2008 à 11h15 http://www.pcc-jer.org/arabic/Articles/Article%202.htm(  

سة هي المصب لجمیع الضغوطات الخارجیة فیأتي التالمیذ الٌمعّنفون بناًءا على ذلك تعتبر المدر      

من قبل األهل والمجتمع المحیط بهم إلى المدرسة لیفرغوا الكبت القائم بسلوكیات عدوانیة عنیفة 

یقابلهم تالمیذ آخرون یشابهونهم الوضع بسلوكیات مماثلة وبهذه الطریقة تتطور حدة العنف ویزداد 

ي داخل المدرسة تأخذ الجماعات ذوات المواقف المتشابه حیال العنف شلل وتحالفات انتشارها، كما ف
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إذا كانت " :  أحد الباحثین أنه من أجل االنتماء مما یعزز عندهم تلك التوجهات والسلوكیات، فیذكر

  ". البیئة خارج المدرسة عنیفة فأن المدرسة ستكون عنیفة 

. ) ,le 15.04.2008 à 11h15 http://www.pcc-jer.org/arabic/Articles/Article%202.htm(  

وتشیر هذه النظریة إلى أن التلمیذ في بیئته خارج المدرسة یتأثر بثالث مركبات وهي العائلة          

   .رسي هو نتاج للثقافة المجتمعیة العنیفةالمجتمع واألعالم وبالتالي یكون العنف المد

 ) ,le 15.04.2008 à 11h15 http://www.pcc-jer.org/arabic/Articles/Article%202.htm(  

ل العنف في المدارس الجزائریة في الدراسة التي قام بها حو ) أحمد حوتي(الباحثوهذا ما أكده      

حیث وجد أن من أهم األسباب المؤدیة للعنف المدرسي هو التأثر بالمجتمع خارج المدرسة، فقد تحول 

% 36من التالمیذ إلى العنف بسبب مشاهد اإلجرام والسرقة والقتل في مجتمعهم بینما تحول % 49.5

ر بعضهم بأجواء العنف داخل المؤسسات من التالمیذ إلى العنف بسبب التفكك األسري، كما تأث

من التالمیذ للسرقة، كما %  52من المبحوثین حیث تعرض أكثر من %  13.5التعلیمیة بنسبة 

وأشارت الدراسة إلى دور . من التالمیذ یشاهدون أفالم العنف دون رقابة%  72أضافت الدراسة أن 

معلمین أصول التعامل التربوي السلیم وسوء المعلم في تنمیة العنف لدى التالمیذ نتیجة جهل بعض ال

من المعلمین مارسوا العنف ضد تالمیذهم %  53أوضاعهم المهنیة واالجتماعیة وسجلت الدراسة أن 

 منهم ُطردوا من مكان الدراسة%  27من التالمیذ تعّرضوا للسب والشتم من قبل المعلمین و%  51و

 . 

لوطنیة السابق بوبكر بن بوزید، ،الذي أكد  فیه أن العنف نشیر أیضا إلى تصریح وزیر التربیة ا -  

ألن المدرسة تربي . هذا العنف" ضحیة"معتبرا بأن هذه األخیرة تعد " ال ینبع من المدرسة"المدرسي 

  ."وتلقن التالمیذ المبادئ الحسنة

), le 19.01.2009 alahrar.net/online/modules.php?name=News&file=article&sid=6690-http://sawt

à 09h32(  
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هذا التوجه یحمل المسئولیة للمدرسة من ناحیة خلق المشكلة وطبعًا من ناحیة  :سلوكیات المدرسة  *

یشار إلى أن نظام المدرسة بكامله من ضرورة التصدي لها ووضع الخطط لمواجهتها والحد منها، ف

  .واألخصائیین واإلدارة یوجد هناك عالقات متوترة طوال الوقت  طاقم المعلمین

تغییر المدیر ودخول آخر بطرق تربویة أخرى : عالقات متوترة وتغیرات مفاجئة داخل المدرسة* 

یر فدخول مدیر جدید للمدرسة وتوجهات مختلفة عن سابقه تخلق مقاومة عند التالمیذ لتقبل ذلك التغی

مثًال، وانتخاب لجنة أهالي جدیدة تقلب أحیانًا الموازین رأسًا على عقب في المدرسة، ترك المعلم 

واستبداله بمعلم آخر یعلم بأسالیب مختلفة، عدم إشراك التالمیذ بما یحدث داخل المدرسة وكأنهم فقط 

والتالمیذ أنفسهم والمعلمین والتالمیذ وكذلك جهاز تنفیذي، شكل االتصال بین المعلمین أنفسهم 

إلى أن تجربة في   أشیر  ففي أحد األبحاث .المعلمین واإلدارة له بالغ األثر على سلوكیات التالمیذ 

إحدى المدارس األمریكیة لدمج تالمیذ بیض مع تالمیذ سود القت مقاومة شدیدة و عنف بین التالمیذ 

  .تالمیذ بعد لتقبل مثل تلك الفكرة حیث لم تكن اإلدارة قد هیئت ال

متطلبات المعلمین والواجبات المدرسیة التي تفوق قدرات التالمیذ : إحباط، كبت وقمع للتالمیذ  *

مكانیاتهم، مجتمع تحصیلي، التقدیر فقط للتالمیذ الذین تحصیلهم عالي، العوامل كثیرة ومتعددة  وإ

ن التلمیذ الراضي غالبًا ال یقوم بسلوكیات عنیفة والتلمیذ غالبًا ما تعود الى نظریة اإلحباط حیث نجد أ

حباطه، فعلى  الغیر راضي یستخدم العنف كإحدى الوسائل التي ُیعبر بها عن رفضه وعدم رضاه وإ

  :سبیل المثال 

  .عدم التعامل الفردي مع التلمیذ، وعدم مراعاة الفروق الفردیة داخل الصف -1

  .سان له احترامه وكیانهال یوجد تقدیر للتلمیذ كإن -2 
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هانته إذا أظهر  -3 عدم السماح للتلمیذ بتعبیر عن مشاعره فغالبًا ما یقوم المعلمون بإذالل التلمیذ وإ

  .غضبه

  .التركیز على جوانب الضعف عند التلمیذ واإلكثار من انتقاده -4

  .االستهزاء بالتلمیذ واالستهتار من أقواله وأفكاره -5

  .ق والزمالء للتلمیذ مما یثیر غضبه وسخطه علیهمرفض مجموعة الرفا -6

  .عدم االهتمام بالتلمیذ وعدم اإلكتراث به مما یدفعه إلى استخدام العنف لیلفت االنتباه لنفسه -7

وجود مسافة كبیرة بین المعلم والتلمیذ، حیث ال یستطیع محاورته أو نقاشه حول عالماته أو عدم  -8

  .تلمیذ من السلطة یمكن أن یؤدي إلى خلق تلك المسافةكذلك خوف ال. رضاه من المادة

  .االعتماد على أسالیب التلقین التقلیدیة -9

 .عنف المعلم اتجاه التالمیذ -10

(http://www.pcc-jer.org/arabic/Articles/Article%202.htm  ,le 15.04.2008 à 11h15)   

  

  .عندما ال توفر المدرسة الفرصة للتالمیذ للتعبیر عن مشاعرهم وتفریغ عدوانیتهم بطرق سلیمة -11

 . المنهج ومالءمته الحتیاجات التالمیذ -12

(http://www.pcc-jer.org/arabic/Articles/Article%202.htm  ,le 15.04.2008 à 11h15)   

عدم وضوح القوانین وقواعد المدرسة، حدود غیر واضحة ال یعرف التلمیذ بها   :الجو التربوي* 

حقوقه وال واجباته، مبنى المدرسة واكتظاظ الصفوف ، التدریس غیر الفعال وغیر الممتع الذي 

یة، كل هذا وذاك یخلق العدید من اإلحباطات عند التالمیذ الذي یعتمد على التلقین والطرق التقلید
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یدفعهم إلى القیام بمشاكل سلوكیة تظهر بأشكال عنیفة وأحیانًا تخریب للممتلكات الخاصة والعامة 

باإلضافة إلى استخدام المعلمین للعنف والذین یعتبرون نموذجًا للتالمیذ حیث یأخذونهم التالمیذ 

التربوي العنیف یوقع المعلم الضعیف في شراكه، فالمعلم یلجأ إلى استخدام فالجو  . قدوة لهم

ألنه یقع تحت تأثیر ضغط مجموعة المعلمین الذي یشعرونه بأنه شاذ وان العنف هو  .العنف 

عادة ومعیار یمثل تلك المدرسة والتالمیذ ال یمكن التعامل معهم إال بتلك الصورة وغالبًا ما نسمع 

محبطین محاولین بذلك نقل إحباطهم إلى باقي المعلمین لیتماثلوا معهم فیرددون  ذلك من معلمین

على مسمعهم العبارات المحبطة، وهنا شخصیة المعلم تلعب دور في رضوخه لضغط المجموعة 

  .إذا كان من ذوي النفس القصیر أو عدم التأثر بما یقولون

یالقي معارضة من قبل التالمیذ الذین اعتادوا  إضافة إلى ما ذكر فأن األسلوب الدیمقراطي قد       

على الضرب واألسلوب السلطوي، فیحاولون جاهدین مالحظة إلى أي مدى سیبقى المعلم قادرًا على 

ذا ما تجاوب المعلم مع  تحمل إزعاجاتهم وكأنهم بطریقة غیر مباشرة یدعونه إلى استخدام العنف وإ

ار الذین ال ینفع معهم إال الضرب، ونعود إلى المعلم ذو النفس هذه الدعوة فسیؤكد لهم أنهم تالمیذ أشر 

القصیر الذي سرعان ما یحمل عصاه لیختصر على نفسه الجهد والتعب بدًال من أن یصمد ویكون 

 .التي تتطلب خطة طویلة المدى    واعي إلى أن عملیة التغییر هي السیرورة 

(http://www.pcc-jer.org/arabic/Articles/Article%202.htm  ,le 15.04.2008 à 11h15)   

 ظهور على المساعدة العوامل أحد التالمیذ لدى المدرسي الرسوب یمثل    :المدرسي الرسوب-

  دراسیا خرینالمتأ أو دراستهم في الراسبین التالمیذ قبل المؤسسة من داخل العنف

 أثبتت حیث بالمؤسسة الخاص العنف عوامل من أنه عامل على المدرسي الرسوب تقدیم یمكن و 

  .المؤسسة داخل العنف ممارسة و الرسوب  المدرسي بین عالقة هناك أن الدراسات  بعض

(Gustave Nicolas. FN,2003 : 91)                                                                         
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 مع  بقیة مقارنة القسم في جهدا یبذلون ال المعیدین أو الراسبین التالمیذ أن الدراسة كذلك بینت وقد   

تقییمهم  أن إلى إضافة ، واجباتهم و فروضهم إلنجاز الكافي الوقت یخصصون ال كما التالمیذ

القائمین  تجاه العنیف السلوك نحو یندفعون میجعله ألعمالهم الذاتي التقییم أخرى بعبارة أو ألعمالهم

عنیفة  بسلوكات الرفض هذا عن یعبرون و تقییمهم نتائج یرفضون و ،1 القسم داخل أعمالهم بتقییم

عن   الكشف في دورا المدرسي الرسوب یلعب هكذا و . الجسدي العنف و الشتم و السب مثل

   المؤسسة داخل باالنعزالیة التلمیذ اسإحس من یضاعف مما التلمیذ لشخصیة السلبیة الخصائص

 ترضي ال التي الضعیفة للنتائج تبعا التالمیذ منه یعاني الذي االجتماعي التهمیش إلیها یضاف

  أصدقائه ثم أولیائه و معلمیه بالدرجة األولى

 الرسوب وضعیة كانت إذا أقربائه خاصة و أصدقائه بین قیمته یفقد هكذا و الجیران من أقربائه و 

 الوقت هذا ففي ، التهمیش زادت حدة و التأثیر حدة زادت الطفل كبر فكلما . طویل لوقت مستمرة

 ضد استفزازیة ،أوسلوكات تأثر شكل في عنها یعبر و وتتجدر العنیفة السلوكات تظهر بالذات

 (André Doudin. P, Miriam Ekohen M, 2000 : 137 ) .اآلخرین

 المعیدین أو الراسبین التالمیذ للعنف حیث أن المولدة العوامل أحد يالمدرس الرسوب ویشكل         

بیمود  أعماله توصل  نتائج بعض خالل بالسلوكات العنیفة من للقیام القابلیة من عالیة درجة لدیهم

Pernoud  صغیرة مجموعات إلى التالمیذ انقسام القسم داخل تحقق للتالمیذ النتائج الدراسیة أن إلى 

 قویا عنصرا سلمي ترتیب الصغیرة المجموعات هذه تشكل و النتائج الدراسیة توزیع باتقری حسب

  . المتنافسة هذه المجموعات بین عنیفة سلوكات لظهور

 ، واجتهادهم سعیهم حیث من التالمیذ في كبیر تأثیر العوامل لهذه إن :والصحیة الجسمیة العوامل

یتناول  الذي والتلمیذ .البنیة الصحیح التلمیذ عن للفهم إستعداده قابلیة في یختلف فالتلمیذ المریض

 وجسم بصحة جیدة یتمتع الذي والتلمیذ الرديء، الغذاء یتناول الذي زمیله عن یختلف الجید الغذاء

 والعراك االعتداء إلى یمیل وقد والتزعم، التسلط حب إلى ینزل قوي

 .ودراستهم األبناء كسلو  في بالغ تأثیر ذات إذا الجسمیة فالعوامل والخصام،

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


دورا  المسائل كل في تلعب الجمیع لدى معلوم هو كما االقتصادیة العوامل إن :االقتصادیة العوامل -

 فاألبناء مؤثرا فیه، االقتصادي العامل وكان إال قضیة أو مشكلة أي نجد فإننا ولهذا وبارزا، أساسیا

 یختلفون وغیرها وأدوات،ووسائل تسلیة البسوم جید طعام من كافة المادیة حاجاتهم لهم یؤمن الذین

 ونشاطهم حیویتهم في تأثیرا بالغا تؤثر التي األمور هذه لكل یفتقدون الذین نظرائهم عن تماما

 الدراسة عن االنشغال إلى أیضا وقد یدفعه للسرقة، التلمیذ العامل هذا یدفع وقد النفسیة وأوضاعهم

 والتدخین كالكحول األخرى األمور إلى والنصرافه

  .البلیغ بالضرر علیه تعود مما وغیرها والمخدرات

                                
(http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=7912,le28/06/2013 a 8h32)  

ال یختلف اثنان في كون الشباب أكثر الناس تعرضا لممارسة العنف،   :مدرسيأخطار العنف ال -4

ولهذا ،فانه من الضروري أن . فهم ضحایاه بالتغریر بهم لتنفیذ مخططات ، وهم ضحایاه المستهدفین 

  . نتعرض لبعض مقومات شخصیات المراهقین والشباب

تماعي بین مرحلة الطفولة البریئة إن المراهقة مرحلة انتقال بدني وعقلي ، ووجداني واج"  

ومرحلة الشباب ، ومن ثمة تكتسي أهمیة في حیاة الفرد وتكوین شخصیة لما یصاحبها من تغیرات 

  .كبیرة لها آثار عدیدة في شخصیته

وتستغل قیادات الجماعات انتقال الجماعات المتطرفة هذه التحوالت في هذه المرحلة لجذب 

  لى نشاطها الظاهري في البدایة ،ثم التطرف والتعصب في مرحلة  ثانیةالعناصر المراهقة والشابة إ

–ثم  التورط في عملیات عنف ، وبذلك تفرض هذه القیادات هیمنتها وتحكم سیطرتها علیهم، ضامنة 

الوالء والطاعة العمیاء لهم وهي مدركة أنها إن استطاعت تحطیم عقول الشباب تمكنت من -بذلك

ألن مستقبل اإلنسانیة یجد التعبیر عن نفسه في الدعم الجازم الذي یقدمه (تحطیم المجتمع كله ،

وأهم المظاهر التي تستغل ). الشباب للجهد والتعاون داخل المجتمع الواحد، والتعاون بین الشعوب

لدى هؤالء الشباب التحوالت النفسیة المرتبطة بالتغیرات العضویة ما یجعل المراهق یشعر أنه أصبح 

  . ستقال بشخصیته وتصرفه فیحاول إثبات وجوده الشخصي باتخاذ قرارات بمفردهراشدا،م
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  )143-142: 2007فوزي أحمد بن دریدي، (." وبالتعامل مع الراشدین دون وساطة 

كما أن المراهق یشعر في هذه المرحلة بالیأس والكآبة ویبحث تلقائیا عن متنفس  فینجر إلى  

یقظة ویجد في الجانب الدیني متنفسا ،لكنه یقع ضحیة من یستغل التمرد والعصیان وكثرة أحالم ال

ظروفه  فیوجهه وجهة أخرى،خاصة إذا كانت األسرة قد تخلت عن دورها في التربیة وتوجیه المراهق 

ومما زاد الطینة بلة في هذا األمر عدم فهم أغلبیة األسر . الوجهة السلیمة،وتحصینه فكریا

ذا لم تضع المدرسة لخصوصیات هذه المرحلة وخطور  تها ،وأهمیتها على مستقبل الفرد واألمة ،وإ

إستراتیجیة التعامل مع هذه المرحلة ولم تكون الجو المالئم للتعامل معها یقع المراهق لقمة سائغة 

  .لالنحراف فیرى بعض مظاهر االنحالل الخلقي ،ویحكم من خاللها على المجتمع بالكفر واإللحاد

حلة الشباب تكون عقولهم قد  شحنت بالكراهیة لكل من یخالفهم الرأي وعندما یلج هؤالء مر 

  .والمعتقدو أن السبیل الوحید إلصالح المجتمع هو محاربته بالقوة ،ومعاملته بالعنف 

لحاق الضرر كوسیلة  ویمكن أن نضیف أیضا أن  استخدام القوة الجسدیة من أجل اإلیذاء وإ

ثارًا جسدیة ظاهرة أو مخفیة كما تترك آثارًا نفسیة یصعب عقاب غیر إنسانیة وغیر شرعیة تترك آ

الذي قد تتفاقم نتیجته الجرمیة إلى حد ) الضرب والجرح واإلیذاء الجسدي( تجاهلها ویتمثل ذلك في

بالمسطرة على الرأس  .الموت ولیس بمستغرب أن نسمع عن أطفال قضوا تحت تأثیر ضربة طاثشة

لضرب أو الركل أو حتى التحقیر أو شد األذن إذا كان الطفل على أو بتأثیر من الخوف الشدید من ا

مثًال واألسوأ أن تلك : درجة عالیة من الحساسیة والرهافة أو كان یعاني من أمراض أو آفات قلبیة 

األفعال العنیفة قد یتم التعتیم علیها من قبل إدارة المدرسة والجهات المعنیة بحجة عدم مقصودیتها أو 

ى الفاعل من حیث الجزاء وخراب البیت وطبعًا یحدث هذا في نطاق ضیق جدًا لكنه لیس اإلشفاق عل

ویعد الضرب المنزلي الدعامة األولى للعنف المدرسي وفقًا ألنماط التربیة التقلیدیة المتخلفة ....نادر 

مثًال ال  اكالسوید والنرویج وسویسر ونالحظ أنه في الدول المتحضرة .إذ تكمل المدرسة ما بدأه األهل

یجوز ضرب األوالد حتى من قبل األهل فالموضوع األهم هو إحساس الطفل بكرامته اإلنسانیة وأي 

وللطفل إبالغ البولیس عن العنف ) سوء المعاملة (عنف ینتقص منها یقع تحت طائلة جریمة 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


الناس المرتكب ضد حقه في التكامل الجسدي والنفسي وحقه في عدم المساس بجسده حتى من أقرب 

إلیه كذلك عدم احتجازه في أماكن معزولة ومغلقة تحت طائلة رفع الید عن تربیة الطفل والعقوبة 

  .الجزائیة والمالیة 

(http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=48001, le 13.01.2008 à 17h31) 

  

 :المدرسي العنف آثار نتائج و -5

 ممارسة أو األطفال على االعتداءات لعملیة آثار هناك بأن دراساتال من العدید أثبتت لقد       

 بغالب المؤذیین األطفال " :أنحیث   واالنفعالي والسلوكي االجتماعي أدائهم على علیهم العنف

 أن في الرغبة ممیزات علیهم یبدوا منهم كثرا انین،غضب ، قلقین انفعالیة، ناحیة من مشتتین األحیان

 " مفهومین غیر وكأنهم بهم یحیط من یفهمهم

 : التالیة الممیزات إحدى أو جمیع لدیهم یتوفر المؤذیین األطفال " أخرى مقولة وفي :

 مستقرة غیر واالنفعالیة النفسیة مواقفهم متطرف بشكل وأحیانا ، بأنفسهم الثقة قلیلي ، بسهولة یجرحون

 ". مستتبة وغیر

 الجدول یثبتها التالمیذ ضد العنف عن تنشأ التي التأثیرات من جملة إلى المیدانیة الدراسة أشارت وقد

  : اآلتي

  

  

  :المدرسي على التالمیذ العنف ثیریوضح مجاالت تأ) 4(جدول رقم

  يـنفعالاال  الــالمج  يـاالجتماع الــالمج  يـالتعلیم الــالمج  يــالسلوك الــالمج

 .المباالة عدم -

 . .زائدة عصبیة-

 .مبررة غیر مخاوف -

 في هبوط -

 التحصیل مستوى

 .التعلیمي

 عن انعزالیة-

 .الناس

 مع العالقات قطع -

 الثقة انخفاض -

 .بالنفس

 .اكتئاب -
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 .نضباطإلا عدم  مشاكل -

 .التركیز على قدرة عدم -

 االنتباه تشتت -

 سرقات -

 الكذب-

 مثل ضارة بسلوكات القیام -

 شرب

 المخدرات أو الكحول

  لالنتحار محاوالت -

 في الممتلكات األثاث تحطیم

 .النیران إشعال والمدرسة

   .فیه مبالغ كالمي عنف-

 عن تأخر -

 وغیابات المدرسة

 متكررة

 المشاركة عدم -

 األنشطة في

 .المدرسیة

 من التسرب -

 بشكل المدرسة

 دائم

 .متقطع أو

  

 .اآلخرین

 في المشاركة عدم -

 نشاطاتال

 .جماعیةال

 على عطیلالت -

 النشاطات سیر

 .الجماعیة

 اتجاه العدوانیة-

 .اآلخرین

  

 .سریعة فعل ردود -

یة  دفاعنواإل الهجومیة-

 .مواقفه في

 .الدائم التوتر -

 اتجاه مازوشیة -

 .الذات

 بالخوف شعور -

 األمان وعدم

 .الهدوء عدم -

 .النفسي واالستقرار

  

  ) 132:  2003،  عمران املك : المصدر(

كلما كان العنف أقوى كانت ردة الفعل علیه أقسى إن لم تكن الیوم فغدًا بالتأكید كنوع من وعلیه      

إفراغ اإلحساس بالعجز واإلحباط والقهر وقد یصبح تلمیذ األمس معلم الغد بكل ما فیه من احتقان و 

  .عنف وخطورة

  : األثار التي یولدها العنف على األطفال تبرز فیمایلي أن: " كما ترى نجاة السنوسي       

عدم القدرة على التعامل اإلیجابي مع المجتمع واإلستثمار األمثل للطاقت الذاتیة والبیئیة  -1

  .للحصول على إنتاج جید

 .عدم الشعور بالرضا واإلشباع من الحیاة األسریة والدراسیة والعمل والعالقات اإلجتماعیة -2

 .فرد أن یكون إتجاهات سویة نحو ذاته بحیث یكون متقبال لنفسهال یستطیع ال -3

 .عدم القدرة على مواجهة التوتر والضغوط بطریقة إیجابیة -4
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 .ال تتحقق للفرد القدرة في تسییر أمور حیاته -5

فوزي أحمد بن (.عدم القدرة على حل المشكالت التي تواجه الفرد دون تردد أو إكتئاب - 6

  )141: 2007دریدي، 

 النحو على ذلك ویتضح المدرسي الوسط داخل إنتاجه إعادة المدرسي العنف نتائج بین نوم     

 : التالي

 الفئات هذه من فئة وكل ، واالقتصادیة االجتماعیة المستویات كل من تالمیذ بالمدرسة یلتحق -

 حیث بینهم فیما تنتقل المظاهر هذه یجعل التالمیذ بین واالحتكاك ، بها خاصة بمظاهر المحملة

  . االكتساب طریق عن  آخر إلى تلمیذ من تنتقل التي المظاهر هذه  من جزء العنف یكون

 كونهم ، المدرسة إلى الذهاب من (الجدد منهم خاصة ) للعنف الممارسین غیر التالمیذ خوف -

 ومن الطفل دهن في یرسخ خطیر تصور الحقیقة في وهذا ، للعنف مصدر هي المدرسة أن یضنون

 . مستقبال علیه لتغلبا الصعب

 الذي االجتماعي المصلح دور وتقمص ، الحقیقي دوریهما عن والمدرس المدرسة من كل تخلي -

 . الدورین بین التداخل رغم دوریهما عن بعیدا یعتبر

 أستاذا كان سواء للعنف تعرض الذي للشخص ( الوظیفیة ) العملیة الهویة على العنف یؤثر كما -

 وفي ، تردد ، تخوف ) نفسیة مشاكل خلق في العنف أثر یتسبب حیث عامال أو إداریا مسؤوال أو

 العیادي النفسي التكفل األمر ویستدعي ( نهائیا المهنة ترك أو االنتحار في رغبة األحیان بعض

 . لها تعرضوا التي نفسیة صدمة جراء خاصة بصفة العنف بضحایا

 مع بالتعاون یبادر أن وعلیه التدریس عملیة لثناء ومیای المدرس یكتشفها النتائج هذه كل وان        

 أن العلم مع معالجتها على یعمل وان السلوك هذا بواعث لمعرفة لدراستها المدرسي النفسي األخصائي

 األخیران هذان یعمل أن یجب كما السلوك هذا وتقویة تدعیم إلى یؤدي الحاالت هذه مثل في العقاب

 أنشطة خلق خالل من لنفسه وتقدیره التلمیذ معنویات رفع ثم ومن ناسبالم العالج إیجاد على معا

  .بنجاح انجازها على ومساعدته للمتعلم بالنسبة أهمیة ذات
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 :تحلیل عام ألسبابه ودوافعه-6

ودوافعها یتحتم علینا تحدیدها بشكل واضح للوصول إلى حصرها  إن ظاهرة العنف لها أسبابها  

وكتوضیح منهجي أولي یجب ذكره . كالترف والتعصب واإلرهاب وتمییزها عن باقي الظواهر

  : مایلي 

  .إن العنف ظاهرة مركبة متعددة المتغیرات ، والیمكن تفسیرها بمتغیر أو عامل واحد فقط* 

یجب التمییز بین األسباب المباشرة والموقفیة األنیة التي تفجر أعمال العنف، وتلك العوامل غیر * 

 .ة التي تقف خلفهاالمباشرة أو الكامن

فاألولى تعد بمثابة المناسبات والشرارات ولكنها لیست األسباب والعوامل البنائیة الكامنة التي تولد 

فقیام حكومة مابرفع أسعار السلع مثال یسبب عنفا جماهریا ، فهو ال یعد السبب الرئیس . الظاهرة 

أبعادها اإلقتصادیة في موجات التضخم للعنف حیث یرتبط غالبا بوجود أزمة تنمویة تتمثل في بعض 

  .والبطالة والعجز في میزان المدفوعات والدیون

یمكن القول أنه توجد عوامل جوهریة أو مركزیة تؤدي إلى أعمال العنف بینما یأتي تأثیر * 

  .العوامل األخرى في مرتبة تالیة 

  :ویمكننا تحري األسباب الفكریة الكامنة وراء ظاهرة العنف كما یلي

حسب موقع المكتبة الفكریة فإن الثنائیة الفكریة تتمثل في رؤیة الواقع محصورا : الثنائیة الفكریة - أ

. بین دفتي الحق والباطل ، أو الصواب واإلنحراف لكافة الخصوم وهي أبرز أسباب نشوء العنف

ل تعصب الرج: " ن العرب البن منظور یقولاویسمى العنف الفكري بالتعصب والتزمت  وفي لس

ویعرف . أي دعا قومه إلى نصرته والتألب معه على من یناوئه سواء أكان ظالما أو مظلوما

إقامة مطابقة بین اإلیمان الدیني أو السیاسي من جهة ، وبین :" التزمت بأنه )روجیه جارودي(

فوزي (."الصبغة الثقافیة والمؤسساتیة التي تلبسها في لحظة من لحظات الماضي من جهة أخرى

  )143-142: 2007بن دریدي، أحمد

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


إن التومت یعني إیقاف عجلة الحیاة والتطور واإلعتقاد بأنني كمسیحي مثال أو : " ویضیف  

  )145: 2007فوزي أحمد بن دریدي، ( ".كیهودي إمتلك الحقیقة المطلقة دون غیري

تقار والتطرف ظاهرة عالمیة تتسم بمجموعة من السمات المشتركة أهمها توهم  الح       

الحقیقة والتفكیر القطعي ورفض االختالف والتعددیة، واستخدام األلفاظ والمصطلحات السیاسیة 

  .وعدم التسامح...." الغلیظة كالخیانة والكفر والفسوق

  :أن معتقد المتطرف یقوم على مجموعة من المؤشرات یذكرها في      

  .أن المعتقد صادق مطلقا وأبدیا -

 یصلح لكل زمان ومكان  -

 .مجال لمناقشته وال للبحث عن أدلة تؤكده أو تنفیه ال -

 .المعرفة كلها بمختلف قضایا الكون التستمد إال من خالل هذا المعتقد دون غیره -

 .إدانة كل إختالف عن المعتقد -

 .االستعداد لمواجهة االختالف في الرأي أو حتى التفسیر بالعنف -

 .فرض المعتقد على اآلخرین ولو بالقوة -

التحلیل النفسي أن الثنائیة الفكریة تقلص الحقل الذهني ، وتساهم في هبوط االتهامات من وقد أثبت 

خالل االزدراء والالمباالة إتجاه كل ماال یكون غرضا من أغراض هواه وحماسته ویقین ال یتزعزع في 

عالقة  صواب فكره مما یدفع إلى إسقاط العدوانیة ، على أخر وممارسات أفعال ضد المحیط تقود إلى

  .سادیة مع هذا المحیط

والشك أن النظرة الثنائیة نابعة من حالة أن هناك حدودا واضحة تفصل بین الذات والموضوع والذات 

البد أن تدافع عن وجودها بأن تعلن صوابها وال خطأ األخرین وعن ذلك الوجود الستماتة وال ترى 

لمنظور تبدو خطورته عندما تبدأ السلوكیات اإلمكانیات أن یكون الوجود حقا للطرفین ، ولكن هذا ا

  .والمواقف باإلزدواجیة والغموض وعندها تتولد ظاهرة التطرف والتعصب والعنف والتشرد
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إن ظاهرة تمثل الفرد اإلیجابي للعنف ترجع فیما ترجع إلیه ، إلى إنهیار المثل " :تأثیر البیئة -ب 

إقتصادیة تؤدي دورا مهما في مدى نشوء وتطور -وسیووالقیم في العقل قبل السلوك كما أن البیئة الس

وضمور الظاهرة ، فهناك نوع من العالقة العكسیة بین العنف والظروف اإلقتصادیة فكلما إنهارت 

كما أن أكبر فئة مجتمعیة تقترب إلى ممارسة العنف . األوضاع اإلقتصادیة إرتفع العنف والعكس 

ویذهب حسین إبراهیم إلى تفسیر ذلك إلعتبار أنها . المراهقین  والتوجیه إلیه وتمثله إیجابیا هي فئة

فئة أكثر حساسیة إزاء المشكالت اإلقتصادیة واإلجتماعیة وأكثر إستعدادا لإلستجابة العنیفة ، وتشكل 

بعض مظاهر األزمة المجتمعیة التي تعانیها المجتمعات العربیة مثل أزمة الهویة والغیاب للقدرة 

  )146-145: 2007ي أحمد بن دریدي، فوز (.السلوكیة 

هتزاز القیم والمعاییر ، وتزعزع الثقة في النظام وتزاید اإلحساس بالفراغ الفكري والثقافي  وأهم   وإ

  .العوامل المؤدیة للعنف 

وحسب حسین توفیق دائما بأن أحد بواعث العنف التعبئة اإلجتماعیة التي تتمثل في مجموعة من 

واإلقتصادیة والثقافیة والسیاسیة التي  تحدث في لبلدان التي یتم على إثرها هدم التغیرات اإلجتماعیة 

بعض جوانب المجتمع القدیم وبناء مجتمع جدید ، وما یتضمنه من تغیرات وتأثرات قیمیة وسلوكیة 

جتماعیة تنجم عن زیادة الحركة الجغرافیة والحركة اإلجتماعیة والمهنیة لقطاعات واسعة  قتصادیة وإ وإ

حتكاكهم بها  من األفراد، وهذا إلى جانب زیادة تعرضهم للمؤثرات الحدیثة كأجهزة اإلعالم وخالفها وإ

ویمكن أن تكون عملیة التعبئة اإلجتماعیة نتیجة تراكم عوامل داخلیة تسهم بدرجة أو بأخرى ، في 

ستعمار والتجارة خلق حالة إنبعاث داخلي وتدفع نحو التغیر وقد تكون عوامل خارجیة متمثلة في اإل

  ."واإلحتكاك الثقافي والحضاري 

هذا على مستوى النسق المجتمعي ككل أما على المستوى الفردي فإننا نالحظ أن عملیة التغیر     

تتم على مستویین ، مستوى فردي ذاتي ومستوى إجتماعي یأتي على إحتكاك مع الفضاء اإلجتماعي 

  .ككل 
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رتفاع معدالت الوفاة مقارنة بالموالید إن التفاوت االجتماعي یترت"      ب عنه فقر وسوء تغذیة وإ

وتفاوت شاسع في صورة المواصالت واألنظمة والمعلومات مما یشكل عنفا هیكلیا تتحقق أثاره بطریقة 

غیر مباشرة ، وبشكل عام هناك عوامل مكملة للعوامل التي برزت معنا من خالل هذا الفصل یمكننا 

  : ذكرها في 

  : سباب الخاصة بالرفاقاأل -1

  .رفاق السوء -ا 

  .النزوع إلى السیطرة على الغیر - ب

  .الشعور بالفشل في مسایرة الرفاق -ج

  :األسباب الخاصة بالمدرسین  -2

  .غیاب القدوة الحسنة-أ

  .عدم اإلهتمام بمشكالت التالمیذ - ب

  )147-146: 2007، فوزي أحمد بن دریدي(    .غیاب التوجیه واإلرشاد من قبل المدرسین -ج

  .ضعف الثقة في المدرسین -د

  .ممارسة اللوم المستمر من قبل المدرسین -ه

  :األسباب الخاصة بمجتمع المدرسة -3

  .ضعف اللوائح المدرسیة  -أ

  .عدم كفایة األنشطة المدرسیة - ب

  .زیادة كثافة األفواج الدراسیة -ج

  :العوامل السیاسیة -4

  .ي لقضایا العنف األسريعدم إیالء اإلهتمام الكاف -أ

عتبارها شأنا خاص خارج نطاق تدخل الدولة - ب   .قدسیة األسرة وتستر على اإلنتهاكات األسریة وإ

  :وسائل اإلعالم -5
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  .مظاهر العنف في البرامج التلفزیونیة ، الكمبیوتر واأللعاب اإللكترونیة -أ

  فوزي أحمد بن دریدي( ."إنتشار حاالت العنف في المجتمع عن طریق النمذجة أو التقلید - ب

2007 :147-148(  

إن رد فعل الفرد الذي یشاهد العنف المصور تقوم على أرضیة ثقافیة عریضة معقدة قوامها     

والتأثیر اإلیجابي للبیت وتأثیر . مجموعة مركبة من العوامل األسریة والشخصیة والبیئیة المختلفة 

ضد سلبیات مشاهدة العنف التلفزیوني كما أن للوسائل جماعة اللعب ، قد یشكل أحیانا درعا واقیا 

اإلعالمیة دورا مهما في قضیة العنف ضد األطفال فقد تقوم من جهة للتأجیج هذه الظاهرة وتعمیقها ، 

وحسب نبیل . كما أنها من جهة أخرى قد تسهم في الحد من إنهاء خطرها على األطفال خاصة

ونزع الحساسیة تجاه العنف من قلوبهم وعقولهم وذلك من شریف معرفا  العنف على أنه حدث عادي 

خال ل إعطاء جرعات زائدة ومتكررة من العنف، عرض مشاهدة الضرب والتعذیب الوحشي على 

  ."شاشة التلفزیون سواء كان ذلك على أفراد األسرة أو كل أفراد المجتمع 

  :وهناك أسباب مرتبطة بعوامل الخطورة الخاصة بالعنف تتمثل في 

   :عوامل الخطورة المرتبطة بالمسيء -1

قد یكون المسيء في الغالب شخصا قد أسيء إلیه جسدیا، عاطفیا، أو قد یكون عانى من  - أ

  .اإلهمال وهو طفل

  .وجود عوامل كامنة قد تطلقها ظروف محددة وتزید من خطورة اإلساءة- ب

  : عوامل الخطورة المرتبطة بالمسيء إلیه -2

جسدیة والعاطفیة قد تقلل من حصانتهم لإلساءة إعتمادا على تفاعل بعض صفات األطفال ال -أ

  .هذه الصفات مع عوامل الخطورة لدى الوالدین

بعض العائالت لها صفة محددة تزید من إحتمال اإلساءة : عوامل الخطورة المرتبطة بالعائلة -3

  .الفیها من بینها ، النزاعات الزوجیة ، الضغوط المادیة ، الوظیفة واإلنعز 
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وما   تنتشر اإلساءة في بعض المجتمعات أكثر من غیرها  :عوامل الخطورة المرتبطة بالمحیط -4

  .یعد في مجتمع ما إساءة قد ال یكون كذلك في مجتمع أخر 

من خالل ما تم عرضه من أفكار نخلص إلى أن للعنف عدة عوامل تتأزر وتتألب فیما بینها   

قتصادیةـــة،  نفسیـــــة ،بیئیــــیة، إجتماعـــن أبعاد بیولوجیــضم   2007فوزي أحمد بن دریدي، (  .ة وإ

149-150(  

أن العنف المدرسي في الجزائر ) أبو بكر بن بوزید(وفي هذا السیاق یرى وزیر التربیة السابق         

األسري  انتشار الظاهرة، والتي عّددها في كل من التفكك العدید  من العوامل تساعد على" یرجع إلى 

والدراسیة كالفشل وغیرها، إلى جانب مجموعة من المتغیرات االجتماعیة  المشاكل االقتصادیة والنفسیة

 رأسها اثر البرامج التلفزیونیة والمواقع االلكترونیة على سلوك األطفال من خالل نشر والثقافیة، وعلى

  .ثقافة العنف

بجوار بعض المؤسسات ) الألمني الجو(بما أسماه ولفت الوزیر إلى قضیة أخرى وهي المتعلقة       

داخل المؤسسات التربویة ففي الخارج یخضع  التربویة، معلقا بالقول أن كان هناك تحكم في العنف

 " واألجانب ویصبحون عرضة لألخطار التالمیذ إلى ضغوط من هم اكبر منهم سنا

(http://sawtalahrar.net/oldsite/modules.php?name=News&file=article&sid=26557,le12.03.2013a 

12h32) 

 :والعنف المراهقة

ة الطفولـ مرحلة  من الطفل ینتقل حیث لمراهقفي حیاة ا كبرى تحول نقطة المراهقة مرحلة تشكل     

 و المفاجئة بالتغیرات هار ــمس كدره فإن عن اـــفیه رــالتعبی یحسن يـالت ةــالمراهق مرحلة ىـــــإل هـغضب قبل

   . العنیفة و المفجعة

 الفیزیولوجیة التغیرات إن و لذاته الطبیعة قبل من عنفا ذاته حد في المراهق یعتبره     

 محاولة أنه على العنف یظهر و سلوكیة غیراتت ترافقها المرحلة هذه في تحدث التي السریعة

  .المفاجئة التغیرات هذه بسبب فقده الذي التحكم السترجاع

  (Andre Doudin,p, et Miriam Erkaohen M, 2000 :56) 
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 الذي و التوتر تصاعد  :عن ناتجة تكون أن لها العدوانیة یمكن فإن ، فروید نظر وجهة من و     

 . اإلحباط جراء من متنفسا له یجد ال

 - .الرغبة موضوع على الحصول عدم -

  (Pilot . G , 2003 :194 )       .الذات مشاعر ضد فعل رد-

 التي المشاكل من یعاني و یعیشها التي المراهقة ألزمة رفض العنف المراهقالتلمیذ ویعتبر       

 كل أن إلى العنف صراحة ، كتاباته في یرد لم فروید أن من الرغم على و .المرحلة تطرحها هذه

  التدمیر  نزوة الموت ، بنزوة إلیه یشیر و تتضمنه المعنى هذا یؤكد و العدوانیة، تقریبا و أبحاثه

  )  Pilot . G, 2003 : 191(.عنیفة أسباب هي الوعي أعماق بأن األخیر هذا یضیف عندما

 تمر قد التدمیر نزوة فإن أخرى ةجه من و ، النزوتین هتین بین الثنائیة هذه فشل نتیجة هووالعنف  

 :بثالثة مراحل

 .الخارجي العالم لمواجهة موجة هي و :األولى المرحلة- 

 إلى تنقلب و فروید، قال كما حقیقیة بحواجز النزوة تصطدم عندما :الثانیة المرحلة -

 .الذاتي للتدمیر.سلوك

 مجبرین كنا لو كما وراألم كل تجري ، فروید یقول ، ضروریة هي و  :الثالثة المرحلة -

 یكون  بین أن یمكن برأیه العنف فإن فروید حسب و .واألشیاء األشخاص تدمیر ذاتنا، تدمیر لتجنب

 إحیاء عملیة صدمة إلى عن عبارةوهي   (Trauma) نفساني انقطاع ققتح الحقیقةف .الداخلیة الحقیقة

             )  Pilot . G, 2003 : 200(    .الخارجیة المراهقة مرحلة في

 والتي طفال كان عندما المراهق اــــعرفه يــــــالت اتــــــللصراع) كالین میالني( تشیر جهتا من و     

 میالني وحسب الجنسین بین ظهورها في تتباین الدفاع التي میكانیزمات وبعض القلق نوبات ترافقها

 أعماق تحتل التي النزوات من وكذا ارجالخ نحو الموجهة العدوانیة نزوات عن یصدر القلق كالین فإن

  ) .Pilot . G,2003 : 205-206(. النفسي الجهاز
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 والتي یعیشها التي القلق حالة عن  المراهق فیها یعبر مرحلة مرحلة المراهقة، تبدو وهكذا      

 ومن .ماله وكل األنا نمو إلى أساسا یرجع العنف العدوانیة أن النزوات عن طریق العنف منها ینطلق

 هنا من و أمه و الطفل بین النرجسیة التبادالت من یتكون و أساسا یقوم و أعماقه یرى في جهته

 وهي سلیما نموا الطفل لنمو ضروریة العدوانیة كون إلى المنظور هذا من )winnicott  وینكوت( یؤكد

 بینه بالفصل قوملت المرحلة هذه في الكراهیة تنمو ،كما الطفولة في النمو مظاهر من مظهر بذلك

 تجد ال عندما عنف إلى األولیة العدوانیة تتحول وهكذا الحقیقي األنا تكوین وتساهم في األم وبین

     . عنها للتعبیر حدود

ومن كل ماسبق یمكننا القول أن ظاهرة العنف المدرسي إجتاحت مدارسنا بشكل ملحوظ           

وما تلو اآلخر،لذلك سخرت الجزائر موارد مادیة وبشریة خاصة في السنوات األخیرة، والزالت تتزاید ی

تملك من المؤهالت العلمیة والخبرة ما یمكنها من التعامل البناء مع هذه الظاهرة من أجل إیجاد 

  .تفسیرات واقعیة لها ومحاولة التقلیل من حدتها

ع العنف المدرسي ، ومن خالل دراسته لواق) فوزي أحمد بن دریدي(الباحث نشیر هنا إلى أن      

في الجزائر توصل إلى أن نظریة األنومیة والتفاعلیة الرمزیة هما األقرب تفسیرا لواقع  العنف في 

  . المدرسة الجزائریة
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  .مدرســــة كنسق إجتماعيال: لثالفصل الثا
  

  مفهوم المدرسة : أوال 

  مراحل نشأة المدرسة : ثانیا

   خصائص المدرسة: ثالثا

  مكونات المدرسة: رابعا

   وظائف المدرسة: خامسا

  أهم المقاربات النظریة المفسرة للمدرسة: سادسا

   عالقة المدرسة بظهور سلوك العنف المدرسي: سابعا
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  :تمهید

تعتبر المدرسة المؤسسة االجتماعیة الثانیة بعد األسرة التي تتلقى الفرد بغرض تربیته كما أنها       

ى التي تمارس تربیة مقصودة ومنظمة وفقا لقواعد و مبادئ ومناهج یتم ــــة األولــــالجتماعیة اـــالمؤسس

ارف الموجودة في ـــــل المعــــــتخطیطها مسبقا كل هذا یجعل من وظیفة المدرسة ال تقف عند حدود نق

نما وظیفتها هي دمج هذه المعارف في أوساط المعنیین بها  نتطرق  في وس .بطون الكتب فحسب وإ

هذا الفصل إلى مفهوم المدرسة،مراحل نشأتها ،خصائصها كوناتها، وظائفها ، ثم نتعرض إلى أهم 

  ...المقاربات النظریة التي تطرقت إلى أدوار المدرسة كمؤسسة تربویة

أوجدتها المجتمعات حینما ،تعتبر المدرسة األداة الرسمیة للتربیة والتعلیم  :مفهوم المدرسة-أوال

نشأت المدارس منذ البدایة لتهیئ ،واتسعت دائرة المعارف اإلنسانیة،ثقافاتها وتوسعت وتنوعت تعقدت

فتتأثر بثقافته وقیمه ومعتقداته ،وهي جزءا ال یتجزأ من المجتمع القومي. الفرد للمعیشة في المجتمع

تركي (. ومبادئه وأفكاره التي یؤمن بها،وفي نفس الوقت تؤثر هي أیضا على ثقافة المجتمع 

  .)189- 186: 1990رابح،

  :من بینهاقدمت للمدرسة جملة من التعریفات      

نظام معقد ومكثف ورمزي من السلوك : " المدرسة بأنها عبارة عن  علي أسعد وطفةعرف  -

علي اسعد (.  " اإلنساني المنظم الذي یؤدي إلى بعض الوظائف األساسیة في داخل البنیة االجتماعیة

  )  . 2 :2004 ،م الشهابعلي جاس،وطفة 

 إلى تنقل بأن یولیها الذي للمجتمع امتیازي تعبیر" : بأنها "دوركایم إمیل" عرفها ي حین ف -

دماجه الراشد لتشكیل ضروریة یعتبرها واجتماعیة وأخالقیة ثقافیة .قیما األطفال  بیئته في وإ

 ) 139: 2004زعیمي، مراد( . "ووسطه

هي مؤسسة اجتماعیة أنشأها المجتمع ،بقصد تنمیة أفراده تنمیة «:نهافیعرفها بأ أما عصمت مطاوع -

 ."متكاملة بما یجعلهم أعضاء صالحین في المجتمع
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مؤسسة اجتماعیة تعكس الثقافة وتنقلها إلى " فیعرف المدرسة بأنها   منیشین وشبیرو أما -

والعادات االجتماعیة  فهي نظام اجتماعي مصغر یتعلم فیه األطفال القواعد األخالقیة،األطفال

  )110 :2003،مصباح عامر( ."واالتجاهات وطرق بناء العالقات مع اآلخرین،

أن معظم التعریفات المقدمة تتفق على أن المدرسة مؤسسة اجتماعیة یمكننا القول مما سبق      

ه ومعاییره أوجدها المجتمع لنقل ثقافته من جیل إلى جیل للحفاظ على كیانه وعاداته ومعتقداته وقیم

 . ومبادئه،ولتشكیل أفراده لیكونوا صالحین ألنفسهم ولمجتمعهم

مرت المدرسة كمؤسسة إجتماعیة بمراحل متدرجة من حیث التعقید :  مراحل نشأة المدرسة-ثانیا

والمسؤولیات تبعا لتعقد الحیاة،وتراكم تراثها ومعارفها ، وتعاظم مسؤولیات التنشئة في مجتمعاتنا 

  .اإلنسانیة 

المراحل التي مرت بها المدرسة في تطورها إلى ثالث ) محمد عبد القادر عابدین(ویصنف  -      

  :مراحل كما یلي 

هي المسؤولة عن تربیة األبناء -وبخاصة الوالدان–حیث كانت العائلة  :المدرسة البیتیة  -1

قلید وتنشئتهم بشكل عرضي غیر مقصود ،إذ كانت التنشئة تتم عن طریق المالحظة والت

 .والممارسة

ــة   - 2 ونظــرا لعــدم قــدرة الوالــدین علــى تــوفیر كافــة إحتیاجــات األبنــاء فــي عملیــة  :المدرســة القبلی

التنشــئة ، لجــأ الوالــدان إلــى اإلســتعانة بخبــراء قبــائلهم فیمــا یخــص االبنــاء ، وبخاصــة فــي بعــض 

محمـد (  .هـا الناشـئةاألمور الروحیة والجسمیة ، فأصبح ألولئـك الخبـراء أو العـرافین أمـاكن یرتاد

 )42: 2005عبد القادر عابدین، 

ونظرا لتشعب الحیاة وظهور المعارف المتزایدة والمهن المختلفة ،نشأت  :المدرسة الحقیقیة  - 3

مدارس أولیة كان یدیرها أشخاص ذوي خبرة ودرایة ،ویتولون توجیه الناشئة فیها بطرق  

من  صورتها األولیة التي یتوالها المربون وتطورت المدرسة الحقیقیة .المتتبع منظمة محددة 

 ) 43ص: 2005  محمد عبد القادر عابدین(.إلى صورتها الحدیثة األكثر تعقیدا
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فیرى  أن النشأة األولى لظهور للمدرسة تعود إلى   :أما عبد اهللا محمد عبد الرحمان -      

اهتم الفراعنة بإنشاء أولى المدارس الحضارات القدیمة الفرعونیة والهندیة ،والصینیة والبابلیة؛حیث 

وكانت تهدف إلى إعداد الكوادر ...) .هولیوبولیس ،منف وسایس (التي ظهرت في العالم،مثل مدرسة 

الفنیة واإلداریة التي تحتاجها الدولة ،وازدهرت مدارس العصور الوسطى الشرقیة وأدت دورها التعلیمي 

حیاء علوم وحضارة الدول الغرب عبد اهللا محمد (  .                یة مثل مدرسة اإلسكندریةوالتأهیلي،وإ

  )32-30: 2001عبد الرحمن، 

واهتم المسلمون أیضا منذ ظهور اإلسالم بإنشاء الجوامع والمدارس استنادا بما فعله الرسول        

كما ،ومنها مدارس الكوفة والبصرة وبالد الشام،والقیروان وقرطبة وجامع األزهر خیر دلیل،)ص(

اهتمت الدولة األمویة بإنشاء مایعرف بمدارس نظام الملك،وكانت النواة األساسیة إلنشاء جامعات 

ي في أوربا إال خالل العصور ــولم یظهر النظام المدرس. عربیة إسالمیة مثل جامعة المستنصریة

ألغنیاء،التي ة ،وقصرتها على أبناء اــالوسطى ؛حیث سیطرت الكنیسة على طبیعة العملیة التعلیمی

أما في فترة التحول الصناعي الذي شهده المجتمع . كانت تقوم بتعلیمهم وتوظیفهم في نفس الوقت 

ة وبدا الطلب على التعلیم یزداد بصورة سریعة،باإلضافة ــي،ونمو المناطق الحضریـــالغربي الرأسمال

دارس،واعتبارها الوسیلة األساسیة ى رغبة أبناء الطبقات الفقیرة وسعیهم للتعلیم وااللتحاق بالمــإل

ة على وضع ــــلالنتقال للحیاة الحضریة بجمیع مظاهرها،كما ساعدت التشریعات االجتماعیة والسیاسی

ال،وزیادة برامج واستراتیجیات تعلیم الكبار ــي تحد من عملیات تشغیل األطفـات التــالعدید من السیاس

  )32-30: 2001،عبد اهللا محمد عبد الرحمن(.ومحو األمیة

ومع بدایة القرن الحادي والعشرین ظهرت العدید من السیاسات المحلیة والقومیة التي تنادي بتغییر  -

البرامج المدرسیة،وتغییر الوظیفة األساسیة للمدرسة في المجتمع؛كما أدت التغیرات االجتماعیة 

ى تصدع الدور الوظیفي والبنائي واالقتصادیة وزیادة روح الخوصصة والبعد عن الحیاة االجتماعیة إل

للمدرسة،فظهرت الشعارات والنداءات القومیة من طرف العاملین التربویین والمخططین بضرورة 

  )34-32: 2001عبد اهللا محمد عبد الرحمن،( .االهتمام بالدور الرئیسي للمدرسة في المجتمع
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غزارة التراث الثقافي -: من أهمهاونشیر إلى أن المدرسة في نشأتها تأثرت بجملة من العوامل      

 .وتراكمه عبر األجیال

 .تعقد التراث الثقافي وصعوبة فهم جوانبه دون مساعدة وتوجیه من متخصصین مؤهلین  -

إكتشاف اللغة المكتوبة التي سهلت عملیة نقل األفكار والتواصل بین األفراد والشعوب، فكان ال -

 )43: 2005محمد عبد القادر عابدین،( .ا لألجیالبد من تعلیم مهارة الكتابة وما ینتج عنه

تنفرد المدرسة بجملة من الخصائص تجعلها تتمیز عن غیرها من :  خـصائص المدرسـة: ثالثا

  :المؤسسات اإلجتماعیة األخرى ومن أهم هذه الخصائص مایلي 

ت المتشابكة إذ تعمل على تبسیط المواد المعرفیة والمهارا :المدرسة بیئة اجتماعیة مبسطة  -1

لتسهل على التالمیذ تحصیلها وتتبع في ذلك االنتقال من البسیط إلى المعقد ومن المحسوس إلى 

  . المجرد ومن المعلوم إلى المجهول

فهي تعمل على توسیع آفاق التالمیذ ومداركهم وتصل  : المدرسة بیئة اجتماعیة موسعة -2

  . ته البشریة في آالف السنینحاضرهم بماضیهم وتقدم إلیهم في وقت قصیر ما بلغ

إذ تعمل المدرسة على توحید میول واتجاهات التالمیذ ودمجها :  المدرسة بیئة تربویة صاهرة-3

وتوجیهها وجهة واحدة بما یتماشى مع قوانین المجتمع وفلسفته العامة وتسعى المدرسة من خالل هذا 

أساس الوحدة والتعاون إذ ومتى انصهر  إلى تكوین وبناء واقع اجتماعي متماسك ومترابط یقوم على

المواطنون على هذه الصورة وهم بین جدران المدرسة سهل ذلك علیهم التفاهم والتعاون داخل المدرسة 

 .وبعد الخروج إلى معترك الحیاة

إذ ال تقدم المدرسة التراث االجتماعي في صورته الخام بل تعمل على تصفیته :  المدرسة مصفیة-4

یشوبه من األمور الضارة أو المتعارضة مع السیاسة العامة للمجتمع أو التي أصبحت  وتنقیته مما

  ).  80 :،دسإبراهیم  ناصر( .غیر مناسبة للحیاة العصریة

  :نشیر أیضا إلى أنه  من أهم الممیزات التي خصت بها المدرسة أنها

  .مكانا إلظهار االحترام المتبادل والثقة واألمانة والصدق -
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  .ا جو التفهم والقبول وتقدیر التنوع واالختالفیسوده -

  .تشجیع زیادة الدافعیة على التعلم -

  )88: 2007محمد طالب السید سلیمان،( .تشجیع التالمیذ على بناء الثقة بأنفسهم -

     :مكونات المدرسة -رابعا

وهي بذلك تعكس المؤسسات التربویة من شبكة معقدة من العالقات االجتماعیة و الثقافیة تتكون    

نمط الحیاة االجتماعیة العامة وطابعها ، هذه الحیاة االجتماعیة التي تتغلغل داخل المؤسسة التربویة 

  .وتتجلى على صورة عالقات تربویة قائمة على منظومة من القیم والمفاهیم والتصورات

منهج ووظیفتها أن وهي وسیلة مهمة متممة لعمل المعلم والكتاب وال:اإلدارة المدرسیة الواعیة-

تعمل على تأمین االنسجام بین الوسائل المذكورة ،وتتحقق من أن كل وسیلة منها تحقق غرضها 

  .بشكل صحیح

وهو أهم وسائل المدرسة لتحقیق عملیة التربیة بطریقة سلیمة؛ ولذلك تبذل الدول :األستاذ الكفء-

تربویا راقیا ألن المعلم هو حجر جهودا كبیرة من أجل تكوین المعلمین تكوینا عملیا ومهنیا و 

  .الزاویة في العملیة التربویة

 :الدراسي المنهاج1- 2

 ات تنوعت وتعددتتعریف،ولقد قدمت له جملة من ال التربویة الخبراتجملة  المنهاجیقصد ب        

 لمجتمعا بها ویتصل بالعالم المتعلم بها یتصل التي الوسیلة هو والمنهاج. الفكریة تجاهاتاإل بتعدد

 .التربیة إصالح عن التدریس طرق أفضل تعجز فسد المنهاج فإذا رسمها التي باألهداف

ویقصد بها  مجموعة األنشطة والفعالیات التي یقوم بها القائمون على إدارة  :اإلدارة المدرسیة-   

لصریصري، یوسف دخیل اهللا محمد ا( ."المدرسة؛أو ناتجة عنهم من أجل تحقیق األهداف التربویة المنشودة

   )63: 2003حسن العارف،

جملة الجهود المبذولة في مختلف الطرق التي :أنها  فیعرفها على عزیزيعبد السالم  الباحثأما -   

   .یتم من خاللها توجیه الموارد البشریة والمادیة إلنجاز أهداف المجتمع التعلیمیة
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ذ مهام بواسطة آخرین عن طریق جملة عملیات وظیفیة تمارس بغرض تنفی:بأنها  كما عرفت  -

    .تحقیق وتنظیم وتنسیق،ورقابة مجهوداتهم لتحقیق أهداف المنظمة

ذلك الكل المنظم الذي یتفاعل بإیجابیة داخل المدرسة وخارجها وفقا لسیاسة  :وعرفت أیضا بأنها -  

مجتمع والصالح عامة أو فلسفة تربویة تضعها الدولة،رغبة في إعداد الناشئین بما یتفق وأهداف ال

    )48-47: 2003عزیزي ،  عبد السالم( .العام للدولة

التأثیر في جماعة من البشر هم التالمیذ حتى یواصلوا نموهم نحو أهداف « وعرفت أیضا بأنها ذلك- 

  ) 103- 102: 2007حسن محمد إبراهیم حسان،محمد حسنین العجمي، (      . محددة بواسطة جماعة أخرى

اإلدارة المدرسیة عبارة عن مجموع الجهود التي یقوم بهاالعاملین في المدرسة من أجل إذا فإن       

إعداد التالمیذ إعدادا كامال في جمیع جوانب الحیاة مما یساعدهم على تكوین شخصیاتهم والتأقلم 

  .والتكیف مع البیئة المحیطة بهم

ولیس عمال ألیا یسهم فیه اإلداري  نشاطا تعاونیا،وهكذا فإن اإلدارة المدرسیة وسیلة ولیست غایة

وأعضاء هیئة التدریس ؛فهي كل نشاط منظم مقصود وهادف تتحقق من ورائه األهداف التربویة 

  .المسطرة مسبقا

      :وظائف اإلدارة المدرسیة -2

تلعب اإلدارة المدرسیة التعلیمیة دورا أساسیا في نجاح العملیة التعلیمیة التعلمیة؛لما تقدمه من      

عداده للحیاة وتنشئته، باعتبارها أحد القوى الرئیسیة؛وتتغیر وظائف ومهام  إسهامات في تربیة الفرد وإ

اإلدارة المدرسیة بتغیر العصر تبعا لعدة عوامل كتغیر النظرة للعملیة التربویة واألیدیولوجیة التي توجه 

لم یعد ینظر لإلدارة كمحافظة و .الفكر التربوي،والظروف السیاسیة واالقتصادیة التي تسود المجتمع

  : على النظام فقط بل تتعداه إلى وظائف أخرى نوجزها في األتي

دراسة المجتمع ومشكالته وأمانیه وأهدافه ؛أي االهتمام بدراسة مشكالت المجتمع والمساهمة  -

  .في إیجاد الحلول لها ، مّما زاد التقارب بین المدرسة والمجتمع
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یة التعلیمیة التعّلمیة، لذلك تعمل المدرسة على تزوید المتعلمین اعتبار المتعلم محور العمل -

  .بخبرات تساعدهم  على مواجهة مشكالته

تهیئة الظروف والخبرات التي تساعد على تربیة التالمیذ، وتعلیمهم لتحقیق النمو المتكامل 

  .لشخصیتهم

یق األهداف التربویة المنشودة االرتفاع بمستوى أداء المعلمین للقیام بتنفیذ المناهج للوصول لتحق 

 .والتي رسمها المجتمع

تقان  - ینبغي على اإلدارة الفاعلة أن تتطلب الفكر والعلم والمعرفة كما تتطلب الكفایة العملیة وإ

 .المهارات األدائیة باإلضافة إلى المهارات اإلنسانیة واالجتماعیة

 .إلى واقع ملموس وتطبیق فعلي اإلدارة الفاعلة هي التي تقوم بترجمة النظریات الفلسفیة -

تقوم اإلدارة المدرسیة بإحداث التغیر والتقدم والمحافظة على االستقرار في الوقت نفسه،  -

  .وتوجیه التغیر في االتجاه المرغوب

 )58-55: 1999 محمد حسن العمایرة،( .تنمیة القیم األخالقیة الحمیدة، والمثل العلیا -

إنسانیة تتصف بالمرونة بشرط تحقیق التوازن بین أهدافها،  أن تكون اإلدارة المدرسیة إدارة -

 .وحاجات المجتمع، وتسایر وتتماشى مع االتجاهات التربویة والتعلیمیة

أن تكون قادرة على ممارسة عالقات إنسانیة طیبة، وتهیئة الظروف االجتماعیة المناسبة للتعلم ألجل 

  ) 114- 107: 2007حسنین العجمي، حسن محمد إبراهیم حسان،محمد ( .هدف واحد مشترك

 :أهداف اإلدارة المدرسیة  -3

تلعب اإلدارة المدرسیة التعلیمیة دورا أساسیا في إنجاح العملیة التعلیمیة؛ إذ أن مستویاتها     

األساسیة الرئیسیة تكمن في تنظیم العملیة التعلیمیة وتخطیطها وتعمل على تهیئة األجواء النفسیة 

تجهیزیة للتعلم، واإلدارة المدرسیة مطالبة باستحداث بنى وهیاكل تعنى بمسألة التنسیق واالجتماعیة وال

عبد ( .والترتیب لربط الدارسین بالمجتمع ومواقع العمل ومطالبة بأخذ مسألة التوجیه واإلرشاد الطالبي

 .)276- 275: 2002العزیز بن عبد اهللا السنبل،
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  :جموعة من األهداف نلخصها في اآلتيلذلك تسعى اإلدارة المدرسیة لتحقیق م   

  .تسییر شؤون المدرسة بما یكفل عطاء كل فرد فیها-

االهتمام بوضع الخطط التطوریة الالزمة للمدرسة واإلشراف التام على تنفیذ األعمال -

 .المدرسیة

 .المحافظة على النظام العام في المدرسة-

 . یه نمو التالمیذتوفیر كل الظروف واإلمكانیات التي تساعد على توج-

اهللا محمد الصریصري، یوسف حسن  دخیل( .السعي إلى تحقیق األهداف االجتماعیة التي یرضاها المجتمع

  )64 -63: 2003العارف،

ولكن هناك   نالحظ أن هذه األهداف تسعى لها كل إدارة مدرسیة في أي مكان وأي زمان      

ا أو باألحرى التي یجب أن تسعى إلى تحقیقها كما أهداف تسعى اإلدارة المدرسیة العربیة لتحقیقه

 :حددها المؤتمر الفكري الثاني لوزراء التربیة العرب ویمكن تلخیصها فیما یلي

: 2002عبد العزیز بن عبد اهللا السنبل،(.تعزیز تدریس العقیدة والثقافة اإلسالمیة في جمیع مراحل التعلیم

284-288(.   

ربیة المؤكدة على مبادئ وقیم االنتماء العربي واإلسالمي وحمایة تعزیز السیاسات التربویة الع-

  .الهویة الثقافیة و التراثیة لألمة

التأكید على إكساب الدارسین لمهارات الحیاة وقیم المواطنة، وحمایة األمن الوطني والمحافظة -

 .على الصحة العامة والشخصیة

ربط الدارسین بحضارتهم وأمتهم وتاریخهم، العنایة بالقیم والمبادئ اإلسالمیة والعربیة، و -

 .وتبصیرهم بما یدور حولهم من أحداث وتحدیات

  .ترسیخ قیم وثقافة المواطنة وحقوقها، عبر األنشطة الصفیة وغیر الصفیة-

   )288- 284: 2002عبد العزیز بن عبد اهللا السنبل،(                                    
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اول اآلن التطرق إلى القائمین على إدارة المدرسة بما فیها مدیر المدرسة ومن خالل ما سبق نح      

 :ومستشاري التربیة لنذكر بعض صفاتهم ومهامهم كما یلي

هناك عدة مواصفات یتسم بها مدیر المدرسة كقائد تربوي، تسایر :مواصفات مدیر المدرسة-4

  :عمله ومهنته، وقد حددها علماء التربیة في عدة نواحي منها

  :صفات شخصیة 4-1

تعتبر شخصیة المدیر عنصرا هاما في القیادة التربویة، ألنها األساس في النشاط اإلشرافي،        

ویقصد بها مجموعة الصفات الجسمیة واالنفعالیة والعقلیة، حیث أنها تؤثر في تصرفات الفرد،ویمكن 

  :تلخیص هذه المواصفات في اآلتي

 .الصحة الجیدة لمدیر المدرسة حتى یستطیع القیام بمهامه القوة الجسمیة والعصبیة، یعني -

قوة الشخصیة، ألنها هي األهم في مجال اإلدارة المدرسیة لما لها قوة على التأثیر على  -

  .اآلخرین

الحیویة والطالقة اللفظیة من خالل النشاط والحماس للعمل، والطالقة تعتبر وسیلة هامة  -

 .سه والعاملین معهفي التواصل الجید بینه وبین مرؤو 

فال بّد من أن یتوفر في قائد المدرسة االستقرار النفسي والعاطفي وقادرا : الصحة النفسیة -

في التحكم في أعصابه، ألن هذا یساعده على توجیه وترشید العاملین معه ویسهل علیه 

فیجب أن یكون مدیر المدرسة واسع األفق،حسن : الخلق الطیب والقدوة الحسنة .مهامه

 .لتصرف، والیقظة لمواجهة المشكالتا

                   .باإلضافة إلى الصبر والمثابرة، ألن القائد الحقیقي ال ییأس عن مواجهة المشكالت -

 )97- 95: 1999محمد حسن العمایرة، (

  :صفات مهنیة 4-2

  .اإلیمان بمهنة التدریس واالعتزاز بها، وفهم البیئة المحیطة بالمدرسة ومشكالتها-
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اإللمام بأهداف بالمرحلة التعلیمیة التي یعمل بها وخصائص طالبها، أي إذا كان في -

المدرسة المتوسطة فعلیه أن یكون مطلعا على خصائص طالب هذه المرحلة في كل 

  .الجوانب

 .القدرة على العمل مع اآلخرین، كالمعلمین واإلداریین والتالمیذ، وأولیائهم-

مل، وأّال یقوم بأي عمل إّال إذا أخذ المشورة من العاملین معه أن یكون دیمقراطیا في التعا-

 .في المدرسة

 .اإللمام بالمهارات اإلداریة والمالیة، وما یتصل بعمله كقائد تربوي-

  ...القدرة على التخطیط والتنظیم والرقابة واإلشراف والتوجیه والقیادة-      

  ) .131: لم، عبد اللطیف بن حمد الحلیبي،مهدي محمود سا (                             

  :وتتمثل هذه المهام في جملة من النشاطات كما یلي:    مهام المدیر  -5

تعد النشاطات البیداغوجیة الوظیفة األساسیة لمدیر الثانویة لذا       :النشـــاطــات البیداغـوجیـــة   

دى كل األنشطة التي تقام بالمؤسسة على یتعین علیه إعطاءها األهمیة الكبرى والسهر على أن تؤ 

  : وتتمثل هذه النشاطات في     .أكمل وجه 

  :المدیر مسؤوال على  – 

  .قبول وتسجیل التالمیذ الجدد         -

  تنظیم أنشطة التالمیذ         -

وضع اإلجراءات الضروریة لتشكیل األفواج التربویة قصد تحقیق التنسیق والتكیف األنسب         -

  .ي عمل األساتذة ف

  .إسناد األفواج التربویة لألساتذة         -

  .تنظیم وضبط خدمات األساتذة         -

  .السهر على تطبیق التعلیمات الرسمیة المتعلقة بالبرامج والمواقیت الرسمیة         -
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  .توفیر الظروف المالئمـة لتمكین األساتذة من أداء مهامهم وتطویر تكوینهم         -

  .تحضیر مجالس التعلیم ، ومجالس األقسام ، واإلشراف علیها         -

ینظم وینسق نشاطات األساتذة المسؤولین على المواد، واألساتذة الرئیسیین ، ورؤساء الورشات ،    -  

  .واألساتذة المطبقین 

تطبیق   - التدرج في تقدیم الدروس -:التأكد عن طریق المراقبة المنتظمة لدفاتر النصوص من    –  

  .تواتر الفروض المنزلیة    و البرامج 

  .زیارة األساتذة في أقسامهم ، واتخاذ اإلجراءات الكفیلة بمساعدة المبتدئین من أجل ترشید عملهم  –  

المشاركة في كل تفتیش یجرى بالمؤسسة على موظفي التأطیر ، والحراسة ، والتعلیم ، باستثناء  – 

ه لجان خاصة ، لكن یمكنه المشاركة في المناقشة التي تعقب التفتیش ، تفتیش التثبیت الذي تقوم ب

  .ویتولى متابعة النتائج والتعلیمات المقدمة ومراقبة تطبیقها

یشارك في تنظیم اإلمتحانات والمسابقات وتصحیحها، ولجانها ، كما یشارك في عملیة التكوین  –  

  .وتحسین المستوى، وتجدید المعارف 

  :من أهم النشاطات التربویة للمدیر    :ت التربویـــــة النشـــاطا  

توفیر الجو المناسب لتكوین مجموعـة متماسكة قادرة على مواجهة الصعوبات والعوائق التربویة و  – 

  .البیداغوجیة التي تعترض سبیلها ، والتحصین ضد الصراعات المحتملة وتفادیها 

والموظفین، واألولیاء تساعد على تنمیة الشعور بالمسؤولیة  العمل على بناء عالقات مع التالمیذ ، – 

  .، وتقویة الثقة المتبادلة، والتفاهم ، واحترام الشخصیة ، والصداقة ، والتضامن 

تشجیع األنشطة اإلجتماعیة ، والتربویة ، وتطویرها والعمل على جعلها مدرسة حقیقیة الكتساب  – 

  . القدرة على ممارسة وتحمل المسؤولیة 
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  -  :یتأكد المدیر من خالل التقاریر المقدمة من قبل المقتصد، ونائب المدیر للدراسات ، من  – 

  . توفر الشروط المعنویة واألخالقیة والمادیة لتسییر أنشطة التالمیذ 

  .الجهود لمنح تعلیم ناجح ، وتربیة مطابقة لألهداف المرسومة للتعلیم الثانوي  تضافر  -

  .لتأدیب ، ویسهر على تحقیق الهدف منهیترأس مجلس ا –

                الغیر غرس حب الوطن، والتحفیز على العمل وبث روح التعاون الجماعي واحترام ( -

 .)62-58: 1993وزارة التربیة الوطنیة،(                         

  :م بها المدیر مایليمن أهم النشاطات اإلداریة التي یقو    :النشــــاطــات اإلداریــــة     

  :اإلداري للموظفین العاملین بالمؤسسة وذلك عن طریق قیامه بــ  یتولى التسییر – 

  .یسهر على احترام اآلجال في إرسال التقاریر والجداول الدوریة إلى السلطة الوصیة  –  

بالبرید السري  یستقبل البرید اإلداري ، ویقوم بفتحه وفرزه قبل تسجیله في األمانة ، ویحتفظ –   

  .الموجه للمؤسسة 

یوقع المراسالت اإلداریة الصادرة عن المؤسسة ، ویراسل مصالح اإلدارة المركزیة عن طریق  – 

  .في الوالیة ) الوصایة ( السلطة السلمیة 

ماعدا الحاالت الخاصة المنصوص علیها في الرزنامة اإلداریة أو الظروف اإلستثنائیة التي تستوجبها 

  .ة الضرور 

یقوم بضبط كافة اإلجراءات الضروریة والتنظیمیة من أجل ضمان أمن األشخاص والتجهیزات  – 

  .داخل المؤسسة، والسهر على إقامة التدابیر الالزمة والتنظیمیة في مجال حفظ الصحة والنظافة

تنفیذ مداوالت یمثل المؤسسة في جمیع أعمال الحیاة المدنیة ، ویتولىوفقا للتنظیم الجاري به العمل  – 

  . مجلس التوجیه والتسییر 

ــة      ومن أهم هذه النشاطات مایلي  :النشـــاطـات المالیــ
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یتولى عملیة اإللتزام بالنفقات وتصفیتها ودفعها في حدود اإلعتمادات المخصصة في میزانیة –   

  .المؤسسة 

  . یعاین حقوق المؤسسة في میدان اإلرادات وتصفیتها و استرجاعها –   

یكون مسؤوال عن قانونیة العملیات الخاصة بمعاینة اإلرادات واإللتزام بالنفقات الحسابیة أمام  –    

  .السلطة السلمیة 

بصفته اآلمر بالصرف ، یجب علیه أن یتابع بانتظام وضعیة االلتزامات ، ویراقب التواریخ    -    

  . المحددة لاللتزامات ، وخصوصیة اإلعتمادات ، ومحدودیتها

یراقب مسك المدونات الحسابیة وتداول األموال والمواد التابعة للمؤسسة ، ویقوم دوریا بمراقبة  –      

  .صندوق المال والعتاد 

ال یتداول مدیر المؤسسة األموال ، وال یحتفظ بمفاتیح صندوق المال والمخزن إال في الحاالت  –      

  .ة اإلستثنائیة ، وحسب شروط یحددها وزیر التربی

  .یكلف بالتسییر المالي والمادي للمؤسسة ) مقتصد( یساعد مدیر المؤسسة عون محاسب  –      

یقوم المدیر بالتعاون مع المقتصد  بإعداد مشروع المیزانیة ، وطلبات المقررات المعدلة ،  –     

رساله إلى المدیریة     .ویقومان بعرض المشروع على مجلس التوجیه والتسییر وإ

 (http://www.infpe.edu.dz/cours/Enseignants/secondaire/loipedagogie/Fonc_Eq_Ad/_PRIVATE/

C1.htm,le 24 .2.2013a12h32) 

   :التعلیم على االشراف اطار في

 .الصفي التعلیم في ادائه تحسین الى یوصله التربوي لالشراف متكامل برنامج اطار في المعلم قودی -

 .موضوعیة ومعلومات بیانات على للحصول نظامي بأسلوب الصف غرفة في المعلم اداء یالحظ -

 بالمرغو  والتحسین التطویر قرارات اتخاذ في تشاركي بأسلوب المعلم مع توجیهیة لقاءات یجري -

 .فیها
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 بحضور اما ذلك ویكون لها المعلم تقبل ومدى متابعتها وآلیة التربویین المشرفین توصیات متابعة -

 .الواحد المبحث اسرة وتفعیل فردیة اجتماعات أو صفیة حصة

 ودفاتر التحضیر وكراسات واالختبارات الدراسیة كالخطط والطابة للمعلمین الكتابیة االعمال متابعة -

 . البیتیة والواجبات لعالماتوا الحضور

 تنفیذ متابعة في ودوره الخطط بناء في المدرسة مدیر بمشاركة وذلك العالجیة الخطط تنفیذ متابعة -

 .الطلبة اداء تحسن ورصد بنودها

 اولیاء واطالع الطلبة اداء في والضعف القوة نقاط وابراز وتحلیلها االختبارات نتائج ورصد متابعة -

 .ابنائهم تائجن على االمور

 واالحتفاظ فردیة او جماعیة احتیاجات كانت سواء المهني النمو في المعلمین احتیاجات معرفة -

 وتنظیم معلم كل حضرها التي والدورات االشرافیة الزیارات وعدد بالمدرسة العاملین عن بمعلومات

 لدى االبداعیة الجوانب رازاب الى باالضافة وواضحة مخططة برامج وفق المعلمین بین تبادلیة زیارات

 او المدرسة مستوى على سواء والمسابقات االنشطة في المدرسة مشاركة وتفعیل والطلبة المعلمین

 . المدیر او المشرف من للمعلمین المقدم الدعم اثر متابعة الى باالضافة المدیریة

 وتوفیر والحاسوب والمختبر المكتبة مثل التعلیمیة المرافق وتوظیف وسلیمة آمنة تربویة بیئة خلق-

 . المرجوة االهداف وتحقیق التعلیمي االداء تحسین بهدف والمصادر التعلیمیة المصادر

 اثر من لذلك لما والفنیة والثقافیة الریاضیة االنشطة طریق عن التالمیذ عند االیجابي السلوك تنمیة -

 بأول اوال ورصدها السلوكیة كالتالمش مواجهة على المدیر قدرة ان في شك وال سلوكهم تهذیب في

 من ویعدل المشاكل تلك من یحد الصف ومربي التربوي والمرشد االمور اولیاء بمشاركة ومتابعتها

 وصیاغة الطلبة مع التعامل طرق حول معلمیه ارشاد في المدیر دور ننسى وال ، الطلبة سلوك

 في االداریة اللجان في شراكهموا الصف ضبط وطرق الطالبي النشاط وتفعیل السلوكیة االهداف

  .  والمهارات الخبرة یمتلكوا لكي المدرسة

(http://vb.arabsgate.com/showthread.php?t=520871,le 23.12.2013 a 9h45 )  
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  حول مدى ممارسة مدیري المدارسوفي دراسة قامت بها الباحثة أفنان دروزة          

 والتخطیط المدرسیة البیئة تحلیل مجاالت في الدور هذا تعكس استبانة طبقت وقد ، الوظیفي بدورهم

 من الشمالیة المنطقة في ومدیرة مدیر 200علىعینة مكونة من  وادارتها وتقویمها وتطویرها لنشاطاتها

 -: التالیة النتائج الى التوصل وتم فلسطین

 .%89 بلغت ممتازة بدرجة الوظیفي بدورهم المدارس مدیرو قومی -

 المدرسیة البیئة وتحلیل ، %92 بنسبة االداري بالدور بقیامهم تتجلى الممارسات هذه اعلى كانت - 

 .%82 التخطیط واخیرا ، %86 وتطویرها ، %87 نشاطاتها وتقویم ، 88%

 بین مشتركة لبرامج والتخطیط %74 االداریة القرارات باتخاذ یتعلق ما الممارسات هذه اضعف -

 للدورات المعلمین وترشیح ، %76 االبناء مشاكل لحل المدرسیة االنشطة في والمعلمین االباء

  %80. ذاتیة وتنمیة تدریبیة فرص بتوفیر المعلمین حاجات وتلبیة ، %78 والندوات

 مدیري مشاركة دون القرار زیةمرك الى الممارسات هذه في النقص )دروزة( وأرجعت           

 بالمدارس المتعلقة التخطیطیة او التطویریة او االداریة القرارات باتخاذ التفرد بعدم موصیة المدارس

 فیما المدارس مدیري اداء على االشراف بتكثیف الوزارة وأوصت ، بمدارسهم المدراء لمعرفة نظرا

 اثر من له لما والمعلمین االباء مجالس وتفعیل يالمحل والمجتمع المدرسة بین الصلة بتوثیق یتعلق

 . المجتمع على المدرسة انفتاح على

(http://vb.arabsgate.com/showthread.php?t=520871,le 23.12.2013 a 9h45 )  

 : ةالمدرس مدیر عمل تواجه التي المعوقات   

 . تربوي فاقد الى ویؤدي التربویة العملیة على سلبا یؤثر المتكرر المعلم غیاب -

 اذا وخاصة مركز نصف معلم المدرسة مدیر تواجه التي القضایا اهم من ان : المراكز انصاف -

 مشوشا المعلم ویكون مكتظا برنامجه یكون حیث ، فقط االسبوع في یومین مدرسة في یعمل كان

 االسبوع في یوما المعلم غاب واذا ، التربویة االسرة مع التفاعل وعدم االرباك عالمات هعلی وتظهر

 .التربوي الصعید على %50 بنسبة خسارة یشكل فانه
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 العملیة تشویش الى یؤدي الوقت نفس في المدرسة من مدرس من اكثر وخروج العام خالل الدورات -

 یطور أن للمدیر أردنا الخطط اذا تنفیذ یعرقل مما المدرسة لمدیر الصفیة الزیارة تأجیل والى التربویة

 : التالیة التوصیات نضع فاننا مقیم كمشرف أداءه من

  .التعیینات و التنقالت في المدرسة مدیر مشاركة -

  .فعالة بطریقة المدرسة أهداف لتحقیق المدرسة لمدیر الكامل التفرغ -

 الهدف تحقیق دائرة ضمن المدیر لعمل المساحة توسیع أجل من التنفیذ في المركزیة سیاسة انتهاج -

 

  . المدرسیة االدارة عن تخفیف األعباء -

 . المدارس مدیري من للمبدعین معنویة و مادیة حوافز توفیر -

  .التربویة و االداریة النواحي في المدارس مدیري تأهیل و اعداد -

   المعلمین مع تعاونیة منظومة ضمن یكون أن یجب المدرسة مدیر عمل فان علیه و         

 یقوم أن المدیر على یصعب ألنه األقسام رؤساء و التربوي المشرف و االداریین و النفسي المرشد و

 العملیة تحسین سبیل في الجمیع یتعاون أن یجب بل فقط لوحده التعلیم و التربیة مكتب أعمال بكل

 . التربویة

    :مهام مستشار التربیة   -6

یعتبر مستشار التربیة القلب النابض والعمود الفقري الذي تقوم علیه المؤسسة وعلیه یتوقف       

یسهر على توفیر الظروف الالزمة لطرف اإلتصال بمختلف  النظام واإلنضباط والسیر الحسن فهو

ستراتیجي ال یستطیع اإلستغناء عنه فهو الذي  المصالح داخل المؤسسة وخارجها، فوقه حساس وإ

یشرف على النشاطات الثقافیة كما یشرف على تكوین المساعدین التربوین ویحث التالمیذ على العمل 

 .والمثابرة واإلجتهاد لتحقیق النتائج الجیدة

كما أنه یقوم بعملیة دخول التالمیذ وخروجهم ومراقبتهم في أوقات الراحة كما یسهر على الحیاة      

انون الداخلي فینصح التالمیذ ویسهر على تعلیمهم المبادئ الداخلیة في المؤسسة وتطبیق الق

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


الصحیحة في السلوك والمعامالت وهذا یتطلب منه تكوینا صحیحا حتى یستطیع خلق جو مناسب 

للتعاون والتعامل وتكوین العالقات الحسنة ومساعدة التالمیذ على حل مشاكلهم كل هذا من أجل 

كما أن سلوكه یؤثر في سلوك التالمیذ وفي روحهم المعنویة،  تحقیق األهداف التربویة داخل المؤسسة

ذا كان عادال منصفا یكون قد غرس  وباستطاعته أن یجعل التالمیذ یشعرون بقیمتهم في المؤسسة، وإ

في نفوسهم القواعد والمعاییر التي ینبغي أن یأخذوا بها في حیاتهم ویكون بذلك قد أعد جیال صالحا 

كما یجب أن تكون رحب الصدر واسع البال یشجع المجتهد على جهوده . یبني وطنه ویخدم أمته

كما أن عمل مستشار التربیة یتطلب المعرفة .  وكفاءاته ویحاول زرع روح التنافس بین الخاملین

الواسعة وفهم نوع العمل الذي یؤدیه، كما یجب أن یكون ملما بالقوانین وكل ما یتعلق بعمله من حیث 

كما أن هذا العمل یتطلب الذكاء والتواضع والتعاطف وخلق . المحكم وتقسیم العملالتنظیم السلیم 

التعاون واالنسجام ال جو الصراعات والتكتالت، كما یجب علیه تطبیق القانون بصرامة في الحاالت 

تربویة، بیداغوجیة إداریة، : وتشتمل مهام مستشار التربیة على نشاطات. التي تتطلب منه ذلك

  .ومالیة

تشتمل النشاطات التربویة على الوظیفة األساسیة لمستشار التربیة حیث   :النشاطات التربویة *

مكاناتهم قصد التنمیة المنسجمة  یتعین علیه مساعدة التالمیذ على االستعمال األفضل لقدراتهم وإ

  :لذا فهو مكلف على وجه الخصوص بما یلي. لشخصیتهم وازدهارها

                                          .وحفظ النظام واالنضباط داخل المؤسسة.للمؤسسةتطبیق النظام الداخلي * 

 ).153 :2000 عبد الرحمان بن سالم،(

 .مراقبة حضور التالمیذ ومواظبتهم* 

 .و تنظیم حركة دخول التالمیذ وخروجهم واستراحتهم.تنظیم الحیاة في النظام الداخلي* 

جمیع المدرسین بشكل عام ورواد األقسام بشكل خاص لجمع المعلومات  اإلتصال والتعاون مع* " 

والتعاون مع اإلدارة المدرسیة فیما یتعلق .الالزمة عن التلمیذ لتعبئة السجل الشامل أو دراسة حالته
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بملفات التالمیذ من الناحیة التنظیمیة بحیث یتأكد من أن ملفات التالمیذ منظمة وفقا للطریقة الموحدة 

  .عممة على المدارس والم

التعاون مع أولیاء أمور التالمیذ للوقوف على أسباب تسرب أبنائهم من المدرسة وكیفیة   التعامل * 

  .ألبناءمع ا

 ,  le 15.01.2008 à1&itemid=73http://www.cegas.info/indexara1.asp?levelid=2&showid=(

17h20).  

تعبئة المعلومات الالزمة عن كل طالب في السجل الشامل للتلمیذ المعد من قبل الوزارة وجمع * 

 .المعلومات الالزمة بالطرق المناسبة لتكوین معرفة عامة عن كل تلمیذ بالمدرسة 

طالع أو *  لیاء األمور على مسیرة أبنائهم بالمدرسة العمل على توثیق الروابط بین البیت والمدرسة وإ

 ."خاصة أولیاء أمور التالمیذ الذین یعانون من مشاكل معینة وتوعیة أهمیة األولیاء بذلك

)http://www.geocities.com/aoalharbi/ershad.htm, le 12.01.2008 à 14h15.  (  

 .تحسین الشروط المعنویة والمادیة التي یجرى فیها التمدرس* 

 .تنمیة النشاطات المبرمجة بصفة رسمیة في إطار انفتاح المدرسة على المحیط* 

 ).154 :2000عبد الرحمان بن سالم، .(تقدیر مدى صحة األعذار التي یقدمها التالمیذ الغائبون* 

  .ع الحفاظ على السریةعن طالبه م–جمع معلومات سلوكیة وتحصیلیة*

. توجیه التلمیذ إلجراء فحوصات معینة لدى أخصائي أو مؤسسة بعد موافقته وذویه على ذلك* 

)http://www.moe.gov.jo/school/gifen/manage_guid.htm le 15.08.2007 à 9h28. (  

  .مساعدة التلمیذ على التغلب على العقبات التي تمنع تأقلمه في مدرسته وبیئته   *

  .مساعدة التلمیذ على فهم ذاته فهمًا صحیحاً      *

مساعدة التلمیذ على فهم ومعرفة اإلمكانیات المتوفرة له إلكمال مسیرته التعلیمیة وإلعداده    *

كذا مساعدةهم على فهم  و.دراته وتطویر برامج واقعیة لتحقیقهاومساعدةهم على معرفة میوله وق.مهنیاً 

  .وحل المشاكل في مجال العالقات اإلنسانیة
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مساعدة في استیعاب وتوجیه التالمیذ المحتاجین إلى عنایة خاصة من خالل مؤسسات    *

  .جماهیریة

 .خرىمساعدة التالمیذ واستیعابهم في مراحل االنتقال من مرحلة تعلیمیة أل  * " 

  . الوقوف على المشكالت السلوكیة للتالمیذ والعمل على حلها* 

عداد وسائل حل مناسبة*  أبو  بشار إبراھیم (". دراسة أوضاع التالمیذ االجتماعیة واالقتصادیة وإ

    http://www.moe.gov.jo/learn/ess.htm  , le 05.07.2007 à 14h23 )،العسل

رشاد التالمیذ ضمن فعالیات الطابور الصباحي"*    ."التعـاون التـام مع المعلمین فـي توجیه وإ

(http://www.moe.gov.jo/school/gifen/manage_guid.htm, le 15.08.2007 à 9h28.) 

 .منح رخص الدخول إلى األقسام وقاعات المداومة والمطعم والمراقد وقاعة التمریض* 

یقوم المستشار المكلف بالنظام الداخلي أو بالخدمة األسبوعیة بتفقد قاعات الدراسیة والقاعات * 

  . المتخصصة والمراقد بصفة منتظمة

جمیع اإلجراءات المتعلقة على الخصوص ویتأكد مع الموظف المكلف بالخدمات الداخلیة من أن 

  .بحفظ الصحة واألمن قد اتخذت قصد السیر الحسن والعادي ألنشطة التالمیذ واألساتذة

یساهم مستشار التربیة في ضبط جداول توقیت التالمیذ وخدمات  -   :النشاطات البیداغوجیة

 .األساتذة

 .تحضیر مجالس التعلیم ومجالس األقسام -

م التربویة طبقا لتوجیهات مدیر المؤسسة وعلى أساس المالحظات المستخلصة من تشكیل األقسا -

 .مجالس األقسام في نهایة السنة

 .تنظیم الخدمات الخاصة بمساعدي التربیة وتسخیرها بصفة عقالنیة -

                            .     المشاركة في تكوین مساعدي التربیة بما یكفل لهم القیام بالتأطیر الحسن للتالمیذ وتربیتهم -

 ).154 :2000عبد الرحمان بن سالم،(

 .یضبط مستشار التربیة بطاقات التالمیذ -  :النشاطات اإلداریة والمالیة 
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 .یعد جدول عددي للتالمیذ المسجلین في المؤسسة بصفة منتظمة -

نائب   یر المؤسسة أو یحرران الشهادات المدرسیة للتالمیذ الذین یطلبونها ویعرضانها على مد -

 .المدیر للدراسات للتوقیع علیها

یسهر على احترام المنشآت والتجهیزات في المؤسسة ویقدم تقریر عن الضرر الذي یلحق بها إلى  -

 .مدیر المؤسسة أو نائب المدیر للدراسات

ام یرفع عن طریقه إلى المصالح االقتصادیة محضر یتضمن التلف وظروفه والفاعل قصد القی -

 .بالتصلیح عند االقتضاء، وتقدیر مبلغ الضرر

یرفع یومیا تقریر مكتوبا إلى مدیر المؤسسة أو إلى نائب الدراسات عن الحیاة في المؤسسة، ویمكن -

 .أن یطلب منهما تنظیم عملیات تسلیم الكتب للتالمیذ بالتعاون مع المصالح االقتصادیة

صیلها من التالمیذ إذا لم ترخص به السلطة السلمیة، ال یسهر على عدم القیام بجمع األموال أو تح -

                                                     .یتداوالن األموال الخاصة بالتالمیذ أو المؤسسة

 ).154 :2000 عبد الرحمان بن سالم،(                                             

ور الدائم بالمؤسسة ویمكن أثناء مهامه استحضاره في أي وقت من یلتزم مستشار التربیة بالحض -

النهار واللیل، وتدخل ضمن واجباته أیضا مشاركته في تنظیم االمتحانات والمسابقات وتصحیحها 

عبد ( .ولجانها وفي عملیات التوطین وتحسین المستوى وتجدید المعارف التي تنظمها وزارة التربیة

 ).155 :2000 الرحمان بن سالم،

ویمكننا أن نلخص مهام مستشار التربیة في المدرسة بالعمل على تطبیق تعلیمات وزارة التربیة فیما 

تخاذ الوسائل والسبل المناسبة لظروف التالمیذ   یتعلق بمتابعة التالمیذ والعمل على توجیههم ،وإ

 .والمدرسة ومختلف إحتیاجاتهم لتحقیق األهداف المرجوة

األستاذ عنصرا أساسیا ومهما في العملیة التعلیمیة، وتلعب الخصائص المعرفیة  یعتبر :األستاذ- 7

   ).377: 2001سامي محمد ملحم، ( .واالنفعالیة التي یتمیز بها دورا بارزا في فعالیة هذه العملیة
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یعتبر االستاذ حجر الزاویة في المؤسسة التربویة وهو یضطلع بجملة من      :مهام األستاذ 7-1

 :م من بینهاالمها

  :المهام الكالسیكیة لألستاذ   - 

تمكین التالمیذ من الحصول على المعارف والثقافة العامة والعادات الصالحة والمثل العلیا،  -

تقان المهارات، واالهتمام بالخبرات والتجارب المكتسبة والعنایة بالتوجیه  باإلضافة إلى التطبیق السلیم وإ

میع المجاالت، والعمل بالروح الجماعیة وأیضا وظیفته تمكین المتعلمین أن واالبتكار واإلبداعات في ج

   ). 9: 2000محمد سامي منیر، ( .یالءموا بین أنفسهم وبین البیئة التي یعیشون فیها

یقوم المعلم بدور المیسر أو المسهل لعملیة التعلم، ویكون بمثابة أنا آخر أو ذات ثانیة للمتعلمین،   -

المتعلمین في جو دیمقراطي بعیدا عن التسلط واالزدراء ویجب أن یقترب المدرس من  ویتقبل أفكار

  .النموذج الفینومینولوجي لطالبه من خالل فهم سلوك تالمیذه والعوامل التي تشغل أو تعطل تعلمهم

  .فهم المدرس ألفضل المواقف التربویة في حدود مقدار الحریة-

  .وخاصة مشاعره وفلسفته واتجاهاته العامة نحو عمله وعي المدرس بعمله ونجاحه أو فشله،-

إدراكه لمهنة التدریس، وزیادة اعتراف المجتمع بقیمة المهنة، مما یؤدي إلى المزید من الشعور -

 ) 79-78: 2000عبد الرحمن صالح األزرق، (. بالقیمة الشخصیة

ناس للتالمیذ وأكثرهم معرفة بهم، یلعب المدرس دورا كبیرا في التوجیه المدرسي باعتباره أقرب ال -  

ومن خالل هذا القرب واالحتكاك بالتالمیذ یستطیع معرفة شخصیاتهم من جوانبها المختلفة وبحكم 

محمد ( .الثقة التي یولیها التالمیذ فبدا أكثر الناس تأثیرا فیهم وبالتالي له القدرة على توجیه التالمیذ

  )195 -194:  1999منیر مرسي،

علیه فإن انغماس  األستاذ في العالقات االجتماعیة مع تالمیذه تجعل وظیفته تتعقد فیكون و          

مدرسا تارة، وعالم نفس تارة أخرى ومصلح اجتماعي بین الفینة واألخرى، فباإلضافة إلى وظیفة 

ء التعلیم وتقدیم الدروس فعلیه أن یكون على درایة بمشاكل طالبه، والمساهمة في حلها ولو بالجز 

القلیل، فعلیه أن یراعي حاجات التالمیذ ویتابع مشاكلهم ومحاولة التعرف على مسبباتها مع إعطاء 
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الحلول أو التغلب على بعض المشاكل التي تعیق عمله كمدرس، وتنعكس بصورة أو بأخرى على 

  ) 379 – 375 :1990محمود عبد الحلیم منسي،(. سیر العملیة التعلیمیة

  :لألستاذالمهام الجدیدة  7-2

الذي یقضیه التالمیذ في المدارس، یجعلهم أكثر تفاعال، واحتكاكا بالعاملین في إن الوقت      

  .المدرسة ومن بین هؤالء الذین یتفاعل التالمیذ معهم المدرسون أو األساتذة

فیكون لألستاذ سلطة تزید عن السلطة األسریة لذلك فإن األستاذ یجب أن یضطلع بالدور الفعال 

لبناء لشخصیة التالمیذ، فال یكون مجرد ناقل للمعارف والمعلومات، بل یتعداه دوره إلى عالج بعض وا

مشاكلهم النفسیة والسلوكیة وتعدیل السلوك وتوجیهه الوجهة الصحیحة والموجبة بعیدا عن االنحرافات 

  ).355: 2005عبد العظیم نصر المشیخص، (  .األخالقیة

م والصعب واألساسي في نقل المعارف والمعلومات وثقافة المجتمع إلى أبنائه فاألستاذ له الدور الها  

جیال بعد جیل، وهو الرابطة األساسیة بین التالمیذ والمجتمع الكبیر، أي أنه هو وسیلة المجتمع في 

  .نقل أفكاره وآرائه وطموحاته وآماله ألبنائه جیال بعد جیل

باألستاذ كما أكد علیها المؤتمر الفكري الثاني لوزراء التربیة مّما سبق یمكن إدراج األدوار المنوطة   

  :العرب فیما یلي

العمل بمقتضى  كونه معلما ومتعلما وباحثا، والمشاركة في وضع المناهج التعلیمیة بدال من -

 ). 278: 2002عبد العزیز بن عبد اهللا السنبل،(.االكتفاء بدور المنتقد لها

العمل على تمكین التالمیذ من تنظیم خبراتهم - .الذاتي لدى التالمیذالعمل على تنظیم التعلیم -

عطائهم نصیبا أكبر من االستقاللیة    .الشخصیة، وإ

  .التركیز على المقاربات وطرائق استنباط المعرفة أكثر من التركیز على المعرفة-

  .توظیفها بالشكل الصحیحاستخدام التقنیات الحدیثة والتكنولوجیة باإلضافة إلى تدریب التالمیذ على -

  .مساعدة التالمیذ على اكتشاف قدراتهم الخاصة وتوظیفها بشكل أفضل-

  . مساعدة التالمیذ للتكیف مع المواقف الجدیدة-
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تربیة التالمیذ على مجموعة من السلوكیات كاحترام قیم الجهد والعمل الجماعي والضبط الذاتي، -

  .واحترام اآلخرین، وتقدیر التنوع

  .ب التالمیذ على الحیاة الدیمقراطیةتدری-

  .تدریب التالمیذ على مهارات التواصل والتضامن والتفاعل مع اآلخرین لتحقیق أهداف مشتركة-

 ). 278: 2002عبد العزیز بن عبد اهللا السنبل،(.تحسیس التالمیذ بالجانب األخالقي-

  .ترسیخ قیم وثقافة المواطنة وحقوقها عبر األنشطة الصعبة-

أكید على أهمیة ربط الدارسین بحضارتهم وأمتهم وتاریخهم، وتبصیرهم بما یدور حولهم من الت-

   )288: 2002عبد العزیز بن عبد اهللا السنبل،(. أحداث وتحدیات

ارتفاع كثافة الفصل الدراسي، إذ أن هناك ما یزید -: من بینها نجد :معوقات عمل األستاذ  -7-3

  .ف الواحدعن خمسة وأربعین تلمیذا في الص

  .طبیعة المقررات الدراسیة، والمعلومات المتكاثرة والصعبة في بعض األحیان-

الیوم الدراسي المتعب، وقصر العام الدراسي مّما یؤدي بالمدرس إلى اإلسراع والتلخیص إلتمام -

  .المقرر

  .انخفاض مستوى إعداد المدرسین وخاصة مع اإلصالحات األخیرة -

محمد عبد الرحمن (. دي الذي یفي باحتیاجات المعلم، وصعوبة فرصة الترقيعدم توفر الدخل الما--

  ).274: 2001عدس، 

      .تقویم أداء المدرس في أغلب األحوال یتم من خالل المستوى المعرفي لتالمیذه-

  .نوع اإلدارة المدرسیة التي تحد من حریة المدرس في التصرف -

  .عدم وضوح األهداف التربویة-

  )374 :1990محمود عبد الحلیم منسي، .  ز أداء المعلمعدم تعزی-

  .المستوى االقتصادي واالجتماعي المتدني لفئة المعلمین والمدرسین-

  .قلة الخبرة، أو ما یعرف نقص الكفاءة المهنیة لدى بعض المدرسین-
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  .تغیر نظرة المجتمع لألساتذة-

  .تداخل بعض المعلومات والمفاهیم في بعض المواد والدروس-

   .صعوبة بعض المواضیع، وعدم وضوحها حتى في الكتب المدرسیة-

تحدید جملة من الوظائف التي تقوم بها المدرسة تلبیة لما یمكن   :وظائف المدرسة-سا ماخ

  :یتوقعه منها المجتمع ومؤسساته المختلفة كما یلي

تماعیة المقصودة للتالمیذ، وللمدرسة وظیفة أخرى تربویة تتمثل في التنشئة االج: الوظیفة التربویة -

إلى أبرز أثر للمدرسة في مجال التنشئة االجتماعیة هو القضاء على ما یتسم به من   بیاجیهویذهب 

  . تمركز حول الذات نتیجة العالقات األسریة السابقة

فالمدرسة قادرة على التأثیر بشكل ایجابي على شخصیة التلمیذ، فهي تستطیع أن تدعم كثیرا من 

  .قدات واالتجاهات والقیم الحمیدة، كما یمكنها أن تمحي بعض العادات والقیم غیر المرغوب فیهاالمعت

ویرى الكثیر من المربین أن رسالة المدرسة تتلخص في كون أنها تعد الفرد لحیاة الواقع وحیاة     

   .)148-147: 2005مراد زعیمي، ( . المستقبل

ي الوظیفة األولى واألساسیة للقائمین على المدرسة ویمكن حیث تعتبر هذه ه :الوظیفة التعلیمیة -

  :تلخیصها فیما یلي

  .تدریب التلمیذ على مهارات كیفیة تحقق األهداف في حیاته-

  .تدریب التلمیذ على المهارات المهنیة والفنیة تدریبا یرفع من كفاءته-

  .هاد المدرسة مسؤولة على تدریب التلمیذ على اإلبداع واالبتكار واالجت-

تسهم في تنمیة قدرات التلمیذ على عملیة النقد العقالني، وتهدف إلى اتساع مدركاته العقلیة - 

  .)123: 2005مراد زعیمي، ( .واالجتماعیة والثقافیة العامة

  .تقوم بتطویر قدرات التلمیذ وتأهیله الستیعاب المعرفة التكنولوجیة والمهارات-

لیم األساسیة على تعلیم التلمیذ المهارات التعلیمیة األساسیة تحرص المدرسة من خالل مراحل التع-

   ).38- 36: 2001عبد اهللا محمد عبد الرحمن، .( مثل القراءة والكتابة والحساب
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، تقدیم الخبرات التعلیمیة التي تساهم في تكوین وتنمیة عقلیة األطفالوعلیه فالمدرسة تعمل على    

ضوء ما ترفعه من شعار بناء المجتمع المعرفة والذي یجب أن وذلك في ، وتدعیم جوانبه المعرفیة

  .یكون للشباب دور أساسي في إیجاده

من الوظائف الموكلة للمدرسة هي تحقیق اإلشباع النفسي للتلمیذ فتساهم المدرسة  :الوظیفة النفسیة-

  :في إشباع الكثیر من الحاجات النفسیة ومنها

میذ الصفات واالتجاهات التي تجعله یحترم اآلخرین،ویمیل إلى المدرسة وظیفة كبیرة في إكساب التل-

الصراحة والحریة والتحرر من االعتداء على حریة اآلخرین وحقوقهم ویتم ذلك من خالل دراسة 

  .)53: 2002 ،مراد بوقطایة(.الشخصیة والتوازن االنفعالي والعاطفي، وفهم الذات

  عیة وتكوین صداقات إشباعا للحاجة لالنتماءتتیح الفرصة للتالمیذ إلنشاء عالقات اجتما-

تتیح الفرصة للتنافس على المراتب األولى من خالل األنشطة العلمیة والتربویة والثقافیة إشباعا -

   .)144- 143: 2005مراد زعیمي،(  .للحاجة إلى تحقیق الذات

  .إشباع حاجة الترویح من خالل النشاطات الریاضیة والترفیهیة-

عمال التطوعیة والنشاطات المدرسیة تنمي التلمیذ ذاتیا واالعتراف والتقدیر من من خالل األ-

  .اآلخرین

إرشاد التلمیذ وتوجیهه إلى الطرق السلیمة إلشباع حاجاته النفسیة والتغلب على المشاكل التي -

   )144:  2005مراد زعیمي،(  .تواجهه

التربویة بل تتعداها إلى الوظیفة النفسیة، حیث أي أن المدرسة ال تقتصر على الوظیفة التعلیمیة و      

شباعها كحاجة االنتماء وتحقیق الذات، والتغلب  تساهم المدرسة في تلبیة الحاجات النفسیة للتالمیذ وإ

  .على المشكالت التي تواجههم في حیاتهم المدرسیة أو حیاتهم الیومیة

ذ بالمجتمع تعریفا واضحا یشمل تكوینه تتمثل في العمل على تعریف التلمی: الوظیفة االجتماعیة -

ونظمه وقوانینه والمشاكل والعوامل التي تؤثر فیه، ومساعدة التالمیذ على فهم الحیاة االجتماعیة 
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ومساعدتهم على التأقلم معها، والمشاركة فیها، ویمكن أن نحصر هذه الوظائف كما لخصها المربي 

  :ربیة كما یليفي كتابه الدیمقراطیة والت" جون دیوي"الكبیر

تعمل المدرسة على نقل تراث المجتمع من جیل إلى جیل على مر : نقل التراث االجتماعي-أ 

العصور بقصد تنشئة أبنائه تنشئة اجتماعیة، حتى یستفیدون منه ویضیفون إلیه، فهي تحافظ على 

  .تراث المجتمع

معقد جدا ومتشابك، فهي تعمل  فالمدرسة ال تنقل التراث بأكمله ألنه:تبسیط التراث االجتماعي-ب 

على تبسیطه في مراحل متدرجة من الصعوبة، بحیث تمهد كل مرحلة منها إلى المرحلة التالیة حسب 

  .نمو األطفال العقلي والجسمي والوجداني

فهي ال تبسط التراث  فقط بل لها وظیفة أخرى هي إحاطة التلمیذ في :تطهیر التراث االجتماعي-جـ 

ظیفة راقیة، بحیث تخلو من عیوب المجتمع، ونقائصه ومفاسده، وتعمل على تطهیر المدرسة بیئة ن

التراث الذي ستنقله إلى األجیال من العادات السیئة والتقالید البالیة، وبعض الخرافات، وتزوده ببعض 

  .السلوكیات االیجابیة التي سیعمل بها في حیاته الیومیة

تعمل على صهر التالمیذ في بوتقة  ألنها لبیئة االجتماعیةإقرار التوازن بین مختلف عناصر ا  -د 

  .)178-175: 1990تركي رابح، (.واحدة، حیث تعمل على تماسك األمة ووحدتها وانسجامها

والمدرسة باعتبارها مؤسسة تربویة اجتماعیة، تساهم في عملیة التنشئة االجتماعیة والتطبیع       

عداد الشباب للمستقبل  كسابهم معاییر وقیم مجتمعهم وتعمل على توثیق الصلة بین االجتماعي وإ وإ

المجتمع والمدرسة من خالل توجیه التالمیذ إلى التأثیر بالمجتمع، وتمكینهم للمساهمة في الخدمة 

ه وتطهیره، وتساعد ــــي واالحتفاظ به وتطویره وتبسیطــــ، وتعمل على نقل التراث االجتماع ةــــاالجتماعی

 2000ي،نحنان عبد الحمید العنا(.تالمیذ في بوتقة واحدة وتذویب الفروق االجتماعیةعلى صهر ال

:85(.   

یمكننا القول أن المدرسة تلعب دورا كبیرا وخاصة من الناحیة االجتماعیة، حیث أوجدها       

حقة المجتمع لتعمل أو تساهم في نقل تراثه وعاداته ومعتقداته وآماله وطموحاته إلى األجیال الال
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ومحاولة إدماج التالمیذ في المجتمع الذي ینتمون إلیه،وتحویل التلمیذ من كائن بیولوجي إلى كائن 

  .اجتماعي، یساهم في بناء مجتمعه وترقیته

هو الدور الذي یدفع الشباب إلى التقاط جوانب الثقافة المتنوعة والمتطورة   :الوظیفة الثقافیة  -

التفرد القومي األصیل فإذا كانت الثقافة تتطلب أن نتعلم كیف مع الحفاظ على الهویة الذاتیة و 

نلتقط الخبرات والمهارات، فانه علینا ونحن نأخذ من معین الثقافة العالمیة االنصاب بحالة اقتراب 

ال یكون ال خیر فیه بل قد یدفعنا إلى البعد عن األصالة الذاتیة، عن هویتنا   .وإ

ذا الدور في قیام المدرسة لیتعود التالمیذ على التمسك بالقیم یتحدد ه    :الوظیفة األخالقیة -

والحرص على أداء الشعائر الدینیة وان یكون االلتزام األخالقي هو أساس التعامل ، األخالقیة

  .والتفاعل بین الشباب بعضهم البعض

ن تراعي على المدرسة من خالل األنشطة التي تقدیمها للشباب، أ :الوظیفة الحركیة الجمالیة -

فیهم سالمة الجسد ومتابعتها وتقدیم أدائها، وتشجیعهم على ممارسة األلعاب الریاضیة وأداء 

النشاط الترویحي الموجه، وتدعیم الحس الجمالي وتناغم الحركة التي تبعدهم عن الجموع 

  .واالضطراب والعنف

وعلیها تقع مسؤولیة للمدرسة دور یكمل وظیفة األسرة في تربیة النشئ :  الوظیفة الوقائیة-

مساعدة األطفال على التكیف مع المجتمع ،والتخفیف من وطأة مشكالت عدم التكیف التي قد 

  .تؤدي بهم إلى االنحراف والجریمة

  :وقد حددت وظائف المدرسة أیضا بأنها

  .تربیة وتنشئة الفرد اجتماعیا بتكوین صیغة منظمة لنماذج سلوك التالمیذ الجدد -أ

  .كیات المنظمة من قبل على أسس سلمیة لتالمیذ القدامىتدعیم سلو  - ب

تعدیل وتنظیم سلوكیات معینة بحیث توجهه الوجهة االیجابیة السلیمة، وكل هذا فضال على  -ج

كمال دور األسرة  السید عوض،جبارة عطیة جبارة (وظیفتها األساسیة والتي هي التربیة والتعلیم وإ

  ).228-2003:227علي،
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إذ تعمل المدرسة على تلبیة احتیاجات التكنولوجیـا الحدیثـة مـن فنیـین وخبـراء : قتصادیة إلوظیفة اال -

وعلمــاء وأیــد عاملــة كمــا بــدأت تــرتبط تــدریجیا مــع المؤسســات االقتصــادیة اإلنتاجیــة ویتجســد ذلــك فــي 

ــو  ــومي وتحقیــــق النمــ تأســــیس المــــدارس الفنیــــة و المهنیــــة ،كمــــا تعمــــل المدرســــة علــــى زیــــادة الــــدخل القــ

سـنة  -دونیـز –قتصادي في البلدان المتطورة والنامیة علـى حـد سـواء وفـي هـذا الصـدد تشـیر دراسـة اال

مــن نســب النمــو االقتصــادي فـــي الوالیــات المتحــدة األمریكیــة تعــود إلــى تطـــور  ℅23إلــى أن  1962

  .التعلیم في البالد

 ).36: 2004 ،علي جاسم الشهاب،عد وطفة علي اس(                                                            

بعـد عـام واحـد مـن الدراسـة  ℅30كما تشیر احد الدراسات إلـى أن إنتاجیـة العامـل األمـي ترتفـع بنسـبة 

علــي ( .بعــد الدراســة الجامعیــة ℅600عامــا و تصــل إلــى  13بعــد دراســة  ℅320االبتدائیــة وحــوالي 

  ).2004:37،اسعد وطفة ،علي جاسم الشهاب

إلى أن صورة التعلیم بدأت تأخذ مكانها في عقول  Boudon .R)(كما أشار ریموند بودون           

النــاس علــى أنهــا عملیــة توظیــف واســتثمار وعائــدات وقــد بــدا النــاس ینظــرون إلــى المدرســة مــن زاویــة 

  )186: 1981مصدق الحبیب،.   العرض والطلب والتوظیف و العائدات

تصادیة، حیث تعد التالمیذ لوظیفة معینة تساهم في رفع االقتصاد وتساهم أیضا في التنمیة االق    

حنان عبد الحمید (.الوطني وتستثیر فردیة التلمیذ إلى تحقیق مكانة اقتصادیة بالجد والعمل

  )85: 2000ي،نالعنا

یرسم كل مجتمع السیاسة التي یرتضیها لنفسه ، والتي تحقق له غایاته  :الوظیفة السیاسیة  -

ي مختلف مجاالت الحیاة ومیادینها،والسیاسة هي أداة المجتمع في توجیه الطاقات والفعالیات وأهدافه ف

المجتمعیة نحو أهداف منشودة ومحددة وهي بالتالي معنیة بتحقیق التوازن بین جوانب الحیاة 

اتها االجتماعیة ومؤسساتها المختلفة ،وتقوم بین مؤسسة السیاسیة معنیة بتحدید أهداف التربیة وغای

وبتحدید إستراتیجیات العمل المدرسي ومناهجه ،لتحقیق أغراض سیاسیة اجتماعیة قریبة أو بعیدة 
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المدى ،وغالبا ما ینظر إلى المدرسة بوصفها حلقة وسیطة بین العائلة والدولة لتحقیق الغایات 

  .)34: 2004علي أسعد وطفة ،علي جاسم الشهاب،.(االجتماعیة التي حددها المجتمع 

:                                                           ومن أهم األدوار السیاسیة التي تلعبها المدرسة هي       

.                                                                               ب ـ ضمان الوحدة السیاسیة.   أـ التأكید على الوحدة القومیة للمجتمع

.                                                                        ـ المحافظة على بیئة المجتمع الطبقیة د .          السائدة االیدولوجیاج ـ تكریس 

  )16 :2007طارق السید،(  .رـ تحقیق الوحدة الثقافیة والفكریة

ئف تم تحدیدها من طرف المجتمع الذي أوجدها وخطط من هنا نرى أن المدرسة تقوم بعدة وظا       

لها األهداف التي یرید أن یرسمها في أبنائه أو رجال المستقبل فتتمثل وظائفها في الوظیفة التعلیمیة 

والنفسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتربویة، حیث تعمل على تهیئة التلمیذ ومساعدتهم في إثبات 

تساب مجموعة من المهارات والقدرات الفنیة والمهنیة وتغرس فیهم تراث وجودهم ومعرفة ذواتهم، واك

وقیم ومعتقدات مجتمعهم وتنشئتهم تنشئة سلیمة صالحة لهم ولمجتمعهم، حیث تعمل على تحویل 

  .التلمیذ من كائن بیولوجي إلى كائن مفكر وناقد وكائن اجتماعي أیضا

وتتنوع بتباین المجتمعات وكذا المراحل التاریخیة ویمكننا القول  أن وظائف المدرسة تتباین      

المختلفة إذ بتقدم المجتمعات والعصور تزداد وظائف المدرسة ومسؤولیاتها تجاه المجتمع إال انه وبرغم 

  .ذلك حاولنا اإللمام بأكثر الوظائف اتـفاقا و شیوعا

  قاربات النظریة من بین أهم الم    :المقاربات النظریة المفسرة لدور المدرسة -سادسا

  : التي قامت بتفسیر النظام المدرسي وأدواره مایلي

  :المقاربة البنائیة الوظیفیة- 1  

بدأ االتجاه الوظیفي البنائي باالنتشار في أوربا وأمریكا من خالل النصف األول من القرن      

خالل النصف الثاني  العشرین وأعلن سیادته على الفكر االجتماعي التربوي، في كثیر من دول العالم

من القرن العشرین؛ حیث هیمن هذا االتجاه على علم اجتماع التربیة هیمنة كاملة منذ مطلع 

الخمسینیات حتى الستینات ومازال هذا االتجاه یمثل العلم السائد في التربیة ویتضح ذلك في وضعها 
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 بارسونز :     روادها األوائل لألسس النظریة األولى لعلم اجتماع التربیة، من خالل أعمال كال من

Parsons ودوركایم Durkeim جون دیوي ،  

           Duwi J ،كارل مانهایم K Manheim   وتأتي اهتماماتهم تحت إطار التحلیالت ،

السوسیولوجیة التي ربطت بین قضیة التربیة كنسق اجتماعي وغیرها من األنساق والبناءات 

لك تتفق مجموعة من المداخل والنظریات التي یشملها االتجاه االجتماعیة األخرى عالوة على ذ

الوظیفي على مجموعة من االفتراضات النظریة التي تحدد طبیعة المجتمع والتربیة والتعلم 

" الماكرسكوبیة"االجتماعي، في ضوء تحلیالت اعتمدت على المداخل السوسیولوجیة أو ما یسمى 

  .مة لقضیة التربیة والمجتمع ككلالتحلیلیة ذات النظرة الشمولیة العا

وفي هذا اإلطار نظر إلى التربیة نظرة شمولیة باعتبارها نسقا من األنساق االجتماعیة تؤدي دورا      

وظیفیا؛حیث قامت بدراسة المدرسة واعتبرتهما مؤسسة اجتماعیة لها الصدارة على غیرها من 

ء واستمرار المجتمعات الحدیثة، ویرى مؤسسات المجتمع، لما تقوم به من وظائف هامة في بنا

راتهم أصحاب هذا االتجاه أن المدرسة تقوم بطریقة رشیدة موضوعیة بتصنیف وانتقاء األفراد وفقا لقد

وبالتالي تساعد على تحقیق المساواة االجتماعیة وتحقق الفرص المتكافئة، و تساعد على خلق مجتمع 

یقوم على الجدارة واالستحقاق بخلق مجتمع طبقي مرن تتكافأ فیه فرص الحراك االجتماعي، وأن 

داخل المدرسة من المدرسة أداة إلعداد  األیدي العاملة كونها توحد العالقة بین ما یتعلمه الفرد 

مهارات معرفیة وبین مستوى أدائه للعمل، كما تطرق هذا االتجاه إلى بعض المفاهیم والقضایا 

األساسیة خالل تناول المدرسة أهمها التنشئة االجتماعیة والضبط االجتماعي، ثقافة المدرسة، والبناء 

  :الث محاور هياالجتماعي ومن خالل هذا المنظور اتجه البحث التربوي إلى دراسة ث

من خالل وصف وتحلیل المدرسة والتنظیم : دراسة دور المدرسة في تحقیق المساواة االجتماعیة - 

المدرسي، ودراسة طرق نقل المعرفة ودورها في آداء العمل، واعتمدوا في ذلك على الفكر الوصفي 

الظاهرة وقیاسها حیث أصبح هو المسیطر على النشاط البحث في التربیة من خالل استخدام ضبط 

  واستخدام اإلحصاء والمالحظة
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  : ومن أهم رواد هذا االتجاه نجد  

یرى الكثیر من المحللین المحدثین في علم اجتماع التربیة أن تحلیالته تعد  :تالكوت بارسونز -

 بارسونز حیث سعى حلقة وصل بین اهتماماته المدرسة البنائیة والوظیفیة الكالسیكیة والمحدثة

علي (. لیل الكثیر من القضایا التربویة والنظام التعلیمي وخاصة في المجتمع األمریكيإلى تح

  ).56-55: 2002السید محمد الشیخي،

العالقة بین عملیة التنشئة االجتماعیة والعملیة التربویة ومؤسسات التربیة والتعلیم   تناول بالبحثو      

والمدرسة ودور   ل عالقة التنشئة االجتماعیة واألسرةوالمؤسسات االجتماعیة والدینیة على سبیل المثا

العبادة وعالقتهم جمیعا بالنظام التربوي في المجتمع، فیرى أن األفراد تتم تنشئتهم اجتماعیا عن طریق 

النظام التربوي،الذي یهدف إلى إعدادهم لممارسة أدوارهم المتوقعة منهم في مجتمعهم وأوضح دور 

زن في المجتمع ، وأن التعلیم أو النظام التعلیمي مسؤول عن إعداد الموارد التنشئة في إحداث التوا

المؤهلة اجتماعیا ومهنیا، ووظیفة المدرسة االكتشاف المبكر لقدرات التالمیذ   البشریة

واستعداداتهم،ویركز على الدور المتبادل بین األسرة والمدرسة ،والتساند الوظیفي بین النظام التربوي 

   .جتماعیة األخرىوالنظم اال

إسهامات متعددة في تأسیس علم االجتماع وفروعه المتخصصة األخرى،  إمیل دوركایم أضافو   

ومنها علم اجتماع التربیة، وكتاباته في مجال التربیة جاءت نتیجة خبرته الذاتیة، حیث أنه اشتغل 

جتماع التربیة، وجاءت إلى وظیفة أستاذ لعلم ا 1913أستاذا بجامعة السربون وباریس فتجول عام 

الذي تصور فیه أن التربیة شيء و   التربیة وعلم االجتماع تصوراته وأفكاره في التربیة في كتابه الممیز

اجتماعي، وأنها تغیر المجتمع ككل، وهي الوسط االجتماعي الذي یحدد األفكار والقیم والمثل 

ضا جزء أساسي من متطلبات الحیاة والعادات والتقالید، وهي التي تعزز بقاءه ووجوده، وهي أی

فهي التأثیر الذي یمارس بواسطة األجیال "االجتماعیة، ومنه أعطى تعریفا للتربیة أو التربیة المقصودة 

ویعتبر التنشئة " الراشدة على األجیال الصغیرة، وهدفها تنشئة األطفال فیزیقیا وفكریا وأخالقیا

تسهم في استمرار ووجود المجتمع، وتعمل على توفیر درجة االجتماعیة جزءا أساسیا من التربیة، فهي 
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كافیة من التجانس بین األفراد والجماعات، وتكوین الوعي الجمعي لألفراد لتحقیق التضامن 

  .االجتماعي

وناقش أیضا قضایا تربویة ذات وحدات میكروسكوبیة؛ حیث اهتم لسوسیولوجیا المنهج والذي ظهر   

،والذي یبرز باهتماماته بعلم اجتماع التربیة الجدید، حیث قام "ي فرنساتطور المنهج ف"في كتابه 

بدراسة مشكالت التربیة والتعلیم في فرنسا وقضیة المنهج والمقررات الدراسیة وعالج العالقة المتبادلة 

بین المدرسة والمجتمع والمقررات والتالمیذ، وناقش عالقة الدولة بالنظام التعلیمي وضرورة حرضها 

  . ى تطویرهعل

، الدیمقراطیة )1898(، من أهم مؤلفاته كتاب  المدرسة والمجتمع 1859ولد سنة  :جون دیوي-

،ولقد ركز على أهمیة التعلیم والتربیة كوسیلة لالتصال المعرفي والثقافي واكتسابه )1916( والتعلیم 

بین التعلم العادي الذي هو و  ، یتم داخل مؤسسات التعلیم والتربیة المحدد ألهداف والغایات والوسائل

على أهمیة النظم  ویؤكد أیضا  .نوع من التعلیم یكتسبه الفرد في الحیاة االجتماعیة بصورة عرضیة

كسابها، ویتبنى  في كل جون دیوي والمؤسسات االجتماعیة ودورها في توسیع الخبرة الفردیة وإ

                            . تحلیالته اتجاهه البراغماتي

   )54-53: 2002علي السّید محمد الشیخي، ( 

، وظل یعمل بالجامعات البریطانیة ثم األمریكیة بعد فراره من ألمانیا 1893ولد عام  :كارل مانهایم-

صاد، ثم  دعى للعمل في معهد التربیة بجامعة شغل محاضرا في علم االجتماع بمدرسة لندن لالقت

، وأصبح رئیسا لقسم التربیة بنفس الجامعة، ووجد أن مشكلة التربیة أحد العملیات 1946لندن عام 

اإلنسان "وهذا ما ظهر في كتابه الدینامیكیة لعلم االجتماع، واعتبرها إحدى وسائل الضبط االجتماعي 

الحریة والدیمقراطیة "، وكتاب 1943نشر عام " تشخیص عصرنا"، وكتابه 1940نشر عام " والمجتمع

، وجاءت أفكاره لتعكس خبرته المهنیة كأستاذ للتربیة وعلم االجتماع وركز 1950نشر عام " والقوة

على ضرورة توجیه اهتمامات علماء االجتماع نحو قضیة التربیة باعتبارها إحدى العناصر المؤثرة 

ما نعرف ما الهدف من تعلیم األطفال لهم وبالنسبة لمجتمعهم، وأن عملیة والهامة،ونفهم التربیة عند
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یشیر إلى كیفیة تحلیل أمراض " تشخیص عصرنا"التربیة والتعلیم ال تتم في فراغ، وفي كتابه 

ومشكالت المجتمع الحدیث وعالجها وذلك عن طریق التربیة وضرورة وضع خطط وبرامج تعلیمیة 

مع أفضل، وأن التربیة وسیلة لظهور المجتمع الدیمقراطي السلیم والبعید عن وتربویة من أجل بناء مجت

  .)56-55: 2002علي السید محمد الشیخي،( .األمراض

ترتكز اساسا على  مفهوم الصراع وتقدره عكس االتجاهات الوظیفیة وتعتبره    :منظور الصراع 3-2

، كما ینطوي على  عف،والهیمنة والسیطرةالستبعاد الض والصراع ینطوي على التطور. مكمال للتوازن

  . التحدیث بین العناصر القدیمة والحدیثة بالنسبة للثقافة ككل والفرد كجزء من المجتمع

وتعمل  على دراسة النظام المدرسي والتعلیمي والمشاكل الیومیة للحیاة الدراسیة، وذلك عن طریق    

ول قضایا أكثر عمومیة وشموال من المدرسة ودورها رؤیتهم الواسعة للمفاهیم والتطورات الماركسیة ح

في المجتمع، وأكبر قضیة تدور حولها التحلیالت الماركسیة في علم اجتماع التربیة والتي تستمد 

عبد اهللا (.حول الثقافة والطبقة والبناء االجتماعي واألسرة وغیرها ماركس وأنجلزأفكارها من أفكار 

  ).73-64: 2001 محمد عبد الرحمن،

حقیقة أن تحلیالت ماركس التقلیدیة لم تتناول قضیة التعلیم والعملیة التربویة كقضیة منفصلة عن     

اإلطار اإلیدیولوجي لنظریة الصراع الطبقي، فتحلیالته جاءت عبارة عن تفسیرات لما یحدث في 

حوله إلى المجتمع الرأسمالي الغربي، والتي تصور أنها سوف تؤدي إلى تباعد هذا المجتمع وت

  .المجتمع الالطبقي

وجاءت أفكاره من خالل تصوره لعملیة التطور التاریخي واالجتماعي، وما یصاحبه من تغیرات في    

البناءات واألنساق السیاسیة والثقافیة والتربویة والقانونیة والنظامیة التي تأتي نتیجة البناءات التحتیة 

  .االقتصادیة لوسائل اإلنتاج

فنجد على  ماركس وأنجلزمن الذین تأثروا باألفكار النظریة االجتماعیة التي وضعها  ونجد الكثیر 

، والتي تهدف من نظریتها التركیز على ضرورة النظر إلى المدرسة لینینسبیل المثال ال الحصر 
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ودورها في توظیف األهداف التعلیمیة والتربویة للطالب وتوجیههم للحیاة في المجتمع الذي ینتمون 

  .یهإل

  فقد حددت هذه النظریة طبیعة العالقة بین التالمیذ ومدرسیهم ومجتمعهم المحلي والقومي      

مداد الطالب بأنواع المعرفة والخبرات الالزمة للعمل الفني وضرورة غرس قیمة  والحل على تزوید وإ

: 1998 ،د عبد الرحمنعبد اهللا محم( .حب العمل، والسعي لتنمیة القدرات والكفاءات الفردیة والجماعیة

209-220(  

كما حددت مجموعة من الممیزات العامة لنظریتها وأهمها االهتمام بالبعد التعلیمي والثقافي         

والتربوي؛ بحیث كان لها الفضل في إنشاء المركز العلمي الذي یقوم بتحلیل كافة النظریات والكتابات 

عبد اهللا (.وأخذ اإلیجابي منها وما یخدم المجتمع السوفیتيو خاصة النظم والمؤسسات الغربیة ، تبیئتها 

   )220-209: 1998 ،محمد عبد الرحمن

كانت عبارة عن أفكار نظریة  ماركس وأنجلزوعموما نتوصل إلى أن نظریة الصراع التي جاء بها     

مالي أو المعنى فقط تفسر الوضع والواقع في االتحاد السوفیاتي بالقدر الذي یفسر وینقد النظام الرأس

األصح المجتمع األمریكي وتناقضاته الغریبة، ولكن هذا الوضع ال یمنع من ظهور نظریة قائمة بذاتها 

ولها صیتها في الساحة الفكریة في القرن التاسع عشر وللیوم وكل من الماركسیین المحدثین أو تالمیذ 

  "أنجلز"وبعده  "ماركس"ماركسیة فلم یؤتوا بالجدید بل أخذوا من أفكار األب الروحي ال ماركس

    . وحاولوا تطبیق أفكارهما على أرض الواقع السوفیاتي

جورج "یرتبط هذا من الناحیة بإسهامات علماء النفس االجتماعي وعلى رأسهم   :منظور التفاعل - 3

  .عندما سعى لتحلیل الموقف االجتماعیة "هربرت مید

مدخل التفسیري العام الذي تتمیز به المنظورات الحدیثة إن أصحاب هذا المدخل یركزون على ال    

للبنائیة الوظیفیة، التي تركز على البناءات والنظم والمؤسسات البنائیة التي تتم فیها أنماط التفاعل، 

وهم یركزون على تحلیل الصورة الفعلیة التي توجد داخل المؤسسات التعلیمیة، وتحلیل العالقة بین 

لتالمیذ ومدرسیهم، واإلدارة المدرسیة، وتفسیر السلوك الدراسي وانعكاساته على التالمیذ ودراسة ا
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عملیات التنشئة االجتماعیة، والتحصیل الدراسي ومستوى االستیعاب، ودرجات الذكاء وعالقته بنوعیة 

ركز التعلیمیة داخل المدارس، ویالمناهج والمقررات الدراسیة والفئات العمریة، ویهتم بدراسة العملیة 

على التفاعل واألدوار والسلوك، والفعل الذي یقوم به كل فرد داخل تنظیم المدرسة، ویرى أنصار هذا 

االتجاه أن المدرسة بیئة رمزیة، ویهتم بالعالقات داخل المدرسة وداخل الفصل الدراسي وعالقة 

عالقة المدرسین المدرسة بالمجتمع المحلي وعالقة التالمیذ ببعضهم وعالقة التالمیذ بمدرسیهم و 

علي السید محمد  (.بعضهم ببعض، ویعتبر أنصار هذا المنظور المدرسة عضوا اجتماعیا

   .)68-66: 2002الشیخي،

كما أشار في تعریفه للمدرسة على أنها وحدة التفاعل بین  ویالرد وللروهذا ما جاء في تحلیالت      

سوسیولوجیا "التي یطلق علیها " رولل"الشخصیات وقد ظهرت هذه التصورات في إطار دراسات 

  ".التدریس

فالمدرسة مجتمع داخلي تتفاعل فیه مجموعة من السلوكیات واألدوار، وركزوا أیضا على قضیة     

اختالف المدارس، سواء كانت عامة أو خاصة، فهي تختلف في أنماط التفاعل والحرص على التمییز 

الصغرى والكبرى، و سلوكیات تالمیذ المدارس بین مدارس الریف التي تختلف عن مدارس المدن 

المتخلفة تختلف عن سلوكیات تالمیذ المدارس المتحضرة، وتحلیله ألشكال التفاعل داخل الفصل 

من أهم التحلیالت الرائدة في مجال علم اجتماع التربیة التي  "وللر"الدراسي، وتعتبر تحلیالت 

  .الرمزي استخدمت المدخل التفاعلي

عن صنع القرار التعلیمي، ویركز هذا المدخل على دراسة الوسط " جون كیتوس"الت وتحلی     

االجتماعي للتلمیذ وعالقته بنوع الكلیة التي ینتمي إلیها، واهتموا بدراسة نمط المعرفة للفصل الدراسي 

محاوال التعرف على وجهات نظر المدرسین والتالمیذ ومدارسهم  "نیل كیدي"التي تعرض لها 

بلهم التعلیمي والمهني، كما سعت هذه الدراسة إلى تحلیل األسس التي یصنف التالمیذ على ومستق

أساسها داخل الفصول الدراسیة، ونوعیة المقررات الدراسیة التي یجب أن یقوموا بتعلمها في مراحلهم 

ي ینتمي إلیها الدراسیة، ویتحدد ذلك وفقا للتأثیر الثقافي واالجتماعي واالقتصادي لألسرة والطبقة الت
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التالمیذ، وهناك العدید من الدراسات التي تبنت المدخل التفاعلي الرمزي والتي أجریت في السنوات 

 ، روتونتال Majravis ، ماجرافس Jakibson نیش جاكبسونكل من األخیرة مثل دراسة 

Rotontell میلتر  ،Millter  بیكر ، Biker 68: 2002علي السید محمد الشیخي،  ( . وغیرهم-

70(.  

ة باعتبارها ـــاه التركیز على دراسة المدرســــاب هذا االتجــــولقد حاول أصح    :المنظور الثقافي- 4 

فالمدرسة وعالقات التالمیذ .نسق ثقافي واجتماعي یرتبط ببقیة األنساق االجتماعیة والثقافیة األخرى

علیه بدور المدرسة وخاصة نقل الثقافة بها تعكس العدید من مظاهر الثقافة والتي توضح ما یطلق 

ومن هنا یجب فهم ودراسة المدرسة على أنها   كمركز لالنتشار الثقافي . من جیل إلى جیل أخر

تنظیم هام یؤدي إلى نقل العادات والتقالید والقیم وغیرها التي توجد في المجتمع؛كما اهتمت بعض 

نشطة المدرسیة ودورها في مستویات الذكاء الدراسات بمعالجة ثقافة المدرسة  بیما فیها األ

 ،كاندل Turnerتیرنر،Coleman ،وكولمانGodonوالنجاح،ومن بین هاته الدراسات دراسة جودون 

Kandel وغیرهم .  

وكشفت دراسات أخرى مثل دراسة كولمان وسبیادي أن للوسط المدرسي تأثیر على التالمیذ بما     

االتجاهات والعرف والتقالید والمعاییر،لذلك یهتم هذا المنظور بدراسة فیها الثقافة المدرسیة والمیول و 

الحیاة المدرسیة المختلفة؛كمواعید الحصص وأوقات الراحة وطبیعة الیوم الدراسي وترتیب المواد ،كما 

ركز على دراسة المناهج باعتبارها احد المظاهر الهامة للجوانب الثقافیة واالجتماعیة والتربویة ،وتعد 

عبد ( .لوسیلة الفعالة لتنفیذ األهداف األساسیة والوظائف الحیویة التي تقوم بها المدرسة في المجتمعا

  )98- 88: 1998اهللا محمد عبد الرحمن،

ونستخلص أن أصحاب المنظور الثقافي حاولوا دراسة المدرسة ودورها في نشر ثقافة المجتمع     

لى أفكار واتجاهات كل من التالمیذ واألساتذة ؛ودور وركزوا على دراسة تأثیر الثقافة المدرسیة ع

المناهج والمقررات الدراسیة في نشر تلك الثقافة مستندة في ذالك على أراء وأفكار المنظورات األخرى 

فنجدها تأخذ من المنظور الوظیفي في اعتبار المدرسة نسق اجتماعي ومن المنظور الرادیكالي 
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مدرسي والفصول الدراسیة،وكذلك منظور التفاعل فیما یخص التناقض والصراع داخل الوسط ال

العالقات بین التالمیذ والمعلمین من جهة وعالقة البیئة الفیزیقیة والتحصیل الدراسي من جهة أخرى 

ویهتم بالتعرف على المظاهر االجتماعیة وطبیعة المناهج والمقررات وحجم الفصول والمدارس .

                .طبیعة ثقافة المدرسةوغیرها من مظاهر متعددة تعكس 

النظریة من فكرة النظریة الوظیفیة التي طبقت في مجال النظم  وهي منبثقة من :منظور التنظیم -5

اإلداریة واالجتماعیة حیث تنطلق من وحدة التكامل الوظیفي بین أجزائها المتمثلة في نمط األقسام 

عمل هذه النظریة من خالل النظرة األكثر شموال والوحدات التي یتكون منها أي تنظیم إداري، وت

لمكونات التنظیم من المدخالت والمخرجات، وما یحدث من عملیات داخلیة تعكس الواقع العملي 

عبد اهللا محمد عبد الرحمن، ( .لمكونات النظام التي تعمل معا بانسجام وتكامل بشكل دینامیكي متوازن

1998 :98-105(  

لنظریة على دراسة المدرسة باعتبارها تنظیما اجتماعي یضم عددا من األفراد یركز أنصار هذه ا     

أو األفراد أو الجماعات التي تشكل بناءاتها الرسمیة وغیر الرسمیة، وتعتبر القواعد جزءا كبیرا من 

عناصر تكوین هذه البیئة وتشكل أنماط السلوك والدور ورد الفعل وتوقعات الفاعلین على اختالف 

م ومستویاتهم التعلیمیة وخبراتهم وانتماءاتهم الطبقیة والمهنیة، وغیرها من المتغیرات األخرى أعماره

التي تسهم في فهم العملیات الداخلیة واألنشطة المختلفة داخل البناءات المدرسیة، فالمدرسة كتنظیم 

من الوظائف والمهام یكرس أنشطته من أجل التنشئة االجتماعیة واألخالقیة والتربویة، تمتلئ بالعدید 

التي تسهم في إعداد التالمیذ وتأهیلهم لیسلكوا أدوارا مناسبة للتالمیذ،أو ما ینبغي أن یكون الرسمیة 

علیه هذا السلوك داخل المدرسة أو خارجها، ولكن رد فعل التالمیذ وسلوكهم وأدوارهم داخل المدرسة 

المهام، كما یسعى  البعض ألن یسلك  تختلف حسب استجاباتهم وتفاعلهم اتجاه هذه الرسائل أو

األسالیب الرسمیة لتنفیذ هذه المهام من ناحیة اإلدارة المدرسیة سواء عن طریق االختیار أو االقتناع 

أو استخدام الوسائل الجبریة أو القهریة وما أكثر الوسائل العقابیة واختالف أنماطها داخل العدید من 

التنظیم على معرفة كل من آراء أو وجهات نظر المدرسین  عالوة على ذلك یركز منظور.المدارس
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والتالمیذ تجاه المدرسة التي یعلمون أو یتعلمون فیها باعتبارها التنظیم األول لهم خالل المرحلة 

  .)136- 134: 2002حسین عبد الحمید أحمد رشوان،(  .العملیة أو التعلیمیة

ربویة في ضوء أبعاد التنظیم في المجتمع والتي حاول ماكس فیبر تنمیط األنساق الت : ماكس فیبر-

أهداف التنظیم، ضبط التنظیم، التنظیم الرسمي وأخیرا التنظیم غیر الرسمي، : حددها في أربعة هي

وقّدم ماكس فیبر رؤیة للتربیة في ضوء نظریته عن الكاریزما والعقالنیة، وفي رأیه أن كل نسق للتربیة 

  .با معینا للحیاة یالئم المكانة التي تشغلها جماعة معینة في بناء السیادةیهدف إلى تلقین التالمیذ أسلو 

وعلى الرغم من أن ماكس فیبر یؤكد على تنمیط التنظیمات التربویة یعتمد أساسا على األبعاد        

األربعة التي حددها فیبر للتنظیم، إال أنه یؤكد على أن ثمة تباین موجود داخل المجتمعات في هذا 

شأن، فطبیعة وخصائص التنظیمات التربویة تتباین من مجتمع آلخر وهذا ما أكدته الدراسة المقارنة ال

  .التي قام بها فیبر في المجتمع الصیني واإلنجلیزي

إن اهتمام فیبر األساسي لم یكن محددا أساسا بتوضیح وتحدید أهداف ووظائف األنساق التربویة 

ساسا على تلك األشكال التربویة التي تهدف إلى إعداد أعضاء بل كان اهتمامه منصبا أ بصفة عامة

حسین  (.الصفوة والطبقات الحاكمة في المجتمعات، ولذلك قلما نجده یتحدث عن التعلیم العام الحدیث

  .)136-134: 2002:عبد الحمید أحمد رشوان

باإلضافة   مجتمع المعاصرللتعلیم في ال  وقد قاده هذا االهتمام إلى إدراك الوظیفة االنتقائیة      

  .لوظیفة نقل القیم، وبهذا فتح فیبر الطریق لعلم اجتماع تربیة مقارن

: لقد نظر ماكس فیبر إلى النظم التربویة في ضوء دورها في إعداد ثالثة أنماط من الشخصیة   

ن وأخیرا نمط شخصیة اإلنسان الخبیر ، حیث وجد أ، الشخصیة التقلیدیةالشخصیة الكازرمیة  

األنماط الثالثة للشخصیة السابقة تتماثل مع األنماط الثالثة للسلطة في المجتمع وحدد ماكس فیبر في 

بحث مقارن للسمات والخصائص التعلیمیة والتربویة في كل من أوربا الغربیة والهند وفلسطین هدفین 

دها فیبر في نظریته والهدف الثاني مهنة بیروقراطیة، ولقد حد ،للتربیة، الهدف األول الثقافة  

  : الكالسیكیة للبیروقراطیة عددا من الخصائص العامة لها هي
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  .التسلسل اإلداري داخل البناءات التنظیمیة-

  .تحدید البناء العام للوظیفة والتخصص المهني -

  .تحدید عناصر الخبرة طبقا لمبدأ تقسیم العمل-

  .یةتحدید القواعد واإلجراءات طبقا للمهام و البیروقراط-

حسین عبد الحمید أحمد  (.استخدام اإلجراءات والطرق الرسمیة بین أعضاء التنظیم والمستفدین منه-

  .)137-136: 2002رشوان، 

 علیه نجد أن المنطلقات الفكریة لتحلیل واقع المدرسة إختلفت وتعددت من منظور آلخرو        

وثقافیة تقوم بعملیة التربیة والتعلیم ،ولكن الكل یتفق على ان المدرسة مؤسسة اجتماعیة تربویة 

  .والتنشئة االجتماعیة وتعمل على نقل المجتمع وأفكاره وآراء و وأماله وطموحاته جیال بعد جیل

  :عالقة المدرسة بظهور سلوك العنف المدرسي-سابعا

  لهإن المدرسة تلعب دورا هاما في عملیة التنشئة االجتماعیة فهي تؤثر سلوك التلمیذ فتعد     

و تكیفه مع البیئة المدرسیة و قد تؤدي عدم تكیفه فیصبح التلمیذ ینزع إلى القیام بسلوكیات غیر  

  .سویة مثل السلوك العنیف الذي یتنافى مع ممیزات المؤسسة التربویة

وسنحاول أن نبین الدور الذي یقوم به الفاعلین التربویین في المدرسة مع التركیز على التأثیر      

حدثه في سلوك التلمیذ سواء كان ایجابیا أو سلبیا و في األخیر نتحدث عن مدى مسؤولیة الذي ی

  .المدرسة في إنماء السلوك العنیف لدى التلمیذ

المدرسة ال تنطوي على وظیفیة التنشئة االجتماعیة لتالمیذ  إن: وظیفة التنشئة في المدرسة-أ

وكذا .جتمع بالقوى البشریة القادرة على اإلنتاجتزوید الم : فقط إنما هي تقوم بوظائف أخرى منها 

حداث التغیر الثقافي المالئم للنمو االقتصادي و و تبسیط الخبرات اإلنسانیة و ترتیبها  إ

تصفیة وثیقة التراث الثقافي فال تنقل إلى األجیال ما ال یناسب تطور كما تعمل على .اإلجتماعي

  .المجتمعات و تغیرها
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 تقل أهمیة عن وظیفة التنشئة االجتماعیة هذه األخیرة التي تهدف في قالب وهذه الوظائف ال       

یدرك من خاللها قیمة الحیاة االجتماعیة و قداستها حیث یكون على تفهمها و تقبلها یسعى إلى 

  ).56-55 :1997محمود صالح، يعبد المح(  .التكیف االجتماعي

ة في خلق المواطن الصالح االجتماعي الذي یتمتع لقد أصبحت غایة المدرسة الحدیثة متمثلو        

وهذا من خالل إتباع أسالیب مجدیة . بشخصیة متكاملة یستطیع أن یشارك في بناء المجتمع و تطوره

توجیه النشاط المدرسي لكي یؤدي إلى تعلیم -1:و فعالة لنجاح عملیة التنشئة االجتماعیة منها

  .ة للتالمیذاألسالیب السلوكیة و األدوار االجتماعی

معرفة حاجات التالمیذ في كل المراحل التعلیمیة و خاصة الثانویة ألن تالمیذها یكونون في -2

  ....مرحلة المراهقة و العمل على إتباع حاجاتهم خاصة االحترام،االهتمام و التقدیر

  ممارسة المدرسین و كل الفاعلین التربویین دورهم الفعال لتوجیه التالمیذ اجتماعیا -3

و تربویا و جعل أنفسهم نماذج طیبة یتقدى بها و مخلصة في أداء واجباتها التعلیمیة مع مراعاة كل 

 .(مما من شأنه ضمان نمو التلمیذ نفسیا واجتماعیا سلیما فمنهم الفاعلون  التربویون و ماهي أدوارهم 

  )57 :1997محمود صالح ، يعبد المح

  :التربویةدوارهم الفاعلون التربویون و مدى تأدیتهم أل-ب

یمثل األستاذ محور العملیة التربویة والعنصر األكثر اتصاال بالتلمیذ إذا یتولى التدریس  : األستاذ-1

و إلقائها فحسب إنما    كأسلوب تربوي و تعلیمي حیث ال تقتصر مهمته على تلقین المعلومات 

مصطفى ( .و تعدیل سلوكهم   م تتعدى دلك فهو یقوم بتنشئة التالمیذ و اإلشراف علیهم و توجیهه

  )15ص :فهمي، د س

ولكن لكي ینجح األستاذ قي قیامه بوظیفة البد له إن یحقق لنفسه وللتلمیذ نوعا من االنسجام          

أن تكون له القدرة العلمیة التي تمكنه من مادته  -أ:والتكیف و هدا بتوفیر فیه بعض الخصائص وهي

  .،و تجعله واثقا من نفسه

  .ن یثق بتالمیذ ویقبل النقد الموجه له من قبلهم أ- ب
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  .أن یكون قادرا على مواجهة الحیاة بما فیها من حقائق و مشاكل-ج

  .أن یكون هادئ واسع الصدر في تعامله معهم بعیدا عن التعصب -د

تي ومن النماذج السلوكیة ال.أن یكون دیمقراطیا في تعامله مع تالمیذه بعیدا عن التسبب والتسلط -ه

  :یتمیز بها    األستاذ ولها أثرها على التالمیذ مایلي

إن األستاذ المتسلط یستخدم أسلوب القوة و التسلط و القسوة في تعامله :  نموذج األستاذ المتسلط* 

ا ال یتقبل منهم النقد  و التعبیر عن أرائهم ــــكم.فیضغط علیهم و یعاقبهم ألقل األخطاء.مع تالمیذه 

فاألستاذ المتسلط یعامل .   على التالمیذ االنصیاع و االمتثال آلیا ألوامره ونواهیه ففي نظره یجب.

  تالمیذه و كأنهم أشیاء و أدوات مجردة من كل مظاهر النشاط و الحیویة 

 نممحمد عبد الرح(. و ماعلیهم سوى تنفیذ األعمال و األوامر التي تفرض علیهم دون نقاش أو جدل 

  ) 37 : 2001 ،عدس

وهذا ما یؤدي إلى عالقة سیئة بین األستاذ و تلمیذه فیصبح بدوره سیئ لألستاذ ألنه كان سلوك      

األستاذ مع تالمیذه سلوك جبروتي و اعتداء و عنف و إهانة و تأنیب مستمر فإن هذا یشجع على 

  )   179 : 1986 أنور محمد الشرقاوي،(  .تحمیل بشخصیتهم بالكراهیة ضد معلمهم 

فإن التلمیذ .رت الكراهیة على العالقة بین األستاذ و تلمیذه نتیجة استخدامه القوة و الضغطفإذا سیط

سوف یقوم برد فعل والدي قد یكون بالعنف بكل مظاهر من شغب ضوضاء تحطیم ممتلكات المدرسة 

،أو  كتابة عبارات تهدیدیة أو عبارات غیر الئقة على السبورة أو الحائط أو ما یسمى بالعنف الرمزي

  .قولها مباشرة لألستاذ أو االعتداء علیه بالضرب و بالشتم و هو مایسمى بالعنف الجسدي أو اللفظي 

استخدام األستاذ الشدة و العنف مع الطلبة یدفعهم إلى التعلیم و الدارسة یولد عندهم رد فعل معاكس -

ع ألوامره و توجیهاته و ، حیث یدفعهم دلك إلى مقاومته و الوقوف في وجهه عن طریق عدم االنصیا

  نجد أیضا من التالمیذ من یتأثر بسلوك األستاذ و فكره 

  .و هناك من  التالمیذ من یخضع فیتعلم الخضوع و الرضوخ ألصحاب السلطة 

  :  نموذج األستاذ المتسبب * 
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 إن األستاذ المتسبب هو  أستاذ یفرط في استخدام أسلوب اللین لدرجة في نظر تالمیذه شخص     

ضعیف الشخصیة و ال سلطة له علیهم و هدا نتیجة عدم مباالته و فشله في التحكم في قسمه و 

  ه بهم فوضىـــتالمیذه فیتركهم یفعلون ما یشاءون دون توجیه و إرشاد فتصبح عالقت

و العنف فیقومون بتوقیف سیر   ى العبث ــو عدم انضباط فیقل اهتمامهم  بدارستهم فینزع سلوكهم إل 

كما قد یصل .  س و إحداث الشغب و الفوضى في القسم قد تصل إلى االستهزاء باألستاذ نفسهالدر 

إلى تبادل الشتم داخل القسم و الشجارات على مرأى األستاذ و هدا قد یؤثر على التالمیذ سلبا حیث 

  .النضباطیتأثرون باألستاذ الذي یمثل قدوة لهم فتخلق لنا شخصیات عابثة ال تفتقد إلى التنظیم و ا

  . )64 :1986محمد زیان حمدان، (

  إن األستاذ الدیمقراطي هو  دلك األستاذ الذي یؤمن بالعدالة  :  نموذج األستاذ الدیمقراطي* 

و المساواة أو االعتدال في تعامله فال یكون متسلطا و ال متسببا بل یكون شدید االتصال بالتالمیذ و 

بهم و دلك بفسح المجال لهم بالتعبیر عن مشاعرهم و من أشكال االضطراب و القلق الذي یصی

  انفعاالتهم حیال ماتواجههم من مشكالت و استفسارات

  كما أنه یستخدم من طریقة تحقیق التالمیذ للتعلیم و تشویقهم له بالتشجیع المادي   

  جیهو اللفظي و تعلیمهم المعلومات و العبارات الجدیدة بإلقاء الشرح و طرح األسئلة والتو  

و المناقشة إلى جانب إدارة الفصل و المحافظة على النظام بداخله عن طریق توجیه العمل الجماعي  

 . )64 :1986محمد زیان حمدان ، .(و الفردي و اإلرشاد و اإلشراف دون إسراف أو تقصیر

اراتهم إلى فاألستاذ الذي یعتمد على األسلوب الدیمقراطي یتیح لتالمیذه فرصة تنمیة مواهبهم و قد   

  .أقصى حد و تقدیر مصلحة الجماعة و تقدیرهم له و اعتباره قدوة

و یؤدي أیضا إلى ارتفاع مستوى تحصیلهم فیتعلم  التالمیذ االعتماد على التفكیر العلمي في حل    

المشكالت و عدم االلتجاء إلى العنف نتیجة شعور التلمیذ بالتوافق النفسي و االجتماعي فتكون 

و یعتبر األستاذ الدیمقراطي أحسن قدوة للتلمیذ فیتأثر به بل أن بعض   .جد متوازنة اجتماعیاسلوكاته 

التالمیذ یتقصون شخصیة أستاذتهم في اتجاهاته أو أسالیبه أو طریقة تفكیره فینظم دلك على سلوك 
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محمد سالمة ( .الذي یسلكه التلمیذ في الثانویة و خارجها فیحلق لنا شخصیات متوازنة متكاملة منتظمة

  )37 :1988 غباري،

ولعل مجموعة الرفاق التي یكونها المراهق في المدرسة  : جماعة الرفاق في المدرسة -

تأخذ األولویة على مستوى عالقاته بحیث تصبح هذه الجماعة تقریبا المنبع األساسي الذي یستمد 

ا داخل الجماعة شعوریا أو ال منها المراهق معظم أفكاره و سلوكاته، فیسلك السلوكیات المتفق علیه

  )37 :1988 محمد سالمة غباري،. (شعوریا

  :ولجماعات الرفاق داخل المدرسة اتجاهات مختلفة نذكر منها  

إذا انضم التلمیذ إلى جماعة رفاق یتصفون بالعنف فإنه   :  جماعة الرفاق ذات االتجاهات العنیفة -

فهذه الجماعة غالبا ما تمثل مجتمعا مصغرا .یفا عن طریق التقلید و المحاكاة یصبح هو أیضا عن

مقفال له أهداف محدودة وقائد معین و شعار معین ، فتعلم أفرادها و سائل العنف و العدوان و 

و كلما قام أحد أفراد هذه المجموعة بسلوكیات عنیفة كلما حظى بقبول .تشجعهم على القیام بالعنف 

  وفة بالممارسات العنیفة مثل الشجار، الشتم اجتماعي كبیر و هذه الجماعة تكون معر 

  .و إثارة المشاكل و الفوضى و الشغب و غیرها من سلوكیات العنف و التحطیم 

باإلضافة إلى هذه الجماعة العدوانیة و العنیفة هناك جماعات أخرى جماعات ذات اتجاهات    

  )126 :1999الء الدین كفافي،ع(. السیطرة، و أخرى ذات اتجاهات التعاون و المشاركة و التضحیة

  : جماعة الرفاق ذات االتجاهات السیطرة و األنانیة  -

  تتصف هذه الجماعة غالبا برعایتها في السیطرة على التالمیذ و استغاللهم لتنفیذ رغباتهم     

هم و القیام بواجباتهم المدرسیة، و معاملتهم كأدوات تسلیة فیسخرون منهم لجبنهم أو فقرهم أو مالبس

ذا  لم یفعلوا یعاقبونهم و  أو ألنهم شواذ في طولهم أو ضحایاهم إلرغامهم على القیام بأعمال معینة وإ

هذا الذي یؤدي ببعض التالمیذ إلى تصرفات شاذة مثل العنف للتعویض عن هذه العیوب و خاصة 

  ) 75: 1996على محمد جعفر ،( .إذا لم تكن لدیهم ثقة في أنفسهم

  .م ذلك إلى رد فعل عنیف كالشجار أو الشتم أو االنتقام بطرق ما و یؤدي له       
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  وهي جماعات تتصف باالنتصار :  جماعات الرفاق ذات االتجاهات التعاونیة و المسالمة -

و التضحیة من اجل بعضهم   و التنظیم و من ممیزات هده الجماعة التعاون و المشاركة و التسامح

كالنجاح في دراستهم ،و أداتهم أو مساعدة زمیل لهم یعاني من  البعض و من أجل تحقیق أهدافهم

مشكلة ما، ویحترمون النظام المدرسي وكل الفاعلین التربویین فیه و یمیل أصحاب هذه الجماعة إلى 

االتصال و االحتكاك بالتالمیذ اآلخرین في وقت الراحة و أثناء قیامهم ببعض النشاطات المدرسیة أو 

لى جماعة معینة ذات طابع ریاضي أو علمي أو ترفیهي و  یشعرون بالبغض على نتیجة انتسابهم ع

زمالئهم الفقراء أو الذین یعانون من ضعف في تحصیلهم الدراسي  و منه فهده الجماعة ذات 

إتجاهات ایجابیة ، تعاونیة تهدف إلى خیر الجمیع یعد تعرفنا على جماعات الرفاق التي یمكن لتلمیذ 

فنجد  اإلجابة . في المدرسة نتساءل عن الكیفیة التي یختارها التلمیذ  المراهق رفاقه  أن ینظم إلیها

إلى تقسیم تلك بان المراهق یفاضل بین موافق و  درالنذمن خالل نظریة االختالط  التفاضلي لس

 .اتجاهات التي تتمیز بها جماعة الرفاق و بین ما تعلمه في مراحل طفولتـه من مواقف و اتجاهات

فإذا كـان التلمیذ نشـأ على حب القانون و إحترامه و صادق و      )75: 1996على محمد جعفر،(

  إحتك بنماذج من األفراد تألف الجریمة 

فیأرجح الكفة إلى .و اإلنحراف فإنه سوف یفاضل بین إتجاهاته اإلیجابیة و بین إتجاهات الجماعة

لكن هذا االختیار یبقى نسبي أي أنه قد ینظم إلیهم مدة المؤثرات المخالفة للقانون وینظم إلیها مدة ، و 

ه الجماعة التنظیم  ذزمنیة معینة ثم ترجع و تتغلب كفه المؤثرات التي تعلمها في طفولته فیتجلى عن ه

إلى  أخرى و العكس إذا خالط نماذج سلوكیة تتماشى موافقها و اتجاهاتها مع تلقاء من موافق و 

  . حل حیاته السابقة فإنه ال یضطر إلى المفاضلة ألنه یندمج معها بسهولة اتجاهات في تنشئة في مرا

إن لمستشار التوجیه دور بارز في ربط الصلة بین التالمیذ بعضهم ببعض و : مستشار التوجیه -3

المرحلة بأن یعبروا عن مشكالتهم بینهم و بین مدرسیهم عن طریق إتاحة الفرصة للمراهقین في هده 

الموجه و المساعد في نفس الوقت عن طریق توجیههم الختیار المهن التي تتناسب و  فهو یلعب دور

  .قدارتهم تنظیم وفق الفراغ، و یحمیهم من الوقوع في المشكالت االنحرافیة من بینها العنف 
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  التربیة الدور األساسي في تحقیق النظام  إن لمستشار:    و مساعد و التربیة مستشار -4

لسیر الحسن للمؤسسة التربویة حیث تكون القدرة على متابعة التالمیذ في الساحة و و االنضباط و ا

أثناء الراحة و مالحظة سلوكاتهم و معرفة التالمیذ الدین یبالغون في الغیابات أو الدین یمارسون 

  .العنف كالشجار و الضرب و التحطیم و الخروج من القسم 

الدین یكون لهم بدورهم اندماج وصلة اكبر بالتالمیذ و  و هو على اتصال وثیق لمساعدي التربیة  

أكثر اطالع على المشاكل التي یعانون منها و السلوكات االنحرافیة التي یقومون بها فیتعاون كل من 

مستشار التربیة و مساعدو التربیة من أجل حل المشكالت التي سببها التالمیذ و محاولة مساعدتهم 

لتوجیه او المدیر أو األخصائي النفسي أو االجتماعي عند عجزهم على أو تحویلهم إلى مستشار ا

  .) 80-78 :1983حسن الساعاتي، (. مساعدتهم أو تعدیل سلوكهم 

یمثل المدیر المسئول األول و القائد التربوي فیساعد المعلمین على القیام بعملیات : المدیــر -5

یئة الموظفین و على المناهج و البرامج و األنشطة و التعلیم و التالمیذ على التعلم و اإلشراف على ه

 .السجالت التعلیمیة كما انه له دور فعال في حل المشكالت المدرسیة المتعلقة بالمعلمین و العاملین

  : و للمدیر نماذج مختلفة من السلوك  ).52 : 1980نبیل السمالوطي ،(

ا كان متسلط فإن المدرسة بكل ذعلیا فإنه إباعتبار المدیر یمثل السلطة ال   : المدیر المتسلط* 

فاعلیتها سوف تتأثر به فیسود النظام المتسلط الذي یؤثر على التالمیذ و یشعرون بالضغط و التسدید 

و هناك من  .و هناك من یشعر بالخضوع فهناك من التالمیذ من یشعر بالثورة و نبد التسلط .

ة و یرى في خوف اآلخرین منه قوة كبیرة مما یشجعه التالمیذ من یعجب بشخصیة المدیر و یراه هیب

  .على تقمص شخصیته و بذلك یصبح شخصا عنیفا وربما أسوء

و هو المدیر الذي یتمیز بانعدام الرقابة و یصبح كل الموظفین في المدرسة ال  :المدیر المتسیب* 

  إلتزام األساتذة  یقومون بعمل غیر مبالین بواجباتهم یسود جو من الالمباالة الذي ینجم عدم

  دراسات إلى أن التسیب بعض الو العاملین و التالمیذ بالنظام الداخلي للمدرسة حیث توصلت 
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و الفوضى و إحساس التالمیذ بضعف  أجهزة اإلداري و التربوي و یؤدي إلى كثرة مظاهر السلوك 

  .و قلة اهتمامهم بالعمل التربوي   العدواني و العنف ، كالفوضى و التخریب

وهو المدیر القادر على إشاعة جو من األلفة داخل المدرسة باهتمامه :   لمدیر الدیمقراطيا* 

و مشاكلهم و توفیر جو صالح یشجع على العمل و إحترام .....بالتالمیذ و المعلمین و الموظفین

عاون و شخصیة المدرسین و العاملین و التالمیذ ، وهذا إلقناع المدیر بأن نجاح المدرسة مرهون بت

مشاركة الجمیع لكل فرد في الثانویة حق المشاركة في تسییر أموره مع االمتثال للقواعد السلوكیة  

التي جاءت في القانون الداخلي  للثانویة المدیر الدیمقراطي فهو المدیر األمثل إلدارة مؤسسة تربویة 

راطي الذي هدم مصلحة كل ،حیث یؤثر على سیر كل المؤسسة التربویة فتصبح تنتهج النظام الدیمق

الفاعلین التربویین فیها خاصة التالمیذ الدین یتأثرون به و تتكون لنا شخصیات متزنة متكاملة 

  ).52 : 1980نبیل السمالوطي ،( .دیمقراطیة في المستقبل  في إنهاء السلوك العنیف لتالمیذ
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  :الفصل الرابع 
اهرة العنف دور المؤسسات التربویة في مواجهة ظ

  المدرسي
  

  المدرسي العنف سلوكات من الحد في األستاذ ورد: أوال 

 : المدرسي العنف مواجهة اإلدارة المدرسیة دور :ثانیا  

  :دور مستشار التربیة في الحد من السلوكیات العنیفة: ثالثا

  المدرسي العنف مواجهةدور مستشار التوجیه في : رابعا

 المدرسي  العنف مواجهة في تالمیذجمعیة أولیاء ال دور :خامسا

ظاهرة العنف  مواجهةدور المناهج واألنشطة المدرسیة في  - سادسا 

   المدرسي

      .العنف المدرسي  مواجهة وزارة التربیة الوطنیة - سابعا

ظاهرة العنف  مواجهةدور اإلتصال بین األستاذ والتلمیذ في  –ثامنا 

  المدرسي 
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مجتمعیة أخالقیة ترجع أساسا إلى تراجع القیم االجتماعیة في  ي مشكلة المدرسالعنف  یعتبر      

   عالمالمجتمع ،و تتطلب مواجهتها مشاركة جمیع مؤسسات التنشئة االجتماعیة كاألسرة ،المسجد، اإل

نظرا لما تمتلكه هذه األخیرة من خصائص و إمكانیات متنوعة تساعدها في  مدرسة ،وخاصة  ال

 القسوة إستخدام تعني ال الالزمة الجدیةف .تلمیذال المعرفي و الوجداني و السلوكي للالتأثیر على المج

 معامالتنا، في والعنف القسوة أشكال جمیع إستبعاد إلى نبادر أن علینا العالج نبدأ أن قبل والعنف،

 )169: 2001،عدس الرحمان عبد محمد(.واإلداریة التدریسیة األجهزة وجمیع

 : یلي ما على باعتمادنا هنا ؤسسات التربویةالم ظاهرة العنف في  مواجهة یمكننا وبالتالي        

 لألستاذ یمكن التي األسالیب بین من  :المدرسي العنف سلوكات مواجهة في األستاذ دور : أوال 

  :نجد العنف سلوك من والحد للتقلیل ّاتخاذها

بالفصل وأنه ال یمكن اإلستهانة بها ومن أن یعترف المدرس بأن العنف هو مشكلة خطیرة وموجودة  -

ثم یتعین على المدرس تزوید التالمیذ بمعلومات واضحة داخل الفصل عن موضوع المشاغبة 

ومناقشتها في سیاق منهج دراسي وقد یستعین المدرس لتوضیح ذلك ببعض األفالم المتصلة بمشكلة 

ضیح أن العنف سلوك مرفوض وغیر العنف والمشاغبة والمسجلة على شرائط فیدیو وذلك بهدف تو 

  .مقبول إجتماعیا

تعامل المدرس بشكل مباشر مع سلوك العنف عندما یالحظ حدوث مشاغبة في الفصل في الحال  -

ألن ذلك یجعل التلمیذ العنیف والمشاغب یدرك أن المدرس ال یتسامح مع سلوك العنف داخل الفصل 

 . ل بعض األقرانوأنه ال یسمح أن یساء معاملة التالمیذ من خال

 من وذلك الخاصة، خبراتهم عن اإلفصاح على یشجعهم ذلك ألن للتالمیذ المالئمة األنشطة توفیر -

والرسم والكتابة ولعب الدور وغیرها وذلك لفهم موقف العنف حیث یجعل بعض  المناقشة خالل

ساعدهم في التعرف التالمیذ یقومون بدور كل من المشاغب المعنف والضحیة والمتفرج وذلك لكي ی

 .على مدى ما یشعر به كل من المشاغب والضحیة والمتفرجین من حدوث العنف والمشاغبة
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 .فصلال داخل العنف ضد سلوكیة ومعاییر قواعد بناء في التالمیذ مشاركة -

 .الجماعي العمل على والتشجیع التعاوني السلوك التالمیذ تعلیم -

 )396 :2007 حسین، العظیم عبد طه(. العنف كسلو  حول التالمیذ مع مناقشات عقد -

 من للتخفیف وذلك ،القانون یسمحه ما حدود في  لألستاذ، الحریة إعطاء -

 صفه داخل یجري بما األدرى كونه بنفسه لها یتعرض التي للمشكالت وحله یعیشها، التي الضغوطات

.(Isidri Fethi ,2008 : 23)               

.                                             تعدیله  أو التالمیذ سلوك لتغییر المؤهلین األفراد وأهم للسلوك، الوحید هالموج هو ستاذفاأل    

  )848 : 2002 بركات، زیاد (

  :وعلیه یجب العمل على

 في إخفاقه ألن باختصاصه، لیست مادة بتدریس األستاذ یكلف فال  :التربوي االختصاص احترام-

 . العجز ذلك لتغطیة كوسیلة العنف إلى اللجوء عند ینجم تدریسها

 التدریس وطرائق المتعلم بخصائص المربي جهل ألن  :لألستاذ الوظیفي بالتكوین الجدي االهتمام -

 .الطرفین بین العالقة توتر عنه ینجر

 بالجان على واالقتصادي السیاسي الجانب ترجیح بذلك ونعني : الثغرات سیاسة عن التخلي -

 إلى سلبیة عناصرل لتسل الفرصة هو المباشر والتوظیف اإلستخالف على القائم التوظیف التربوي،

 .العالقات تنظم كانت التي التربویة القیم إهدار عن مسؤولة تعتبر والتي التربیة قطاع

  الجتماعيا بالسلم رـــویستهت ةــالمهن اتــــبأخالقی لــــیخ رــــعنص لــــك ادـــبإبع يـیقض  :التشریعات سن

 أ  أخ/أوت/ 778 /171 رقم قرار مثل المجتمع تمیز التي والدینیة واألخالقیة الثقافیة القیم ویتحدى

 الذي   1992جوان 01 في المؤرخ 2 رقم القرار وكذلك بالتالمیذ خاصة مواد تسعة على إحتوى الذي

 فریق( .مراحلها بمختلف التعلیمیة مؤسساتال  في باتا منعا التالمیذ تجاه والعنف العقاب منع یتضمن

 )24:،د سالتربوي البحث
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 إلستبعاد التعلیمي بالسلك اإللتحاق في للراغبین النفسي الفحص إعتماد باإلضافة إلى    

 مواجهة إلى التلمیذ دفع عنه یترتب تواجدها ألن العدوان إلى نزوع لها التي العصابیة الشخصیات

 االقتصادیة الضغوط من یتحرر یجعله بما للمعلم المادي الوضع تصحیح و.مضاد بعنف عنفها

 إلى هــــیدفع الذي رـــالتوت له سبب هـــإحتیاج ألن التقدیر وسوء مــــبالظل رــــیشع فال  عاتقه على الواقعة

 .التالمیذ مع التعامل عند والعنف الخطأ

 التالمیذ عند مكانته تنقص ال لكي یرالتحض حسن على المعلم تساعد التي الوسائل توفیر وكذا   

 اإلضراب في نفسه عن یعبر عنف إلى ذلك یتطور أن إلى ویحدث الطرفین، بین الخالف ذلك ویتولد

 .األسالیب من ذلك إلى وما السخریة أو المدرسة عن

 على اإلطالع له حـــــتتی ه،ـــوخارج الوطن داخل تربصات يــــــف التربوي ارــــاإلط اشتراك والعمل علــــى

 طریقته ویهذب األخطاء، نــــم بذلك فیتحرر أسلوبه بمقارنة ذلك له ویسمح م،ــــوالتعلی التربیة أسالیب

 اإلنسانیة بالمبادئ النشء لتزوید ةــــالتربی ةــــأهمی تظهر اــــوهن .أداء وأحسن سیطرة رــــأكث هــــیجعل بما

 نصب دمـــوع رــــاآلخ الرأي على حـــــوالتفت وة،ــــواألخ ةــــوالعدال التواصلو  الود على تحث يــالت ةــــالنبیل

 راهــــاإلك على ومـــــــتق ال اذــــلألست ةـــالحقیقی ةــــــالقیم أن لــــنی رىـــــوی.   األخرى لمعتقداتل العداد

 مربي كل رأیه حسب ألن نیف،الع السلوك على یقضي لكي القهریة األسالیب واستعمال امـــواإلرغ

  .  سلطته نقص على یبرهن واإلجبار اإلكراه إلى یضطر

  :المدرسي العنف سلوكات مواجهة في اإلدارة المدرسیة دور: ثانیا

 مدارس هناك إذ د؛ــــــالسائ يـــــالمدرس النظام باختالف العنف اتـــــــسلوك ةـــــمواجه برامج تتعدد    

 من یخفض ى الزي المدرسي والذي عل مبنیة وهي "الرسمي الهندام " أو " الرسمي الزي" نظام تتبنى

 .ةــــمالئم تعلم ةــــــبیئ خلق على ویساعد ذــــــالتالمی اتـــــــاتجاه من ویحسن اطــــــــــاالنضب حوادث

 من ةـــــالوقای يــــــــف الــــــــفع بدور ةــــــالمدرس تشارك وفیها ة؛ـــــــالمراقب جـــــببرام یعرف ما اكــــــوهن    

 ویستخدم "دودـــــالمس يـــــالمدرس رمـــــالج جـــــبرنام" جـــــالبرام هذه ةــــــأمثل ومن ي،ــــــالمدرس العنف

 اءــــأثن المدرسة يـــــف ىـــــیبق أن ذــــــالتلمی من یتطلب وهو المدارس، نــــــم العدید يـــــــف البرنامج ذاـــــــه
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 طلب على اءً ــــبن ةـــــالمدرس بمغادرة التالمیذ لبعض - فقط - حـــــیسم أن على ي،ـــــــــالدراس ومــــــــالی

 )316- 315: 2007 حسین، العظیم عبد طه.      (األمر ولي من مكتوب

 الظروف تحسین أي التلمیذ، یاجاتاحت وتوفیر التربویة المؤسسات في الموجود النقص دراسة محاولةو 

     Nalan,Genç.2008:166). (. للتلمیذ واالنفعالیة العقلیة القدرات تنمي التي المدرسیة

 في دوره یتمثل الذي المعرفي العالج عن موسى العزیز عبد علي رشادباحث ال تحدث حین في     

 وغیر السلبیة معتقداته أنظمة توضیح على العمیل مساعدة

 .مختلفة مشكالت حدوث إلى تؤدي والتي نطقیةالم

 انفعاالته أفكاره، سلوكه، أساس على تلمیذال مع التعامل • :وهي أسس على المعرفي العالج یقوم

 .الالشعوریة القوى إهمال مع وأهدافه،

 .الضعف جوانب على التركیز من أكثر العمیل في القوة جوانب على التركیز •

 .البیولوجیة دوافعه من أكثر الشخصیة ألهدافه طبًقا یتشكل لالعمی سلوك ن أ معرفة •

  بنفسه وشعوره وعیه زیادة تتضمن والتي العمیل، یریدها التي التغیرات تحقیق على العمل •

 )414: 2009 موسى، العزیز عبد علي رشاد(  .به بالمحیطین و 

 معا العمل واإلداریین والتالمیذ لألساتذة تسمح عملیة خطة وضع وجوب إضافة ویمكن      

 .القرارات اتخاذ في المعنیة األطراف وكل التالمیذ إلشراك وذلك 

یتضـح دور اإلدارة المدرسیـة و النظام اإلداري فـي وقایـة التالمیـذ والمعلمین من األعمال العدوانیة أو 

ام بالعمل الذي یحقق دفعهم إلى ممارسة هذا النمط من السلوك وذلك بناء على قدرة هذه اإلدارة بالقی

ة و ـــة بالمرونـــــام اإلدارة المدرسیــــدان التربوي لـذا یجب أن یتمیز نظـــــه وسط هذا المیــــــن وسیادتــــــــاألم

المتابعة لقضایا التالمیذ و المعلمین والرقابة على المعلمین ومتابعة األداء الذین یقومون به وذلك من 

روز الظواهـر السلبیـة التي تهدد النظام التعلیمي و التـي قد تنتج األفـراد أجل العمل على عدم ب

  .السلبییـن والمضادین للمجتمع
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 تمیز التي ةـــوالتربوی ةـــــالنفسی ةـــالمعرف هــــفی تتوفر ال لمن تربویة مؤسسة إدارة تولیة یعقل الف      

 تسییر حسن لضمان وحدها تكفي ال المجردة انویةالث فالمعرفة یقودها التي المؤسسة ومناهج تالمیذ

 التالمیذ بخصائص المؤسسة مدیر إلمام ضرورة االعتبار بعین األخذ من البد ثم ومن المؤسسات

 علم من اــــشیئ المدیر تكوین برنامج یتضمن أن فالبد  .إدارتها یتولى يــالت ةــــالمؤسس في ةـــــالنفسی

 .القیادة أصول ىعل لیتعرف االجتماعي النفس

 .دیكتاتوریة وغیر متسیبة غیر مدرسیة إدارة تكوین  -

 . المراهقین مع التعامل طرق وتعلیمهم النفسي الجانب في تربویین مساعدین تكوین -

 أن من أبعد دورهم یؤكدوا أن وعلیهم نفسانیین، مرشدین أو التوجیه مستشاري تنصیب  -

نما التخریب، من التالمیذ ومنع الدراسة على مقتصرا یكون  على  التعرف إلى یتعداه أن البد وإ

 اإلدارة وبین بینهم والتوفیق والتوجیه بالنصح تجاوزها على ومساعدتهم ومعاناتهم التالمیذ مشاكل على

  .واألساتذة

  

  

 

  :السلوكیات العنیفة مواجهةدور مستشار التربیة في : ثالثا

  لتلمیذ كفرد والمدرسة كمؤسسة اجتماعیة تنظیمیة قسم االستشارة التربویة على مساعدة ایعمل      

  للعمل بجودة عالیة ، والى اإلستغالل األقصى للطاقات الكامنة بهم على أحسن وجه  بهدف إیصالهم

هذا األخیر الذي  یعتبر اإلرشاد التربوي .جو داعم بناء ومتقبِّل ، باإلعتماد على اإلرشاد التربوي في

وي ــــــالم التربــــم ،اإلعــــــاس ،التقویـــــــــالقی: توجیه یقسم إلى خمسة أقسام وهي فرع من فروع التوجیه وال

ه و إن ـــــــاد والوضع والمتابعة فإمكاننا القول أن اإلرشاد لبن التوجیه وفرع من فروعــــــوالمهني ، اإلرش

محمد الطیب العلوي ( .الخدمات التوجیه ماهو إال الخدمات النفسیة التي تقدم لآلخرین و أهم هذه 

،1980:30 .(  
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اإلرشاد غالبا ما یكون على صورة عالقة بین شخصین هما المرشد والمسترشد فقد یقوم ف        

الموجه بقیاس  ذكاء التالمیذ أو تعریف التالمیذ الجدد وأقسام و مرافق المدرسة أو الجامعة أو تعلیم 

مكن أن یدعو الموجه أحد المهندسین إلى المدرسة لیوضح أسلوب المذاكرة الصحیحة كذلك من الم

للتالمیذ متطلبات وشروط مهنیة الهندسیین إلى المدرسة لیوضح للتالمیذ متطلبات وشروط مهنیة 

الهندسة وفروعها و أقسامها المختلفة ویجیب عن األسئلة التي یمكن أن یواجهها التالمیذ بهذا الشأن 

ض علیه رغبته تلك ،وما على المرشد إال اإلصغاء إلیه ومساعدته على مكتب المرشد التربوي ،و یعر 

التفكیر الصحیح في هدا الموضوع الذي یعد بمثابة المشكلة بالنسبة للتلمیذ ، بید أن المرشد في مثل 

هده الحالة ال یهمل على اتخاذ قرار خاص بالتالمیذ غنما بترك له  حریة اتخاذ قراراته لنفسه وبنفسه 

.  

عدیدة فمنها ما ینصب على الجانب الوقائي الذي یسعى إلى إرشاد التلمیذ وذویه  أدوار المستشارإن *

وأقرانه إلى عدم الوقوع في المشكالت المختلفة عن طریق تبصیره بتلك المشكالت قبل وقوعه فیها 

یق ذلك الغرض مستخدما لتحق، وباألضرار النفسیة و االجتماعیة والتحصیلیة المترتبة على الوقوع فیها

حصص  اإلرشاد الجماعي واإلرشاد الجماعي العالجي والمحاضرات  والنشرات  وكل وسائل اإلرشاد 

إلخ                                                                                            .....المتاحة له في المدرسة نشاطات أو عن طریق وضع ملصقات جداریة

أما الدور الثاني الذي یستطیع القیام به فهو اإلرشاد النهائي الذي یتمثل بالدفع بقدرات التلمیذ     

لدى التلمیذ من تلك القدرات واإلمكانیات ومما  المختلفة للوصول بها إلى أقصى حد ممكن مستثمرا ما

طمح لها الفرد ألن النمو السلیم یعنى اإلنتاج ویعنى السعادة الشك فیه فإن النمو هذا أقصى غایة ی

ومن أهم هذه المشكالت  مشكالت عدم ، ویعنى التخلص من المشكالت التي لها عالقة بالنمو 

النضج المختلفة ومشكالت  عدم الشعور باألمان ومشكالت السلوك غیر االجتماعي ومشكالت 

الجانب العالجي الذي یصبح ضرورة حتمیة إذ لم یستفد التلمیذ  أما الدور الثالث فهو. العادات السیئة
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وهذا الجانب یتطلب من المرشد الدرایة والمعرفة العمیقة بأسالیب اإلرشاد ،من وسائل اإلرشاد الوقائي 

  وفنیاته من مقابلة ودراسة حالة

حدوثها  بهدف مساعدة التلمیذ للتخلص من المشكالت أو الحد من،الخ .....و إرشاد جماعي 

وتكرارها لیستطیع أن یسیر في طریق النمو ألنه مما الشك فیه بأن المشكالت تحد من استمراریة 

  .النمو عند الفرد

و یختلف اإلرشاد الذي یقدم للتلمیذ بإختالف درجات نموه النفسي والجسمي والعقلي واالنفعالي     

صبا على تحقیق حاجات البقاء والسالمة ففي المدرسة األساسیة یكون التركیز من، الخ....والحركي 

حیث أن بعض التالمیذ یعانون ،العامة عند الطفل و إشباع حاجاته البیولوجیة من طعام وكساء 

بشكل كبیر من الفقر والعوز وقلة ذات الید وال یستطیعون الحصول على الحد األدنى من المتطلبات 

سالمة العامة فتنصب  جهود المرشد على توعیة أما في مجال ال.الغذائیة الالزمة لنمو جسم الطفل

بضرورة عدم العبث باألدوات الكهربائیة واألدویة والنار والمواد الكیمیائیة لكي ال یلحقه ضرر . التلمیذ

  .أو إعاقة نتیجة حوادث السیر المتوقعة

حوج ما یكون ي عمر الروضة أو المدرسة االبتدائیة  هو أفإن الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة و    

إلیه هو هذا الجانب لذلك فإنه یقع على عاتق المرشد التربوي تبصیر التلمیذ بالنواحي التي قد تؤرق 

سالمته وصحته ونموه مثل األمراض الساریة والمعدیة وأن على المرشد أن یبصر ه بالطرق التي 

الصحة المدرسیة تمنع وقوعه في مثل تلك األمراض وضرورة عرض التالمیذ المرضى على طبیب 

دوریا خاصة أن أمراض الصف كثیرة مثل األنفلونزا والتفوید والشلل والجدري لذلك فإنه یقع على عاتقه 

أیضا ضرورة ، إرشاد األهل وخاصة األمهات الحوامل إلى ضرورة خضوعهن للفحوصات الدوریة 

ى إغفال المرشد لجوانب النمو وعند الوالدة فالبد من تطعیم األطفال للوقایة من األمراض وهذا ال یعن

ولكن السالمة العامة تعتبر المطلب ، األخرى التي التقل أهمیة عن نموه الجسمي وسالمته العامة

الرئیسي الذي یسبق تلك الجوانب لذلك یجب التركیز على هذا الجانب في مراحل نمو الفرد األولى 

  .)272: 2006العزة ، سعید حسنى (. خاصة أنه یكون ضعیفا وبحاجة إلى مساعدة ،
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والحقیقیة أن المرشد لوحده الیستطیع النهوض بجمیع مراحل النمو المختلفة بدون تعاون األهل       

والمعلمین والمجتمع المحلي معه فاألهل یلعبون الدور الرئیسي في تربیة الطفل التربیة السلیمة التي 

یة والجسمیة و یأتي دور المرشد لیكمل متابعة تحمیه وتقیه من الوقوع في األمراض النفسیة واالجتماع

سیر جوانب النمو المختلفة في مختلف جوانب حیاة الطفل وتلعب المؤسسات االجتماعیة من دور 

رعایة ونواد وجمعیات خیریة دورا كبیرا في وتنمیة جوانب النمو االجتماعي والقیادي،و في صقل 

و یختلف دور المرشد باختالف أعمار التالمیذ .مجالمواهب الطفل وتنمیة میوله وقدراته في ذلك ال

ومراحل نموهم ونضجهم واختالف مشكالت النمو حیث أن ما یحتاجه األطفال في المراحل األولى 

إن ، من النمو في المدرسة االبتدائیة غیر ما یحتاجه األطفال في المرحلة المتوسطة أو المتأخرة

والثانویة لذلك فإن .األطفال المراهقین في المرحلة األساسیة  األطفال في المدرسة االبتدائیة هم غیر

اإلرشاد ینصب في كل مرحلة من مراحل النمو ،فالتربیة الجنسیة وتكوین الصداقات من الضرورات  

التي یجب إرشاد التالمیذ وتوجیههم فیها یعكس األطفال الذین یكونون أحوج ما یكونون إلى النجاة 

وسوف نتطرق إلى دور المرشد في ،تهدد سالمتهم الجسمیة والنفسیة وعدم التعرض لمشكالت 

 2006سعید حسنى العزة ،(.المدرسة االبتدائیة والمتوسطة والثانویة لتوضیح دوره في تلك المدارس

:273(  

ومن أهم المشكالت التي تعاني منها مؤسساتنا التعلیمیة نجد عدم التكیف الدراسي، تخریب        

وعلیه سنحاول أن توضیح دور االستشارة التربویة ....لفوضى والشغب، التغیب الدراسيالممتلكات، ا

  .في التقلیل من هذه المشكالت قدر المستطاع 

تحتل ظاهرة التخریب في المدارس مركز إهتمام كبیر لدى : مشكلة التخریب في المدارس/01 

  . عملیة التربویةلما لها من أثر سلبي على مدخالت ال  المجموعة التربویة ككل

.                           "السلوك الذي یقوم به الفرد بهدف تدمیر ممتلكات اآلخرین أو الممتلكات العامة :" والتخریب هو

  ).296:2007عبد اللطیف دبور،عبد الحكیم الصافي،(
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  یة  مدرسیة وهناك عدة عوامل تساهم في إنتشار الظاهرة من بینها عوامل بیولوجیة ، نفسیة ،أسر 

جتماعیة ومن أهم الخطوات التي من شأنها أن تقلل من حدة العملیات التخریبیة  .تفسیرات معرفیة وإ

التقرب من التالمیذ ومحاولة  معرفة أسباب هذه السلوكیات : للممتلكات والتي یجب معرفتها هي 

لعلة أخرى  وبالتالي من العدوانیة وتحدید مصدر التخریب ألن هذا األخیر ال یخرج عن كونه عرضا 

فإذا تبینا أن مصدره الثورة على . المهم التعامل مع الدوافع ومصادر النشاط التي تؤدي إلى ظهوره 

ن كان مصدره المیل للمعرفة  البیئة فعلینا إزالة أسباب هذه الثورة من أساسها في كل من البیئة والفرد وإ

...  تتعارض مع رغبتنا في المحافظة على ما نملك فعلینا أن نوجه هذا المیل وجهة تفید الفرد وال

  ).299: 2007عبد اللطیف دبور ،عبد الحكیم الصافي،(

بعدها یتم االتصال باألولیاء من أجل إطالعهم على السلوكیات غیر السویة التي یقوم بها أبنِاهم    

لتلمیذ  ومن ثمة التعاون وفي نفس الوقت یحاول التعرف على الظروف األسریة والبیئیة التي یعیشها ا

معهم في حل المشكالت التي یعاني منها أبناؤهم من خالل االستفسارات النفسیة والتربویة وتبصیرهم 

  .بكیفیة رعایتهم رعایة سلیمة

  :  مشكلة عدم التكیف الدراسي/ 02

ه ،والتكیف لكي نحدد مفهوم أو تعریف التكیف الدراسي البد أن نحدد أوال المفصود بالتكیف ذات     

یشیر محاولة الفرد أحداث نوع والتوازن مع البیئة التي یعیش فیها وقد تعددت واختلفت االتجاهات 

نحو مفهوم التكیف بفعل تباین فكر ورؤیة البعض  له مع زیادة وكثرة استخدامه في العدید من میادین 

ریف ولمان الذي عرف التكیف الفكر اإلنساني فقد عرف التكیف بالعدید من التعاریف ، من أهمها تع

  . التغیرات الضروریة لمواجهة متطلبات المجتمع ومواقف العالقات الشخصیة "بأنه 

تغییر سلوك الفرد كي ینسجم مع غیره من األفراد خاصة بإتباع :" ویعرف یوسف مراد التكیف بأنه-

  ). 44: 2007إسماعیل محمد الغول  ،ھادي مشعان ربیع ،(         ".التقالید والخضوع لاللتزامات االجتماعیة
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محاولة الفرد إحداث نوع من التواؤم و التوازن بینه وبین : "ویعرف أحمد عزت راجع التكیف بأنه -

بیئته  المادیة أو االجتماعیة ویكون ذلك عن طریق االمتثال للبیئة أو التحكم فیها أو إیجاد حل بینه 

  ) 32: 1995حمد عزت راجع،أ(  ."وبینها

                                                ."العملیة التي یزداد بها اإلنسان تالؤما مع البیئة: "یحیا الرخاوي  فیعرف التكیف بأنه أما-    

  . ) 49: 1980یحیا الرخاوي ، (

ن من خالل التعاریف السابقة یمكننا أن نستنتج أن التكیف هو تلك العملیة التي یحقق ع           

طریقها الفرد نوعا من التوازن في عالقاته االجتماعیة والتي یستطیع من خاللها إشباع حاجاته في 

حدود ثقافة المجتمع الذي یعیش في إطاره أما تعرضه لبعض المشكالت فقد یؤدي إلى عدم االستقرار 

  .وبالتالي إلى عدم التكیف االجتماعي 

اإلدراك هو عملیة تأویل اإلحساسات   : العوامل النفسیةعدم القدرة على االدراك والتمییز لبعض  -

تأویال یزودنا بمعلومات عماني عالمنا الخارجي ، أوهوا لعملیة التي تم بها معرفتنا لما حولنا من 

األشیاء عن طریق الحواس، وهذا اإلدراك یتأثر إلى حد كبیر بالحالة النفسیة التي علیها الفرد مثل 

ق ،بحیث یجعله یسقط عیوبه ومقاصده السیئة على غیره من األفراد فیسيء تأویل الكبت أو األلم والقل

سلوكهم فالتلمیذ المرتاب فینفسه الذي الیعترف لنفسه بدلك یرى الریبة في غیره والدي یكبت العداوة 

  ). 219-201: 1995أ حمد عزت راجع، ( .....للغیر یرى العداوة في سلوكهم 

بما أن اإلرشاد التربوي هو :   عالج مشكلة عدم التكیف الدراسي  دور مستشار التربیة في -

على تحقیق التوافق والصحة النفسیة مما یدفع بهم إلى رسم صورة عن حیاتهم  عملیة مساعدة التالمیذ

المستقبلیة ووضع أهداف یمكن الوصول إلیها وبالطرق السلیمة فان المرشد التربوي یمكن أن یساهم 

الجة مشكلة عدم التكیف الدراسي للتالمیذ من خالل اتخاذه مجموعة من اإلجراءات بدور كبیر في مع

  .من أهمها

أن یقوم باللقاءات بالتالمیذ وخصوصا المبتدئین منهم ویحاول أن یخلق لهم الجو النفسي المالئم *  

عن  للتكیف السلیم عن طریق تعریفهم على بعضهم وعلى مدرسیهم وتزویدهم بالمعلومات الالزمة
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طریق الدراسة ،ومتطلبات كل مرحلة دراسیة كما یساعد على حل مشكالتهم وتعریفهم على كیفیة 

  .المذاكرة وعلى كیفیة استغالل أوقات الفراغ

  .مساعدة التالمیذ على مواجهة مشكالت المراهقة والتكیف السلیم لها* 

  .ج االهتمام بالحالة الصحیة للتالمیذ،ومساعدة من یحتاج منهم للعال* 

  .حث المعلمین على ضرورة اشتراك جمیع التالمیذ على ممارسة األنشطة المصاحبة للمنهاج* 

  .حث المدرسین كذلك على ضرورة إشراك جمیع التالمیذ في ممارسة األنشطة * 

من  حث المدرسین على ضرورة تسجیل المالحظات عن ردود فعل الوجدانیة واالجتماعیة للتالمیذ* 

  ). 50: 2007ادي مشعان ربیع ،اسماعیل محمد الغول ،ھ (.موقف آلخر 

العدوان كما عرفناه سابقا هو سلوك موجه ضد اآلخرین یكون القصد منه   :مشكلة العدوانیة/ 04

إیذائهم بشكل مباشر أو غیر مباشر لفظیا أو جسمیا وبدلك فهو مشكلة تستوحي الوقوف عندها 

على األفراد ،أبناء وأولیاء أمور ومعلمین وبالتالي على والتعرف على مسبباتها وما تتركه من آثار 

ومن مظاهر العدوان نجد .المجتمع بقصد وضع الحلول لها ومحاولة عالجها أو التقلیل من  آثارها 

  .العدوان الغیر مباشر- 4العدوان المباشر   -  3العدوان اللفظي  -2العدوان البدني    -  1:

  .)94 - 50: 2007مشعان ربیع ،اسماعیل محمد الغول ،ھادي (    .مزيالر العدوان   -5 

ى ارتكاب ـــــة للفرد  المنبوذ إلـــــي من قبل الجماعـــــة بسبب ظاهرة الرفض االجتماعــــج العدوانیـــــتنت  

اعتداءات على زمالئه كالكالم البذيء أو تحطیم أغراضهم أو ضربهم فاألفراد المنبوذون اجتماعیا 

ة  وقد تكون ـــــار والتنفیس عن الدوافع المكبوتـــــام ورد االعتبــــــي االنتقـــــر الرغبة فـــتأثی یكونون تحت

ة بین زمالئه  وخاصة عند ـــــرة والشعبیـــــــول على الشهــــرد للحصـــــة الفرد منبعثة من دافع الفــــعدوانی

ن لحب الظهور أمام زمالئهم ــــــا إزاء المدرسیـــــا عدوانیـــــوكر من المراهقین یبدون سلــــــالمراهقین فالكثی

  . ) 2003:232مصباح عامر،  (    .بمظهر الشجاعة والقوة وخاصة أمام الجنس اآلخر
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كما یمكن أن یكون السلوك العدواني نتیجة طبیعة لعدوانیة الجماعة وجنوحها فهي تنشئ أفرادها      

على اآلخرین وتجاوز القیم والنظام االجتماعیین القائمین ویظهر ذلك بجالء  على العدوانیة واالعتداء

   ) 2003:232مصباح عامر،  ( .في جماعات جنوح األحداث

بما أن األسرة هي المؤسسة األولى والبناء األساسي : " وضع األسرة*    أما عن أهم أسبابه فنجد -

وعلیه فان األسرة التي تسود فیها العالقات :لتكوین شخصیة الطفل وتشكیل سلوكه في المجتمع 

. المتوترة بین األبناء أو بین األبوین تجد أبنائها على الغالب متوترین وتسهل استثارتهم ألتفه األسباب 

كما أن انخفاض المستوى الثقافي لألسرة قد یكون سببا في زیادة اتجاه األبناء نحو سلوكیات غیر 

لى الغیر ولیس األمر مقصورا على األسر المفككة بل إن بعض مرغوبة ومن ضمنها االعتداء ع

األسر المستقلة اجتماعیا كذلك قد تخرج للمجتمع أفرادا غیر سویین ،فقد تكون عملیة 

والرعایة الزائدة –التسلط القسوة :االجتماعیة السلیمة أو تقوم على اتجاهات والدیه سالبة مثل"التنشئة

  )211:  1990حامد عبد السالم زھران، (  .لتفرقة في المعاملة والتدلیل ،اإلهمال ،الرفض وا

تؤكد الدراسات أن معظم األفراد یتعلمون العدوان من خبراتهم في األسرة معینة : التقلید والمحاكاة*

وثقافة معینة وهده الخبرة تلعب دورا في االرتقاء بالعدوان أو منعه فاألمریكیون یعلمون أوالدهم العدوان 

مباشرة أو غیر مباشرة ودلك ألنهم یؤیدون العدوان حیث أن األطفال یتعلمون فنون القتال في  بطریقة

  .بعض األحیان وهناك أیضا األلعاب العدوانیة التي تظهر أن إیذاء اآلخرین أمر مقبول

   ) 2003:232مصباح عامر،  ( 

حیث أن انتصار الطفل في باإلضافة إلى ذلك فان اآلباء یشجعون األبناء على العدوان          

  .المشاجرة یقابل بالموافقة أو المكافأة 

حیث أن إحباطات الحیاة الیومیة تستثیر الدافع إلى العدوان لدى  :التعرض المستمر لإلحباط -

اإلنسان ، أي أنك تتصرف بعدوانیة عندما یمنعك عائق ما من تلبیة حاجتك أو الوصول إلى هدفك، 

لذین یأتون من بیوت یكون األب غائبا عنها فترة طویلة یظهرون تمردا على فقد لوحظ أن األوالد ا

  ؤالء هاألنثوي لألمهات اللواتي یحملن أعباء إضافیة،بأن یصبحوا شدیدي العدوان،وأكثر  التأثیر
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  .هي دلیل الرجولة اآلخریناألوالد یتصرفون كما لو أنهم یعتقدون بأن التصرفات العدوانیة تجاه 

  ) 265: 2007عبد اللطیف دبور ،عبد الحكیم الصافي، (                                  

ومن األسباب أیضا أن الرضوخ لمطالب الطفل الذي تنتابه نوبة من نوبات : تدعیم العدوان" – 

ا األسلوب ذالغضب إنما هو في الواقع یدعم سلوك الغضب حیث یشجع هدا الطفل على اللجوء إلى ه

مطالبه وتحقیق غایاته كذلك یوجد هناك من اآلباء من یدعم السلوك العدواني لدى للحصول على 

  .ا السلوك أو ینصح بهذاألطفال ودلك عندما یرضى عن ه

الطفل المدلل هو الطفل الذي تعلم للحصول على طلباته دون شرط أو : التدلیل والحمایة الزائدة - 

لدالل قد یكون ممكن داخل األسرة غیر أن األمر یختلف قید من جانب األب أو األم أو األخوة ،وهدا ا

عندما یخرج الطفل إلى البیئة الخارجیة ،حیث غالبا ما یصطدم مع زمالئه في المدرسة الدین یكون 

ا فهو لن یحصل منهم على ما ذلهم نفس الرغبات وتطلعات وأهداف ،مثله یریدون كذلك تحقیقها ،ل

ى ــــــها في المنزل ،مما یدفعه في غالب األحیان إلى اللجوء إلیرید بالسهولة التي كان یحصل علی

فالمحرومون   السلوك العدواني إضافة إلى الحرمان العاطفي كالحرمان من عاطفة األبوة أو األمومة 

  )97 :2007ول ،ــــھادي مشعان ربیع ،اسماعیل محمد غ( ".ه العاطفة یمیلون أكثر إلى العدوانیةذمن ه

كذلك یحدث العدوان عند الطفل عندما یحدث تغییر جوهري  -:  رات في حیاة الطفلحدوث تغی -

في حیاته مثل مرحلة الفطام ومرحلة الذهاب إلى المدرسة أو االنتقال من مدرسة إلى أخرى أو تغییر 

  .مكان جلوسه داخل الفصل 

عر النقص والعدوانیة هناك من الوالدین أو من المعلمین من یحاول إثارة مشا: الشعور بالنقص - 

.    الخ...الغباء أو قلة الذكاء أو بانخفاض مستواه التحصیلي : لدى األطفال بمعایرته بأمر ما مثل

وقد یعتمد ذلك أمام إخوته أو زمالئه في المدرسة مما یشعر الطفل بالدونیة ویزرع في نفسه الشعور 

ي محاولة لتجاوز هدا العیب باالعتداء على بالنقص وعدم الكفاءة مما یدفع به في كثیر من األحیان ف

  .زمالئه أو إخوته 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


إن دراسة أسباب هذه الظاهرة الخطیرة ومسؤولیة  :دور مستشار التربیة  في عالج مشكلة العدوان -

وضع الحلول الناتجة عنها، ال یمكن حضرها بجهة واحدة فقط أو شخص واحد فقط بل یجب أن 

واألهلیة في هذا األمر ،كما أن معرفة أسباب العنف یساعد  تشارك جهات عدیدة الرسمیة منها

المؤسسات التربویة واالجتماعیة على السیطرة على هذا السلوك اإلنحرافي ودور المرشد على ضرورة 

تشجیع أبنائهم على استثمار ما لدیهم من قدرات ومهارات مختلفة وتنمیة هده القرارات لیستخدموها 

وكذا حث المدرسین و إدارة المدرسة على ضرورة تطویر األسلوب العقابي . فیما ینفعهم ویفیدهم 

باإلضافة إلى . داخل المدرسة واالبتعاد عن األسالیب التي تنمي االتجاهات نحو العنف لدى التالمیذ 

عقد ندوات توعیة للتالمیذ تساهم في إرشادهم نحو اآلثار السلبیة الناتجة عن مصاحبة أو مرافقة 

سوء أو تقلید النماذج السیئة في االعتداء على اآلخرین واستقطاب الشخصیات المؤثرة في أصدقاء ال

نفوس الشباب في هذا السلوك تقدیم النصح واإلرشاد للجهات ذات العالقة بضرورة االهتمام باألطفال 

لهم بدال التي لدیهم مكبوتات وذلك عن طریق فتح النوادي المختلفة الریاضیة والثقافیة واالجتماعیة 

تركهم لرفاق السوء في الشوارع یتعلمون منهم السلوكیات غیر المرغوبة والعنیفة   فعلى سبیل المثال 

التجربة التي تم تطبیقها في دولة الكویت والتي تقوم بها لجنة الصحبة الصالحة بجمعیة اإلصالح 

ھادي  ( .تخصص برامج االجتماعي بدولة الكویت ویشرق علیها الدكتور محمد بن فهد التوبة الم

  )99-98 :2007مشعان ربیع ،اسماعیل محمد غول ،

المراهقین وتقوم على أساس مساعدة األسر في تربیة األبناء عن طریق إیجاد برامج تربویة هادفة 

  )99-98 :2007ھادي مشعان ربیع ،اسماعیل محمد غول ، ( .متنوعة تلبي احتیاجات المراهقین

إن الصیاح والفوضى من إحدى المشكالت التي تأخذ حیزا من    :ىمشكلة الصیاح والفوض/ 05

االهتمام في البیئة الصفیة، من أهم مظاهره سماع المدرسین أصوات في غرفة الصف دون أن یدركوا 

مصادرها، كما أن تبادل أطراف الحدیث أو الهمس بین تلمیذ وأخر في غرفة الصف وفي أثناء شرح 

  )308-307: 2007ر ،عبد الحكیم الصافي،عبد اللطیف دبو ( .المعلم
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أیضا تحدث أحد التالمیذ بصوت عال أثناء إجابة المعلم أو زمیله على السؤال قاصدا اختبار       

معرفتهم بموضوع الدرس ، وقد یترك التلمیذ المكان المخصص له ، أو یتجول أو یجري بغرفة الصف 

عدم معرفة التلمیذ :تؤدي إلى هذه السلوكات نجدأماعن أهم األسباب التي . ، مخالفا نظام الصف

لنظام وآداب السلوك في الصف ، وتوفر صداقة متینة بین التلمیذ وزمیله بحیث تشجع أحدها أو كلیها 

على التفاعل والتحدث معا، كذلك حب لظهور أو التظاهر بالمعرفة لغرض نفسي یتجسد غالبا في 

نوع التربیة األسریة للتلمیذ أو وجود نزاعات بین أفراد  .جذب إنتباه الزمالء وكسب ودهم وتقدیرهم

األسرة مما یثیر لدى التلمیذ عادات غیر مستحبة في التحدث ومخاطبة األخرین، شعور التلمیذ بالغیرة 

من تفوق قرینة علیه أكادیمیا أو إجتماعیا أو منافسته له ، مما یدعوه إلى الشغب للتقلیل من دور 

  . التغطیة علیه وعدم إتاحة الفرصة له الزمیل المتفوق أو

  .وجود قدر كبیر من الطاقة والمجهود والنشاط لدى التلمیذ ، وال یتمكن من كبته

  :ویستطیع مستشار التربیة عالج مشكلة الصیاح والفوضى من خالل 

  .التقرب من التالمیذ ومحاولة كسب ثقتهم، من أجل معرفة أسباب هذه السلوكیات العدوانیة-

بعد معرفة األسباب المؤدیة لها، یعمل على مساعدتهم لتخطي المشكالت التي من شأنها أن و  -

  .تساهم في إحداث الشغب والفوضى وباألخص وهم یمرون بمرحلة المراهقة 

االتصال باألولیاء من أجل إطالعهم على السلوكیات غیر السویة التي یقوم بها أبنِاهم وفي نفس -

ى الظروف األسریة والبیئیة التي یعیشها التلمیذ  ومن ثمة التعاون معهم في الوقت یحاول التعرف عل

حل المشكالت التي یعاني منها أبناؤهم من خالل االستفسارات النفسیة والتربویة وتبصیرهم بكیفیة 

  . رعایتهم رعایة سلیمة

ة استخدام حث المدرسین على ضرور  -.. تكثیف النشاطات الترفیهیة والثقافیة داخل المدرسة-

الوسائل التعلیمیة المناسبة في تدریسهم، وهذه الوسائل یجب أن تكون مشوقة وتجذب اهتمام التالمیذ 

  .إلى موضوع الدرس وبالتالي التقلیل من الهمس والصراخ بین التالمیذ
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حث المدرسین على ضرورة تنوع طرق التدریس وتقدیم المعلومات التي تراعي الفروق الفردیة بین  -

  . تالمیذ وعدم إهمال أي تلمیذ في الصفال

حث إدارة المدرسة على ضرورة توفیر الجو المدرسي المساعد على الدراسة وذلك من خالل توفیر  -

ھادي مشعان ربیع ،اسماعیل محمد  (.النشاطات الریاضیة والترفیهیة مع إعطائهم الحریة في ممارستها

 )90-89 :2007غول ،

الوظائف التي یقوم بها المستشار التربوي داخل أسوار المدرسة متعددة  مما سبق نخلص إلى أن    

ومختلفة، فعلیه اإلجابة عن احتیاجات المحیط المدرسي المتمثلة بتقدیم االستشارة واإلرشاد الفردي 

للتالمیذ، ألولیاء األمور، للمدرسین، وبناء عالقة مع الجهات الخارجیة األخرى كالمعاهد، والكلیات 

. یة والشؤون االجتماعیة وغیرها إذا ما لزم األمر، وكذلك تقدیم االستشارة والمشورة إلدارة المدرسةالمهن

توفیر االستشارة النفسیة لألفراد، واالهتمام بالمشاكل الشخصیة واالجتماعیة والتربویة التعلیمیة التي قد 

علمین في فهم ما یجري للتالمیذ كذلك یقوم بطلب المعونة من األهل والم. تسبب قلة التوافق المدرسي

لكي یقدم االستشارة المالئمة لهم، ومساعدتهم في فهم المشاكل وكیفیة التعامل معها بأفضل 

استقبال وتلقي ونقل .وتقدیم االستشارة لإلدارة المدرسیة وللمدرسة كجهاز تعلیمي عموماً .صورة

لیها اریع تربویة وأنشطة تعلیمیة في الجهاز متابعة وتقییم مش باإلضافة إلى.معلومات عن المدرسة وإ

  ...كما یقوم ببعض األعمال االداریة المتعلقة بعمله .التعلیمي سواء كانت منهجیة أو ال منهجیة

یخلق بالضرورة تواصًال  ولیاءالتربوي واأل ونشیر هنا إلى أن التعاون البناء والمتمیز بین المستشار    

  .بین األهل والمدرسة

 اإلستراتیجیات من مجموعة هناك:ستشار التوجیه في الحد من السلوكیات العنیفةدور م: رابعا

 على تسیر العالج هذا ممارسة عند االجتماعي األخصائي یستخدمها والتي المعرفي، بالعالج الخاصة

 :التالي النحو

 یرغ واألفكار األهداف الخبرات، المشكالت، لتحدید تستخدم :المعرفي البناء استراتیجیة- 1

 .العمیل لدى القوة مصادر اكتشاف مع العقالنیة
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 والخیال، الواقع بین الفجوة وتحدید النفس، حدیث لمعرفة تستخدم  :اإلجتماعي الضیط استراتیجیة- 2

 رشاد(  . واالنفعال الضغوط تحمل عدم إلى تؤدي ّالتي الخبرات وطبیعة القیمي، النسق ومضامین

 420) : 2009 موسى، العزیز عبد علي

یجاد والالتوافقي، المرغوب غیر السلوك لتحدید تستخدم  :السلوك تغییر استراتیجیة- 3  الدافع وإ

قناع لتغییره،  تسیر التي المسؤولیة تحمل على قدراته تدعیم مع الجدید، اإلیجابي بالسلوك العمیل وإ

 420) : 2009 موسى، العزیز عبد علي رشاد (. حیاته أمور

  واإلستراتیجیات البرامج تنوع المدرسي، للعنف العالجیة لإلستراتیجیات راضنااستع خالل من نستنتج

 في تلتقي ّأنها إال االتجاهات في التباین من بالرغم ولكن واالتجاهات، النظریات تنوع حسب وذلك

 المدارس داخل العنف سلوكات من التخفیف إلى تهدف عالجیة خطوات كونها في وهي واحدة، نقطة

 .التربویة والمؤسسات

 :المدرسي العنف سلوك من الحد في جمعیة أولیاء التالمیذ دور_ خامسا 

تعتبر جمعیة أولیاء التالمیذ مصدر مساهمة في ربط الصلة بین المدرسة واألسرة إذ تساهم بقسط    

كبیر في مساعدة المؤسسة في المیادین اإلجتماعیة الموجهة للتلمیذ، وكذا شراء بعض الوسائل التي 

تساعد في تنمیة النشاطات الثقافیة والفكریة والریاضیة والترفیهیة، كما تساهم في مساعدة التالمیذ 

المعوزین في الداخلي والنصف داخلي، وتشارك في حل بعض المشاكل داخل المؤسسة وخاصة في 

عیة جمدرسة و مالما یتعلق بمتابعة تمدرس التالمیذ وسلوكهم، فیجب أن تكون الصلة وثیقة بین 

 ن همالتالمیذ الیومیة وقد تساعد الجمعیة التالمیذ الذی تمشكال على أولیاء التالمیذ للتعرف عن قرب 

في حاجة إلى مساعدة، ولتحفیز التالمیذ تحرص الجمعیة على تنظیم رحالت ترفیهیة للتالمیذ لخلق 

  .روح التنافس بینهم

وجیه الصحیح الهادئ ومد ید العون والمساعدة ن في التمیك األولیاءن دور وعلیه یمكننا القول أ    

كلما إحتاج إلیها التلمیذ، والتلمیذ ال یحتاج إلى أكثر من مكان مناسب، وجو نفسي هادئ بشرط أن 

یكون جید اإلضاءة والتهویة، بعیدا تماما عن الضجة التي قد تشتت انتباهه، وتقلل من قدرته على 
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على األبوین أن .  إلیه فیمكن تحقیقه لو تعاون كل أفراد األسرة التركیز، أما الجو النفسي الذي یحتاج

یجمعا كل أفراد األسرة، ویتفقا معهم على التصرف الهادئ الرقیق كل منهم مع اآلخر، والحد من 

مسببات الشجار، والكف عن الصراخ والحوار بصوت عال، وهذا لن یتأتى بالطبع إال إذا كان الكبار 

 داعي ألن نزج بالتلمیذ في هذه المرحلة في مشاكل أسریة قد تتعرض لها أنفسهم حسنة، أیضا ال

یجب على األولیاء أن ف.األسرة وأال نعوقه بطلبات یمكن أن تؤجل أو یقوم بها شخص آخر نیابة عنه

یقدموا ید المساعدة إلدارة المؤسسة عن كل تلمیذ كتبریر غیابات أبناؤهم والرد على المراسالت التي 

   .) 13: 1997محمد بوضیاف ،( .ن لدنهتصلهم م

إن نظرة بعض أولیاء  األمور للمدرسة نظرة سلبیة، حیث ال یزورون المدرسة إال إذا كان ابنهم "   

وبناء جسور من الثقة بین تها سة مساعدتهم على زیار المدر مقصرا في دروسه، لذلك فإن على 

 ویتیح باآلخر، أحدهما ثقة من یقلل لمدرسة،وا األهل بین التواصل فقدان ألن،  سرةالمدرسة واأل

 .السلوك لتعدیل الضروریین واإلشراف الرقابة من اإلفالت للتلمیذ الفرصة

 :یلي فیما العنف سلوك من التخفیف في أولیاء التالمیذ دور یكمن

 .االجتماعیة التنشئة في واإلرشادیة التربویة، أسالیبهم ومراعاة األوالد نمو رعایة -

 جمیع من المراهق شخصیة نمو في لإلسهام المناسب األسري المناخ رتوفی -

 .السویة األسریة العالقات تحقیق مع األساسیة، حاجیاته إلشباع وذلك نواحیها،

 مستواهم وكذا ومشكالتهم وحاجاتهم أبنائهم أوضاع على للتعرف بالمدرسة االتصال استمرار -

 .التحصیلي

 الحفالت، الدورات في ومشاركتهم الجدیدة، بالمناهج الخاصة راتبالدو  األمور أولیاء مشاركة -

   .المدرسة تقیمها التي والندوات

 سلوك واقع عن والدقیقة الصحیحة بالمعلومات المدرسة في التربویین والمرشدین المعلمین تزوید -

 السلوك لتعدیل الهادفة واإلرشادیة التربویة البرامج إعداد على یساعد ذلك ألن البیت؛ في األبناء

  ) 285: 2004العزیز، عبد سعید( .شخصیاتهم وتنمیة
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 لدى فیه المرغوب غیر السلوك في اإلیجابي في التحكم األمور أولیاء دورویتجلى أیضا       

المباشر  وغیر المباشر التدخل یحاولوا أن اآلباء على بل مراقبة، بدون یترك التلمیذ ال بحیث التلمیذ،

 التلمیذ، شخصیة في الضیق السلوك هذا تغیر في للتدخل أسالیب وهناك ذلك، مراأل اقتضى كلما

عطائه وجه ماء حفظ بهدف تدخلنا یكون فأحیاناً   الخاطئ، السلوك وتعدیل للتراجع فرصة التلمیذ، وإ

المواقف  من العنیف بالتلمیذ للخروج المدعمات استخدام لعنصر استحضار اآلباء ضرورة مع

 على وتشجیعه لنشاط آخر انتباهه بتوجیه وذلك حدة، أقل سلوكیة مواقف إلى حتدمةالم االنفعالیة

 تفاقم إلى یؤدي ما فعادة الحاالت نظیر هذه في العنیف التدخل أما .إیجابي نشاط في االستمرار

 مما جذوته یذكي قد بل توقفه، على ولیس السوي، غیر في السلوك االستمرار على ویعمل المشكلة،

 الهزیلة الدراسیة النتائج في تجلیاتها من الكثیر تظهر التلمیذ، نفسیة على وخیمة لیه عواقبع یترتب

علي (                                              .الدراسة عن واالنقطاع النفسیة واالضطرابات

     )103: 2011بركات، 

  :عنف المدرسيظاهرة ال مواجهةیة في مدرسالواألنشطة دور المناهج  -سادسا 

 الذوق وتنمیة القیم وترسیخ األخالق تهذیب في درسیةمالواألنشطة  المناهج تساهم       

 هاــحجم يــــف رــــالنظ ادةـــــإع بـــــیج ثم نـــــوم ة،ــــعام واألدب ةـــواألخالقی ةــــاإلسالمی ةــــوترقیته،كالتربی

 ىـــــعل ذلك اهمـــــفیس اء،ــــــواالستقص قـــــالتعم اذــــــــلألست ىـــــیتسن يـــلك الممنوح لـــــــــوالمعام يــــــالساع

والعمل .ةـــــالعدوانی من ررــــــللتح مــــــواستدراجه الزمن مع ذـــــالتلمی على يــــــاإلیجاب اـــــلتأثیره نـــــالتمكی

وعلیه یجب أن نعمـــــــــل على تجسید   .الخلقیة تربیةال وهي التالمیذ یدرسها جدیدة مادة إدراجعلى 

ررات الدراسیة والتعریف بالحقوق والواجبات وتكریس ثقافة ــــثقافة التسامح والحوار واالختالف في المق

                .الدفاع عن المصلحة العامة ألنها المدخل الحقیقي لنبذ العنف بأشكاله المادیة والرمزیة

http://nonviolence.fr.gd/%26%231606%3B%26%231583%3B%26%231608%3B%26%231577(

a 8h23) htm,le21.02.2012--%3B  

الزمن –تماعیة محددة في الزمان والمكان فالحیاة المدرسیة هي صورة مصغرة للحیاة االج     

فضاء المؤسسة ومحیطها، وتكاد الحیاة المدرسیة الزمنیة التي یعیشها التالمیذ داخل / المدرسي
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المؤسسات التعلیمیة تشابه إلى حد كبیر الحیاة االجتماعیة في تفاعالتها وانجداباتها وتأثیراتها 

 الفرد والمتعلم، فالمدرسة  السلوكیة واالجتماعیة والثقافیة على نفسیة

باعتبارها صورة عاكسة لتمظهرات المجتمع، نجد الفضاءات لم تنج هي األخرى من بعض أشكال 

عنف مادي تكسیر النوافذ ممتلكات المؤسسات التعلیمیة كتابة على جدران المراحیض السب ( العنف 

 ..).والشتم في حق األستاذ أو هما معا

إلى إبراز حجج مادیة ومعنویة قائمة على عقم المؤسسات  ثسات واالبحالقد ذهبت بعض الدرا     

لى إبراز اختالالت بین عالئقیة عمیقة ومساهمة المدرسة اإلرادیة وغیر اإلرادیة في الدفع  التربویة وإ

بالمتعلمین والیافعین إلى ممارسة سلوكات عدوانیة كشكل من أشكال التعویض عن الحرمان والقهر 

مارس علیهم نتیجة ضعف دمقرطة الشأن التربوي التكویني وعدم ترسیخ قیم التكافؤ في النفسي الم

فرص التعلیمیة وتهمیش حقوق التالمیذ سواء تعلق األمر بالحق في التعلمات وتهمیش الحیاة 

المدرسیة وانعدام األنشطة الموازیة مما یساهم بشكل قوي في بروز مجموعة من التصرفات العدوانیة 

 .عن طبیعة القیم المراد إكسابها للمتعلم للمساهمة في بناء مجتمعهتبتعد 

وهو ما یطرح رهانا أكبر على المدرس والمسؤول التربوي لتحلي بالیقظة والحزم، وروح       

 .والتسامح خوةالمسؤولیة والمواطنة، ومعالجة المشاكل بطرق دیمقراطیة مبنیة على األ

لى من یفهم مشاكلهم وحاجاتهم التي ال إن تالمیذ مؤسساتنا في ح        اجة إلى تواصل حقیقي وإ

یجدونها في المقررات الدراسیة، ذلك أن العملیة التربویة لیست تلقین التعلمات والمناهج بل إنها عملیة 

  . متكاملة تسعى إلى تحقیق النمو واالزدهار

  :وزارة التربیة الوطنیة ومواجهتها للعنف المدرسي -سابعا

دأ التفكیر جلیا في وضع برنامج وطني لمكافحة العنف داخل المدارس منذ الدخول المدرسي ب     

والتي خلفت  2001، نتیجة لألحداث التي شهدتها مدارس والیة تیبازة خالل سنة 1999-2000

إحداهما مقتل تلمیذ ثانوي بعد خروجه من المدرسة، والثاني مقتل أستاذ بعد مشادات مع : ضحیتین
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، شكلت وزارة التربیة الوطنیة لجنة وطنیة لتحضیر إستراتیجیة وطنیة للمكافحة والوقایة من تلمیذة

  .العنف داخل المدارس الجزائریة

وفي هذا الصدد اقترح أعضاء اللجنة الوطنیة ثالثة محاور رئیسیة للتفكیر تدور حول میثاق 

  .ودور المجالس المختلفة المدرسة والقوانین واللوائح الداخلیة للمدرسة، ومجال االتصال

وهكذا یتضح أن هذه اإلجراءات المتخذة ، ما تزال تتعامل مع الجریمة بعد وقوعها، وال تتطلع 

إلى منعها قبل الوقوع عن طریق تغییر سلوك التالمیذ  واهتماماتهم، والعمل على تنشئة أجیال مسالمة 

مثل یجب أن یكون قادرا علـى تغییر تفكیر األ جوعلیـه، فان البرنامـ.تعرف للقوانین والقیم حرمتها

التالمیذ   واهتماماتهم قبل ارتكاب الجریمة، ومن ثم یجب أن یتجه االهتمام إلى األسرة، والمدرسة، 

  . واإلعالم وخاصة التلفاز باعتباره أكثر الوسائل اإلعالمیة خطرا على التالمیذ

ة جدیدة، وأهداف تربویة وأخالقیة جدیدة، تكون هي ـــــــل على تقدیم ثقافــــــد من العمــــوأنه الب

                                                 .الرسالة التي تقدم إلى التالمیذ ، لصنع أجیال تحترم القوانین والنظم وتقدر الحیاة اإلنسانیة

  )253-252: 2004أحمد حویتي، ( 

 التالمیذ سلوكات تحدد خاصة أحكاما تضمنت لتربیةزارة او ل النشرة الرسمیة ونشیر هنا أیضا إلى     

 نص في جاء حیث التربویة، الجماعة في عنصر تهتم بأهم لكونها خاصة أهمیة وتكتسي وانضباطهم

 المعلمین جمع مع الحسن بالسلوك یتحلوا أن للتالمیذ ینبغي" :یلي ما واألربعین الثالثة المادة

 كل یتجنبوا وأن التعاون وروح واالحترام بالمودة بینهم فیما یتعاملوا وأن ویةالترب األسرة وأفراد واألساتذة.

   )273 : 1993 سالم، بن الرحمن عبد(.   "العفویة اإلهانة و  اإلساءة أنواع

والمادیة  » . الطفل وشخصیة بكرامة والمساس والتلمیذ المعلم بین الثقة فقدان في سببا تكون ألنها 

  :في جاء فقد طاالنضبا حیث من أما

 :مایلي الثالث الفصل في بالتالمیذ الخاصة األحكام ضمن :من التشریع المدرسي 41 المادة  -

 بالمؤسسة المالئمة العمل ظروف وتوفیر الجماعیة الحیاة تنظیم إطار في التالمیذ من یطلب- 

 .بها المعمول واالنضباط النظام لقواعد لالمتثال
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 الجو صفو یعكر سلوك كل من علیه وتحافظ المؤسسة نظام لتعزز جاءت فقد : 48 المادة أما-

 وتتخذ المؤسسة داخل حركتهم في والهدوء النظام التالمیذ یلتزم :یلي ما على المدرسي وتنص

 .ومراقبتهم لتأطیرهم الضروریة  التدابیر أثناءها المؤسسة

 أو الدراسیة األنشطة سیر یعرقل تلمیذ كل لها یتعرض التي العقوبات إلى : 50 المادة وأشارت

 أن غیر التالمیذ بعض عن یصدر الذي السیئ السلوك خالل من واالنضباط النظام اإلخالل بقواعد

 القرار یشیر حیث البدني العقاب إلى اللجوء باتا منعا یمنع حیث جسدیة غیر تكون هذه  العقوبات

  . 73ه في مادت 26/10/1991و المؤرخ في .و خ.أ.ت/ 778رقم :الوزاري 

یعد التأدیب البدني غیر تربوي في تهذیب سلوكات التالمیذ وتعتبر األضرار الناجمة عنه خطأ "

شخصیا یعرض الموظف الفاعل إلى تبعه المسؤولیة اإلداریة والجزائیة التي ال یمكن للمؤسسة أن 

 ".تحل محل الموظف في تحملها

   التلمیذ من لكل المناسبة التعلیمیة و ویةالترب البیئة تهیئة ضرورة على المواد هذه تركز     

 توافر كذا و تعزیزها و الحسنة بالسلوكات اإلرتقاء و  التربویة العملیة أهداف تحقیق المعلم بغرض و

   .مناسبة تربویة مقتضیات وفق التالمیذ سلوكات مع التعامل في واضحة، و أسالیب سلیمة

 یمكنه لما للسلوك الكاملة الرعایة یستدعي خارجه و الصف داخل السلوكي فإن االنضباط هنا من و

  .التعلیمیة األهداف تحقیق من

 التي یستخدمها السلوكیة األنماط مجموعة على تقف الغایة هذه بلوغ فإن المنطلق هذا من و      

 يف یستلزم مهارة هنا و استمرارها كذا و مناسبة و سلیمة تعلیمیة بیئة توفیر على یحافظ كیما المعلم

 علیها التشریع ینص التي العقاب أسالیب إلى إضافة الدرس إدارة في مهارة و التالمیذ مع التعامل

 في الطفل ألننا مع التربوي التعامل نظام من أساسي جزء التربوي العقاب نعتبر كنا إذا و المدرسي

 داللته التربویة في واضح غیر ألنه التربویة العملیة في االجتماعیة و النفسیة أبعاده مراعاة إلى حاجة

  ) 251: 1993سالم، بن الرحمن عبد(  .متوقعة غیر نتائج إلى یقودنا قد و ،
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في  تشكل ال األشخاص من المرغوبة االستجابة و له الدافعیة القوى طریق عن السلوك توجیه ألن   

هذه  أجله من لتاستغ الذي الهدف تحقیق بعد انطفائه حدود تضاءلت إذا إال إیجابیا سلوكا مجملها

 أثر أي له یبقى ال و الهدف بلوغ بعد مباشرة فیه المرغوب السلوك ینطفئ ما فكثیرا ، الدوافع

 یتحول أو مقاصده عن یبتعد السلوك یجعل قد للسلوك كدافع التربویة العملیة في العقاب فاستعمال

 أو المستهدف السلوك لىع اإلقدام على الطفل لدى العادة یخلق كأن فیها مرغوب غیر إلى سلوكات

 )العقاب(الدوافع توفرت إذا النشاط إلى

 إلى یهدف الذي و المدرسي التشریع ضمن حیزا احتل الذي للعقاب نظرتنا فإن هنا من و        

 أو المدرسي المحیط في السیئة السلوكات ظهور من الوقایة و فیها المرغوب بعض السلوكات تعزیز

الخارجیة  الدوافع أن یظن من یخطئ و فیها، مرغوب غیر نتائج إلى یقود قد داخل الصفوف حتى

 بعدم المربین بعض ینصح ذلك لتفادي و فیه المرغوب السلوك إلى دائما یقود أنه) العقاب مثل(

 األطفال نفوس في یغرس كیف یعرف الذي هو الماهر المربي أن و هذه الدوافع مثل من اإلكثار

  .استمراره و السلوك تعزیز على تعمل التي الداخلیة عطریق الدواف عن الرغبة بذور

ویمكن أن نحصر  :ظاهرة العنف المدرسي مواجهةفي  اإلتصال بین األستاذ والتلمیذدور  -ثامنا 

القول باختصار أن األستاذ یعد قائد خالل وظیفته التعلیمیة بالمدرسة والقائد الرشید هو الذي یتفاعل 

جابیا یؤدي إلى تنمیة قدراتهم وتجدید طاقتهم وتحقیق أهدافهم،وبذالك فهو مع أفراد جماعته تفاعال إی

القدوة الحسنة والمثل األعلى بالنسبة للتلمیذ األمر الذي یجعل هذه العالقة عالقة تبادل واحترام وتقدیر 

 وتعاطف األساتذة مع الطالب،وتفهم مشكالتهم والمساهمة في حلها یعزز ثقة التالمیذ بهم ویجعلهم

أكثر نجاحا في أداء وظیفتهم،لذا یجب على األخصائي الذي یعمل في المجال المدرسي إلدراك أن 

محمد ( .نجاح التربیة إجتماعیا یتوقف على درجة التفاعل واالتصال واالندماج بین األساتذة والتالمیذ

 ). 76- 75: 2004جاسم محمد،

لمعلم وطالبه یقف عائقا دون استفادتهم من كثیرا ما نجد أن اإلتصال غیر الفعال بین األنه      

  ).203- 201 ،2003عبد العزیز شرف،(.معلوماته وخبراته
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  :الشویكي أن العالقة بین المعلم والتلمیذ یجب أن تقوم علىالباحث  كما وضح *

  .أساسا من الحب المتبادل واالحترام -

  .االتصاف بالرزانة المترفقة الهادئة-

  .صدق في العملالصراحة في القول وال -

  ).65-64 ،1982محمد الطیب العلوي،( .التمسك والوفاء بالوعد -

ألن سلوكات المعلم قد تنجم عنها مشكالت سیعاني منها المعلم والطالب على حد سواء ولعل      

تحیز المعلم لفئة من التالمیذ أي التمییز بین مجموعة من التالمیذ عن : من أهم هذه السلوكات هي

 ).103-102 : 2004ماجد الخطایبة وآخرون،(     .سوء التخطیطو  القیادة المتسلطة.غیرها 

كما أنه من الضروري المحافظة على عالقة جیدة بین المعلم والتلمیذ حیث تحقق مثل هذه        

العالقة الشعور باألمان والطمأنینة الذي یفتقدهما الطالب نتیجة األحداث العنیفة والمشكالت 

تقبل التالمیذ واإلحجام عن إهانتهم أو رفضهم أو السخریة :،ومن أهم مظاهر هذه العالقة هياألسریة

إظهار الحب والتعاطف واإلحترام وكذا .منهم بالرغم من بعض السلوكیات الخاطئة التي قد تبدر منهم

 .تقرارتوفیر نظام تعلیم ثابت في المدرسة مما یساعد التلمیذ على اإلحساس ببعض من االسمع .لهم

توجیه أیضا .التحضیر للحصة تحضیرا جیدا بطریقة تثیر اهتمام التالمیذ وتقوي مشاركتهموكذا 

االنتقاد فقط عند إرتكاب األخطاء الكبیرة واالمتناع عن إهانة أو معاقبة التلمیذ أو مقارنته مع تالمیذ 

 .عدم إخراج التلمیذ من الصف،بل تشجیعه على القیام بشيء یحبهو  .آخرین

في حالة إظهار التالمیذ سلوكیات غیر الئقة،یجب أن یعرب اإلرشاد عن تفهمه لهذه التصرفات و     

 .ویستخدم في نفس الوقت الحزم في رسم قواعد السلوك المناسبة

تشجیع التالمیذ من قبل األستاذ على طلب المساعدة سواء من المدرسین، أو من أولیاء  وكذا     

 ).87-86: 2007محمد حسن العمامرة،( .مرشدین، إن لزم األمر ذلكاألمور أو المختصین وال

لعل من أبرز الخطوط التي تمكن أن یستعین بها األستاذ لبناء عالقات إیجابیة مع التالمیذ و         

 :هي
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إستخدام مهارت العالقات اإلنسانیة، والتي تتمثل في الصداقة والموقف اإلیجابي والقدرة على  -

  .صات، القدرة على المجاملة بصدقاالستماع واإلن

إستخدام مهارات التواصل الفعالة، حیث تتأثر العالقات اإلیجابیة بین التلمیذ والمعلم بنوع من  -

 . التواصل الذي یحدث بینهم، فالتواصل الفعال یؤدي إلى تحقیق األهداف الشخصیة األكادیمیة

زهریة عبد ،حسین أبو ریاش(.ةفتح حوار صریح مع التالمیذ وخلق فرصا للمناقشات الصفی -

 ).436-434 :2006الحق،

ومن هنا وجب إعطاء األفضلیة للعالقة بین األستاذ والتلمیذ، فمهما بلغت التكنولوجیا من        

تطور ال یسعها أن تساند هذه العالقة اإلتصالیة المتمثلة في نقل المعارف والحوار والمجابهة بین 

                                                     .عملیة التربویة حیث یتفاعلون مع بعضهم البعضاألستاذ والدار،فهما أساس ال

  ).42: 2001مها عبد الباقي،(

یعمل المساعدین التربویین في وسط مدرسي  :عالقة اإلتصال بین المساعدین التربویین والتالمیذ -1

بدأ فیها جنوح األحداث، وتكمن عالقة معظم تالمیذه مراهقون، والمراهقة هي السن التي ی

المساعدین التربویین بهؤالء التالمیذ أنه ینبغي أن یكون قدوة حسنة لهم وأن یلم إلماما كافیا 

: تنمو نموا في جمیع مظاهرها المختلفة) التلمیذ(بحقائق علم النفس التربوي، فشخصیة المراهق 

  .الجسمیة واإلدراكیة والوجدانیة والروحیة وغیرها

محمد ( .فعلى المساعد التربوي القیام باإلرشاد النفسي قصد مساعدة التالمیذ على النمو التربوي السلیم

  )279-2006،278بن حمودة،

ستراحتهم، فیراقبون على ترقب المساعدین التربویین  ویسهر     حركات دخول التالمیذ وخروجهم وإ

إلنظباط داخل الثانویة، كما یعملون على تنمیة حضور التالمیذ وغیابهم ویعملون على حفظ النظام وا

األنشطة الثقافیة المكملة للعملیة التربویة األساسیة في إطار الجمعیة الثقافیة والریاضیة التابعة 

كما یعملون بالمشاركة في تأطیر التالمیذ أثناء تنقلهم خارج المؤسسة بمناسبة التظاهرات .للثانویة
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المساعد التربوي في تنظیم أوقات أو ساعات لمناقشة بعض مشاكل  واألنشطة المبرمجة كما یعمل

                                  .وهكذا یكون هناك اتصال بین المساعدین التربویین والتالمیذ  .التالمیذ

هناك دور هام للوالدین في مجال التواصل مع  :عالقة اإلتصال بین المدرسة وأولیاء التالمیذ -2

صد التواصل اإلیجابي الفعال التعاوني الداعم لدور المدرسة في تحقیق رسالتها المدرسة، ونق

التربویة، وهذا الدور یتمثل في مشاركة الوالد في هذا المجال والحرص على تقدیم شیئا من وقته 

  .وجهده ودعمه لدور المدرسة التربوي

  :االجتماعات مع أولیاء التالمیذ - أ  

عمل حسب األصول التربویة التعلیمیة الصحیحة والتي تهدف إلى مساعدة تقوم المدرسة التي ت      

التالمیذ ورفع مستویاتهم التعلیمیة وتطویر قدراتهم ومهاراتهم، مثل هذه الدراسة تنظم في العادة وتعد 

الترتیبات الالزمة لعقد اجتماعات مع أولیاء األمور للتالمیذ عدة مرات في العام الدراسي للتداول في 

ؤون المدرسة بشكل عام وما یهم التالمیذ بشكل خاص،والتعاون بین الطرفین حتى یكون باإلمكان ش

توفیر احتیاجات المدرسة وتالمیذها، وللبحث في األهل والمدرسة مع التلمیذ أثناء تواجده في 

من المؤسستین،ویمكن تشكیل مجلس آباء وأساتذة مشترك یعمل على توفیر الجوانب المطلوبة، ألنه 

بالرغم من أهمیة هذا اإلتصال (الصعب على كل ولي أمر تلمیذ أن یكون على اتصال دائم بالمدرسة 

للتعرف على أحوالها و احتیاجاتها وأحوال تالمیذها بصورة عامة وأحوال أبنائها بصورة )الشخصي

علیمي خاصة، لهذا یجب إرسال تقاریر دوریة إلى كل ولي أمر تلمیذ، تطلعه على وضع ابنه الت

واالجتماعي في المدرسة والمواهب والمیول واالتجاهات الموجودة لدیه،وتزوده باإلرشادات الالزمة 

  .لیعمل على تنمیتها وتطویرها وكیفیة التعاون المشترك مع اآلخرین من أجل تحقیق األهداف المنشودة

  :ب ـ الزیارات

خر وكلما وجدوا حاجة إلى ذلك الوقت تقوم نسبة معینة من األهل لزیارة المدرسة من حین آل      

الذي یجب علیهم القیام بهذه الزیارات بصورة مستمرة حتى یكون باإلمكان بحث المشاكل التي یقع 

فیها أوالدهم أو تواجههم یومیا أثناء تواجدهم في المدرسة، بعد أن عجزوا عن وجود حل لها، أو یكون 
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لینقل إلیهم بعض ) المعلم(والمسؤول عن الصف) المدیر(هدف الزیارة اإلتصال بالمسؤول عن المدرسة

المعلومات الخاصة عن أوالدهم والتي یجب أن تعرفها المدرسة لما في ذالك من مصلحة األوالد 

والمدرسة، أو لالستفسار عن سبب تقصیر هؤالء األوالد في الدروس ومعرفة طریقة التغلب على هذا 

األمر الذي یمكن األهل من طلب المساعدة في التعامل مع  .سواء في البیت أو المدرسة ،التقصیر

واإلرشادات الالزمة التي تعینهم وتفیدهم في إتباع الطرق واألسالیب التي یساعدون فیها  أوالدهم،

نجاز هذه المهام والفعالیات التي تطلب منهم وبالتالي على  أوالدهم على التقدم في دروسهم وتعلمهم، وإ

  . لتحصیليایمي و رفع مستواهم التعل

وفي هذا المجال یجدر بنا أن نقول أن أولیاء األمور الذین یزورون المدرسة یقومون بذلك وذلك       

فقط عندما یشعرون بأنهم بحاجة إلى مثل هذه الزیارة، ویكونون في الغالب من المثقفین أو من 

معهم ویقدمون لهم الخدمات  المهتمین جدا بأوالدهم، ویحاولون دائما مراقبتهم ومعرفة ما یدور

الضروریة من تلبیة الحاجات الجسدیة أو النفسیة التي تعتبر هنا هامة جدا،ویجب أن نقول أیضا أنهم 

من الضروري جدا أن یكون هناك اتصال بین المسؤولین عن المدرسة وبین جمیع األهالي، إال أن 

  . بالمدرسة وال بالمعلمین الذین یعملون فیها الكثیرین من أولیاء األمور ال توجد لهم أي صلة أو عالقة

  :التالمیذر و أماء ولیأاإلتصال بین المعلم و  -ج

إن الجو األسري الذي یعیش فیه التلمیذ یعتبر من العوامل ذات األهمیة الخاصة التي تلعب دورا     

علمي ممیز أو  هاما في التأثیر على قدرات التلمیذ وتطویر مهاراته التعلیمیة والوصول إلى تحصیل

متمدن،لذا فإن معرفة هذا الجو مهمة جدا لألستاذ ألنها تجعله یفهم ظروف الطالب فهما 

جیدا،ویتعامل معها على هذا األساس ومن منطلق أخذ قدراته ووضعه األسري في الحساب،وهذا بدوره 

كان یحضر  هذا إذا(یسهل على األستاذ التعاون والتعامل مع أسرة التلمیذ مع أسرة التلمیذ 

التعرف الشخصي على ولي األمر مفید للغایة في التعامل مع التلمیذ خصوصا،إذا كسب ف).للمدرسة

األستاذ صداقته وثقته ألن هذا یجعل ولي األمر یتعاون مع األستاذ بصورة أكیدة ویكون ذلك في جو 

لتلمیذ إن وجدت،مثل من الصراحة والصدق، والتقبل والعمل المشترك الذي یهدف إلى معالجة مشكلة ا
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التغیب عن بعض الدروس أو عن المدرسة أو التأخر الدراسي في موضوع معین، یدعى التلمیذ في 

عمر عبد (   .الكثیر من األحیان أن األستاذ لم یعطي أي واجب ولم یطلب القیام بتحضیر أي شيء

  ).103- 100 :2004،الرحیم نصر اهللا

أن نذكر بجملة من النقاط الضروریة لمواجهة ظاهرة العنف ارتأینا   خالصة هذا الفصل  وقبل   

وعلیه   بدءا باألسرة .العنف عیتش ةـوثقاف ةـفلسف كل واجهة لم إجراءات إتخاذ من البد -1  :المدرسي 

       األفراد جمیع بین العالقات تقوم أن والبد إیجابیة المدرسة نحو اآلباء إتجاهات تكون أن یجب

 العنابي، الحمید عبد حنان(.للجمیع التكیف یحقق الذي والبناء لــــالتفاع أساس على ـــــالمدرسة في

2000 :53(  

 من لـــــــالتعام يـــــالعدوان لـــــــالطف وتعلیم ةـــــــــالبیئی الظروف تغییر على لــــــــنعم أن یجب كما      

 أن دون اإلحباط یتحمل كیف وتعلیمه رـــــالغی مع لــــــالتعام يـــــف ةــــــالسلیم النماذج هــــــــإعطائ خالل

 أن األبوین ىـــفعل ل،ـــــضئی رةــــلألس اديـــــاالقتص الجانب انــــــك إذا اـــخصوص وبغیره، هــــبنفس یضر

 في تلمیذبال للتكفل التالمیذ أولیاء جمعیة تفعیل  من البد لذلك نفسیة بأزمة یحس الطالب جعل بتجنبا

 فعاال عونا یجدون ال بحیث ةـــــالمادی التكالیف عبء لــــیحم منهم رـــــفالكثی ةــــالمختلف المجاالت

 للعنف یلجأون مـــــتجعله أن شأنها من وهذا ةـــــواالجتماعی ةــــالمادی األزمات هذه ازـــــاجتی من مــــیمكنه

 :2000شقشق، الرزاق عبد محمود( .معه یتجاوب للم لذيا الوسط من وانتقاما اإلحباط عن للتنفیس

(45 

وبعض المؤثرات   كالمراهقة عمریة مؤثرات بفعل أخالقیة نفسیة أزمات إلى التالمیذ یتعرض -2     

  ... المشاكل العائلیة األقران، مع اإلجتماعیة،الخالفات

 خبراء تنصیب من تمكن بمناص على التربویة الخریطة بتضمین یجب التفكیر وعلیه          

جتماعیین  بالتلمیذ اإلهتمام من خالل .أزماتهم تجاوز على التالمیذ بمساعدة یتكفلون نفسانیین وإ

 التربوي النفس علم بخبراء اإلستعانة كذلكو .الفردیة الفروق ومراعاة المشاعر عن بالتعبیر له والسماح

 معتكیف ال یضمن مما الدراسي التأخر اوزتج على تساعد أسالیب إلیجاد وعلم اإلجتماع التربوي
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 المؤسسة أو للمدرسة الداخلي النظام إحترام على التالمیذ حمل من البدو .امعه والتأقلم بیئة المدرسیةال

نهائهم التعلیمیة  . الوسط ذلك من نبذة عنه یترتب العنف إلى بصاحبه یجنح سلوك كل عن وإ

 ودیننا یتناسب بما إعالمنا وسائل علیه تسیر ،ینمع  وبرنامج  واضح  منهج ضعو العمل على-3

 )118: 1991 مصطفى ، حسین علي. (وتقالیدنا وعاداتنا وقیمنا الحنیف

، وأیضا إنشاء إذاعة  التربویة األجهزة مع بتفاهم والثقافیة اإلعالمیة األجهزة تفعیل من البدو       

حسیس التالمیذ حول مضار وأخطار مدرسیة على مستوى المؤسسات التربویة من أجل توعیة وت

 التربویة المؤسسات في ةـــــخاص عالمیة أصبحت رةــــــالظاه هذه كون مـــبحك كذلك. يـــــالعنف المدرس

 ثقافة إلى مخصصة 2010 إلى 2001 سنة جعل : بأن صرح قد المتحدة لألمم العام التجمع

المستویات   جمیع في ونشرها السلم ثقافة لىإ والتوعیة للتربیة مخصصة تكون 2000 سنة ، الالعنف 

 األمل تعطي التي اإلنسانیة أجل من الالعنف ثقافة بناء نستطیع العموم علىو 

             .لإلنسانیة
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توفیر المناخ التربوي واالجتماعي المناسب تعمل على لمدرسة نستخلص من الفصل أن ا       

كسابهم الكفایات والقیم التي تؤهلهم لالندماج الفاعل واإلیجابي للتربیة المتكاملة والمتوازن ة للمتعلمین، وإ

في الحیاة وترجمة تلك القیم واالختبارات إلى ممارسات سلوكیة في حیاتهم العادیة، سواء داخل فضاء 

 .المؤسسة أو خارجها

فإن  ر الالئقة والعنفیة،والسلوكیات غیللمظاهر  مؤسسات التربویة عن مواجهة ال كلموحینما نت      

المراهق فیها للتصدي لتلك  تلمیذتلك المواجهات یجب أن تتخذ أشكاال متعددة ومتنوعة یساهم ال

المظاهر من خالل إشراكه في مختلف أنشطة الحیاة المدرسیة من حیث اإلعداد والتنظیم والمساهمة، 

بناء شخصیته معرفیا ووجدانیا ولتمكینه سواء أكانت هذه األنشطة ریاضیة ثقافیة أو فنیة لتمكینه من 

شباع حاجاته، وتعریفه بواجباته ومسؤولیاته وترسیخ السلوك  مكاناته وإ من إظهار میوال ته وقدراته وإ

 .السوي لدیه
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  إلجراءات المنهجیـة للدراسةا :خامسالفصل ال

  مجاالت الدراسة : أوال            

  المجال المكاني -1              

  المجال الزمني  -2              

  مجتمع الدراسة  :ثانیا        

  العینة وكیفیة تحدیدها   : ثالثا        

  منهج الدراسة: رابعا        

  أدوات جمع البیانات:خامسا       

  المقابلة  -1

  االستمارة -2

  الوثائق والسجالت -  3
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اع جملة من اإلجراءات المنهجیة المالئمة التي جتماعیة اإلمبریقیة إتبتتطلب الدراسة اال    

لتباس الذي قد ینحرف به عن ل، كما تبعده عن الغموض واالــــم والتحلیــــي الفهـــــد الباحث فـــتساع

  . المعالجة الموضوعیة لموضوع دراسته

ي ال یمكن من الخطوات الهامة التتعتبر مرحلة اإلجراءات المنهجیة ألي دراسة ،وعلیه ف         

لذا یجب على كل باحث یسعى إلى تقدیم .اء عنها للوصول إلى الدراسة العلمیة الصحیحةــــاالستغن

ا یتسم بالترتیب المنطقي ــــــارا منهجیـــبكل حیثیات الظاهرة المراد دراستها، أن یضع إط ةملم دراسة

حقیقة التصورات واألفكار النظریة التي وتبرز أهمیة الدراسة المیدانیة لتكریس .ي الطرحــــوالموضوعي ف

ة هذا الجانب لما له من تأثیر على نتائج الدراسة ، ــــة،واستفاءا  لتغطیـــة الدراســـــتم جمعها حول مشكل

وعلیه فإننا سنحاول في هذا الفصل التعرض لإلجراءات المنهجیة المیدانیة المتبعة في هذه الدراسة، 

دوات األالمنهج المتبع وصوال إلى ، وكذا )المكانیة والزمانیة والبشریة(سة ت الدراعارضین بذلك مجاال

  .المعتمدة علیها في جمع البیانات 

  مجاالت الدراسة -أوال 

تم تزویدنا بالمعلومات المتعلقة بالعدد اإلجمالي  بسكرة،ة ــة لوالیـــة التربیــــا بمدیریــــبعد إتصالن        

ثانویة منها متقنتین وبعدها  12ثانویة الموجودة في مدینة بسكرة والبالغ عددهم للمؤسسات التربویة ال

حاولنا معرفة الثانویات التي تشهد تنامیا لظاهرة العنف المدرسي من بین هذه المؤسسات أین أشیر لنا 

 ةالسعید عبید ومتقن ثانویةالعربي بن مهیدي ، ةثانوی: بأن هناك ثالث ثانویات وهي على التوالي

محمد تعرف إتساعا لظاهرة العنف المدرسي بكل أشكاله الجسدي ،اللفظي والرمزي والذي  قروف 

یستهدف كل من الزمالء ، األساتذة وحتى اإلداریین ولم تسلم منه حتى ممتلكات المؤسسة فعرفت هي 

  ....كذلك أشكاال من التخریب والتحطیم 

  ه التربوي والمهني من ذوي الخبرة ـــاري التوجیـــــتشر أیضا إلى أنه عند إتصالنا ببعض مســــنشی   

أكدوا  لنا نفس المعلومات التي تحصلنا علیها من مدیریة التربیة والتي تتفق على الثانویات الثالث 
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وعلیه تم إختیارها إلجراء الدراسة المیدانیة من أجل معرفة دور هذه  ارا للعنف ،ـــــهي األكثر إنتش

 .حد من ظاهرة العنف المدرسي المؤسسات في ال

  :للدراسة) المكاني (المجال الجغرافي /1  

العربي بن مهیدي ، السعید عبید ومتقن قروف بمدینة  أجریت الدراسة المیدانیة بثانویات        

  .بسكرة 

یشكل رسمي  لیتم افتتاحها 1968أنشأت المؤسسة في سنة   :ثانویة العربي بن مهیدي -

المساحة المبنیة  ، 2م 40000وتتربع على مساحة إجمالیة تقدر ب ،1971 سنةذ لتالمیإلستقبال ا

 .، والباقي یتوزع بین الفناء والمساحات الخضراء والملعب  2م 7000منها تقدر ب

  قاعة لإلجتماعات ،مكتب، مخزن،مطبخ، مطعم، حجابة  15من یوجد بالمؤسسة إدارة تتكون    

) 30( ونلمزاولة األعمال التطبیقیة و ثالث ابر، مخ صالحیتهاات غیر مستغلة بسبب عدم ورش 05

فوجا تربویا ونظرا لعدم كفایتها تم ) 39(ثالثون ة و تسع، یتداول علیها . مستغلة  قاعة للدراسة

أقسام محولة كانت تستغل سابقا كمكاتب ، وبعدها تم  09،أقسام أخرى إضافیة)  09(إستغالل 

  .  تحویلها إلى أقسام للدراسة

مكتبة تضم كتب متعددة اإلهتمامات ، یتردد علیها التالمیذ قاعة لإلعالم اآللي و كما توجد      

ألنشطة الریاضیة، فحسب قول مستشار التربیة كل النشاطات الریاضیة وملعب لممارسة اواألساتذة ، 

  .تمارس داخل الملعب

   .ة اإلناث ثلثي العدد اإلجماليأستاذا، وتمثل فئ 89للمؤسسة من  تأطیري ویتكون الطاقم ال   

یتوزعون على  تلمیذ 1378حوالي ) 2013- 2012( أما عدد التالمیذ فبلغ خالل الموسم      

  : السنوات الثالث كما یلي 

  .معیدا 80تلمیذا منهم  304 تضم : السنة األولى -

 .معیدا 58تلمیذا منهم  587تضم  و : السنة الثانیة -

 .معیدا  207میذا منهم تل 667منهم : السنة الثالثة -

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


أما عن التخصصات الموجودة في المؤسسة نجد كل من شعبة األداب والفلسفة ، اللغات ، تقني  -

قتصاد )هندسة الطرائق - هندسة كهربائیة-هندسة میكانیكیة–هندسة مدنیة ( ریاضي و  ، تسییر وإ

 .علوم تجریبیة

في خیرة التي فتحت أبوابها للتالمیذ هذه األ 2002تم بناء المؤسسة عام  :السعید عبید ثانویة -

المساحة وتمثل   2م 2188600 بوتتربع على مساحة إجمالیة تقدر  الموسم الموالي مباشرة،

والمساحات الخضراء والملعب، والباقي یتوزع بین الفناء  ،2م 569337حواليالمبنیة منها 

  .وتجدر اإلشارة هنا إلى أن المؤسسة من نوع البناء الجاهز

، مخزن،مطبخ، مطعم، حجابة خاصة باإلداریین یوجد بالمؤسسة إدارة تتكون من مكاتب          

قاعة للدراسة، یتداول ) 18(ومدرج، قاعة لإلجتماعات، ورشتین ، مخبرین لمزاولة األعمال التطبیقیة 

  .فوجا تربویا ) 26(علیها ستة وعشرین

ملعب لممارسة یتردد علیها التالمیذ واألساتذة ، كما توجد مكتبة تضم كتب متعددة اإلهتمامات ،      

  .نشطة الریاضیةاأل

  .أستاذة و أستاذا  85من للمؤسسة  مؤطرویتكون الطاقم ال    

تلمیذ یتوزعون على  1141حوالي ) 2013- 2012( أما عدد التالمیذ فبلغ خالل الموسم      

  : السنوات الثالث كما یلي 

  .أفواج  07تضم : السنة األولى -

 .أفواج 10تضم : السنة الثانیة -

 .أفواج  09تضم : السنة الثالثة -

اللغات : یتوزعون على التخصصات التالیة .ونشیر هنا إلى أن نسبة اإلناث أكبر من نسبة الذكور

قتصاد و علوم  .األجنبیة ،اآلداب والفلسفة ، الریاضي وتقني ریاضي، تسییر وإ

وتتربع على  1994في سبتمبر أبوابها للتالمیذ هذه األخیرة التي فتحت  :محمد متقنة قروف -

، والباقي یتوزع   2م 6519المساحة المبنیة منها تقدر ب، 2م29954مساحة إجمالیة تقدر ب
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بین الفناء والمساحات الخضراء والملعب، وتجدر اإلشارة هنا إلى أن المؤسسة من نوع البناء 

  .الجاهز

 ة ـــــمكاتب، مخزن،مطبخ، مطعم، حجابال منمجموعة یوجد بالمؤسسة إدارة تتكون من    

  ةـــــة للدراسعــــقا) 27(بر لمزاولة األعمال التطبیقیة و امخ 05، لالجتماعاتة ــــــقاع مدرج،

أقسام أخرى ) 07(فوجا تربویا ونظرا لعدم كفایتها تم إستغالل ) 35(خمسة وثالثینیتداول علیها 

  .،كما یوجد قسم متنقل إضافیة 

 مكتبة تضم كتب متعددة اإلهتمامات قاعات لإلعالم اآللي،قاعة مطالعة و ) 03(كما توجد      

  .ألنشطة الریاضیةوملعب لممارسة ایتردد علیها التالمیذ واألساتذة ، 

  .وأستاذةأستاذا  75لمؤسسة نشیر أیضا إلى أنه یشرف على تدریس التالمیذ با    

یتوزعون على تلمیذ  1443حوالي ) 2013-2012( الموسم أما عدد التالمیذ فبلغ خالل         

  : السنوات الثالث كما یلي 

  .أفواج  10تضم : األولىالسنة  -

 . افوج 15تضم : السنة الثانیة -

 .أفواج  10تضم : السنة الثالثة -

 50وحسب المعلومات التي أفادتنا بها مستشارة لتربیة للمؤسسة أن عدد التالمیذ یقدر بحوالي     

 .یذ في القسم الواحدتلم

أما عن التخصصات الموجودة في المؤسسة نجد كل من شعبة اللغات األجنبیة ،اآلداب والفلسفة  -

قتصاد و علوم تجریبیة  .، الریاضي وتقني ریاضي، تسییر وإ

إلى غایة  1220 فیفريأجریت الدراسة المیدانیة في الفترة الممتدة من : المجال الزمني/ 2  -

  .  2013 دیسمبر

، العربي بن ات الثالثكانت الفترة الزمنیة األولى عبارة عن زیارة إستطالعیة للمؤسس  :الفترة األولى 

من منتصف  شهر فیفري إلى غایة وكان ذلك .مهیدي ، السعید عبید ومتقن قروف بمدینة بسكرة 
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التربیة  ي مستشار مدیري  الثانویات الثالث ، وكذا مع  اتحیث أجرت الباحثة لقاء. 2012 مارس

الموافقة على إجراء الدراسة  حیث تمتعلى موضوع الدراسة ،  م عهطالحیث تم إ والتوجیه بها

، ، وبعد مناقشة وتحاور معه رحب بالفكرة وقدم لنا التسهیالت الالزمة من طرف المدیر المیدانیة 

عدد التالمیذ بما فیها هذه المرة بالبطاقة الفنیة للمؤسسة دنا یزو وضرب لنا موعدا في یوم أخر لیتم ت

  ....بالمؤسسة ، توزیعهم داخل الفصول الدراسیة ، عدد األساتذة بالمؤسسة

من أجل الحصول على المعلومات  على فترات مختلفة الباحثة للمؤسساتولقد تكررت زیارات       

 ة من األساتذة ـــــعینة من المقابالت مع ـــــ، وكذا إجراء جملةـــــة والتي تخدم موضوع الدراســــالكافی

  .....والمساعدین التربویین وكذا مستشاري التربیة والتوجیه 

،حیث تم في نهایة شهر أفریل وامتدت حتى نهایة السنةكانت الفترة الزمنیة الثانیة   :الفترة الثانیة 

ضرابات بالمؤسسات الثالثة وكان ذلك على فترات متقطعة بسبب اإلتوزیع االستمارات على التالمیذ 

مما أدى إلى صعوبة في إسترجاع اإلستمارات ولوال ،  التي مست قطاع التربیة والتي طال أمدها

ا من ـــــه لما تمكنـــــات الثالثة وكذا مستشاري التربیة والتوجیـــــة بالمؤسســـــــدة مساعدي التربیـــــــــمساع

  .إسترجاعها

بغرض جمع المعلومات والوثائق . 18/12/2013لى غایة وتوالت الزیارات بعدها للمؤسسة إ      

  . الالزمة إلنهاء  الدراسة المیدانیة

  مجتمع الدراسة :انیثا

العربي بن مهیدي، السعید عبید ومتقنة (یتكون مجتمع الدراسة األصلي من تالمیذ المرحلة الثانویة     

سنة، الذكور منهم واإلناث ، ولقد تم  20و 15بمدینة بسكرة، والذین تبلغ أعمارهم بیم ) محمد قروف 

إختیار تالمیذ تالمیذ المرحلة الثانویة لیمثلوا مجتمع الدراسة، حیث أن معظمهم في مرحلة المراهقة 

   .تلمیذا وتلمیذة 3862والبالغ عددهم 

  :وكیفیة تحدیدهاعینة ال:ثالثا

 هذه دراستنا وفي لعلميا البحث في األساسیة الخطوات من البحث عینة اختیار یعتبر        
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 اءــــــإنتق أن ىـــــعل ةـــــالعمدی ةـــــالعین ومـــــمفه یشیر حیث ، القصدیة العینة إختیار على اـــــــإعتمدن

 الذین األفراد تحدید يــــف رةــــمباش یتدخل الباحث طرف من متعمدة ةـــــبطریق یتم ةــــالعین مفردات

 وتعطیه بحثه، أغراض تخدم التي بالبیانات سیزودونه أنهم یتوقعو  الدراسة عینة ستشملهم

   .إیجابیة نتائج

تلعب العینة دورا كبیرا في نجاح ودقة البحث اإلمبریقي، فهي تسمح بالحصول على المعلومات        

  )318: 2002جیالني،البلقاسم سالطنیة،حسان ( .المطلوبة مع اقتصاد ملموس في الموارد معرفته

حیث تم سحب عینة عشوائیة بنسبة ،عشوائیة البسیطةواعتمدنا في دراستنا هذه على العینة ال         

تلمیذ وتلمیذة من   ثالث ثانویات من مدینة  3962من المجتمع األصلي ،والذي یمثل ) ℅ 07(

  ،  ) العربي بن مهیدي، السعید عبید ومتقنة محمد قروف (بسكرة 

موزعین على المستویات الدراسیة   ا وتلمیذةتلمیذ 300لدراسة من یة لالفعلعینة الولقد تكونت     

  .)الثالثة و السنة األولى،الثانیة( الثالثة

  :وقد تمثلت نسبة العینة من مجتمع الدراسة في      

  ثانویة العربيتمثل عینة : 1حیث ع      % 100x  100  = 7  =   1.ع      

    .بن مهیدي                                       1378               

  .ثانویة السعید عبیدتمثل عینة : 2حیث ع       ℅ 100x  100  =  9  =   2.ع     

               1141  

  .متقنة محمد قروفتمثل عینة : 3حیث ع     ℅ 100x  100  = 7  =   3.ع       

               1343  

  ℅ 7 =  100×  300    = 100+100+ 100    = ع م 

             1378+1141+1343       3862     

األسلوب األمثل "رف بأنها علقد تم إختیار عینة الدراسة بالطریقة العشوائیة البسیطة،والتي ت     

إلختیار العینة ،إذا كان المجتمع المدروس متجانس، أي یتشابه معظم أفراده في معظم الصفات التي 
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تمع،وذلك لتمیزها بسهولة الحصول علیها وقلة تكلفتها،وتعتمد العینة العینة العشوائیة تكون في المج

محمد (البسیطة على إعطاء نفس فرصة اإلختیار لجمیع مفردات المجتمع دون تدخل الباحث 

                ).18: 2009بوعالق،

  .تمثل عینة الدراسة: حیث ع م

بحثیة مركزیة في الدراسة حیث تم توزیعها على جمیع مفردات  واعتمدنا على االستمارة كأداة        

كما تم تدعیمها ببعض المقابالت التي أجریت مع كل من مدیر ).تلمیذ 300أي على (العینة 

  .المؤسسة،مستشار التربیة، بعض األساتذة ومساعدي التربیة

  :ةثانویالممیزات التي یختص بها تالمیذ المرحلة ال

ي في هذه المرحلة بسرعته الكبیرة إذ یالحظ زیادة نمو العضالت والقوة یتمیز النمو الجسم •

سنة وعند الذكور إلى  18البدنیة بصفة عامة ویستمر نمو الجسم لفترة أقصاها عند البنات 

سنة إذ یزداد الطول زیادة سریعة ویتسع الكتفان و محیط األرداف ویزداد طول الجذع  20

 ادة في الطول و القوة وطول الساقین مما یؤدي إلى زی

غلبة التذبذب االنفعالي في تصرفات المراهقین في هذه المرحلة ،وذلك لكونهم یتصرفون بین سلوك 

  .)122-120:  2005سھیلة كاظم محسن الفتالوي ،( .األطفال و تصرفات الكبار 

اقض ظهور التناقض االنفعالي وما تنتابه من مشاعر نحو نفس الشخص أو الشيء ،وهذا التن •

یكون بین الكراهیة والحب والشجاعة و الخوف وكذلك مابین اإلنشراح واالكتئاب والتدین 

 . واإللحاد وبین الحماس والالمباالة

یكتسب المراهق في هذه المرحلة حدة في الطبع ،وال یسهل توقع تصرفاته و قد یرجع ذلك  •

یا للصراع النفسي في البحث جزئیا إلى التغیرات البیولوجیة المصاحبة للنمو الجنسي ،و جزئ

 .عن الهویة الذاتیة فالبعض یلجأ إلى ممارسة سلوك الصخب و الفوضى إلخفاء النقص 

وقد یرجع السبب في ذلك لمجموعة ..تكثر انفجارات الغضب عند المراهقین في هذه المرحلة  •

 :من العوامل منها 
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  غیاب األسلوب الصحیح في التربیة األسریة -

  الصحیح في المعاملة و التفاعل داخل بیئة الفصل و خارجة غیاب األسلوب -

  .القلق الذي یصاحب التغیرات الفسیولوجیة وعدم االتزان العضوي -

  وسواه...التعب الناتج عن اإلرهاق إما لقلة النوم أو الغذاءأواإلرهاق الفكري -

ل    یسعى المراهق في هذه المرحلة إلى تكوین شخصیة مستقلة و تحقیق اإلستقال •

ظنا منه أنه في غنى عن الخدمات التي تقدمها ) الفطام النفسي عن الوالدین (االنفعالي 

 .الكبار له 

یتمیز بعض مراهقي هذه الفترة بالعناد و قلة الصبر ،و اإلصرار على رأي واحد    •

 .خالل المناقشة ،و التمسك به كرأي نهائي مطلق 

ع الحاجة إلى المعرفة و حب االستطالع اهتمام بعض مراهقي هذه المرحلة إلى إشبا •

 .بقراءة القصص البولیسیة و الجنسیة و العنف و االجرام 

یهتم المراهق بما یكنه له اآلخرون من مشاعر الحب و االحترام ،ویشتد التنافس بینهم   •

 .بما یؤدي إلى حدوث المشاجرات

غیر مرغوبة ضد اآلخرین و قد  تأخذ المشاجرات في هذه المرحلة طابع العنف و استخدام أسالیب 

،أما اإلناث  تأخذ صور متعددة عند الذكور منها التشهیر،أو كتابة العبارات الجارحة على األدراج

  )123: 2005سھیلة كاظم محسن الفتالوي،.(فتأخذ صوره حمالت نقدیة الذعة

  منهج الدراسة: رابعا

تباع تیارإخ الباحث ىـــعل ةــــدراس بأي امــــــللقی           باختالف تختلف جــــفالمناه معین جـــــمنه وإ

 الحقیقة عن والكشف المطلوب الغرض ىـــــإل المؤدي قـــــالطری أنه على المنهج ویعرف وع،ـــــــالموض

 نتائج إلى للوصول للمشكلة دراسته في الباحث یتبعها التي القواعد من مجموعة بواسطة العلوم في

 حامد، خالد(. الباحث یثیرها التي واإلستفسارات األسئلة عن اإلجابة من مكنهت وموضوعیة عملیة

2003:119(      
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أهدافه بكل دقة ووضوح  وعلیه یعتبر منهج الدراسة طریقا یوجه الباحث ویقوده نحو الوصول إلى      

ؤالت التي سعت وانطالقا من طبیعة الدراسة واألهداف التي نسعى إلى الوصول إلیها وبناء على التسا

الدراسة إلى اإلجابة عنها استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي  والذي یتوافق مع طبیعة 

الموضوع ،وهو ذلك المنهج الذي یقوم على جمع البیانات وتصنیفها وتدوینها ومحاولة تفسیرها 

راسة بهدف وتحلیلها من اجل قیاس ومعرفة اثر وتأثیر العوامل على أحداث الظاهرة محل الد

  )30 :1998عثمان حسن عثمان ،    (.استخالص النتائج والتنبؤ بسلوك الظاهرة في المستقبل

موضوع البحث هو الذي یفرض على الباحث استخدام منهج معین  وبالتالي یمكننا القول أن    

ج ـــــد المنهــــذلك فتحدیة ، لــــة سوسیولوجیــــة علمیـــن دراسة الموضوع دراســـــه مـــــدون غیره  فیمكن

الذي ینیر الطریق ویساعد الباحث في ضبط أبعاد "یعتبر خطوة هامة وجد ضروریة، وألنه  هو 

  Jean Claud Combessie ,1996 :09 )(. "ومساعي وأسئلة وفروض البحث

یة و ـــعلوم االجتماعات المتعلقة بمجال الــــي  غالبا بالموضوعــــج الوصفي التحلیلــــویرتبط المنه       

ا الراهن وهو یعتمد على جمع المادة ـــاإلنسانیة ویعتبر من أكثر المناهج شیوعا بین الباحثین في وقتن

النظریة من المصادر والمراجع وجمع البیانات المیدانیة من المیدان باستخدام أدوات بحثیة كاالستمارة 

 ) 273: 1999محمد الدینعمر خیري ، (،  والمالحظة والمقابلة

  .  وهذا ما تم االعتماد علیه وتطبیقه في دراستنا هذه 

لذلك لجأنا في دراستنا هذه إلى إستخدام المنهج الوصفي حتى نتمكن من دراسة ظاهرة العنف  

الدور الذي تقوم به المؤسسات التربویة المتمثلة في المدرسي و الحصول على استفسارات جدیدة حول 

 رة ـــة والتي صنفت ضمن المؤسسات األكثر إنتشارا للعنف في السنوات األخیثانویات مدینة بسكر 

،  بشتى أنواعه ومظاهره يـــة العنف المدرســـمشكلة ـــمناسبة لمواجهول ـإلیجاد حل اـــفي سعیه وذلك 

ستطالع    .وتحلیل تلك البیانات والنتائج المتحصل علیها ، ومع ذلك تبقى دراستنـا مجرد وصف وإ

تم اإلعتماد في هذه الدراسة على جملة من ادوات جمع البیانات وهي  :أدوات جمع البیانات: مساخا

  :كاألتي
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    :L’Observation المالحظة / 01

ومع أن استخدامها في العلوم . من أهم أدوات جمع المعلومات في جمیع العلومالمالحظة تعد      

ر بیاناتها تتحكم فیها خواص الظاهرة ــــة ألن جمع وتفسیــــى الدقة العلمیـــاالجتماعیة قد ال یوصل إل

ي البحوث الوصفیة ــــا خاصة فـــر أدوات جمع البیانات استخدامـــا ال تزال من أكثــــة، إال أنهــــاإلنسانی

 ارةـــــا تسمح بجمع المعلومات التي ال یستطیع الباحث الحصول علیها بأدوات أخرى كاالستمـــــلكونه

ر ـــدة السلوك والظواهــــة أو مشاهـــة مراقبـــا عملیـــة على أنهـــوتعرف المالحظ... والمقابلة أو الوثائق

والمشكالت واألحداث ومكوناتها المادیة والبیئیة، ومتابعة سیرها واتجاهها وعالقاتها، بأسلوب علمي 

ربحي ( .ات والتنبؤ بسلوك الظاهرةمنظم ومخطط وهادف بقصد التفسیر وتحدید العالقة بین المتغیر 

  ) 112: 2000مصطفى علیان ، عثمان محمد غنیم،  

التي تمكن الباحث من مالحظة الظاهرة موضوع الدراسة مرة ثانیة " والمالحظة العلمیة هي     

   )276: غریب أحمد السید ،د س  (."للتحقق من صحتها ،فهي تتمیز بوضوح الهدف الذي نرید تحقیقه 

ولقد استخدمنا هذه األداة البحثیة الهامة جدا في كل مراحل الدراسة المیدانیة ،بدءا بالزیارات        

اإلستطالعیة والتي حاولت من خاللها الباحثة التقرب أكثر من واقع المجتمع المدرسي وما یشهده من 

  ...سلوكات عدوانیة من طرف كل التالمیذ ، األساتذة 

ى األدوار ـــي التعرف عن قرب علــــة اإلستمارة وفـــــة بالمشاركة في بلورة أسئلـــا المالحظــــوقد ساعدتن 

) مدراءٍ،مستشاري التربیة والتوجیه ، أساتذة ومساعدین تربویین( كل الفاعلین التربویین التي یقوم بها 

ب مهامه بالمؤسسات الثالث قید لدراسة ، حیث الحظنا تنوع تصرفات ومعامالت كل فاعل منهم حس

  .والوظائف الموكلة له

     : L’intervieuالمقابلة /2

 اإلنسانیة والجماعات األفراد دراسة في المعلومات لجمع الرئیسیة األدوات من المقابلة تعتبر        

 الضروریة البیانات على الحصول في وفعالیة شیوعا البیانات لجمع الوسائل أكثر من تعد أنها كما

 الشخص فیه یحاول مواجهة موقف طریق عن یتم الذي اللفظي التفاعل ذلك يتعن وهي بحث ألي
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 والحصول آخرین أشخاص أو آخر شخص معتقدات أو آراء أو معلومات یستثیر أن بالمقابلة القائم

   ) 85 :  1995لطفي، إبراهیم طلعت( . الموضوعیة البیانات بعض على

القائم بالمقابلة والمبحوث من أجل الحصول على والمقابلة هي عبارة عن محادثة موجهة بین     

 2002اخالص محمد عبد الحفیظ ، مصطفى حسین باهي، (  .معلومات وتكون موجهة نحو هدف واضح

:155(  

لما تتمیز به  ة مكانة هامة في البحث االجتماعي حیث تعرف استعماال واسعاـل المقابلـــــوتحت      

ر بین الباحث والمبحوث من شأنه أن یوضح أي غموض یمكن أن من دقة في جمع المعلومات فالحوا

ث من طرح السؤال ـــي تمكن الباحــــز بالمرونة التــــة تتمیــــن الباحث والمبحوث، والمقابلـــــیحدث بی

طرق ة بالــــة، وتشجیع المبحوث لإلجابـــــة على األسئلـــــرى إذا أحرج أو امتنع عن اإلجابــــــبطریقة أخ

  .المناسبة

محادثة موجهة یقوم بها فرد مع آخر أو مع أفراد لهدف حصوله :"تعرف أیضا بأنها عبارة عن و     

ه و ــي عملیات التوجیـــا فـــة بهــــي أو لالستعانــــي بحث علمــــا فـــــات الستخدامهــــى أنواع من المعلومـــعل

  )65: 1995حمود الذنیبات، عمار بوحوش ومحمد م ( .التشخیص و العالج 

التربیة  يومستشار  ات الثالثالمؤسس يإستخدمنا هذه األداة من خالل مقابالت  مع كل من مدیر    

ا بإجراء الدراسة المیدانیة بالمؤسسة ، محاولة معرفة تصوراتهم نو ذلك من أجل السماح ل والتوجیه

  مة التالمیذ الممارسین للعنف بالمؤسسةمظاهره ، قائ: وآرائهم وتشخیصهم لظاهرة العنف المدرسي

كما أجرینا مقابالت مع بعض  .األسباب المؤدیة له، وسبل الوقایة والعالج التي یرونها مناسبة  

والذین رحبوا بنا كثیرا و شجعونا على دراسة  .من نفس المؤسساتوالمساعدین التربویین األساتذة 

م بإعتبارهم طرف فیه ، حیث أفادونا بأهم مظاهر الموضوع ، ألنه  جد حساس  خاصة بالنسبة له

الفاعلون التربویون في المؤسسات العنف السائدة داخل المؤسسة وأسبابه  واألدوار التي یقوم بها 

لمواجهة العنف  مفي سعیه......) والتوجیه، األساتذة  التربیة  يمستشار الطاقم اإلداري،(التربویة 

  .د حلول سریعة لهاو أملوا كثیرا أن توج المدرسي،
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    : Questionnaire االستمارة/ 3

  اإلجتماعیة مختلف البحوث في ،البیانات لجمع المستخدمة التقنیات أھم من اإلستمارة تعتبر      

 سهولة أو ةــــالتكلف أو الجهد ة إلختصارــــبالنسب سواء األداة هذه اــــتحققه التي الممیزات ىــــإل ذلك ویرجع

ستمارة إحصائیا، بیاناتها معالجة  أجل من المبحوثین إلى توجه األسئلة مجموعة نموذج یضم البحث وإ

:  2003 حامد، خالد( .مباشرة مألها یتم موقف أو أومشكلة حول الموضوع المعلومات على الحصول

131   (  

ة إتصال بین وسیل"اإلستمارة بأنها عبارة عن )   Madeline Grawitz(وتعرف مادلین غرافیتز       

من التساؤالت ذات الصلة بالمشكل المدروس ) مجموعة (الباحث والمبحوث ، تحتوي على سلسلة 

   )Grawitz Madeleine, 1986: ( 755    .والتي عبرها یجمع الباحث معلومات من المبحوث

للباحث )  Gordon Mace(ر جوردن ماص ـــــى حد تعبیــــا علــــارة أیضـــــة اإلستمــــوتسمح تقنی      

قتناء بصفة نسبیة  باإلقتراب إلى أكبر عدد من المبحوثین بل على مئات من األشخاص للحصول وإ

 (Mace Gordon ,1991 :82) .مجموعة من المعلومات تخص موضوع البحث

االستمارة من أكثر أدوات جمع البیانات استعماال في شتى المجاالت، وتتم بتصمیم مجموعة من     

ن للحصول على معلومات أو أراء یــــا على األشخاص المعنیــــا وتوزیعهـــا منطقیــــة ترتب ترتیبــــسئلاأل

  ).82: ربحي مصطفى علیان ، عثمان محمد غنیم، مرجع سابق(   .مبحوثین حول ظاهرة أو موقف معین

جموعة من األسئلة تم إعتمدنا على هذه األداة البحثیة والتي تتكون من دلیل یتضمن بدوره م    

  .توجیهها للتالمیذ الممارسین للعنف بالمؤسسة ولقد تمت صیاغة أسئلتها وفقا لفرضیات الدراسة  

سؤاال، خصصت كل مجموعة منها بفرض من الفروض  50وقد إشتملت استمارة البحث على        

  " ال" ،" أحیانا"، "  نعم:"البحث و قد كانت األسئلة المغلقة تحمل اإلجابة ب

و منها نصف المغلقة التي تحتوي على عدة احتماالت و منها المفتوحة التي تسمح للتالمیذ بإبداء  

  .رأیهم بكل صراحة و التعبیر عنها دون قید 
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من و قبل أن تصل االستمارة إلى شكلها النهائي هذا تم عرضها على مجموعة من األساتذة       

تم حذف مجموعة من األسئلة و  كیم و على إثر المناقشة معهمللتحجامعات بسكرة ، الوادي وجیجل 

وحذف التي كانت في معظمها مكررة أو باألحرى مضمونها تحتویه أسئلة أخرى، وتمت إضافة 

  .وتعدیل  بعض األسئلة نظرا لصعوبة فهمها من طرف التالمیذ

في    كانت األسئلة  وقبل تجریب االستمارة تم عرضها على بعض الطلبة لیتبین لنا ما إذا    

كما یلي   سؤاال ، حیث قسمت ) 49(المستوى المطلوب ، و تضمنت االستمارة في شكلها النهائي 

 :  

 ا ــــالمتحصل علیه ةــــج الدراسیــــي، النتائـــــالدراس مستوىن ، الجنس، الـــــالس:  عامةبیانات   -

ألسرة ،من السؤال المعیشي لمستوى  لوالدین،الالحالة اإلجتماعیة ل،المستوى التعلیمي للوالدین 

  )07إلى  01(

من السؤال ،  التالمیذ لدى نفالع سلوكیات  مواجهة فياألستاذ یساهم :ٍ  المحور األول  -

  ).17إلى  08(

في رصد أشكال ومظاهر العنف التي یقوم بها  التربیة مستشار  یساهم  :ِ:   المحور الثاني -

  ).   22-18( من السؤال،  التالمیذ

  التالمیذ لدى العنیفة السلوكیات مواجهة  في التوجیه مستشار یساهم:  المحور الثالث -

  ).28- 24 ( السؤال 

 التالمیذ لدى العنیفة السلوكیات مواجهة في المدرسیة واألنشطة البرامج  تساهم  :بعار المحور ال -

  ).    38- 29 ( السؤال 

 مواجهة في التالمیذ وأولیاء المدرسیة اإلدارة أعضاء بین املالتك یساهم :خامسالمحور ال -

  ).    49- 39 ( السؤال  العنیفة السلوكیات

أدوات مهمة للغایة "لقد تمت االستعانة ببعض السجالت والوثائق ألنها    :الوثائق والسجالت - 4    

  )126:   2006، علي غربي  (    ."لجمع المعلومات  والمعطیات التي تحتاجها الدراسة
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كعدد التالمیذ داخل المؤسسة ، وتوزیعهم على األقسام الدراسیة ، ملفاتهم، دفتر استقبال أولیاء 

ا التالمیذ داخل الثانویات  ـــي یمارسهــــة التـــــات غیر الالئقــــ، بعض التقاریر حول السلوكذــــالتالمی

التي تتعلق بممارسات التخریب واإلعتداء على نماذج من اإلستدعاءات الموجهة ألولیاء التالمیذ و 

مما   ...األساتذة والزمالء سواءا بالضرب أو الشتم أو محاولة تعطیل سیر الحصة الدراسیة 

  .  یساهم  في التأكد من البیانات المتحصل علیها من خالل االستمارة  
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  :الفصل السادس 

  یرهاعرض وتحلیل المعطیات وتفس           

  
  عرض وتحلیل البیانات العامة: أوال       

  عرض وتحلیل بیانات الفرضیة األولى: ثانیا       

  عرض وتحلیل بیانات الفرضیة الثانیة : ثالثا       

  عرض وتحلیل بیانات الفرضیة الثالثة: رابعا  

 عرض بیانات الفرضیة الرابعة  :خامسا 

  مسةعرض بیانات الفرضیة الخا:سادسا      
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  :عرض وتحلیل البیانات العامة- أوال

  :یوضح جنس المبحوثین  ) 05(جدول رقم 

 %النسبة المئویة  )ك(التكرار المطلق   اإلحتماالت

  55  165  ذكـور

  45  135  إنـاث

  100  300  المجموع

  

            

شكل  رقم (03)   یوضح جنس المبحوثین

165
55%

135
45%

ذكور

إناث

  
من عینة الدراسة في حین قدرت  % 55الذكور تمثل  لنا من خالل الجدول أن نسبة یتضح          

وذلك   وهذا ما أشارت إلیه النظریة البیولوجیة في تفسیرها لظاهرة العنف. % 45نسبة الذكور ب 

بالقول أن الذكور أكثر میال للعنف من اإلناث بحكم طبیعتهم  البیولوجیة، والتي تدفعهم لممارسة 

 حیث وجد العنف حاالت لشهب  في الدراسة التي قام بها حول محمد الباحثكما یؤكد ذلك  .العنف

  العنف بهذا القائمین جل أن

 ولیس باللفظ وعنفهن غضبهن عن بالتعبیر اإلناث یكتفین أن حین في ، الذكور هم االعتداء و 

 )دص:1993 لشهب محمد(. وراء األسباب الكامنة الباحث وفسر. المادي باالعتداء

 للتالمیذ سلوكاتهم ومعامالتهم اتسام وعدم المدرسین تحیز إلى التالمیذ اكإدر  وجهة من ذلك    

 )دص:1993 لشهب محمد(.االهتمام بهم وقلة وتحقیرهم التالمیذ مع القمع واستخدام المساواة، و بالعدل

 بین فروق وجود تؤكد على والنفسیة التربویة الدراسات من ونشیر  أیضا إلى أن العدید       

األحیان  غالب في یتسمون الذكور إن حیث العنیف السلوك ممارسة في ) الذكور واإلناث( الجنسین
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 الحیاة من العنف جزء إن ترى التي الرمزي التفاعل نظریة فسرته ما وهذا الطباع في والخشونة بالقسوة

 نع والدفاع الخشونة على الذكور تشجع التي التنشئة خالل من الذكور عند وخاصة تعلمه ویجب

  . اإلناث مع مقارنة النفس

، حول العالقة بین الجنسین 1977   (Edimound)وتؤكد أیضا الدراسة التي قام بها إدموند       

بالعدوان اللفظي والعدوان غیر المباشر مقارنة   ومظاهر العدوان حیث وجد أن اإلناث  یتسمن

  )345: 2004بشیر معمریة، (. بالذكور الذین یتسمون بالعدوان المباشر

حول إستكشاف السلوكات المنحرفة   (Robert Ballon)أیضا الدراسة التي قام بها روبار بالون      

من   من اإلناث %27،حیث وجد أن ....)الهیاكل التربویة تالفالعنف الجسدي واللفظي، السرقة وإ (

المتكررة التي قمنا بها ویتضح جلیا ومن خالل الزیارات  .عینة الدراسة قاموا بإهانة راشد المؤسسة 

إلى المؤسسات الثالث، إذ أن اإلناث یقمن بأعمال العنف اللفظي كرفع الصوت على بعض األساتذة 

وبعض أعضاء الهیئة اإلداریة وخاصة اإلناث منهم  وتجدر اإلشارة هنا إلى أن معظم موظفي 

تابة على الجدران األقسام وكذا ممارسة العنف الرمزي كالك. المؤسسات الثالث هم من فئة اإلناث 

إلخ وهذا ما اشتكي منه كل من مدیري المؤسسات الثالثة،مستشاري ....ودورات المیاه 

التربیة،المساعدین التربویین واألساتذة  باإلضافة إلى العنف اللفظي من سب وشتم،وكذا تخریب 

  .الممتلكات 

رمزي ،تخریب الممتلكات واإلعتداء أما الذكور فیقومون بممارسة العنف بشتى أنواعه اللفظي ،ال

حیث صادف قیامنا بمقابلة ......الجسدي على الزمالء وبعض المساعدین التربویین وحتى األساتذة 

، أحد التالمیذ وهو یسب ویشتم ناظر 08/10/2013:مع مدیر مؤسسة العربي بن مهیدي یوم  

  .المؤسسة في مكتبه

  :یوضح سن المبحوثین  ) 06(جدول رقم 

 %النسبة المئویة  )ك(التكرار المطلق   حتماالتاإل

15-17  141  47  
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18-20  102  34  

21-23  57  19  

  100  300  المجموع
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شكــل  رقم (04)    یوضح سن المبحوثیــن
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التكرار المطلق النسبة المئویة % 

15-17

18-20

21-23

          

یتجلى لنا من خالل بیانات الجدول أن أغلبیة أفراد عینة الدراسة تنحصر أعمارهم في الفئة العمریة من 

  20إلى  18من التالمیذ والذین یتراوح  سنهم من   %34تلیها نسبة ، %47سبة سنة وذلك بن 15-17

  . سنة 23إلى  21منهم ینتمون إلى الفئة العمریة التي تتراوح بین  %19سنة،وأخیرا نجد نسبة 

 والتي المراهقة بفترة یمرون من هذه النتائج المتحصل علیها یمكننا القول أن  معظم المبحوثین       

 الضغط نوع من تمارس والنفسیة التي البیولوجیة التغیرات من العدید تضم ،حیث الرشد بمرحلة يتنته

 تحقیق ویعتمد االجتماعیة لألدوار تقبلهم وهذا یعني الذات، تأكید محاولة إلى المراهق یلجأ حیث والتوتر

  .لذاته مفهومه تحدیدب للطفل یسمح مما السابقة المرور بالمراحل في النجاح على الهویة عن بحث أو

وتعتبر هذه الفئات العمریة الموجودة على أن مرحلة المراهقة ، حیث تراوحت أعمار أفراد العینة      

تؤثر على التالمیذ  وفسیولوجیةسنة ، هذه المرحلة التي تحدث فیها تغیرات نفسیة  18و13هنا بین 

وف األسریة واالجتماعیة التي یعیشونها وكذا وتولد لدیهم شعور باالنتقام من أنفسهم كرد فعل على الظر 

  ...المعاملة القاسیة التي یتلقونها من طرف األساتذة والمساعدین التربویین

ونشیر أیضا إلى أن معظم التالمیذ هم من المتأخرین دراسیا، وهذا إن دل على شيء إنما یدل       

  .نتائجهم الدراسیةعلى أنهم یعانون من اإلحباط ومن مشكالت عدیدة أثرت على 

كما أوضحت العدید من الدراسات أن هناك كثیرا من المظاهر السلوكیة السلبیة لدى التالمیذ في هذا    

فهناك مشكالت مرتبطة بالعنف وأخرى مرتبطة بالتعدي على القوانین واألعراف مثل ) 18- 15(العمر 

مباالة وضعف الدرسة، وأخرى مرتبطة بالالتعدي على لوائح المرور وقواعده أو لوائح اإلنتظام في الم
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نتماء وغیاب الدافع عن أداء بعض األعمال، كما تظهر مشكالت سلوكیة في صورة رفض لألنماط اإل

اإلجتماعیة السائدة والتقالید الراسخة ، أو في صورة محاوالت للكسب السریع غیر المشروع الذي یترتب 

عادل عبد اهللا الشرقاوي وآخرون ( .الصحف والمجالت  علیه سلوكیات تكسف عنها صفحات الجریمة في 

،2012  :58(  

  :یوضح المستوى الدراسي للمبحوثین) 07(جدول رقم    

 %النسبة المئویة  )ك(التكرار المطلق   اإلحتماالت

  48  144  السنة األولى

  27  81  السنة الثانیة

  25  75  السنة الثالثة

  100  300  المجموع
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التكرار المطلق النسبة المئویة % 
شكل توضیحي رقم ( 05)   یبین المستوى الدراسي للمبحوثین

السنة األولى

السنة الثانیة

السنة الثالثة

  
یتبین من خالل الجدول والشكل التوضیحي أن افراد العینة  یتوزعون على السنوات الثالث           

 27أما نسبة    % 48بنسب متفاوتة إال أن أكبر نسبة نلحظها عند تالمیذ السنة األولى حیث قدرت ب

یمثلون تالمیذ السنة   %25نسبة من أفراد العینة هم من تالمیذ  السنة الثانیة ثانوي،وأخیرا نجد  %

  .الثالثة ثانوي 

في  األمر علیه كان بما مقارنة كبیر بشكل الدراسة إلى یمیلون ال التالمیذ أن نستنتجمن هنا       

 و جهة من المجتمع لهم یملیه ما بین والقلق، االضطراب من الیوم نوعا التالمیذ یعیش .السابقة السنوات
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 أن إلى ینظرون حادة اجتماعیة و نفسیة بأزمات یمرون فهم أخرى، جهة من وطیشهم أهواءهم بین

 كان أین الماضیة، الزمنیة الحقب في علیه كانت االجتماعیة، كما للترقیة وسیلة لیست الیوم الدراسیة

 المرجعیات وتالشى ، السریع االجتماعي التغیر فمع . به الجمیع لالقتداء یسعى نموذج المتعلم الفرد

 فأصبح الملموس، إلى المعنوي من المجتمع میوالت في تغییر إلى أدى سلم القیم، تغیر و یدیة،التقل

 التحصیل یعد لم.بلوغها إلى خاصة المراهق الفرد یسعى التي الغایة هي المادي الكسب السریع و الثراء

   الثروة تهمهم ما بقدر التالمیذ معظم لدى مهم العلمي و المعرفي الدراسي

 یرى الذي المتمدرس اهتمامات من تعد لم الدراسة أن نجد لذا األخیر؛ هذا مصادر كانت مهما ،الجاه و

 ال تنشئویة مرحلة إال نظرهم في المدرسة تمثل ال قد .والتعلیم الدراسة نطاق عن خارج مستقبله و نفسه

 و الالمباالة، و بالعنف، ذلك عن یعبرون و ملحة، ضرورة لها تكون أن دون من منها، المرور من بد

 عند مهما یعد لم كما .معین تربوي ثقافي، معرفي، تكوین من المدرسة لهم توفره قد ما عن االستغناء

 نسبة یمثلون الجامعات من المتخرجین أن یرى حین الدراسي التحصیل في جهود،أي م یبذل أن التلمیذ

 المواقف تلك عن جواب تعد صرفاتهمت أن و أمر بدیهي الدراسة من نفورهم فأصبح البطالة، من مرتفعة

 في لهم، یبدوا كما یضعهم، المجتمع أن بحیث آراءهم أن نطلب دون من فیها أنفسهم یجدون التي

 عدم و البطالة، یواجهون أخرى جهة من و الدراسة مزاولة منهم جهة یطلب من متناقضة؛ مواقف

 اجتماعیا، مبرمج أمر التلمیذ من ینجم الذي السلوك في التطور أن القول لنا یمكن لذا.تكوینهم استثمار

  إرادیة بصفة یكن لم حتى إن

 .بالعنف القصدي غیر أو القصدي،بالرفض سلوكه في ذلك یترجم، التلمیذ أن إال مقصودة؛ و 

 ألن هذا زمالئهن من الشغب ألعمال ممارسة أقل هن اإلناث، نجد أخرى جهة من     

 أكثر اإلناث فیها بنسبة نجد بل الذكور، تهم ال أصبحت عمل مناصب و المنافذ و القطاعات بعض

 اآلن أما االمتیاز، هذا من حرمن مضت، زمنیة عقود في أنهن كما الخ،..الصحة قطاع كالتعلیم،

  .اجتماعیا لترقیتها ووسیلة ضروري أمر تعلیمهن  فأصبح

  :ألخیرا الثالثي خالل علیها المتحصل الدراسیة یوضح النتائج) 08(جدول رقم 
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 %النسبة المئویة  )ك(التكرار المطلق   اإلحتماالت

  38  114  ضعیفة

  25  75  متوسطة

  14  42  حسنة

  13  39  جیدة 

  09  27  ممتازة

  100  300  المجموع

    

شكل رقم (  06 )  یوضح النتائج الدراسیة المتحصل علیھا خالل الثالثي األخیر

27
9%

42
14%39

13%

114
39%

75
25%

ضعیفة

متوسطة

حسنة

جیدة 

ممتازة

    

ضعیفة  من عینة الدراسة  كانت نتائجهم الدراسیة %38من خالل معطیات الجدول یتبین لنا أن       

في .ممن كانت نتائجهم حسنة   % 14ممن كانت نتائجهم متوسطة،ثم نسبة  % 25، وتلیها نسبة 

  .   %09إلى 13حین تتراوح نسبة التالمیذ الذین كانت نتائجهم الدراسیة جیدة وممتازة من 

تشاري من هذه النتائج المتحصل علیها وكذلك من خالل المقابالت التي أجریناها مع كل من مس     

التربیة والتوجیه بالمؤسسات الثالث یمكننا القول أن هذه األخیرة  تتمیز بضعف النتائج الدراسیة وتشهد 

أدنى نسب النجاح في البكالوریا وهذا إن دل على شيء إنما یدل على أن هؤالء التالمیذ یعیشون حالة 

  . تحصیلهم الدراسيمن اإلحباط مما أثر سلبا على نتائجهم الدراسیة وأدى إلى انخفاض 

نجد أن البعض تحصلوا على نتائج حسنة ،جیدة وفي بعض األحیان ممتازة بالرغم من سلوكیاتهم      

العدوانیة وممارستهم للشغب إال أنها لم تؤثر بشكل كبیر على نتائجهم التحصیلیة ، في حین أكد لنا 

ش ، والتي تعتبر مظهر من مظاهر بعض األساتذة من الثانویات الثالث محل الدراسة أن ظاهرة الغ
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عدم االنضباط تمثل السمة السائدة لدى التالمیذ حتى بعض المتحصلین على نتائج جیدة ، بمعنى أن 

  .جل التالمیذ تقریبا یقومون بالغش في اإلمتحانات والتقویمات الجزئیة  مما أثر سلبا على تكوینهم

  

  

 

 

 

 :المستوى التعلیمي للوالدین )09(جدول رقم 

 األم  األب  اإلحتماالت

التكرار 

  )ك(المطلق 

النسبة 

 %المئویة

التكرار 

  )ك(المطلق 

النسبة 

 %المئویة

  3  09  2  06  أمي

  19  57  11.33  34  إبتدائي

  23.66  71  27.33  82  متوسط

  22.33  67  26  78  ثانوي

  32  96  33.33  100  جامعي

  100  300  100  300  المجموع

من آباء المبحوثین مستواهم  ℅ 33.33لجدول أعاله  أن  ما نسبته یتبین لنا من خالل ا        

منهم  ℅ 26ونجد نسبة   منهم فمستواهم التعلیمي متوسط  ℅ 27.33التعلیمي جامعي ، أما نسبة  

 .منهم فأمیین ℅2من االباء مستواهم إبتدائي ،أما ℅ 11.33فمستواهم التعلیمي ثانوي، في حین نجد 

منهن من ذوات مستوى تعلیمي جامعي ،أما نسبة   ℅ 32ثین فنجد نسبة أما عند أمهات المبحو 

منهن مستواهن  ℅ 19فمستواهن ثانوي، أما  ℅22.33منهن مستواهن متوسط في حین  ℅ 23.66

  .منهن أمیات  ℅3التعلیمي إبتدائي و

دهم على مما یساع دراسة مستواهم جامعي،نستخلص من هذه المعطیات أن معظم أولیاء عینة ال       

  .معرفة مظاهر وسلوكیات العنف، وكذا یجعلهم یبحثون عن الحلول الناجعة لها 
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  :یوضح الحالة اإلجتماعیة لوالدي المبحوثین)  10(جدول رقم 

 %النسبة المئویة  )ك(التكرار المطلق   اإلحتماالت

  82  246  یعیشان معا

  09  27  منفصالن

  10  30  أحدهما متوفي

  100  300  المجموع
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شكل  توضیحي  رقم  ( 07) یوضح  الحالة  اإلجتماعیة  لوالدي  المبحوثین

یعیشان معا

منفصالن

أحدھما متوفي

           

من أولیاء التالمیذ المبحوثین یعیشان معا في حین نجد نسبة  ℅82یتضح لنا من معطیات الجدول أن 

 .منهم منفصالن ℅ 9منهم أحدهما متوفي وأخیرا نسبة  ℅ 10

یة واإلنفعالیة للتلمیذ وعلیه نخلص أن الوالدین هما مصدر إشباع الحاجات النفسیة والبیولوج          

  .فوجوده مقترن بوجود الوالدین واللذان یمثالن مركز اإلتزان للتلمیذ
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  یوضح المستوى المعیشي لألسرة)  11(جدول رقم 

 %النسبة المئویة  )ك(التكرار المطلق   اإلحتماالت

  34.33  103  منخفض

  37.33  112  متوسط

  28.33  85  جید

  100  300  المجموع

شكل توضیحي رقم (08)  یبین المستوى المعیشي لألسرة

0%
103
34%

112
38%

85
28%

منخفض

متوسط

جید

          
من عینة الدراسة تنتمي إلى  عائالت متوسطة  ℅ 38من خالل الجدول یتبین لنا أن نسبة          

وهذا من شأنه أن   من التالمیذ المنتمین إلى أسر منخفضة الدخل   ℅ 34الدخل وتلیها مباشرة نسبة 

اإلحباط وعدم اإلستقرار نتیجة لعدم تلبیة حاجاتهم یؤثر سلبا على نتائجهم الدراسیة ویجعلهم یشعرون ب

الدراسیة ومطالبهم مما یولد في أنفسهم روح اإلنتقام من الذات بالدرجة األولى والدیهم فتصبح الدراسة 

وهذا . آخر همهم فیبدؤون بأعمال الشغب ظنا منهم أنها تعوضهم عن الحرمان المادي الذي یعانون منه

ن أهم مسببات العنف تعرض اإلنسان للفقر والحرمان الذي یدفعه للقیام بالعنف ما أكدت الدراسات أن م

ورغم .  من التالمیذ ینتمون إلى عائالت ذات دخل جید ℅ 28.33أكثر وعلى الرغم من وجود نسبة 

 كما أكدت الدراسة التي قام. أن الحالة المادیة لألسرة جیدة إال أخر شيء یفكر فیه التالمیذ هو الدراسة 

أن التالمیذ " حول العالقة بین العنف الطالبي وبعض المتغیرات اإلجتماعیة  2001بها عمرو رفعت 

أمیمة منیر عبد الحمید جادو ، (" من المستویات اإلقتصادیة المنخفضة أكثر عنفا من المتوسطة عن العلیا

2005 :90. (  
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إنني محتاج   على محل تجاري قال وهذا ما یفسره حال احد التالمیذ والذي  ضبط في قضیة سطو     

في الرحالت المدرسیة  واشعر بالدونیة حین أرى زمالئي في المدرسة یرتدون مالبس جمیله ویشاركون

فكرت كیف أسایر زمالئي هؤالء  ..... وینفقون على أنفسهم ویترددون یومیا على مقصف المدرسة

خططت لسرقة النقود من  ا كان لي إال إنفوجدت أهلي الیستطیعون أن یحققوا لي أدنى متطلباتي فم

تواجدي في المحل فأمد یدي إلى حیث  بعض المحال التجاریة التي كنت أتحین غفلة أصحابها أثناء

كررت هذا العمل لعدة مرات ولم یكتشف أمري  .... یجمع التاجر غلة متجره ألخرج بما تیسر من نقود

ال حیث ساعدني احد األصدقاء في التخطیط للعملیة لی وهنا راودتني فكرة السطو على احد المحالت

یمكن إن ندخله دون كسر األقفال وكان ذلك عن طریق التسلل عبر  فقمنا بدراسة وضع المتجر وكیف

أبواب المتجر الجانبیة حیث نفذت وصدیقي العملیة لكننا ضبطنا في الیوم التالي  المنور الزجاجي ألحد

المدرسة  إن یروني احمل مبلغا كبیرا من النقود فوشوا بي إلى إدارةیعتد أصحابي في المدرسة  إذ لم

. حیث اعترفت بفعلتي وتم تسلیمي للجهات األمنیة

7 à 11h48).w.php?ArtID , le 05.07.200   http://www.ehcconline.org/information_center/wmvie(      

  

  

 

  

  

  عرض وتحلیل بیانات الفرضیة األولى: ثانیا

  .یوضح تصرف  األستاذ في حالة قیام أحد التالمیذ بتحطیم ممتلكات المؤسسة)  12(جدول رقم 

  االحتماالت  التكرار المطلق %

  ینصحه بعدم تكرارها  156  52

  یقوم بضربه  27  09

  یقوم بدفع غرامة مالیة  39  13

22  

02  

66  

06  

  .اإلحالة إلى مجلس تأدیبي :   أخرى تذكر 

  . الطرد - 

 المجموع 300 100
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من إجابات المبحوثین تؤكد بأن األستاذ یقوم بنصح التالمیذ   ℅ 52تبین نتائج الجدول أن        

ن حدث وأن قام أحد التالمیذ بتحطیمها فإنما یقوم بنصحه  بضرورة المحافظة على ممتلكات المؤسسة وإ

رشا وال .ده بعدم تكرار هذا الموقف، وعلیه یمكننا القول أنه یتبع أسلوب الحوار في التعامل مع التالمیذ وإ

یخفى علینا أن التالمیذ في هذه المرحلة یمرون بفترة المراهقة،هذه األخیرة التي تتطلب بدورها اإلرشاد 

أما نسبة .ات ،اإلتزان والصالحوالحوار حتى یتسنى للمراهق معرفة أخطائه بنفسه وتوجیهه بضرورة الثب

من المبحوثین فتؤكد أنه یتم إحالتهم إلى المجلس التأدیبي في حالة قیامهم بتحطیم ممتلكات   ℅ 22

من المبحوثین فتؤكد أنهم یتعرضون للضرب في حال قیامهم بعملیات   ℅ 09أما نسبة  .المؤسسة 

  .یتعرضون للطرد من المؤسسة ℅ 02التحطیم والتخریب و

األستاذ یجبرهم على القیام بدفع غرامة مالیة بمقدار ثمن الشيء  منهم یؤكدون أن ℅ 13ونجد      

وهذا حتى یشعر التلمیذ بأهمیة المحافظة على هذه الممتلكات وحتى  -بعد التنسیق مع اإلدارة–المحطم 

ات یعتبر التالمیذ ل من مستشاري التربیة ومدیري المؤسسجوهذا ماأكده لنا . ال یعید الكرة مرة أخرى

  معنیین بالمحافظة على مرافق المؤسسة

  .و تجهیزاتها  

و یجب أن یتعهدوا بحسن اإلستعمال و حمایتها منذ اإلتالف، وأن یتحمل المسؤول عن اإلتالف 

وفي حالة عدم ثبوت المسؤولیة الفردیة . تعویض ما تسبب فیه من تكسیر آلثاث المؤسسة و تجهیزاتها

وهذا حال تحطیم المكیفات الهوائیة ،أدوات . میذ القسم بالتضامن تعویض اإلتالفیتحمل جمیع تال

 ...المخابر والنوافذ
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  .یوضح تصرف  األستاذ في حالة قیام أحد التالمیذ بتعنیف وشتم زمیله)  13( جدول رقم 

  %  التكرار المطلق  االحتماالت

  15.66  47  یحاول معرفة السبب

  47  141  صحه بعدم تكرارهاین

  8.66  26  یقوم بضربه

  28.66  86  یقوم بتوبیخه

  100  300  المجموع

47

141

26

86

0

50

100

150

یحاول معرفة
السبب

ینصحھ بعدم
تكرارھا

یقوم بضربھ یقوم بتوبیخھ

شكل  رقم  ( 09) یوضح  تصرف   األستاذ  في  حالة  قیام  أحد  التالمیذ  بتعنیف  وشتم  زمیلھ

یحاول معرفة السبب

ینصحھ بعدم تكرارھا

یقوم بضربھ

یقوم بتوبیخھ
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من المبحوثین یؤكدون  تصرف األستاذ إذا  قام أحد  ℅ 47توضح بیانات الجدول أن نسبة       

منهم ترى أنه یحاول معرفة  ℅ 28.66التالمیذ بضرب وشتم زمیله،یختلف من موقف آلخر فنجد نسبة 

  .السبب الذي دفع بالتلمیذ إلى ضرب زمیله وهذا ما یدل على تفهمه وعقالنیته 

منهم فتؤكد أنه یعمل على الصلح بینهم فینصحهم بضرورة إحترام بعضهم البعض  أحیانا  %20أما    

التلمیذ المعتدي على زمیله  من التالمیذ فیقرون بضرب % 15.66في حین نجد .ویوبخهم أحیانا أخرى 

،حتى یكون عبرة لزمالئه وخصوصا أن جلهم یمر بفترة المراهقة هذه المرحلة التي تتمیز به من 

   )229: 2005أمیمة منیر عبد الحمید جادو،( ."انفعاالت واضطرابات وثورة وهیجان وتطرف في المشاعر"

مالئهم ،وبالتالي یتفادون القیام به عند ضرب وبذلك فأي موقف من هذا القبیل یشعرهم باإلهانة أمام ز 

  .األستاذ ألحدهم

  . نخلص من هذا إلى أن تصرفات األستاذ تتنوع بین اللین والشدة حسب الموقف الممارس      
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باإلعتداء على أحد أساتذته  یوضح تصرف  األستاذ في حالة قیام أحد التالمیذ): 14(جدول رقم 

   .تم أو حتى باإلساءة له عن طریق إستعمال الهاتف النقالبالضرب أو الش

  ℅النسبة المئویة   التكرار المطلق  االحتماالت

  29  86  یحاول معرفة السبب

  40  121  ینصحه بعدم تكرارها

  11  32  یهدده بالطرد من الحصة

  13  39  یقوم بضربه

  03  09  یقوم بتوبیخه

  04  13  یحال إلى المجلس التأدیبي

  100  300  المجموع

  

 

شكل رقم (   10)  یوضح تصرف  األستاذ في  حالة قیام أحد التالمیذ باإلعتداء على أحد 
أساتذتھ بالضرب أو الشتم أو حتى باإلساءة لھ عن طریق إستعمال الھاتف النقال

9
3%

13
4%

32
11%

86
29%

39
13%

121
40%

یحاول معرفة
السبب
ینصحھ بعدم
تكرارھا
یھدده بالطرد من
الحصة
یقوم بضربھ

یقوم بتوبیخھ

یحال إلى المجلس
التأدیبي

  
من إجابات المبحوثین تؤكد أن أول تصرف یقوم  ℅40یتضح لنا من  نتائج الجدول أن نسبة           

به األستاذ في حال أن قام أحد التالمیذ بتعنیف وشتم أحد أساتذته یكون النصح بضرورة عدم ضرب 

متین خصوصا وأن التالمیذ یمرون بمرحلة المراهقة والتعامل مع زمیله ألن النصح واإلرشاد عملیتین مه

المراهقین یجب أن یسوده اللین والحوار فالمراهق یشعر دائما باإلحباط نظرا للتغیرات الفزیولوجیة التي 

في . من التالمیذ یقرون أن االستاذ یحاول معرفة السبب الذي دفعهم للقیام بالعنف ℅29أما .یمر بها
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منهم أكدوا أنهم یتعرضون للضرب من طرف بعض األساتذة عند قیامهم بهذه  ℅13سبة حین نجد ن

السلوكات غیر السویة ، أو یطلب منهم الذهاب إلى األستاذ وطلب العفو منه وهذا حتى یتعودوا على 

  .األدب واحترام الغیر

الحصة وفي أحیان  منهم یقرون بأن من یقوم بضرب أحد أساتذته یهدد بالطرد من ℅ 11ونجد        

أخرى یطرد بصفة مؤقتة وهذا ماأكده لنا أیضا بعض التالمیذ الذین تحاورنا معهم خالل زیاراتنا المتكررة 

من التالمیذ یقرون بإحالتهم إلى المجالس التأدیبیة في حال قیامهم  ℅ 04أما نسبة .لمكان الدراسة 

و أخیرا .لمن یحاول تكرار هذا الموقف الحقا  حتى یكونوا عبرة.... بتعنیف أساتذتهم  من ضرب ، شتم 

من العینة تؤكد تعرضهم للتوبیخ وإلنذارات من طرف اإلدارة المدرسیة  نتیجة لهذه  ℅ 03نجد نسبة 

  . السلوكات غیر السویة التي یقومون بها إتجاه أساتذتهم

اعه من طرف التالمیذ وعلیه نخلص إلى أنه بالرغم من تعرض بعض األساتذة للتعنیف بشتى أنو        

إال أن اإلجراءات المتخذة ضدهم جاءت بالتدریج بمعنى أن هناك نوع من التحاور مع التالمیذ فمجرد 

رشادهم بضرورة إحترام األستاذ وكذا محاولة معرفة السبب الذي أدى بالتلمیذ إلى القیام  القیام بنصحهم وإ

یذ في إتخاذ بعض القرارات وهذا شيء إیجابي ومن بتعنیف أستاذه فهذا إجراء فیه نوع من إشراك التلم

كما أن إحالة بعض التالمیذ إلى المجالس التأدیبیة في حال . شأنه أن یقلل من عنف وعدوانیة التالمیذ

قیامهم بتعنیف أساتذتهم  من ضرب ، شتم ، تصویر بالهاتف النقال، األنترنت والرسائل غیر الالئقة 

  . یجعل البقیة منهم یعتبرون ویمنعهم من تكرار مثل هذا الموقف ومختلف أنواع اإلساءة لهم ،

یوضح تصرف  األستاذ في حال قیام أحد التالمیذ بكتابة ألفاظ  غیر أخالقیة ) 15(جدول رقم     

  ....على جدران الحجرات، السبورة،الطاوالت

  %  التكرار المطلق  االحتماالت

  28  84  یحاول معرفة السبب

  21  64  ارهاینصحه بعدم تكر 

  18  54  یقوم بتوبیخه

  13  38  یقوم بضربه
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  20   60  .شراء طالء أو دفع ثمنه  -:أخرى تذكر 

  100  300  المجموع

  

شكل رقم (  11  )  یوضح تصرف  األستاذ في حال قیام أحد التالمیذ بكتاب��ة 
ألفاظ  غیر أخالقیة على جدران الحجرات، السبورة،الطاوالت.... 

60
20%

54
18%

38
13%

84
28%

64
21%

یحاول معرفة
السبب

ینصحھ بعدم
تكرارھا

یقوم بتوبیخھ

یقوم بضربھ

شراء الطالء
أو دفع ثمنھ

  
من أفراد العینة یقرون أنه في حال قیام  ℅ 28یتجلى لنا من خالل الشكل التوضیحي أن نسبة        

فإن أول .الكراسي والطاوالت   لفاظ غیر الئقة على جدران الحجرات، السبورة أحد التالمیذ بكتابة أ

ممن یؤكدون  ℅ 21تلیها نسبة   تصرف یقوم به األستاذ إتجاههم هو محاولة معرفة سبب قیامهم بذلك

أنهم یتلقون نصائح من بعض األساتذة بضرورة التخلي عن مثل هذه التصرفات ألنها ال تسيء لهم 

أما البعض اآلخر من األساتذة فینصحهم بضرورة . ولى وللمؤسسة ككل على حد قولهمبالدرجة األ

  .المحافظة على نظافة كل جزء في المؤسسة 

من المبحوثین فیؤكدون أنهم یجبرون على شراء الطالء أو دفع ثمنه ، وهذا حتى  ℅ 20أما نسبة    

تالف ممتلكات المؤس   .سة یجعلهم یشعرون بقیمة وأهمیة تشویه وإ

من أفراد العینة  یقرون بأن بعضهم یتعرض للضرب غیر المبرح من  ℅ 18في حین نجد نسبة       

طرف بعض األساتذة عند قیامهم برسم رسومات مسیئة لهم أو لبعض زمالئهم خاصة على السبورة أو 

 یجة مع التالمیذعلى مكاتب األساتذة ، وبالرغم من منع الضرب قانونا إال أنه في واقع األمر یأتي بنت

  .على حد تعبیر معظم األساتذة
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من التالمیذ یؤكدون أنهم یتعرضون للتوبیخ من طرف األساتذة   ℅ 13وأخیرا نجد نسبة            

نتیجة تشویههم لجدران الحجرات بكتابات ورسومات فاضحة في بعض األحیان على حد قول أحد 

  .األساتذة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ظرة األستاذ إلى التلمیذ  عند قیامه بأي سلوك عنیفیوضح ن)  16( جدول رقم 

 %النسبة المئویة  )ك(التكرار المطلق   اإلحتماالت

  7  21  تعجب

  93  279  إحتقار

  100  300  المجموع

  

شكل  رقم (12)   یوضح نظرة األستاذ إلى التلمیذ  عند قیامھ بأي 
سلوك عنیف

21
7%

279
93%

تعجب

إحتقار
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من   عینة الدراسة  ℅ 93یتضح لنا من خالل معطیات الجدول والشكل التوضیحي أن           

منهم فیشعرون بنظرة التعجب  ℅ 7ؤكدون أنهم یحسون بنظرة اإلحتقار من طرف األستاذ ،أما نسبة ی

 .قیامهم بأي سلوك عنیف من األساتذة عند

ویمكن أن نفسر نظرة التحقیر من طرف بعض األساتذة تجاه بعض التالمیذ الذین یقومون بشتم        

 لتصویر بالهاتف، األنترنت والرسائل غیر الالئقة،التحرش الزمالء و األساتذة عن طریق ا،ضرب 

. ،تشویــــــه جدران الحجرات بالكتابات والرسومـــات غیر األخالقیة وتخریب ممتلكــات المؤسسة التربویة

بتذمر األساتذة من هذه التصرفات التي أصبحت تهدد كیان العملیة التربویة وهذا ماأكده لنا بعض 

ض التالمیذ ال ینفع معهم ال النصح وال الوعظ ورغم معرفتنا بأن التحقیر غیر األساتذة من أن هناك بع

  . مقبول إال أننا نضطر إلستخدامه مع بعض التالمیذ 

ونشیر هنا إلى أن هذا التصرف غیر الئق من طرف األساتذة وال یجوز إستخدامه الن الوسط        

حترام آداب السلوك واإلمتثال للقوانین التي تفرضها التربوي من المفروض أن یتسم باإلنضباط والنظام وإ 

  .المؤسسات التربویة ال بالتحقیر والتعنیف

وهذا ما یؤكد علیه الباحث محمد لشهب في دراسة قام بها حول حاالت العنف في صفوف        

خدام المتمدرسین في المغرب حیث  أرجع األسباب الكامنة وراء ذلك من وجهة نظر التالمیذ إلى إست

القمع من طرف المدرسین ،وتحقیرهم وقلة اإلهتمام بهم، وعدم إتسام سلوكاتهم ومعامالتهم لهم بالعدل 

    )24: 1993محمد لشهب،( .والمساواة

  النقاش استعمال أسلوب و حترام التالمیذوعلیه یجب على األساتذة أن یسعوا إلى إ    

  .إلى التعنیف اللجوء معهم بدل الحوار و 
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یوضح مدى حث  األستاذ  للتالمیذ على ضرورة  التحلي باألخالق الحسنة  وعدم )  17( جدول رقم 

  :ممارسة العنف

 %النسبة المئویة  )ك(التكرار المطلق   اإلحتماالت

  97.33  292  نعم

  2.66  08  ال

  100  300  المجموع

  

شكل  رقم ( 13)    یوضح مدى حث  األستاذ  للتالمیذ على ضرورة  التحلي 
باألخالق الحسنة  وعدم ممارسة العنف

292
97%

8
3%

نعم

ال

  
  

من عینة الدراسة  تقر بنصح  معظم األستاذة  ℅ 97انات الجدول أن یتضح لنا من خالل بی       

حیث أن .منهم فینفون ذلك ℅ 3لهم بضرورة  التحلي باألخالق الحسنة  وعدم ممارسة العنف ، أما 

 زیاد ( .تعدیله أو التالمیذ سلوك لتغییر المؤهلین األفراد وأهم للسلوك، الوحید الموجه یعتبر هو األستاذ
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وعلیه یعمل  األساتذة على نصح وتنبیه التالمیذ  من حین آلخر ومتى سنحت  ،)848 :  2002 بركات،

كتظاظ التالمیذ في الصفوف الدراسیة حیث تصل في بعض (الفرصة لذلك  ألن كثافة البرنامج الدراسي وإ

بثانویة تلمیذ في القسم من شأنها أن تحول دون ذلك فعلى حد قول أستاذة الریاضیات  60األحیان إلى 

السعید عبید یمر الوقت في بعض الحصص ونحن بصدد رصد قائمة الحضور، مما یعطل سیر الدرس 

...  

أما بعض التالمیذ فیؤكدون أنهم یتلقون النصح بضرورة التحلي باألخالق الحسنة وضرورة إحترام     

التنشئة الدینیة التي من الغیر إال من طرف أساتذة مادة الشریعة فهم یعملون دائما على السعي لتحقیق 

وحتى بحكم طبیعة المادة وما . شأنها أن تعزز لدیهم الوازع الدیني وتخفف من سلوكیات العنف لدیهم

تقدمه من مفاهیم ،قیم ومبادئ تسعى دائما إلعداد المواطن الصالح ومستوحاة من القران والسنة الشریفة 

نا إحدى التلمیذات بمؤسسة العربي بن مهیدي وهنا تذكر ل. وتتضمن مواعظ من واقعنا اإلجتماعي 

قصة حول الوعظ واإلرشاد بضرورة التحلي باألخالق الحمیدة ،حیث وقعت حادثة بالمؤسسة تتعلق 

رشاد أستاذة الشریعة خاصة التي ظلت تنصحنا  بحمل إحدى التلمیذات ،هذه الحادثة كثفت من نصح وإ

بین المراهقین والطرق غیر الشرعیة في التعامل بینهم عن عواقب الفهم الخاطئ لبعض المفاهیم كالحب 

  .، وبضرورة اإلنظباط و اإلنتباه للدراسة بالدرجة األولى
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 إلقائه أثناء التسلطي األسلوب على یعتمد أستاذه بان یوضح مدى شعور التلمیذ) 18(جدول رقم 

  :للدروس

 %ئویةالنسبة الم  )ك(التكرار المطلق   اإلحتماالت
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شكل رقم (   14  )   یوضح مدى شعور التلمیذ بان أستاذه یعتمد على 
األسلوب التسلطي أثناء إلقائھ للدروس

  

یشعر  التلمیذ من عینة الدراسة تؤكد على أن  ℅ 76یتبین لنا من خالل معطیات الجدول أن          

 .كس ذلكمنهم یرون ع℅ 24للدروس، بینما  إلقائه أثناء التسلطي األسلوب على یعتمد أستاذه بان

 في هنا فالتلمیذ فاإلعتماد على النمط التسلطي أثناء إلقاء الدرس من شأنها أن تؤثر سلبا على التلمیذ 

 أو البالغ اتجاه الحساسیة شدة عدیدة منها التي تتسم بخصائص األخیرة هذه .مراهقة فترة أو مرحلة

  .شخصیتهب توبیخات تمس أو بمالحظات األخیر هذا له تعرض إذا خاصة الراشد

كما أن النمط التسلطي من طرف األستاذ  داخل الصف الدراسي والذي یقوم على مبدأ اإلكراه     

واإللزام والذي یتجلى في منع التالمیذ  من اإلعالن عن وجهات نظرهم أو توجیه النقد أو إبداء رأي 

یذ ویضعف فیه روح مخالف فان مثل هذا النوع من السلطة الصفیة یعیق مستوى االنجاز لدى التلم

محمد عبد الرحیم ".(لقد بعثت معلما  ولم ابعث معنفا) : " ص(وهنا یقول الرسول . المبادرة واالنطالق 

  ) 67-66: 2001عدس،
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الباحث عبد الرزاق أمقران في دراسته حول النمط التسلطي لألساتذة ، رأي  درجی في هذا الصددو        

أرى بعض األساتذة ینصرفون مباشرة بعد : ( ألستاذها والتي تقول  إحدى التلمیذات حول النمط التسلطي

انتهاء الحصة غیر مهتمین افهمنا أم ال إذ تعتبر هذه العالقة ردیئة تشبه تلك العالقة التي بین الحاكم 

أو عن وضعیتنا في المواد األخرى بـكـلمـة ؟ لماذا ال یسال لمدى فهمنا لدرسه : قائلةضیف وعبده وت

عبد الرزاق (.تـعـتـبـر مـساعـدة نـفـسیة للتلمیذ وتحـثـه عـلى الـعـمل أكثر واالهـتمام بكل المواد كـهـذه

  )  22: 1992أمقران،

إن جوا تسلطیا كهذا یفقد التلمیذ األمن واالطمئنان ویعمل على إضعاف ثقته بنفسه ویقتل فیه          

مما یؤثر على القدرة على التحصیل لدى الطالب كما  روح التعلم واالندفاع كما یحد من طموحاته وآماله

كما یجب على . یدفعه إلى بعض السلوكیات السلبیة كالغش واالتكالیة والعدوانیة والنفور من المدرسة 

األستاذ مراعاته لشعور الطلبة في كل تصرفاته وأقواله فكم من تصرف غیر الئق له عواقبه الوخیمة 

یولد صراعا بین الطرفین بل قد یزداد الصراع فتكون هذه االتجاهات بمثابة على نفسیة التلمیذ مما قد 

   ) 63: 1993زین العابدین درویش،(.بذور لعدة انحرافات كالجناح والعصاب

زهریة ،حسین أبو ریاش .(لذلك على األستاذ فتح حوار صریح مع التالمیذ وخلق فرصا للمناقشات الصفیة

 ).436-434، 2006عبد الحق،

 مراعیا معهم فیتعامل التالمیذ، إلى المعلومات یوصل أن األستاذ أراد وتجدر اإلشارة أیضا إلى أنه إذ   

خصوصیاتهم العمریة ، النفسیة ، الذهنیة ، الجسدیة وحتى الثقافیة فكل حسب األصول اإلجتماعیة 

  .والثقافیة التي ینتمي إلیها 

عالقة تربویة متینة مع التالمیذ على أسس تسمح له  وعلیه أن یتدارك كل هذه المعطیات حتى یقیم    

وأن یعتمد على المنهجیات الحدیثة والمعتمدة على مشاركة .بإیصال رسالته التربویة بأحسن صورة

ومبادرة التالمیذ في الحصة الدراسیة ، واألستاذ هو عبارة عن موجه فقط بینما التالمیذ هم من یكلفون 

ألن التلمیذ وفق هذه المقاربة الحدیثة لم یعد ذلك الفرد السلبي الذي . بإعداد الدروس وتنشیط الحصص

 ....یتلقى فقط ، بل هو الذي یتحرك ویحرك مجریات الدرس
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فسیعزز ذلك   لكن ما إذا كانت العالقة البیداغوجیة مبنیة على عدم إهتمام األستاذ بالتالمیذ       

لتخویف والتحقیر لیست أسالیب تربویة من شأنها أن تكون لنا لزیادة السلوك العنیفة ، فالقهر واإلكراه وا

من الضروري المحافظة على عالقة جیدة بین األستاذ والتلمیذ حیث تحقق مثل هذه لذا . نشءا  صالحا 

العالقة الشعور باألمان والطمأنینة الذي یفتقدهما التلمیذ نتیجة األحداث العنیفة والمشكالت األسریة،ومن 

  :هذه العالقة هي أهم مظاهر

تقبل التالمیذ واإلحجام عن إهانتهم أو رفضهم أو السخریة منهم بالرغم من بعض السلوكیات  -

  .الخاطئة التي قد تبدر منهم

 .إظهار الحب والتعاطف واإلحترام لهم -

 .توفیر نظام تعلیم ثابت في المدرسة مما یساعد التلمیذ على اإلحساس ببعض من االستقرار -

 .ة تحضیرا جیدا بطریقة تثیر اهتمام التالمیذ وتقوي مشاركتهمالتحضیر للحص -

توجیه االنتقاد فقط عند إرتكاب األخطاء الكبیرة واالمتناع عن إهانة أو معاقبة التلمیذ أو مقارنته مع  -

 .تالمیذ آخرین

 .عدم إخراج التلمیذ من الصف،بل تشجیعه على القیام بشيء یحبه -

ت غیر الئقة،یجب أن یعرب اإلرشاد عن تفهمه لهذه التصرفات في حالة إظهار التالمیذ سلوكیا

  .ویستخدم في نفس الوقت الحزم في رسم قواعد السلوك المناسبة

رسالها في ذهنیة ونفسیة وشخصیة     نخلص إلى أن خرق األستاذ لتعالیم التي یحرص على إیصالها ،وإ

یة األستاذ فحسب، بل خلل في تلك القیم التلمیذ ،ال له أنه هناك خلل في النظام التربوي، وفي شخص

والتعالیم ذاتها، مما یعني بالنسبة إلیه، خلل في المجتمع برمته فهو ال فقط على النظام المدرسي بل 

  .حتى على النظام اإلجتماعي ككل
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 منها یعاني التي المشكالت سبب فهم محاولة األستاذ إلى یوضح مدى سعي)  19( جدول رقم 

  :مساعدته على لتلمیذ والعملا
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شكل  رقم ( 15)    یوضح مدى سعي األستاذ إلى محاولة فھم سبب المشكالت التي 
یعاني منھا التلمیذ والعمل على مساعدتھ

التكرار المطلق

النسبة المئویة
%
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معظم األساتذة یسعون إلى  من إجابات أفراد العینة تؤكد أن  ℅ 51یتبین لنا من خالل الجدول أن     

  .مساعدته ، في حین ینفي البقیة ذلك على التلمیذ والعمل منها یعاني التي لمشكالتا سبب فهم محاولة 

وبحكم الوقت الذي یقضیه التلمیذ في المدرسة من الصباح وحتى المساء فهو أكثر إحتكاكا        

 بأساتذته خاصة وبالمساعدین التربویین ، وأیضا بحكم المیل الفطري لبعض األساتذة الذین یرون فیهم

نوعا من التمیز عن غیرهم من األساتذة كالطیبة ، التصرف معهم وكأنه ذلك األب الحنون الذي یخاف 

على أوالده من أن یمسهم أي سوء ، والذي یفهم معاناتهم ومشكالتهم حتى من خالل إیماءات وجوههم 

  .ومن خالل التحاور معهم سواءا أثناء الحصة الدراسیة أو خارجها

د األساتذة من ذوي الخبرة في مجال التربیة هم الذین یتفهمون كل مشكالت التالمیذ وعادة ما نج     

ولكن ما الحظناه هو تفهم البعض من األساتذة من ذوي الخبرة المحدودة في . ویحاولون مساعدتهم لحلها

المجال أو من الجیل الشاب إن صح القول ومن الذین یستعین بهم التالمیذ من أجل إیجاد حلول 

  .لصعوبات التي تواجههم في المدرسة أو حتى في المنزلل

وهذا ما تؤكد علیه الباحثة خیرة  خالدي حیث تقول على المؤسسة التربویة أن تعمل على       

اإلستعانة بمختص نفسي باألساتذة الذین لهم خبرة في تخصیص بعض الساعات في األسبوع لسماع 

  .رفة مشاكلهم وتكلیفهم ببعض المسؤولیات التالمیذ المشاغبین والتحاور معهم لمع

وذلك بالسماع إلى  كما تركز على ضرورة إحترام التالمیذ من طرف األساتذة، اإلدارة وكذا الزمالء     

  )   370:خیرة خالدي ، مرجع سابق. (آرائهم ومشكالتهم ومقترحاتهم

أساس من المعاملة المثالیة واللین لذا كان لزاما على األستاذ أن یبني عالقته مع تالمیذه على      

بالطالب ومحاولة تفهم ظروفهم ودوافعهم إضافة إلى إشراكهم في العملیة التعلیمیة وتشجیع روح المبادرة 

واالنطالق لدیه والمساهمة قدر اإلمكان في مساعدة التلمیذ في حل مشكالته فذلك من شانه أن یبعث 

  .فین مما یولد جوا خالیا من العنف على الثقة واالحترام المتبادل بین الطر 

          

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

  

  :یوضح مدى إستعانة التلمیذ باألستاذ في حال واجهته مشكلة داخل المؤسسة )  20( جدول رقم 
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شكل  رقم ( 16)   یوضح مدى إستعانة التلمیذ باألستاذ في حال 
واجھتھ مشكلة داخل المؤسسة
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من عینة الدراسة تؤكد على لجوء   ℅ 46یتبین لنا من خالل الجدول والشكل التوضیحي أن       

منهم فیؤكدون أنهم  ℅ 43التالمیذ ببعض األستاذة في حال واجههم مشكل داخل المؤسسة،أما 

  .منهم ذلك ℅ 11یستعینون باألساتذة من حین آلخر، في حین ینفي 

إلى األستاذ الذي یرون فیه بعض السمات والخصائص التي تجعله یتمیز عن غیره یلجأ التالمیذ عادة  

من األساتذة ، ككثرة إحتكاكه بالتالمیذ سواء داخل الفصل الدراسي أـو في ساحة المؤسسة ، والذي یفهم 

معاناتهم ومشكالتهم حتى من خالل إیماءات وجوههم ومن خالل التحاور معهم سواء أثناء الحصة 

  .سیة أو خارجهاالدرا
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وعادة ما نجد األساتذة من ذوي الخبرة في مجال التربیة هم الذین یتفهمون كل مشكالت التالمیذ       

ولكن ما الحظناه هو تفهم البعض من األساتذة من ذوي الخبرة المحدودة في . ویحاولون مساعدتهم لحلها

بهم التالمیذ من أجل إیجاد حلول المجال أو من الجیل الشاب إن صح القول ومن الذین یستعین 

  .للصعوبات التي تواجههم في المدرسة أو حتى مع أسرهم

ویحث الباحث محمد حسن العمامرة على ضرورة تشجیع التالمیذ من قبل األستاذ على طلب         

حمد م( .المساعدة من األساتذة ، أو من أولیاء األمور أو من المختصین والمرشدین ،إن لزم األمر ذلك

  ) 87:2007حسن العمامرة،

وعلیه یمكننا القول باختصار أن األستاذ یعد قائد خالل وظیفته التعلیمیة بالمدرسة والقائد الرشید        

هو الذي یتفاعل مع أفراد جماعته تفاعال إیجابیا یؤدي إلى تنمیة قدراتهم وتجدید طاقتهم وتحقیق 

األعلى بالنسبة للتلمیذ األمر الذي یجعل هذه العالقة عالقة  أهدافهم،وبذالك فهو القدوة الحسنة والمثل

تبادل واحترام وتقدیر وتعاطف األساتذة مع الطالب،وتفهم مشكالتهم والمساهمة في حلها یعزز ثقة 

التالمیذ بهم ویجعلهم أكثر نجاحا في أداء وظیفتهم،لذا یجب على األخصائي الذي یعمل في المجال 

اح التربیة إجتماعیا یتوقف على درجة التفاعل واالتصال واالندماج بین األساتذة المدرسي إلدراك أن نج

  ).76-75: 2004محمد جاسم محمد،.(والتالمیذ

ولعل من أبرز الخطوط التي تمكن أن یستعین بها األستاذ لبناء عالقات إیجابیة مع التالمیذ       

في الصداقة والموقف اإلیجابي والقدرة على  إستخدام مهارت العالقات اإلنسانیة، والتي تتمثل :هي

  .االستماع واإلنصات، القدرة على المجاملة بصدق

إستخدام مهارات التواصل الفعالة، حیث تتأثر العالقات اإلیجابیة بین التلمیذ والمعلم بنوع من  -

 .ةالتواصل الذي یحدث بینهم، فالتواصل الفعال یؤدي إلى تحقیق األهداف الشخصیة األكادیمی

ومن هنا وجب إعطاء األفضلیة للعالقة بین األستاذ والتلمیذ، فمهما بلغت التكنولوجیا من         

تطور ال یسعها أن تساند هذه العالقة اإلتصالیة المتمثلة في نقل المعارف والحوار والمجابهة بین 
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مها عبد (.األستاذ والدار،فهما أساس العملیة التربویة حیث یتفاعلون مع بعضهم البعض

  ).42: 2001الباقي،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

رشاد  التالمیذ حول أضرار ومخاطر أعمال  قیام یوضح مدى)  21( جدول رقم  األستاذ بنصح وإ

  :العنف والضرب
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شكل  رقم (  17)    یوضح  مدى قیام األستاذ بنصح وإرشاد  التالمیذ حول أضرار 
ومخاطر أعمال العنف والضرب

 

رشاد  ℅ 97یتضح لنا من معطیات الجدول أن معظم أفراد العینة والتي تمثل نسبة         تقر بنصح وإ

تالف لممتلكات  معظم األساتذة لهم حول أضرار ومخاطر أعمال العنف من ، شتم، تخریب وإ

رشاد من طرف فتؤكد على أنها لم تتلقى النصح واإل ℅ 3المؤسسة،أما النسبة المتبقیة والتي تمثل 

 .األساتذة 

ویمكننا القول باختصار أن األستاذ یعد قائد خالل وظیفته التعلیمیة بالمدرسة والقائد الرشید        

هو الذي یتفاعل مع أفراد جماعته تفاعال إیجابیا یؤدي إلى تنمیة قدراتهم وتجدید طاقتهم وتحقیق 

النسبة للتلمیذ األمر الذي یجعل هذه العالقة أهدافهم،وبذالك فهو القدوة الحسنة والمثل األعلى ب

عالقة تبادل واحترام وتقدیر وتعاطف األساتذة مع الطالب،وتفهم مشكالتهم والمساهمة في حلها 

یعزز ثقة التالمیذ بهم ویجعلهم أكثر نجاحا في أداء وظیفتهم،لذا یجب على األخصائي الذي یعمل 

ة إجتماعیا یتوقف على درجة التفاعل واالتصال في المجال المدرسي إلدراك أن نجاح التربی

 ). 76-2004،75محمد جاسم محمد،.(واالندماج بین األساتذة والتالمیذ

 :ولعل من أبرز الخطوط التي تمكن أن یستعین بها األستاذ لبناء عالقات إیجابیة مع التالمیذ هي

وقف اإلیجابي والقدرة على إستخدام مهارت العالقات اإلنسانیة، والتي تتمثل في الصداقة والم

  .االستماع واإلنصات، القدرة على المجاملة بصدق

وكذا إستخدام مهارات التواصل الفعالة، حیث تتأثر العالقات اإلیجابیة بین التلمیذ والمعلم بنوع من 

 . التواصل الذي یحدث بینهم، فالتواصل الفعال یؤدي إلى تحقیق األهداف الشخصیة األكادیمیة
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وفي األخیر نشیر إلى انه ینبغي أن تبنى العالقة التواصلیة بین األستاذ والتلمیذ على أساس من        

المودة واالحترام المتبادل وكذا ترك الحریة للتلمیذ في تولید المعرفة وهذا بإشراكه في مختلف األنشطة 

،إضافة إلى العدل )بشتم،ضرب ،تخری(التعلیمیة وتوعیته بمخاطر وأضرار السلوكیات غیر السویة من 

والمساواة بین جمیع التالمیذ وكذا الصبر  واالبتعاد عن العقاب واحترام خصائص المرحلة العمریة 

  .التي یمر بها التالمیذ وتأثیراتها ) المراهقة(

  :كذلك إشراك التالمیذ في بعض القواعد التنظیمیة داخل الفصل الدراسي مثل     

 .تنظیف وتزیین الفصل الدراسي  - 

 .إنتخاب مسؤول القسم عن طریق إجراء إنتخاب مصغر على مستوى الفصل - 

  .المشاركة في تحریر التعهد بعدم القیام بسلوكیات عنیفة داخل الفصل  - 

فكل هذه العوامل من شانها امن تساهم في إنجاح العملیة التربویة وبالتالي التخفیف من مخاطر       

  .العنف 

  الفرضیة الثانیةعرض وتحلیل بیانات : ثالثا 

  :للمؤسسة الداخلي القانون التالمیذ ببنود التربیة مستشار یوضح مدى إعالم)  22( جدول رقم 

 %النسبة المئویة  )ك(التكرار المطلق   اإلحتماالت

  98  294  نعم

  2  6  ال

  100  300  المجموع
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شكل توضیحي رقم (18)    یوضح مدى إعالم مستشار التربیة 
التالمیذ ببنود القانون الداخلي للمؤسس��ة

294
98%

6
2%

نعم ال

  
التربیة  مستشار من المبحوثین یؤكدون أن  ℅ 98أن  یتبین لنا من خالل معطیات الجدول      

  .منهم فینفون ذلك ℅ 2للمؤسسة ،أما  الداخلي القانون یقوم بإعالمهم  ببنود

یعتبر مستشار التربیة القلب النابض والعمود الفقري الذي تقوم علیه المؤسسة وعلیه یتوقف       

  .داخل المؤسسة النظام واإلنضباط والسیر الحسن

كما أنه یقوم بعملیة دخول التالمیذ وخروجهم ومراقبتهم في أوقات الراحة كما یسهر على الحیاة      

الداخلیة في المؤسسة وتطبیق القانون الداخلي فینصح التالمیذ ویسهر على تعلیمهم المبادئ 

الصحیحة في السلوك والمعامالت وهذا یتطلب منه تكوینا صحیحا حتى یستطیع خلق جو مناسب 

لتعاون والتعامل وتكوین العالقات الحسنة ومساعدة التالمیذ على حل مشاكلهم كل هذا من أجل ل

تحقیق األهداف التربویة داخل المؤسسة كما أن سلوكه یؤثر في سلوك التالمیذ وفي روحهم المعنویة، 

ذا كان عادال منصفا یكون قد غرس  وباستطاعته أن یجعل التالمیذ یشعرون بقیمتهم في المؤسسة، وإ

في نفوسهم القواعد والمعاییر التي ینبغي أن یأخذوا بها في حیاتهم ویكون بذلك قد أعد جیال صالحا 

كما یجب أن تكون رحب الصدر واسع البال یشجع المجتهد على جهوده . یبني وطنه ویخدم أمته

تطلب المعرفة كما أن عمل مستشار التربیة ی.  وكفاءاته ویحاول زرع روح التنافس بین الخاملین

الواسعة وفهم نوع العمل الذي یؤدیه، كما یجب أن یكون ملما بالقوانین وكل ما یتعلق بعمله من حیث 

كما أن هذا العمل یتطلب الذكاء والتواضع والتعاطف وخلق . التنظیم السلیم المحكم وتقسیم العمل
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القانون بصرامة في الحاالت  التعاون واالنسجام ال جو الصراعات والتكتالت، كما یجب علیه تطبیق

       . التي تتطلب منه ذلك

وهذا مالمسناه فعال من خالل زیاراتنا المتكررة للمؤسسات الثالث مجال الدراسة حیث كنا دائما      

نجد مستشاري التربیة خارج مكاتبهم ، إما إلعالم التالمیذ ببنود القانون الداخلي للمؤسسة ،أو في 

  .م طوابیر التالمیذ منذ الفترة الصباحیة وحتى المسائیةساحة المؤسسة لتنظی

والحظنا مدى إنضباط التالمیذ بمؤسستي السعید عبید ومتقنة قروف ، بدایة باإللتزام بالزي       

المدرسي المطلوب ، الهندام المحترم،تسریحات الشعر المحترمة سواء ذكور أو إناث،عدم إستخدام 

  ....المؤسسة وكذا المحافظة على نظافة المؤسسةالهاتف النقال حتى في ساحة 

بخالف مؤسسة العربي بن مهیدي التي لمسنا فیها نوع من التسیب اإلداري ،اإلهمال وعدم    

المباالة، فأغلبیة التالمیذ ال یلتزمون ال ببنود القانون الداخلي وال یحترمون ال األساتذة وال المساعدین 

    .یة والتوجیه ولم یسلم من ذلك حتى مدیر المؤسسةالتربویین،وحتى مستشاري الترب

 الداخلي القانون للتالمیذ بضرورة تطبیق بنود التربیة مستشار یوضح تذكیر)  23(جدول رقم 

   :للمؤسسة

 %النسبة المئویة  )ك(التكرار المطلق   اإلحتماالت

  90  270  نعم

  10  30  ال

  100  300  المجموع

  

شكل  رقم (  19)    یوضح مدى تذكیر مستشار التربیة على ضرورة إلتزام التالمیذ 
بتطبیق بنود القانون الداخلي للمؤسسة

270
90%

30
10%

نعم ال

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


یتبین لنا من خالل هذا الشكل أن مستشار التربیة یقوم بحث التالمیذ دائما على االلتزام          

من إجاباتهم فهو مكلف على  ℅ 90بالقانون الداخلي للمؤسسة  حیث عبر التالمیذ علي ذلك بنسبة 

بالمؤسسة إلى  وجه الخصوص بالسهر على تطبیق النظام الداخلي للمؤسسة   منذ التحاق التالمیذ 

نهایة الموسم الدراسي، فمن خالل  الزیارات التي قمنا بها أكد لنا التالمیذ أنه منذ توزیع دفاتر المراسلة 

علیهم في بدایة السنة الدراسیة ومستشاري التربیة یحثونهم على ضرورة االلتزام بتطبیق القانون الداخلي 

  للمؤسسة 

و ذلك ، وهذا یدل على أن إجابتهم في باطنها لیست صریحة من التالمیذ نف ℅ 10في حین نجد      

الشيء سوى ألنهم من الفئة المشاغبة والتي تتمرد دوما على القانون الداخلي للمؤسسة ألنه لیس  في 

  .  صالحها 

وما یلفت اإلنتباه في المؤسسات مجال الدراسة هو تواجد بدل مستشار للتربیة مستشارین ومن        

سنة في مجال التربیة وهذه الصفة مكنتهم من التحكم إلى حد  30ة حیث أربعة منهم لهم خبرة ذوي الخبر 

ما في ظاهرة العنف المدرسي وهذا ما لمسناه خاصة في مؤسستي السعید عبید ومتقنة العقید لطفي 

غییر واللتین كانتا تشهدان تفشي كبیر لظاهرة العنف المدرسي إلى درجة أنها شهدت عدة حركات في ت

إال أن ما الحظناه من خالل زیاراتنا المتكررة لها هو تطبیق بنود القانون  الهیئة اإلداریة والتدریسیة 

الداخلي بحذافیره وصادف تواجدنا بمؤسسة السعید عبید ومستشار التربیة یستعمل مكبر الصوت في 

ة وأیضا مالفت إنتباهنا هو وسط الساحة لحث التالمیذ على ضرورة االنضباط و التحلي باألخالق الحسن

كتابة بعض الحكم واألبیات الشعریة ذات المغزى التربوي على اللوحات اإلشهاریة الموجودة في 

  .المؤسسة

وأیضا خالل مقابالتنا مع معظم الفاعلین التربویین والذین سألناهم عن هذا التحسن في المؤسسة          

روى عنها ، حیث أكدوا لنا عن درجة تأثیر الطاقم الجدید عكس ما شاهدناه سابقا فیها وعكس ماكان ی

  .   في المؤسسة 
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أما في مؤسسة العربي بن مهیدي فبالرغم من حرص مستشاري التربیة الشدید على اإللتزام       

بالقانون الداخلي للمؤسسة إال أن ما الحظناه هو عدم إلتزام فئة كبیرة من التالمیذ بالبند األساسي ألي 

حیث الحظناهم یتجولون في كل أرجاء ) المئزر(سة تربویة والمتمثل في إرتداء الزي المدرسي مؤس

  . المؤسسة بدون مآزر وحتى داخل فصول الدراسة 

  

 الحصص وغیاب التالمیذ  عن  حضور بمتابعة التربیة مستشار یوضح مدى قیام) 24(جدول رقم 

  :یومیا  الدراسیة

 %النسبة المئویة  )ك(التكرار المطلق   اإلحتماالت

  96.33  289  نعم

  3.66  11  ال

  100  300  المجموع

  

  

شكل  رقم (20 )  یوضح مدى قیام مستشار التربیة بمتابعة حضور 
وغیاب التالمیذ  عن  الحصص الدراسیة یومیا

289
96%

11
4%

نعم

ال

  
 مستشار من أفراد العینة  تؤكد  قیام ℅ 96یتبین لنا من خالل بیانات الجدول أن نسبة        

منهم فترى عكس  ℅ 4أما یومیا، الدراسیة الحصص وغیاب التالمیـــــذ  عن  حضور بمتابعـــة التربیـــة

  .ذلك

وهذا فعال ماالحظناه من خالل زیارتنا المیدانیة المتكررة للثانویات قید الدراسة ، حیث صادف     

ولإلشارة هما من ذوي الحنكة الطویلة (تواجدنا في أكثر من مرة مستشاري التربیة بثانویة السعید عبید 

خل ساحة المؤسسة برفقة مساعدي التربیة ، أما اآلخر أحدهما یرصد تحركات التالمیذ دا) في المیدان
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اه في مكتب الإلستشارة التربویة وهو یتحاور مع ثالثة تالمیذ ،أحدهم تغیب عن الحصص نفوجد

والثالث تأخر عن الدخول إلى المؤسسة  العربیة ةلغالدراسیة لمدة یومین،أما الثاني فهرب من حصة ال

  .ام بهوسألهم كل حول سبب الفعل الذي ق.

إذ وجدناهما رفقة أما في متقنة قروف محمد ونحن بصدد إجراء مقابلة  مع مستشارتي التربیة بها    

  .مساعدة تربیة وهن یكتبن مجموعة من اإلستدعاءات ألولیاء التالمیذ بسبب تغیباتهم عن الدراسة 

 ممتلكات على ظةالمحاف ضرورة للتالمیذ على التربیة مستشار یوضح مدى تأكید) 25(جدول رقم 

  :المؤسسة وهیاكل

 %النسبة المئویة  )ك(التكرار المطلق   اإلحتماالت

  97  291  نعم

  3  9  ال

  100  300  المجموع

  

من إجابات المبحوثین تؤكد بأن مستشار التربیة یقوم بنصح  %97تبین نتائج الجدول أن         

  .التالمیذ بضرورة المحافظة على ممتلكات المؤسسة 

أسلوب الحوار في التعامل مع  ونیتبع مستشاري التربیة بالمؤسسات الثالث ، لیه یمكننا القول أنوع    

  .التالمیذ 

وال یخفى علینا أن التالمیذ في هذه المرحلة یمرون بفترة المراهقة،هذه األخیرة التي تتطلب بدورها      

  .اإلتزان والصالح هه بضرورة الثبات اإلرشاد والحوار حتى یتسنى للمراهق معرفة أخطائه بنفسه وتوجی

 أو زمیله شتم أو یوضح تصرف مستشار التربیة في حال قام أحد التالمیذ بضرب) 26(جدول رقم 

  :أساتذته 

 %النسبة المئویة  )ك(التكرار المطلق   اإلحتماالت

  23  70  یحاول معرفة السبب

  31  92  ینصحه بعدم تكرارها

  8  25  یقوم بضربه

 .طلب العفو منه  - : أخرى تذكر 

اإلحالة إلى المجلس  - 

  .التأدیبي 

  

31  

40  

  

10  

13  

  14  42  یقوم بإستدعاء ولي أمره
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  100  300  المجموع

تؤكد بیانات الجدول أن تصرفات  مستشار التربیة إذا  قام أحد التالمیذ بضرب وشتم        

  منهم ترى أنه  %36زمیله،تختلف من موقف آلخر فنجد نسبة 

منهم فتؤكد أنه یحاول معرفة السبب الذي دفع بالتلمیذ إلى ضرب  %23أما  ،دم تكرارها ینصحه بع

  .زمیله وهذا ما یدل على تفهمه وعقالنیته 

إحالتهم إلى المجلس التأدیبي وحتى الطرد في  علىفتؤكد  إجابات المبحوثین  من ℅ 13أما      

  .بها إتجاه أساتذتهمأحیان أخرى نتیجة للسلوكات غیر السویة التي یقومون 

العفو منه یجبر التلمیذ الفاعل على طلب مستشار التربیة منهم ترى أن  %10في حین نجد       

في .یعمل على الصلح بینهم فینصحهم بضرورة إحترام بعضهم البعض  أحیانا ویوبخهم أحیانا أخرى و 

عبرة لزمالئه وخصوصا أن  یقرون بضرب التلمیذ المعتدي على زمیله ،حتى یكونهم من %8حین نجد 

انفعاالت واضطرابات وثورة وهیجان وتطرف في "جلهم یمر بفترة المراهقة هذه المرحلة التي تتمیز به من 

  ). 229: 2005أمیمة منیر عبد الحمید جادو،( " المشاعر

عند ضرب وبذلك فأي موقف من هذا القبیل یشعرهم باإلهانة أمام زمالئهم ،وبالتالي یتفادون القیام به 

  .مستشار التربیة ألحدهم

. نخلص من هذا إلى أن تصرفات مستشار التربیة تتنوع بین اللین والشدة حسب الموقف الممارس      

خصوصا وأن التالمیذ یمرون بمرحلة  نظرا ألهمیتهماالنصح واإلرشاد وعلیه یجب التركیز على عملیتي 

اللین والحوار فالمراهق یشعر دائما باإلحباط نظرا المراهقة والتعامل مع المراهقین یجب أن یسوده 

  للتغیرات الفیزیولوجیة التي یمر بها

 أجل من التالمیذ  ولیاء مع أ لقاءات التربیة مستشار یوضح مدى برمجة) 27(جدول رقم    

      المدرسة؟ داخل  سلوكیاتهم عن وكذا الدراسیة بنتائجهم إعالمهم

 %النسبة المئویة  )ك(التكرار المطلق   اإلحتماالت

  90  270  نعم
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  10  30  ال

  100  300  المجموع

شكل  رقم (  21 )    یوضح مدى برمجة مستشار التربیة لقاءات مع أ ولیاء   
التالمیذ من أجل إعالمھم بنتائجھم الدراسیة وكذا عن سلوكیاتكھم  داخل المدرسة

270
90%

30
10% نعم

ال

  
التربیة  يمن المبحوثین  یقرون بأن مستشار  %90أن نسبة  معطیات الجدول تكشف         

م من ویتعاون معه  العنف ات یسلوكما یقومون به من ب ئهمبإعالم أولیا ونیقوم بمؤسساتهم التربویة 

أجل إیجاد تفسیر سبب هذه السلوكات  وكذا الحلول المناسبة ، حیث یقوم بإرسال   إستدعاءات لألولیاء 

لتزام بعدم إعادة أبنائهم للكرة ، بعدها یتم التوقیع  على دفتر إستقبال  ، كذلك یلزمهم بكتابة تعهد وإ

  . األولیاء والذي یدل على حضورهم

د مقابلتنا مع مستشارة التربیة بثانویة العربي بن مهیدي أطلعتنا على دفتر وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه عن

بتخریب ممتلكات  اإستدعاء وجهت إلى أولیاء تالمیذ قامو  80إستدعاءات األولیاء والذي یضم أكثر من 

المؤسسة وأهانوا بعض أساتذتهم عن طریق التلفظ بألفاظ غیر الئقة ، عرقلة سیر الحصة الدراسیة وكذا 

صدار أصوات ولقد صادف تواجدنا ....مزعجة مثل أصوات الحیوانات التشویش داخل الفصل الدراسي وإ

من طرف  ماتم استدعاؤه نوالذی ین ي تلمیذیمجيء ول السعید عبید بمؤسسة بمكتب مستشار التربیة 

ألستاذة  والثاني بسبب إهانته،نظرا لقیام أحدهما بعرقلة سیر الحصة الدراسیة مستشار التربیة ، 

  .اإلجتماعیات

 ماوأعلموه    اإلجتماعیات ةالتربیة وأستاذ يالمؤسسة ومستشار  ناظركل من  مافاجتمع به    

  .كل من التلمیذین ات السلبیة التي یمارسها یبالسلوك
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یعاني كثیرا ألنه یعتبر همزة وصل بین التالمیذ " وعلیه یمكننا القول أن  مستشار التربیة         

یاء  من أجل اإلطالع على الظروف التي یعیشها  التلمیذ داخل األسرة وعن المشكالت التي من واألول

طالع الولي على الممارسات التي یقوم بها  شأنها أن تساهم في خلق هذه السلوكات هذا من جهة ،وإ

  ".االبن

       

  عرض وتحلیل بیانات الفرضیة الثالثة: رابعا    

شعارهم  أمور التالمیذ بأولیاء باالتصال لتوجیه ا مستشار یامیوضح مدى ق) 28(جدول رقم  وإ

  :بسلوكیات أبنائهم

 %النسبة المئویة  )ك(التكرار المطلق   اإلحتماالت

  88  264  نعم

  12  36  ال

  100  300  المجموع

شكل رقم ( 22  )   مدى قیام مستشار ا لتوجیھ باالتصال بأولیاء أمور التالمیذ 
وإشعارھم بسلوكیات أبنائھم

264
88%

36
12%

نعم
ال

  
تؤكد مدى اهتمام مستشار من إجابات المبحوثین  %88یتضح من الشكل أعاله  أن نسبة         

عالمه ألولیائهم ، فهو یعاني  التربیة بالحالة الصحیة والنفسیة واالجتماعیة وذلك من خالل اتصاله وإ

كثیرا ألنه یعتبر همزة وصل بین التالمیذ واألولیاء  من أجل اإلطالع على ظروف التلمیذ داخل األسرة 

طالع الولي على الممارسات التي یقوم    .منهم فینفون ذلك %12بها االبن، أما نسبة من جهة ،وإ
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وتجدر اإلشارة أن نسبة  حضور األولیاء بدون استدعائهم ، جد محدودة مما یفسر انشغالهم عن متابعة 

أبنائهم ، وهذا مازكاه كل من المساعدین التربویین ، األساتذة ومستشاري التربیة من أن حضور األولیاء 

م المعوزین مرتین خالل السنة ،في بدایة السنة الدراسیة من أجل اإلستفادة یمكن اختصاره عند فئتین منه

والفئة الثانیة من .من منحة التمدرس ، وفي نهایة السنة الدراسیة من أجل معرفة سبب رسوب أبنائهم

أولیاء األمور الذین یزورون المدرسة یقومون بذلك فقط عندما یشعرون بأنهم بحاجة إلى مثل هذه 

، ویكونون في الغالب من المثقفین أو من المهتمین جدا بأوالدهم، ویحاولون دائما مراقبتهم ومعرفة الزیارة

ما یدور معهم ویقدمون لهم الخدمات الضروریة من تلبیة الحاجات الجسدیة أو النفسیة التي تعتبر هنا 

لمسؤولین عن هامة جدا،ویجب أن نقول أیضا أنهم من الضروري جدا أن یكون هناك اتصال بین ا

المدرسة وبین جمیع األهالي، إال أن الكثیرین من أولیاء األمور ال توجد لهم أي صلة أو عالقة بالمدرسة 

  . وال بالمعلمین الذین یعملون فیها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مرحلة ومخاطر بحاجات بتعریف التالمیذ لتوجیه ا مستشار یوضح مدى قیام) 29(جدول رقم 

  : بها ونیمر  التي المراهقة
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 %النسبة المئویة  )ك(التكرار المطلق   اإلحتماالت

  76  228  نعم

  24  72  ال

  100  300  المجموع

  

 من عینة الدراسة تؤكد على قیام ℅ 76یتضح لنا من خالل بیانات الجدول أعاله أن        

 24أما نسبة بها ،   یمرون التي المراهقة مرحلة ومخاطر بحاجات بتعریف التالمیذ التوجیه مستشار

  .منهم فترى عكس ذلك ℅

لینتقل إلى للتلمیذ فیها تحول بیوفزیولوجي  وسیكولوجي  حدثألن  المراهقة هي المرحلة التي ی      

سن النضج العقلي والعضوي،وهنا یحدث اإلصطدام بین الرغبة في تحقیق الذات الباحثة عن كینونتها 

غالبا ما تستثیر سلطة األسرة والمدرسة التلمیذ المراهق، وبین متطلبات األسرة والمجتمع والمربین ، و 

وتحول دون تحقیق ذلك وتكون ردود أفعال المراهق عنیفة تجاه مصدر السلطة أو رموزها ، وأي 

 .إستثارة لمشاعر المراهق تجعله مهیئا للعنف 

ات الثالث وعلیه یعمل مستشاري التوجیه والبالغ عددهم ستة مستشارین على مستوى المؤسس     

  .محل الدراسة ،على تحسیس التالمیذ حول مخاطر وتأثیرات المراهقة كلما سمحت لهم الفرصة بذلك 

ألنه على حد قول مستشارة التوجیه  بمؤسسة العربي بن مهیدي نسعى إلى تعریف التالمیذ بالتغیرات 

حتى أثناء األیام . حیاته التي تحدث في مرحلة المراهقة وعن تأثیراتها على التلمیذ في جمیع جوانب 

  . اإلعالمیة التي نقوم بها داخل المدارس

یوضح مدى قیام مستشار التوجیه بتوعیة التالمیذ حول آثار وعقوبات ضرب ) 30(جدول رقم     

  وشتم الزمالء واألساتذة؟

 %النسبة المئویة  )ك(التكرار المطلق   اإلحتماالت

  7  21  نعم

  93  279  ال
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  100  300  المجموع

       

شكل رقم (   23  )   یوضح  مدى قیام مستشار التوجیھ بتوعیة التالمیذ حول آثار وعقوبات 
ضرب وشتم الزمالء واألساتذة

279
93%

21
7% نعم

ال

  

من المبحوثین تنفي قیام  مستشار التوجیه  ℅ 93یتبین لنا من خالل بیانات الجدول أن نسبة        

منهم  ℅ 7بتوعیة التالمیذ حول آثار وعقوبات ضرب وشتم الزمالء واألساتذة في حین تثبت نسبة 

  .ذلك

اري التوجیه في المؤسسات الثالث تقتصر في غالبها وعلیه یمكننا القول أن مهمة مستش    

رشادات حول التخصصات والشعب الموجودة ، بینما كان من المفروض أن یكون  على نصائح وإ

اإلهتمام منصبا على اإلرشاد الفردي والجماعي ،النفسي منه والوقائي لمحاولة الحد من 

( تغیب عن الدراسة،إعتداء  السلوكیات غیر الالئقة داخل المدرسة الثانویة من غش 

األساتذة،اإلداریین وكذا تخریب الممتلكات من طاوالت   على الزمالء) لفظي،جسدي،رمزي

  ...كراسي ، سبورة، وأیضا تشویه جدران الحجرات الدراسیة والمساحات الخضراء 

ر البالغ وعن اآلثار والعقوبات التي یمكن أن تنجم عن ممارسة مثل هذه السلوكیات نظرا لألث   

  .التي تخلفه سواء على المستوى الفردي أو الجماعي وعلى العملیة التربویة ككل

نفسانیین وأخصائیین إجتماعیین مهم جدا،خاصة  مرشدین أو التوجیه مستشاري لذا فتنصیب    

 مشاكل التعرف على بل ، الدراسة على مقتصرا أن یكون من دورهم األسمى واألبعد یؤكدوا لما
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 والتوجیه بالنصح تجاوزها على ومساعدتهم ومعاناتهم وتعریفهم بنتائجها السلبیة ، ذالتالمی

 .واألساتذة اإلدارة بینهم وبین والتوفیق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لتوجیه بنصح التالمیذ وتوجیههم بضرورة المحافظة  ا مستشار یوضح مدى قیام) 31(جدول رقم 

  :على ممتلكات المؤسسة بدل تحطیمها

 %النسبة المئویة  )ك(التكرار المطلق   اإلحتماالت

  6  19  نعم

  94  281  ال

  100  300  المجموع
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شكل رقم (   24)   یوضح مدى قیام مستشار ا لتوجیھ بنصح التالمیذ وتوجیھھم 
بضرورة المحافظة على ممتلكات المؤسسة بدل تحطیمھا

36
12%

264
88%

نعم
ال

  
من عینة الدراسة تؤكد   ℅ 94یتضح لنا من خالل المعطیات المدونة أعاله أن نسبة            

المؤسسة بدل  على ممتلكات التوجیه بنصح التالمیذ وتوجیههم بضرورة المحافظة مستشار عدم قیام 

  .، في حین تنفي بقیة العینة ذلك تحطیمها

ترسیخ السلوك اإلیجابي لدى التالمیذ فال یمكن اإلستغناء عنه یعمل مستشاري التوجیه على       

بأي حال من األحوال، ألن التشخیص والمتابعة تساعد على التخفیف من سلوكیات الشغب واإلعتداء 

  .وبالتالي على مواجهة ظاهرة العنف ككل.... ساتذة ،اإلداریین وممتلكات المدرسةعلى الزمالء ، األ

غیاب اإلرشاد والتوجیه والمتابعة من قبل مستشاري التوجیه یساعد على زیادة نسبة العنف في و        

 الدراسةعمل مستشاري التوجیه على حث التالمیذ على  قتصرال یوعلیه یجب أن .المؤسسات التربویة

نما ،ممتلكات الغیر والمؤسسة ككل تخریبهم من القیام بومنع ملوا على التقرب من یتع أن البد وإ

 بالنصح تجاوزها على ومساعدتهم  ت التي یعانون منهامشكالأهم ال التعرف علىالتالمیذ ومحاولة 

 .واألساتذة اإلدارة بینهم وبین والتوفیق والتوجیه

حثة خیرة خالدي في دراستها حول العنف المدرسي ومحدداته لدى تالمیذ وهذا ما أشارت إلیه البا        

المرحلة الثانویة حیث توصلت إلى أن أهم حل یراه األساتذة لمواجهة العنف المدرسي هو اإلستعانة 

بمستشار نفسي وتخصیص أوقات لإلستماع إلى مشاكل التالمیذ لمعرفة مشاكلهم واألخذ بیدهم ، أي 

  )2006:384خیرة خالدي،( .ستماعإنشاء خالیا لإل
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    یوضح مدى تردد على مكتب مستشار التوجیه واإلرشاد بالمؤسسة) 32(جدول رقم  

 %النسبة المئویة  )ك(التكرار المطلق   اإلحتماالت

  2  6  دائما

  52  156  أحیانا

  46  138  أبدا

  100  300  المجموع

         

شكل رقم (   25)   یوضح  مدى تردد على مكتب مستشار التوجیھ واإلرشاد بالمؤسسة

138 6

156

دائما
أحیانا
أبدا
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من المبحوثین یؤكدون على أنهم یترددون من حین  ℅ 52ا من خالل الجدول أعاله أن ــیتضح لن      

منهم  ℅ 2ا ــمنهم ذلك،أم℅ 46آلخر على  مكتب مستشار التوجیه واإلرشاد بالمؤسسة ،في حین ینفي 

  .فقط من یقرون بترددهم الدائم على مستشار التوجیه

إما ال یفقهون مهام ودور المستشار داخل المؤسســة المبحوثین  یقارب نصف ومنه نستخلص أن ما    

   نظرا لقلــة نشاطاتـــه، أو بسبب كثرة إلتزاماتــه اإلداریــة من إعداد للتقاریر

ما طریقة تعامله معهم هي التي تجعل منهم ینفرون من .....و بتحضر األیام اإلعالمیة والتوجیهیة وإ

  .مكتبه

  :دى إستفادة التالمیذ من جلسات مع مستشار التوجیهیوضح م) 33(جدول رقم 

  

 %النسبة المئویة  )ك(التكرار المطلق   اإلحتماالت

  63  189  نعم

  37  111  ال

  100  300  المجموع

  

مدى إستفادة التالمیذ من جلسات من عینة البحث تؤكد   ℅ 63یتضح لنا من خالل الجدول أن        

  .نهم فینفون قیامه بذلكم ℅37، ، أما مع مستشار التوجیه

غیاب اإلرشاد والتوجیه والمتابعة من قبل مستشاري التوجیه یساعد على زیادة نسبة العنف في  نأل  

المدارس  ،فالمرشد هو الذي یعمل على ترسیخ السلوك اإلیجابي لدى التالمیذ فال یمكن اإلستغناء 

لى التخفیف من سلوكیات الشغب عنه بأي حال من األحوال، ألن التشخیص والمتابعة تساعد ع

مستشاري على یجب وبالتالي .... واإلعتداء على الزمالء ، األساتذة ،اإلداریین وممتلكات المدرسة

بكل مظاهره وأشكاله وال یكتفون فقط بتوجیه التالمیذ حول مواجهة ظاهرة العنف التوجیه أن یسعوا إلى 

  .الدراسة فقط
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  ضیة الرابعةعرض بیانات الفر :خامسا

 العنف،التدخین مخاطر حول  محاضرات ببرمجة اإلدارة المدرسیة یوضح مدى قیام) 34(جدول رقم 

  :،االدمان

 %النسبة المئویة  )ك(التكرار المطلق   اإلحتماالت

  05  15  نعم

  95  285  ال

  100  300  المجموع

 أن  عینة الدراسة تنفي من  ℅ 95یتجلى لنا من خالل البیانات الموضحة في الجدول أن        

 ℅5واإلدمان، في حین یؤكد  العنف،التدخین مخاطر حول  محاضرات ببرمجةتقوم  اإلدارة المدرسیة

  .منھم ذلك

تعتبر هذه المحاضرات أكثر من ضروریة ألنها تساهم في توعیة التالمیذ وتحسیسهم بما تخلفه       

جتمدراسیة  من آثار نفسیة،جسمیة،  أعمال العنف   ...اعیةوإ

ونشیر هنا إلى أن أهم العوامل المؤدیة إلى وقوع حاالت العنف داخل المدرسة ، هي تفشي ظاهرة 

  التدخین والترویج للمخدرات بین صفوف التالمیذ

وأن نسبة كبیرة من التالمیذ ،عرفوا بشربهم للتدخین وتناولهم لبعض المواد المخدرة وهذا ما أكده لنا  

  ....  ین ومستشاري التربیة وحتى أن بعض التالمیذ ینتمون بعض المساعدین التربوی

عامال جد مهم لتعریف التالمیذ حول  یعد تخصیص حصص حول التدخین واإلدمان  لذا        

تأثیرهما السلبي في جمیع الجوانب خاصة منها ما یتعلق بالجانب العقلي ،الجسمي،النفسي 

ود خلل في التعامل مع الذات واآلخرین ، وكذا اإلجتماعي والسلوكي ویتضح ذلك من خالل وج
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وقد تؤدي . تدهور في شخصیة التلمیذ المدمن بالتهرب من المسؤولیة وعدم الثقة بالنفس وكذا اآلخرین

  .إلى القیام بسلوك یتنافى واألعراف والقیم اإلجتماعیة

ل المعنیین أبطأ في اإلدراك وتناول المواد المخدرة أو اإلكثار منها یؤدي إلى زیادة النسیان ویجع    

وكذا ضعف اإللتزام بالضوابط والقیم . واإلستیعاب وأقل قدرة على إسترجاع المعلومات والمعارف

  .المدرسیة والمیل إلى التمرد على القیم اإلجتماعیة

من شأنها أن التي الممارسة المهنیة الجادة لعملیات التوجیه واإلرشاد وعلیه نؤكد على ضرورة     

، وذلك بالتكثیف من عقد محاضرات ،ندوات وحمالت ي التالمیذ من السلوكیات العنیفة واإلنحرافیةتق

  .تحسیسیة وتوعویة حول أضرار ومخاطر من كل مظاهر العنف داخل المدرسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

في  لهم قدم ما  خالل التالمیذ من تعلمها التي المدرسیة القیم یوضح أهم) 35(جدول رقم  

  :امج الدراسیةالبر 

 %النسبة المئویة  )ك(التكرار المطلق   اإلحتماالت

  63  189  السلم
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  18  54  التسامح

  10  30  التعاون

  اإلنضباط -:أخرى تذكر

  اإلجتهاد     -           

24  

3  

8  

 1                     
  

  100  300  المجموع

  

التالمیذ یقرون بأنهم تعلموا قیمة  من ℅63یتضح لنا من خالل معطیات الجدول أن نسبة         

قیمة   ℅10و  منهم تعلموا قیمة التسامح ℅ 18أما نسبة .السلم من البرامج الدراسیة التي قدمت لهم 

حیث . فیقرون أنهم تعلموا قیمة اإلجتهاد ℅1فتعلموا قیمة التعاون وأخیرا نسبة  ℅8التعاون ،أما نسبة 

تدعو إلى إحترام حقوق  ،وضع قیم في مناهج التعلیم ورة إلى ضر  محمد السید حسونةالباحث  أشار

لى التسامح  حترام المرأة وكل ما یؤدي إلى ،الحوار ،اإلنسان وإ لى إحترام األكبر وإ الرأي والرأي اآلخر وإ

وعلیه یجب أن  . )24-23: 2012 عادل عبد اهللا الشرقاوي وآخرون .( مجتمع مسالم أمن خال من العنف

ثقافة التسامح والحوار واالختالف في المقررات الدراسیة والتعریف بالحقوق والواجبات "نعمل على تجسید 

  . وتكریس ثقافة الدفاع عن المصلحة العامة ألنها المدخل الحقیقي لنبذ العنف بأشكاله المادیة والرمزیة

(http://nonviolence.fr.gd/%26%231606%3B%26%231583%3B%26%231608%3B%26%231577%

3B.htm,le21.02.2012 a 8h23) 

ظاهرة العنف المدرسي وما یمارس في كما أشار الباحث عبد الرحمن العیسوي في دراسة له ، حول    

وضد ، لمعلمین على الطالب ومن جانب الطالب ضد المعلمینمن جانب ا.بعض المدارس من عدوان

عبد الرحمان (. إدارة المدرسة ومرافقها وأمتعتها ، أن المناهج الدراسیة السیئة تسهم في تفشي العنف

  )103- 101: 2001،العیسوي

وفي األخیر نخلص إلى أن المناهج الدراسیة تساهم في تهذیب األخالق وترسیخ القیم وتنمیة    

لذوق وترقیته لدى التالمیذ، كالتربیة اإلسالمیة واألخالقیة والمدنیة واألدب عامة، ومن ثم یجب إعادة ا
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النظر في حجمها الساعي والمعامل الممنوح لكي یتسنى لألستاذ التعمق واإلستقصاء ، فیساهم ذلك على 

ستدراجهم للتحرر من    )أنظر المالحق(.سلوكات العنفالتمكین لتأثیرها اإلیجابي على التلمیذ مع الزمن وإ

 أن الدراسات العدید من بینت إذ الخلقیة و الدینیة بالتربیة االهتمام األساتذة من نسبة تقترح و     

 التربویة المؤسسة تركز الخلقي ،حیث و  الدیني الجانب إهمال هو المدارس في العنف ظهور في السبب

 بالمؤسسة سمیت  أن فیها اتضح حیث أجله  من الذي واألساسي  دورها غافلة التعلیمیة المادة على

  ) 105: 2006خیرة خالدي،(".التربویة

وعلیه على المؤسسات التربویة أن تعمل على توفیر مناخ المحبة والتسامح وتحقیق العدالة      

  .والدیمقراطیة كفیلة بالقضاء على بذور العنف في الوسط المدرسي

  

  

  

  

  

  

  

  المؤسسة في الثقافیة و  الریاضیة النشاطات التالمیذ في ن  مشاركةیوضح أ) 36(جدول رقم 

  : بعد حصة التربیة البدنیة والریاضیة إلرتیاحهم باشعور  وعن مدى ،الدراسي الیوم ضغط من خففت

   

  المجموع  ال نعم  عبارةال

التكرار 

  المطلق 

النسبة 

  %المئویة

التكرار 

  المطلق 

النسبة 

  %المئویة

التكرار 

  ق المطل

النسبة 

  %المئویة

 التالمیذ في مشاركة

 و  الریاضیة النشاطات

  المؤسسة في الثقافیة

 الیوم ضغط من خففت

  الدراسي

278  92.66  22  7.33  300 100 

التالمیذ  شعور مدى

بعد حصة  إلرتیاحبا

297  99  3  1  300  100  
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  التربیة البدنیة والریاضیة

 في أن مشاركتهمعلى راد عینة الدراسة یؤكدون ا من خالل الجدول أن معظم أفنل ضحیت      

 ℅ 92.66وذلك بنسبة  الدراسي الیوم ضغط من یخفف  المؤسسة في الثقافیة و  الریاضیة النشاطات

بعد  من التالمیذ عن شعورھم بنوع من الراحة  ℅ 99ویؤكد لنا  .منهم ذلك ℅ 7.33في حین ینفي 

التمرینات الریاضیة ومشاركة التلمیذ في األلعاب الجماعیة فممارسة   .حصة التربیة البدنیة والریاضیة

القلق ،اإلكتئاب،وحتى الشعور  تساعد على ملء أوقات فراغه وهذا یؤدي إلى خفض درجة التوتر 

  ...بالخوف

ومن خالل الترویح عن النفس بواسطة األلعاب الریاضیة ینمو لدى التلمیذ الشعور بالثقة بالنفس      

حباط والتوتر ونراه یتفاعل إیجابیا مع اآلخرین نتیجة إحتكاكه ومشاركته لآلخرین في وتخفیض حدة اإل

  .   نفس النشاط

حیث یكتسب التلمیذ أسالیب ومعاییر السلوك الحسنة والقیم المتعارف علیها ، وذلك عن طریق   

ساتذة والتي تجعله التفاعل االجتماعي وعملیات التدریب والتعلیم والتشجیع التي یتلقاها من خالل األ

  .یبتعد عن السلوكیات السیئة والعنیفة سواءا مع زمالئه أو أساتذته و محیطه المدرسي ككل

في الجانب اإلنفعالي إلى أنه تكون ،التربیة البدنیة والریاضیة  راتتأثی وتجدر اإلشارة إلى أن أهم    

،،العدوانیة،الكسل الزائد،سرعة یكمن في تهذیب وضبط اإلستجابات اإلنفعالیة مثل العناد،القلق

المفرطة،أحالم الیقضة،اإلنطوائیة،عدم تحمل المسؤولیة  التشتت،سرعة الغضب،الخجل الشدید،الحساسیة

یذاء اآلخرین، وتعمل التربیة البدنیة على تفریغ النشاط اإلنفعالي للطفل وتوظیفه في اإلتجاه التربوي  وإ

  .  اإلیجابي

األبحاث والدراسات أن الریاضة تعتبر بحد ذاتها ثقافة محصنة ضد  أكدت العدید منولقد       

 . السلوكیات المنافیة لعادات وتقالید المجتمع 

في ، 2004  -2003 بتجربة میدانیة نموذجیة بدایة من السنة الدراسیةاألردنیة كما قامت الوزارة     

بالخصوص في دعم تاطیرمؤسسة تربویة تجلت فیها ظاهرة العنف وتمثلت هذه التجربة  55 التالمیذ  
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.ساسیةضافیة لدعم البنیة األإمن القیمین ورصد اعتمادات  يضافإ بانتداب عدد  يوتكثیف النشاط الثقاف 

يوالریاض   

 (http://www.amanjordan.org/a-news/wmview.php?ArtID=5111)  

محمد السید حسونة أن المدارس الخالیة من العنف هي القادرة على  زیادة الباحث كما یؤكد     

االنشطة التربویة داخل المدارس وتوفیر المالعب في المدارس وتشجیع األلعاب الفردیة مثل رفع األثقال 

ستنفاذ طاقات التالمیذ كذلك ضرورة . في شيء نافع أو تنس الطاولة أو العدو أو المصارعة إلستثمار وإ

دعم األنشطة الفنیة والثقافیة من خالل إنشاء مسرح في كل مدرسة جدیدة والعمل على إقامة المسابقات 

بین التالمیذ في الرسم والخطابة والتمثیل والشعر، فكلها أنشطة تربویة تؤدي إلى إستغالل طاقات 

  )24- 23: 2012عادل عبد اهللا الشرقاوي وآخرون ،.( التالمیذ

ظاهرة العنف المدرسي وما یمارس في الباحث عبد الرحمن العیسوي في دراسة له ، حول شار كما أ    

وضد ، من جانب المعلمین على الطالب ومن جانب الطالب ضد المعلمین.بعض المدارس من عدوان

ك عدم إقامة وكذل، إدارة المدرسة ومرافقها وأمتعتها أن عدم توفر وسائل جیدة لقضاء وقت الفراغ

. كل هذا یسهم في انتشار العنف المدرسي.معسكرات العمل والنشاط للطالب وقلة نشاط األسر المدرسیة

  )103-  101: 2001،عبد الرحمان العیسوي(

تساهم في التخفیف من سلوكات والثقافیة األنشطة الریاضیة والترفیهیة وفي األخیر نخلص إلى أن    

  .إشراك التلمیذ فیها نصح بضرورة ى  التلمیذ، لذا یالعنف لد
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لدى  العنیفة السلوكیات من التقلیل في یوضح مدى مساهمة الرحالت المدرسیة) 37(جدول رقم 

  :التالمیذ

 %النسبة المئویة  )ك(التكرار المطلق   اإلحتماالت

  78  234  نعم

  22  66  ال

  100  300  المجموع

مساهمة الرحالت یؤكدون عن  من المبحوثین  ℅ 78ات الجدول أن یتبین لنا من خالل معطی       

  .فیرون عكس ذلك ℅ 22، أما  لدى التالمیذ العنیفة السلوكیات من التقلیل في المدرسیة
على الرغم من عدم برمجة الرحالت المدرسیة، في بعض المؤسسات التربویة إال مشاركة التلمیذ        

سیة لدیه وخاصة وأن تالمیذ المرحلة الثانویة یمرون بفترة المراهقة ،هذه فیها  تخفف من الضغوطات النف

األخیرة التي تحدث تحوالت عمیقة في حیاة التلمیذ،وكذا ضغط الدراسة وبخاصة تالمیذ السنة النهائیة 

  ....وتؤدي إلى سلوكیات عدوانیة وعنیفة.

ندماج التالمیذ الذین یعانون من ونشیر أیضا إلى أن الرحالت المدرسیة  تعمل على تسهیل إ    

  . اإلنطواء واإلنعزالیة ،عدم التكیف الدراسي وعدم التوافق النفسي واإلجتماعي

ولقد أكد لنا األساتذة  أن تالمیذ السنة األولى هم أكثر فئة تجد صعوبة في اإلندماج مع      

إدماجهم مع بقیة الزمالء ومع غیرها،وبالتالي فتنظیم مثل هذه  المبادرات من شأنه أن یسهل عملیة 

  .المجتمع ككل
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  :الدراسة ضغط من الراحة من بنوع  تشعر التالمیذ  الفنیة التربیة یوضح بأن حصة)  38(جدول رقم 

  

 %النسبة المئویة  )ك(التكرار المطلق   اإلحتماالت

  87  261  نعم

  13  39  ال

  100  300  المجموع

 التربیة بأن حصة من التالمیذ یقرون  ℅87جدول أن نسبة یتضح لنا من خالل معطیات ال       

   .منھم فینفون ذلك ℅13، أما الدراسة ضغط من الراحة من بنوع  همتشعر  الفنیة

التلمیذ على تفریغ شحنات الظغط لدیه ، إستغالل طاقاته والتعبیر عن  الفنیة التربیة حصةتساعد 

  ... مایشغل باله من أمور

اب مثل هذا النشاط في بعض المؤسسات التربویة ، إال أنه یسهم بشكل واضح على الرغم من غی    

للتعبیر المباشر عن  تلمیذالفرصة للتتیح األنشطة الفنیة ف.في التخفیف من درجة العدوانیة لدى التالمیذ 

توفیر لذا على إدارة المدرسة أن تعمل على ....أي سلوكیات عدائیةحدوث  مما یقلل منانفعاالته ، 

على تفریغ  تالمیذمات وأدوات األنشطة الفنیة ورصد الجوائز التشجیعیة لألعمال الفنیة سیشجع الدخ

ولما كان التعبیر عن  .البعید عن العنف يطاقاتهم من خالل األنشطة الفنیة والتزامهم بالسلوك اإلیجاب

لممارسة كافة أشكال الذات من أهم دوافع الطفل للسلوك العنیف، فإنه أیًضا من أهم دوافع الطفل 

وانفعاالته من خالل رسومه حیث یمكن  تلمیذكشف عن مخاوف المكننا الالتعبیر الفنى، ومن هنا ی

لى كل من یحیطون به” لى زمالئه ومدرسیه وإ   .اعتبار فن الطفل رسائل موجهة منه إلى والدیه وإ

یة والثقافیة والعمل على إقامة دعم األنشطة الفن إلى ضرورة محمد السید حسونة الباحث  ولقد أشار   

المسابقات بین التالمیذ في الرسم والخطابة والتمثیل والشعر، فكلها أنشطة تربویة تؤدي إلى إستغالل 

- 23: 2012عادل عبد اهللا الشرقاوي وآخرون ،.( التي تجعلهم یبتعدون عن أعمال العنف طاقات التالمیذ

24(   
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فى سیاق  يتجر    واقعیة أو رمزیة  إمالوجیة و اس أو تمثیالت سیكانعك علیه تعتبر التربیة الفنیةو     

، ي، إلى تحقیق توازنه النفسالفرد یهدف  من خاللها ي، وهو الوسیلة التيوالطبیع يوجودها االجتماع

لممارسة األنشطة الفنیة  یمكننا القول أنوذلك بالتعبیر عما بداخله من مدركات ومشاعر ومكبوتات، لذا 

  .تلمیذلشخصیة ال يیعمل على إعادة االتزان النفس يدور عالج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 من بنوع یحسون تجعلهم الموسیقیة التربیة  حصة بأن یوضح مدى إعتقاد التالمیذ) 39(جدول رقم 

  :الدراسة ضغط من الراحة

 %النسبة المئویة  )ك(التكرار المطلق   اإلحتماالت

  99  297  نعم

  1  3  ال

  100  300  المجموع

 الموسیقیة التربیة  حصة أنمن التالمیذ یؤكدون  %99یتبین لنا من خالل نتائج الجدول أن        

،على الرغم من عدم برمجة مادة التربیة الموسیقیة  الدراسة ضغط من الراحة من بنوع یحسون تجعلهم

الموسیقى  في بعض المؤسسات التربویة ،إال أن حضور حصص التربیة الموسیقیة أو  اإلستماع  إلى
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الذي تزداد حدته في مرحلة المراهقة وفي یخفف من التوتر واإلنفعال و الشعور باإلحباط لدى التلمیذ ، و 

  .فترة اإلمتحانات

والموسیقى هي بمثابة متنفس یذهب بالتلمیذ المراهق بعیدا عن ضغوطات األسرة،البرنامج الدراسي       

  .... ،الزمالء،األساتذة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المسرحیات في المدرسي بالعنف الصلة ذات الموضوعات بعض تجسید یوضح أن ) 40(ل رقم جدو

  :المدرسیة یجعل التالمیذ یشعرون بخطورة العنف المدرسي

 %النسبة المئویة  )ك(التكرار المطلق   اإلحتماالت

  93.66  281  نعم

  6.33  19  ال

  100  300  المجموع

  

 بعض تجسید أن من التالمیذ یؤكدون  %93.66لجدول أن یتبین لنا من خالل نتائج ا         

المدرسیة یجعلهم یشعرون بخطورة العنف  المسرحیات في المدرسي بالعنف الصلة ذات الموضوعات

  .% 6.33المدرسي  في حین ینفي البقیة ذلك بنسبة 
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لوكیات السلبیة في والس فالمسرح یعد بمثابة تمثیل للواقع الذي یعیشه التلمیذ، وتجسید المظاهر      

العنف بشتى   شكل مسرحیات مدرسیة كالغش،الهروب من المدرسة ،سلبیات التدخین وآثار اإلدمان

      .یجعل التالمیذ ینصرفون عن القیام بمثل هذه السلوكیات،)لفظي،جسدي ورمزي(أنواعه

سلوك المشاغبة  حسین في دراسته حول دور المدرسة تجاه العظیم عبد طه أشار إلیهوهذا ما       

 وذلك خبراتهم الخاصة، عن اإلفصاح على یشجعهم  للتالمیذ المالئمة األنشطة حیث یرى أن   توفیر

المناقشة والرسم والكتابة ولعب الدور وغیرها وذلك لفهم موقف العنف حیث یجعل بعض  خالل من

یساعدهم في التعرف على  التالمیذ یقومون بدور كل من المشاغب المعنف والضحیة والمتفرج وذلك لكي

 العظیم عبد طه( .مدى ما یشعر به كل من المشاغب والضحیة والمتفرجین من حدوث العنف والمشاغبة

  )396 :2007 حسین،

محمد السید حسونة أن المدارس الخالیة من العنف هي التي تعمل على دعم الباحث یؤكد كما        

كل مدرسة جدیدة والعمل على إقامة المسابقات بین التالمیذ األنشطة الثقافیة من خالل إنشاء مسرح في 

عادل عبد اهللا الشرقاوي .( في التمثیل والشعر، فكلها أنشطة تربویة تؤدي إلى إستغالل طاقات التالمیذ

 )24-23: 2012وآخرون ،

لمسرحیة وتجدر اإلشارة هنا إلى أن  الحركة العالمیة للدفاع عن األطفال عملت على تنظیم عروضًا    

وتهدف .معلمًا ومعلمة 40طفًال وطفلة، وأكثر من 420، بحضور ما مجموعه فلسطین في " ارِم العصا"

وتأتي في إطار أنشطة وفعالیات  .المسرحیة للتوعیة بضرورة مكافحة العنف المدرسي تجاه األطفال

وأعقبت  .قوق الطفلالحملة الوطنیة للحد من العنف المدرسي، والتي تنظمها الشبكة الفلسطینیة لح

العروض الثالثة حوارات بین ممثلي المسرحیة ومنظمیها من الحركة واألطفال والمعلمین حول العنف 

حیث نوقشت سبل الحد من ظاهرة العنف المدرسي، والمفاهیم . ضد األطفال وخاصة في المدارس

-http://arabic.dci) .اإلیجابیة المتعلقة بحقوق الطفل الواجب تعزیزها في المدارس

palestine.org/documents/%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9,le 17/09/2012a 11h34)   
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إلدارة المدرسیة في حال غیاب التلمیذ المتكرر عن الحصص یوضح تصرف ا) 41(جدول رقم 

  :الدراسیة 

 %النسبة المئویة  )ك(التكرار المطلق   اإلحتماالت

  2  6  ضربه

  52  156  إستدعاء ولي أمره

  46  138  السماح له بالدخول

  100  300  المجموع

  

ى أن أول تصرف تقوم به من عینة الدراسة تر  ℅ 52یتبین لنا من خالل الجدول أعاله أن          

 ℅ 46اإلدارة المدرسیة ،في حال غیاب التلمیذ المتكرر عن الحصص الدراسیة هو إستدعاء ولیه ،أما 

   . فیسمح لهم بالدخول والبقیة تعرض للضربمنهم 

إذ ال .  وتعتبر المتابعة الیومیة لغیاب التالمیذ وسیلة ضروریة إلنجاح العملیة التربویة بالمؤسسة      

یمكن ذلك إال عن طریق المواظبة الدائمة على الحضور الیومي ، ألن التغیب من أسباب إنهیار جمیع 

  .المخططات في التدریس  واألهداف التي تسطرها اإلدارة المدرسیة
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یوضح رأي التالمیذ في اإلجراءات التي تقوم بها اإلدارة المدرسیة تجاه بعض ) 42(جدول رقم 

  :الئقة التي یقومون بها السوكیات غیر ال

 %النسبة المئویة  )ك(التكرار المطلق   اإلحتماالت

  87  261  مقبولة

  13  39  مرفوضة

  100  300  المجموع

شكل رقم ( 26  ) یوضح رأي التالمیذ في اإلجراءات التي تقوم بھا اإلدارة المدرسیة 
تجاه بعض السوكیات غیر الالئقة التي یقومون بھا

261

39

مقبولة
مرفوضة

  
  

اإلجراءات التي تقوم بها  من عینة الدراسة ترى أن  ℅ 87یتبین لنا من خالل المعطیات أعاله أن     

أنها  ℅13مقبولة ،في حین یرى  یة تجاه بعض السوكیات غیر الالئقة التي یقومون بهااإلدارة المدرس

  .غیر مقبولة

تتنوع اإلجراءات التي تقوم بها اإلدارة المدرسیة إتجاه التلمیذ الذي یقوم بتعنیف زمیله،أو أحد       

م به ، وهذا یجعل من كل حسب درجة الفعل الذي قا....أساتذته،أو تشویه وتخریب لممتلكات المؤسسة 

  .بقیة التالمیذ یحدون من تكرارها

  . وهذا ما أشار إلیه معظم الفاعلین التربویین في المؤسسات الثالث التي أجریت فیها الدراسة     

خاصة  –على حد قولهم -إال أن بعض التالمیذ یرون أن بعض اإلجراءات فیها نوع من الظلم إتجاههم 

ئة من التالمیذ وهذا بخاصة في ثانویة العربي بن مهیدي نظرا ألن أغلبیة التالمیذ فیما یتعلق بالمحاباة لف
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كما سبق وأن ذكرنا ینتمون إلى عائالت تمثل النخبة في المجتمع من أصحاب الشركات 

فیعاملون معاملة جد خاصة ومهما كانت ...الخاصة،إطارات في الجیش،األطباء،أساتذة التعلیم العالي

  .بیة التي یقومون بها السلوكات السل

أما بالنسبة لبقیة المؤسسات فقلما یتخذ هذا المعیار ،وعلیه یجب العمل على إتخاذ وتطبیق       

  .......اإلجراءات والقرارات الرادعة تجاه التالمیذ الذین یقومون بأعمل العنف والشغب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

یدفع  يالموجودة في دفتر القانون الداخل یوضح ترى أن عدم تطبیق بعض القرارات) 43(جدول رقم 

  :التالمیذ للقیام ببعض األعمال العنیفة

  

 %النسبة المئویة  )ك(التكرار المطلق   اإلحتماالت

  63  189  نعم

  37  111  ال
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  100  300  المجموع

       

عدم من المبحوثین یؤكدون في إجاباتهم على أن  ℅ 63أن لنا من خالل الجدول ضح تی          

،  یدفع التالمیذ للقیام ببعض األعمال العنیفة يتطبیق بعض القرارات الموجودة في دفتر القانون الداخل

  .منھم فینفون ذلك ℅37أما 

تعتبر بنود القانون الداخلي بمثابة واجبات یجب اإللتزام بها من طرف الجمیع في المؤسسة من      

دم اإللتزام بها من شأنه أن یثیر الفوضى والشغب ال إداریین،أساتذة وتالمیذ، ألن عدم تطبیقها أو ع

فمثال في ثانویة العربي بن مهیدي الحظنا عدد كبیر من التالمیذ الیرتدون المآزر بالرغم من .محالة

جباریة إرتدائه داخل المدرسة   .إلزامیة  وإ

خاصة في ثانویة  -حسب مستشارتي التربیة والتوجیه -ویرجع سبب عدم اإللتزام بإرتداء المآزر       

) بحكم إنتمائهم إلى عائالت عریقة(العربي بن مهیدي ،إلى عدم إقتناع بعض أولیاء أمور التالمیذ 

یزیح الفروقات بینهم وبین غیرهم من التالمیذ الذین )  المئزر(بضرورة إرتداء المئزر، ألن اللباس الموحد 

  .ینتمون إلى طبقات أدنى

ن طرف أعضاء الهیئة الدراسیة واإلداریة بضرورة إرتداء المئزر قبیل هذا بالرغم من تذكیرهم م    

  . دخول المؤسسة

وضع نصوص قانونیة جدیرة بردع التالمیذ الذین یبدون سلوكایت ولقد دعت إلیه إحدى الدراسات    

 .، والعمل على تطبیقهاقم اإلدارياو الط ساتذة، كذلك األمر إلى األعنیفة

09/12/2013 a 12h21) 7033.htm,le-id-show-action-http://www.fesal.net/articles( 

ألن عدم اإللتزام بتطبیق بعض مبادئ القانون الداخلي تثیر لدى التالمیذ نوع وعلیه نخلص إلى أن       

  ....تم تفریغھا ال محالة في شكل فوضى وأعمال العنف و الشغب من اإلحتقان والضغوطات والتي ی
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  عرض بیانات الفرضیة الخامسة:سادسا

یؤدي إلى  من طرف اإلدارة المدرسیةیوضح رأي التالمیذ في أن غیاب المتابعة )  44(جدول رقم 

  :تخریب الممتلكات والقیام بكل أشكال العنف

 %النسبة المئویة  )ك(كرار المطلق الت  اإلحتماالت

  95  285  نعم

  5  15  ال

  100  300  المجموع

أن غیاب المتابعة في المؤسسة یؤدي یرون  التالمیذمن  ℅ 95یقرأ من بیانات الجدول أن           

  .منهم غیر ذلك   ℅5، في حین یرى بكل أشكال العنف وتخریب الممتلكات ب ببعضهم إلى القیام

تابعة من طرف كل من مدیر المؤسسة، مستشار التربیة والتوجیه ،مساعدي التربیة واألساتذة ألن الم    

  .تجعل التالمیذ یخافون من عواقب إثارة الشغب وعدم اإلنضباط  ...
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وبذلك یلتزمون بإحترام أساتذتهم ،اإلداریین بمختلف أصنافهم ویحافظون على البیئة المدرسیة 

قابة یصبح كل الموظفین في المدرسة ال یقومون بعمل غیر مبالین بواجباتهم بانعدام الر وبالمقابل .ككل

  یسود جو من الالمباالة الذي ینجم عدم إلتزام األساتذة و العاملین

كل من التسیب و الفوضى و إحساس التالمیذ بضعف   ،ألنو التالمیذ بالنظام الداخلي للمدرسة  

و العنف ،  ةالعدوانی اتیؤدي إلى كثرة مظاهر السلوك  ، من شأنه أنو التربوي   اإلداريالطاقم 

  .كالفوضى و التخریب و قلة اهتمامهم بالعمل التربوي 

ولقد أكدت لنا مستشارة التربیة بمتقنة قروف محمد أن الطاقم اإلداري المتسیب ساهم بشكل كبیر       

بمدیریة التربیة إلى خلق حركة في إنتشار كل مظاهر العنف المدرسي بالمؤسسة في السابق، مما أدى 

نفس الشيء أكده لنا مدیر مؤسسة العربي بن مهیدي والتي ال زالت تشهد . تغییر واسعة في المؤسسة

  .نوعا من عدم المتابعة من طرف بعض اإلداریین وهذا ما الحظناه من خالل زیاراتنا المتكررة للمؤسسة

  :جد  أحد التالمیذ وهو یدخن داخل المؤسسة یوضح تصرف  مساعدي التربیة إذا و ) 45(جدول رقم 

 %النسبة المئویة  )ك(التكرار المطلق   اإلحتماالت

  76  228  نصحه بعدم تكرار الموقف

  11  33  ضربه  

  :أذكره آخرتصرف  

  إستدعاء ولي أمره

  

39  

  

13  

  100  300  المجموع

  

شكــل  رقم (  27 )    یوضح تصرف  مساعدي التربیة إذا وجد  أحد التالمیذ وھو 
یدخن داخل المؤسسة

228

76

33
11

39
13

0

50

100

150

200

250

التكرار المطلق النسبة المئویة % 

نصحھ بعدم تكرار
الموقف

ضربھ  

تصرف  آخر أذكره:
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التربیة إذا  وجد  أحد التالمیذ وهو  اعديجدول أن تصرفات  مسبیانات ال یتجلى لنا من خالل    

ؤكد أن أول إجراء یقوم به منهم ت %76من موقف آلخر فنجد نسبة ، یتباین یدخن داخل المؤسسة 

مساعدى التربیة إذا ضبطوا تلمیذا وهو یدخن داخل الثانویة هو نصحهم بعدم تكرار الموقف، ألنه سلوك 

  .من مظاهر الإلنظباط في المدرسة  غیر الئق ویعتبر مظهر

  .التدخین یحاول معرفة السبب الذي دفع بالتلمیذ إلى ثم     

هم من طرف مساعدي من التالمیذ فیقرون بضرب %11في حین نجد .من التالمیذ  %13أما        

  .التربیة كعقاب لهم نتیجة شربهم للسجائر 

ستراحتهم، فیراقبون حضور التالمیذ وغیابهم حركات دخول التالمیذ وخر  تنظیم إن عملیة      وجهم وإ

 وكذا عملهم على  على حفظ النظام واإلنظباط داخل الثانویةهم عمل، و المساعدین التربویینمن طرف 

المشاركة في تأطیر التالمیذ أثناء تنقلهم خارج المؤسسة و .لثانویةفي االریاضیة و تنمیة األنشطة الثقافیة 

كلها تساهم في الكشف عن  سلوكیات التالمیذ .واألنشطة المبرمجة المسابقات و بمناسبة التظاهرات 

ثم نصهم بضرورة التوقف عن ممارسة مثل هذه .اإلیجابیة والسلبیة لدیهم بما في ذلك سلوك التدخین 

  .السلوكیات السلبیة

معه،حیث أعلمنا وهذا ما أكده لنا أحد مساعدي التربیة بمؤسسة السعید عبید في مقابلة أجریت       

بمتابعتهم للتالمیذ خاصة المدخنین منهم ،بعد الكشف عنهم  یعمل المساعدون التربویین بالتنسیق مع 

بعدها سعى كل مساعد تربوي .رؤساء األفواج البیداغوجیة على الكشف عن بقیة التالمیذ المدخنین 

وبضرورة ....ن الصحیة والمدرسیةلتوعیة وتحسیس الفوج المشرف علیه بمخاطر وأضرار وتأثیرات التدخی

  .الكف عن هذا السلوك غیر السوي
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 یقومون ما مخاطر بنصح التالمیذ حول التربویین المساعدین  یوضح مدى قیام) 46(جدول رقم 

  :أساتذتهم ومع   البعض بعضهم مع شجارات من أعمال شغب و به

 %یةالنسبة المئو   )ك(التكرار المطلق   اإلحتماالت

  97  291  نعم

  3  9  ال

  100  300  المجموع

 التربویین المساعدین من المبحوثین أن  ℅ 97یتبین لنا من خالل البیانات المدونة أعاله أن      

  من أعمال شغب به یقومون ما مخاطرهم ببنصح یقومون 

  .فیرون عكس ذلك ℅3،أما   أساتذتهم ومع   البعض بعضهم مع شجارات و 

لمساعدین التربویین في وسط مدرسي معظم تالمیذه مراهقون، والمراهقة هي السن التي ا ألن      

الوجدانیة والروحیة ،اإلدراكیة ،الجسمیة  تحدث فیبه تغیرات جذریة في شخصیة التلمیذ بكل جوانبها

محضنه التلمیذ  إذا لم یتلقى الرعایة والمتابعة من ظرف األسرة  جنوح وقد تؤدي هذه التغیرات إلى...

إلماما كافیا  وا وأن یلم  حسنة لهالقدوة ال یمثلوا أن األول ، ثم المدرسة بمختلف فاعلیها التربویین ،و 

وعلى رأسهم مساعدي التربیة بحكم تقربهم منهم  التربويواإلجتماع علم النفس  مبادئ ونظریات كل منب

اإلرشاد النفسي قصد مساعدة التالمیذ القیام بإلى المساعد التربوي یه یسعى علو .إحتكاكهم الیومي بهم

  ).278 :2006محمد بن حمودة،.(على النمو التربوي السلیم

ویتضح ذلك جلیا من .تنظیم أوقات أو ساعات لمناقشة بعض مشاكل التالمیذ على یعمل  حیث     

ي في خالل تكلیف كل مساعد تربوي على مستوى المؤسسة بفوج تربوي یتابعه مذ بدایة الموسم الدراس

أوقات الفراغ یتواصل معهم وكذا في حال غیاب األستاذ ناهیك عن مراقبة دخولهم إلى المؤسسة ،في 

مما یجعلهم أكثر درایة بكل ما یحتاجونه وما یعانون منه من صعوبات ....الساحة وحتى خروجهم منها 

  .هر العنفومشكالت ویعملون على مساعدتهم على حلها وخاصة ما یتعلق منها بسلوكیات ومظا
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 المساعدین عند لجوئهم  إلى اإلرتیاح من یوضح مدى  شعور التالمیذ بنوع) 47(جدول رقم 

 : مشكل واجههم حال التربویین في

 %النسبة المئویة  )ك(التكرار المطلق   اإلحتماالت

  65  195  نعم

  35  105  ال

  100  300  المجموع

  

یلجئون إلى مساعدي التربیة في حال واجههم  من المبحوثین %65أن  الجدولتؤكد  بیانات        

  .منهم فینفون ذلك %35مشكل أما 

ویعود سبب لجوئهم إلیهم إلى محاولتهم للبحث عن توجیهات وحلول لمشكالتهم خصوصا المتعلقة      

ة، وكذا الضغوطات التي یشعرون بها،  بسبب تعرضهم للسخریة یلمدرسالصعوبات والمشكالت امنها ب

  .والتوبیخ من طرف الزمالء أو األساتذة أو الضرب 

مناسبا  ونهنصحهم بما یر یقومون بو التالمیذ  على توجیه ون، یعمل الكبیرة في المیدان مفبحكم خبرته

  .لمشكلتهم

باإلضافة إلى الخبرة في المجال هناك عدة عوامل تجعل من التلمیذ یستعین بمساعدي التربیة، من    

لمشكالته هو تخصیص مساعد تربوي لكل فوج تربوي یقوم باإلشراف علیه أجل إیجاد الحلول الناجعة 

ومتابعته ،الشيء الذي یمكنه من التعرف على التلمیذ عن قرب وكذا تعرف التلمیذ عن المساعد التربوي 

عن قرب أیضا وبالتالي تكوین عالقة تواصلیة فیها نوع من اإلحترام واإلحساس باألمان، مما یسهل طرح 

  .شغاالته ومشكالته أمام المساعد التربوي من أجل التوصل إلى حلول من طرفهجمیع إن

وخاصة  نشیر هنا إلى أن معظم التالمیذ متعلقون ببعض المساعدین التربویین إلى درجة كبیرة      

 ،)تخصص علم النفس واإلجتماع(منهم بعض المساعدین العاملین في إطار إدماج حاملي الشهادات 

مما جعلنا نستعین بهم نحن أیضا في عملیة توزیع . ناه أثناء إجرائنا للدراسة المیدانیةوهذا ماالحظ

سترجاعا كاملة  إستمارات البحث   . وإ
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 اإلطالع أجل من التربویین المساعدین مع أمور التالمیذ أولیاء یوضح مدى تواصل) 48(جدول رقم 

 الدراسیة؟ أوضاع أبنائهم على

 %النسبة المئویة  )ك(ق التكرار المطل  اإلحتماالت

  57  171  نعم

  43  129  ال

  100  300  المجموع

 أمورهم  أولیاء من عینة الدراسة یؤكدون تواصل ℅ 57الجدول أن نسبة هذا یتبین لنا من خالل       

في حین تنفي بقیة العینة   الدراسیة  أوضاع أبنائهم على اإلطالع أجل من التربویین المساعدین مع

  .ذلك

إن إحتكاك المساعدین التربویین الیومي بالتالمیذ بدایة من تنظیم الطابور الدراسي أي حركات       

ستراحتهم، فیراقبون حضورهم وغیابهم ویعملون على حفظ النظام واإلنظباط  دخول التالمیذ وخروجهم وإ

ج المؤسسة داخل ساحة المؤسسة، كما یعملون على المشاركة في تأطیر التالمیذ أثناء تنقلهم خار 

. بمناسبة التظاهرات واألنشطة المبرمجة ، وكذا  تنظیم أوقات أو ساعات لمناقشة بعض مشاكل التالمیذ

یجعلهم هم األكثر درایة و معرفة بكل كبیرة وصغیرة عن التالمیذ وعن كل مشكل یعاني منه كل تلمیذ 

ین بالمؤسسات الثالث التي أجریت سواء كان دراسي أو غیره، وهذا ما أكده لنا معظم الفاعلین التربوی

فیها الدراسة ،والذین قمنا بإجراء مقابالت معهم، إال أن النقطة التي یشترك فیها معظهم هي صعوبة 

عرقلة سیر الدروس ( التواصل مع بعض األولیاء والذین ال یتقبلون فكرة أن أبناءهم قاموا بسلوك سيء 

إلى درجة أن أحد األولیاء قال إلحدى مساعدات التربیة .) ..أو التلفظ بألفاظ نابیة داخل غرفة الصف 

هیا واش بیه إبني راني معمر راسي بمعنى أنه أخذ جرعة ال بأس "بمؤسسة السعید عبید على حد قولها 

فكیف لولي مثل هذا أن یتواصل مع ". بها من المخدر وأتى لیستمع للمشكل الذي یعاني منه إبنه 

  .المؤسسة أو حتى مع إبنه 

وفي األخیر یمكننا القول أن  نسبة معینة من أولیاء التالمیذ یتواصلون مع  المدرسة من حین      

الوقت الذي یجب علیهم القیام بهذه الزیارات بصورة مستمرة حتى  فيآلخر أوكلما وجدوا حاجة إلى ذلك، 

تواجدهم في المدرسة، بعد  یكون باإلمكان بحث المشاكل التي یقع فیها أوالدهم أو تواجههم یومیا أثناء
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أن عجزوا عن وجود حل لها، أو یكون هدف الزیارة اإلتصال بالفاعلین التربویین بالمؤسسة من 

مستشاري التربیة والتوجیه وكذا مدیر المؤسسة  لینقل إلیهم بعض المعلومات   مساعدین تربویین،أساتذة 

ي ذالك من مصلحة األوالد والمدرسة، أو الخاصة عن أوالدهم والتي یجب أن تعرفها المدرسة لما ف

لالستفسار عن سبب تقصیر هؤالء األوالد في الدروس ومعرفة طریقة التغلب على هذا التقصیر سواء 

في البیت أو المدرسة، األمر الذي یمكن األهل من طلب المساعدة في التعامل مع أوالدهم،واإلرشادات 

طرق واألسالیب التي یساعدون فیها أوالدهم على التقدم في الالزمة التي تعینهم وتفیدهم في إتباع ال

نجاز هذه المهام والفعالیات التي تطلب منهم وبالتالي على رفع مستواهم التعلیمي  دروسهم وتعلمهم، وإ

  .والتحصیلي

  

  

  

  

  

  

  أو شتم أستاذه أحد التالمیذ بضرب قیام یوضح تصرف مدیر المؤسسة عند ) 49(جدول رقم 

     

 %النسبة المئویة  )ك(التكرار المطلق   التاإلحتما

  6  18  الضرب

  76  228  األمر ولي إستدعاء

  18  54  التأدیبي المجلس إلى اإلحالة

  100  300  المجموع
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شكل  رقم (  28)  یوضح تصرف مدیر المؤسسة عند قیام أحد 
التالمیذ بضرب أو شتم أستاذه

228
65%

54
16% 48

14%

18
5%

الضرب

إستدعاء ولي األمر

اإلحالة إلى المجلس
التأدیبي

     

أو شتم  أحد التالمیذ بضرب قیام یقرأ من خالل الجدول أعاله أن تصرفات مدیر المؤسسة عند    

األمر  ولي من عینة البحث تؤكد أن إستدعاء ℅ 76فنجد  نسبة ، ذه تختلف من حالة إلى أخرى أستا

منهم فیقرون بإحالتهم للمجلس التأدیبي ℅ 18بذات الفعل ، أما هو أول إجراء یتخذ ضدهم عند قیامهم 

  .منهم أنهم یعرضون للضرب عند قیامهم بشتم أو ضرب أحد أساتذتهم℅ 6، وتؤكد 

التالمیذ المعنیفین  رو أماء ولیأ ونستدعی مما سبق أن اإلدارة المدرسیة وعلى رأسها المدیرین،نخلص     

  ....أو ضربهم نابیةألساتذتهم سواءا بإستعمال ألفاظ 

ه ـــي دفعتــــاة التلمیذ وواقعه األسري الذي ربما یكون من المسببات التــــر من حیــــمن أجل التقرب أكث

وكذا ...وكذا إطالع األولیاء على واقع أبنائهم المدرسي وما یمارسونه من عنف وشغب ام بذلك،ــــللقی

كما یحال بعض التالمیذ للمجلس التأدیبي وهذا اإلجراء یتم تطبیقه .إطالعهم على النتائج الدراسیة لهم

  .على حد قول بعض مساعدي التربیة ، عند تكرارهم لنفس الفعل رغم النصح واإلرشاد 

بعض التالمیذ فیكون الضرب غیر المبرح هو اإلجراء األنسب ألن الضرب أسلوب من أسالیب  أما    

  .التربیة الناجعة
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 المؤسسة ممتلكات بتحطیم قیام أحد التالمیذ التربویین عند یوضح تعامل المساعدین) 50(جدول رقم 

  :في ساحة المدرسة  زمیله ضرب أو

 

 %النسبة المئویة  )ك(لق التكرار المط  اإلحتماالت

  13  39  مناقشة األمر معه

  55  165  األمر ولي إستدعاء

  32  75  دفع غرامة مالیة

  100  300  المجموع
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شكل  رقم ( 29 )  یوضح تعامل المساعدین التربویین عند قیام أحد التالمیذ بتحطیم 
ممتلكات المؤسسة أو ضرب زمیلھ في ساحة المدرسة

13
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100

150

200

مناقشة األمر
معھ

إستدعاء ولي
األمر

دفع غرامة
مالیة

      

 ممتلكات بتحطیم قیام أحد التالمیذ التربویین عند تعامل المساعدین قرأ من معطیات الجدول أنی

منهم ترى  %55آخر فنجد نسبة إلى ختلف من موقف ،  یفي ساحة المدرسة یلهزم ضرب أو المؤسسة

تخریب ممتلكات الذي دفع بالتلمیذ إلى الفعلي معرفة السبب  یتم مناقشة األمر معه حتى یتمكنوا منأنه 

المؤسسة من كراسي،طاوالت،نوافذ،أبواب،مكیفات هوائیة،قواطع كهربائیة ،تشویه جدران الفصول الدراسیة 

  ....عن طریق كتابات ورسومات متعددة منها ما یتعلق بالریاضة ،التدخین،الجنس ،

شیر إلى إعتماد مساعدي التربیة على التحاور مع وهذا ما ی أحد زمالئهضرب وكذا في حال       

  .متفهمه التالمیذ ومحاولة

ام بعضهم البعض  منهم فتؤكد أنه یعمل على الصلح بینهم فینصحهم بضرورة إحتر  %32أما        

  .أحیانا ویوبخهم أحیانا أخرى 

أنهم یطالبون بدفع مبالغ مالیة مقابل تحطیمهم لمكتسبات من التالمیذ فیقرون ب %13في حین نجد      

  ......المؤسسة

  :منها التالمیذ  یعاني  التي بالمشكالت عنایة مدیر المؤسسة یوضح مدى) 51(جدول رقم 

 %النسبة المئویة  )ك(ق التكرار المطل  اإلحتماالت

  51  153  نعم

  49  147  ال

  100  300  المجموع
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 من إجابات المبحوثین تؤكد عن مدى ℅ 51یتضح من خالل المعطیات المدونة أعاله أن          

  .ذلك ℅ 49منها التالمیذ ،في حین تنفي نسبة  یعاني  التي بالمشكالت عنایة مدیر المؤسسة

لیه المدیر أو نائبه داخل المؤسسة هو عمله الدائم على الصعوبات التي ولعل أن أهم ما یسعى إ    

تعترض تقدمهم في الدراسة، وكذا إحتواء المشكالت التي یواجهها التالمیذ ،وتفهمها ومحاولة إیجاد 

حترا.والتخفیف من المعاناة النفسیة لمن یحتاجها.الحلول السلیمة لها  م وتقویة الثقة المتبادلة والتفاهم وإ

  .الشخصیة 

ولقد الحظنا مدى سعي كل من مدیري المؤسسات على حل الصعوبات والمشكالت التي یعاني       

منها تالمیذ مؤسساتهم خاصة المشكالت البیداغوجیة وعدم التكیف الدراسي حیث أكد لنا مدیر مؤسسة 

اء إستدعاءات أین وجدناه بصدد إمض 2013. 12. 17:العربي بن مهیدي في مقابلة لنا معه یوم

ألولیاء تالمیذ قام أبناؤهم بتخریب المكیف الهوائي بالمؤسسة وكذا زجاج النوافذ والتلفظ بألفاظ نابیة مع 

  ......أساتذتهم وزمالئهم

وصرح لنا عن درجة المشاغبة الموجودة في المؤسسة وصعوبة التحكم في التالمیذ وبالتالي حفظ النظام 

نظرا (ل المؤسسة من حین ألخر تقریبا بمعدل مدیر في كل موسم دراسي والتي جعلت حركة التغییر تطا

  ).الن معظم التالمیذ المتمدرسین في المؤسسة ینتمون إلى عائالت تمثل النخبة في المجتمع 

ولقد سمحت الخبرة الكبیرة في مجال التربیة للمدیر بالتحكم في سلوكیات التالمیذ وجعلته یحتك عن   

ذ الذین یمارسون سلوكیات عنیفة داخل المؤسسة لیتعرف عن كثب عن المشكالت قرب ببعض التالمی

یجاد الحلول المناسبة لكل منها   .التي جعلتهم یمارسون هذه السلوكیات وإ

( وعلى حد قول إحدى التلمیذات بمتقنة قروف محمد من كثرة المشكالت التي أعاني منها في أسرتي   

التي جعلتني أكره الدراسة والحیاة ككل لوال المعاملة اللطیفة للطاقم و ) والدي من المدمنین على الخمر

  .    اإلداري بالمؤسسة والتي جعلتني أشعر بوجود سند لي 
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 المدرسة داخل سلوكاتهم   عن أمور التالمیذ  ألولیاء  المدیر یوضح مدى إعالم ) 52(دول رقم ج

  :لهم بها یقوم التي اإلستدعاءات  طریق عن

  

 %النسبة المئویة  )ك(التكرار المطلق   اإلحتماالت

  98  294  نعم

  2  6  ال

  100  300  المجموع

من المبحوثین  یقرون بأن مدیر المؤسسة  یقوم بإعالم األولیاء  %98تكشف البیانات أن نسبة         

د تفسیر سبب هذه بالسلوكات العدوانیة وعملیات الشغب التي یقومون بها،  ویتعاون معهم من أجل إیجا

كذلك یلزمهم بكتابة تعهد   السلوكات  وكذا الحلول المناسبة ، حیث یقوم بإرسال إستدعاءات لألولیاء 

لتزام بعدم إعادة أبنائهم للكرة ، بعدها یتم التوقیع  على دفتر إستقبال األولیاء والذي یدل على  وإ

من  متم استدعاؤهی نالتالمیذ الذی اءولیأء مجي كلما قمنا بزیارات للمؤسسات قید الدراسة،و . حضورهم

وتعطیل سیر الحصص الدراسیة وكذا الغیاب المتكرر عن بسبب الفوضى والشغب  . دیرمالطرف 

    .الدراسة

مدیر المؤسسة یعمل دائما على  اإلطالع على الظروف التي یعیشها  التلمیذ  نخلص إلى أنو       

طالع داخل األسرة وعن المشكالت التي من شأ نها أن تساهم في خلق هذه السلوكات هذا من جهة ،وإ

  .أبناؤهمالولي على الممارسات التي یقوم بها 

نشیر أیضا إلى أنه خالل إجتماع أولیاء التالمیذ یتم طرح انشغاالتهم ویتم إعالمهم بكل صغیرة     

المؤسسة ،مستشار وكبیرة عن التالمیذ خاصة الممارسین للشغب والمتأخرین دراسیا بحضور مدیر 
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أین تم إطالع األولیاء على أحوال أبنائهم و ما .التربیة وكذا المساعدین التربویین وبعض األساتذة

  .یقومون به من أعمال الفوضى والشغب

 المرغوب غیر السلوك في اإلیجابي في التحكم األمور أولیاء دور على التأكید یمكننا سبق ما خالل ومن

 وغیر المباشر التدخل یحاولوا أن اآلباء على بل مراقبة، بدون یترك التلمیذ ال ثبحی التلمیذ، لدى فیه

 شخصیة في الضیق السلوك هذا تغیر في للتدخل أسالیب وهناك ذلك، األمر اقتضى المباشر كلما

عطائه وجه ماء حفظ بهدف تدخلنا یكون فأحیاناً  التلمیذ،  السلوك وتعدیل للتراجع فرصة التلمیذ، وإ

المواقف  من العنیف بالتلمیذ للخروج المدعمات استخدام لعنصر استحضار اآلباء ضرورة مع ئ،الخاط

 على وتشجیعه لنشاط آخر انتباهه بتوجیه وذلك حدة، أقل سلوكیة مواقف إلى المحتدمة االنفعالیة

 اقمتف إلى یؤدي ما فعادة الحاالت نظیر هذه في العنیف التدخل أما .إیجابي نشاط في االستمرار

 مما جذوته یذكي قد بل توقفه، على ولیس السوي، غیر في السلوك االستمرار على ویعمل المشكلة،

 الهزیلة الدراسیة النتائج في تجلیاتها من الكثیر تظهر التلمیذ، نفسیة على وخیمة علیه عواقب یترتب

     )103: 2011علي بركات، (.الدراسة عن واالنقطاع النفسیة واالضطرابات

 تضافرأن القضاء على ظاهرة العنف المدرسي، یقتضي إلى  العباس الورديالباحث  لقد أشارو       

جهود كل الفاعلین االجتماعیین باستخدام مجموعة من االلیات المواكبة، والمتمثلة أساسا في تفعیل دور 

 ).تأطیر الخلف جمعیات آباء وأولیاء األمور في بناء نظام تربوي یتأسس على المقاربة التشاركیة في

31/01/2013 a 14h27) http://hespress.com/opinions/71514.html,le(   

  

  

  

  

  

 العنف من الحد في  واألستاذة  بین التالمیذ الفعال یوضح مساهمة  اإلتصال) 53(جدول رقم 

 المدرسي؟

 %النسبة المئویة  )ك(التكرار المطلق   اإلحتماالت       

  94  282  نعم
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  6  18  ال

  100  300  المجموع

 الفعال من  أفراد عینة البحث یقرون بمساهمة  اإلتصال %94 یتبین لنا من خالل الجدول أن        

ألنه من أبرز الخطوط التي تساهم في بناء .المدرسي  العنف من الحد في  واألستاذة  بین التالمیذ

القة  إیجابیة بین األستاذ و التالمیذ نجد  الصداقة والموقف اإلیجابي والقدرة على االستماع ع

واإلنصات، وكذا إستخدام مهارات التواصل الفعالة، حیث تتأثر العالقات اإلیجابیة بین التلمیذ والمعلم 

وكذا فتح .كادیمیةبنوع من التواصل الذي یحدث بینهم، والذي یؤدي إلى تحقیق األهداف الشخصیة األ

، 2006زهریة عبد الحق،،حسین أبو ریاش .(حوار صریح مع التالمیذ وخلق فرصا للمناقشات الصفیة

434-436.( 

على مستوى عال من المهارة والخبرة بالنسبة للمادة التي یقوم  ستاذألنه ال یكفي أن یكون األ     

التواصلیة، وتوصیل المعلومات الخبرات التي بتدریسها،ولكن یجب أن یكون قادرا وماهرا في عالقاته 

تتضمنها المادة الدراسیة إلى التالمیذ،وكثیرا ما نجد أن اإلتصال غیر الفعال بین األستاذ وتالمیذه یقف 

  ).203-201: 2003عبد العزیز شرف،(.عائقا دون استفادتهم من معلوماته وخبراته

بین األستاذ وتالمیذه تعتبر مفتاحا للقضاء على  ونخلص إلى أن العالقة التفاعلیة الفعالة       

 تتكون التي التفاعل عملیاتوهذا ما أكد علیه أنصار التفاعلیة الرمزیة من ضرورة، . العنف المدرسي 

 في القوة وبناء القرارات ومستخدمي  االتصال ومشكالت المكانة، وعالقات الدور، أداء من

 )80: 2011علي بركات،(.ةمدرسال
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في   النتائج العامة للدراسة  مناقشة: الفصل السابع 

  ضوء الفرضیات
  البیانـــــات العامــــةة ـــمناقش: أوال      
 مناقشة نتائج الفرضیة األولى : ثانیــا 

 مناقشة نتائج الفرضیة الثانیة : الثثا 

 مناقشة نتائج الفرضیة الثالثة : رابعا 

 یة الرابعة مناقشة نتائج الفرض: اخامس      

 مناقشة نتائج الفرضیة الخامسة : اسادس 

  النتائج العامة للدراسة: ا بعسا      

  مخطط عمل مقترح للمؤسسات التربویة :ثامنا  

  مواجهة العنفمن أجل 
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. توصلت الدراسة الحالیة إلى مجموعة من النتائج انطالقا من المعطیات المتحصل علیها میدانیا

  :وسنوردها تباعا كما یلي.بالبیانات العامة للمبحوثین،ومنها  تعلق بفرضیات الدراسةمنها ما تعلق 

بعـــــد عرض  تحلیـــل وتفسیــــر :  مناقشــة نتائــج البیانــات العامــة المتعلقة بالمبحوثین - أوال     

 تمثل  -: ما یلي المعطیات المحصل علیها میدانیا وذلك في شكل جداول وأشكال توضیحیة استنتجنا 

 .% 45 ــب ناثمن عینة الدراسة في حین قدرت نسبة اإل % 55نسبة الذكور 

 %47سنة وذلك بنسبة  17- 15أن أغلبیة أفراد عینة الدراسة تنحصر أعمارهم في الفئة العمریة من  -

 تضم ،حیث رشدال بمرحلة تنتهي والتي المراهقة بفترة یمرون علیه یمكننا القول أن  معظم المبحوثینو  .

 إلى المراهق یلجأ حیث والتوتر الضغط نوع من تمارس والنفسیة التي البیولوجیة التغیرات من العدید

 على الهویة عن بحث أو تحقیق ویعتمد االجتماعیة لألدوار تقبلهم وهذا یعني الذات، تأكید محاولة

  .لذاته همفهوم بتحدید للطفل یسمح مما السابقة المرور بالمراحل في النجاح

أن افراد العینة  یتوزعون على السنوات الثالث بنسب متفاوتة إال أن أكبر نسبة  كما توصلنا إلى -

من أفراد العینة هم من  % 27، أما نسبة  % 48نلحظها عند تالمیذ السنة األولى حیث قدرت ب

  .الثة ثانوي یمثلون تالمیذ السنة الث  %25تالمیذ  السنة الثانیة ثانوي،وأخیرا نجد نسبة 

 في السنوات األمر علیه كان بما مقارنة كبیر بشكل الدراسة إلى یمیلون ال التالمیذ أن نستنتج      

 ما بین والقلق، االضطراب من الیوم نوعا التالمیذ یعیش .السابقة

 بأزمات یمرون فهم أخرى، جهة من وطیشهم أهواءهم بین و جهة من المجتمع لهم یملیه

 .االجتماعیة للترقیة وسیلة لیست الیوم الدراسیة أن إلى ینظرون حادة اعیةاجتم و نفسیة

  .كانت نتائجهم الدراسیة ضعیفة   التالمیذمن  %38تبین لنا أن   كما - 
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مما یساعدهم على  التالمیذ مستواهم الدراسي جامعي،أولیاء  نسبة كبیرة منأن إلى  وأشارت الدراسة-

  .،وكذا یجعلهم یبحثون عن الحلول الناجعة لها  معرفة مظاهر وسلوكیات العنف

إشباع بهما مما یسمح ل معا، من أولیاء التالمیذ المبحوثین یعیشان ℅82أن وتوصلنا أیضا إلى  -

مقترن بوجود الوالدین  هذا المصدر لإلشباع، فوجود بنائهمالحاجات النفسیة والبیولوجیة واإلنفعالیة أل

  .للتلمیذ واللذان یمثالن مركز اإلتزان

وهذا من شأنه أن یؤثر  الدخل،من عینة الدراسة تنتمي إلى  عائالت متوسطة  ℅38أن نسبة  ووجدنا -

سلبا على نتائجهم الدراسیة ویجعلهم یشعرون باإلحباط وعدم اإلستقرار نتیجة لعدم تلبیة حاجاتهم 

جة األولى والدیهم فتصبح الدراسة ام من الذات بالدر ــالدراسیة ومطالبهم مما یولد في أنفسهم روح اإلنتق

وهذا . آخر همهم فیبدؤون بأعمال الشغب ظنا منهم أنها تعوضهم عن الحرمان المادي الذي یعانون منه

ما أكدت الدراسات أن من أهم مسببات العنف تعرض اإلنسان للفقر والحرمان الذي یدفعه للقیام بالعنف 

عمرو رفعت حول العالقة بین العنف الطالبي وبعض احث البكما أكدت الدراسة التي قام بها . أكثر 

المتغیرات اإلجتماعیة  أن التالمیذ من المستویات اإلقتصادیة المنخفضة أكثر عنفا من المتوسطة عن 

  .  العلیا

 السلوكیات  ةواجهموالتي تمحورت حول مساهمة األستاذ في  : مناقشة   الفرضیة األولى -ثانیا

  .میذ التال لدى العدوانیة

بعد عرض، تحلیل وتفسیر المعطیات المحصل علیها میدانیا وذلك في شكل جداول وأشكال     

 : توضیحیة استنتجنا ما یلي 

بأن األستاذ یقوم بنصح التالمیذ بضرورة المحافظة على  من عینة الدراسة ℅ 52 تؤكد نسبة -

ن حدث وأن قام أحد التالمیذ بتحطیمها فإنم رشاده بعدم تكرار هذا ممتلكات المؤسسة وإ ا یقوم بنصحه وإ

وال یخفى علینا أن  .الموقف، وعلیه یمكننا القول أنه یتبع أسلوب الحوار في التعامل مع التالمیذ 

التالمیذ في هذه المرحلة یمرون بفترة المراهقة،هذه األخیرة التي تتطلب بدورها اإلرشاد والحوار حتى 

  .وتوجیهه بضرورة الثبات ،اإلتزان والصالحیتسنى للمراهق معرفة أخطائه بنفسه 
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منهم  ℅ 28.66نسبة ف.أن تصرفات األستاذ تتنوع بین اللین والشدة حسب الموقف الممارس كما -    

  .ترى أنه یحاول معرفة السبب الذي دفع بالتلمیذ إلى ضرب زمیله وهذا ما یدل على تفهمه وعقالنیته 

أن أول تصرف یقوم به األستاذ في حال  ون علىؤكدیوثین من المبح ℅40نسبة وتوصلنا أیضا أن - 

أن قام أحد التالمیذ بتعنیف وشتم أحد أساتذته یكون النصح بضرورة عدم ضرب زمیله ألن النصح 

واإلرشاد عملیتین مهمتین خصوصا وأن التالمیذ یمرون بمرحلة المراهقة والتعامل مع المراهقین یجب أن 

 ℅29أما .  اهق یشعر دائما باإلحباط نظرا للتغیرات الفیزیولوجیة التي یمر بهایسوده اللین والحوار فالمر 

  . من التالمیذ یقرون أن االستاذ یحاول معرفة السبب الذي دفعهم للقیام بالعنف

منهم أكدوا أنهم یتعرضون للضرب من طرف بعض األساتذة عند  ℅13في حین نجد نسبة       

ویة ، أو یطلب منهم الذهاب إلى األستاذ وطلب العفو منه وهذا حتى قیامهم بهذه السلوكات غیر الس

  .یتعودوا على األدب واحترام الغیر

یقوم بضرب أحد أساتذته یهدد بالطرد من الحصة  التلمیذ الذي منهم یقرون بأن ℅ 11ونجد        

اورنا معهم خالل وفي أحیان أخرى یطرد بصفة مؤقتة وهذا ماأكده لنا أیضا بعض التالمیذ الذین تح

  .زیاراتنا المتكررة لمكان الدراسة 

أنه بالرغم من تعرض بعض األساتذة للتعنیف بشتى أنواعه من طرف التالمیذ إال أن اإلجراءات  -    

المتخذة ضدهم جاءت بالتدریج بمعنى أن هناك نوع من التحاور مع التالمیذ فمجرد القیام بنصحهم 

رشادهم بضرورة إحترام األس تاذ وكذا محاولة معرفة السبب الذي أدى بالتلمیذ إلى القیام بتعنیف أستاذه وإ

فهذا إجراء فیه نوع من إشراك التلمیذ في إتخاذ بعض القرارات وهذا شيء إیجابي ومن شأنه أن یقلل من 

 كما أن إحالة بعض التالمیذ إلى المجالس التأدیبیة في حال قیامهم بتعنیف. عنف وعدوانیة التالمیذ

أساتذتهم  من ضرب ، شتم ، تصویر بالهاتف النقال، األنترنت والرسائل غیر الالئقة ومختلف أنواع 

  . اإلساءة لهم ،یجعل البقیة منهم یعتبرون ویمنعهم من تكرار مثل هذا الموقف 
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أنه في حال قیام أحد التالمیذ بكتابة ألفاظ غیر الئقة ب تؤكد المبحوثین من ℅ 28أن نسبة كما   - 

فإن أول تصرف یقوم به األستاذ إتجاههم هو .على جدران الحجرات، السبورة ، الكراسي والطاوالت 

  .محاولة معرفة سبب قیامهم بذلك

یؤكدون أنهم یحسون بنظرة اإلحتقار من  -لزمالئهم وأساتذتهم-التالمیذ المعنفین من  ℅ 93أن  -

اتذة من هذه التصرفات التي أصبحت تهدد ویمكن أن نفسر نظرة التحقیر بتذمر األس.طرف األستاذ 

كیان العملیة التربویة وهذا ماأكده لنا بعض األساتذة من أن هناك بعض التالمیذ ال ینفع معهم ال النصح 

ونشیر . وال الوعظ ورغم معرفتنا بأن التحقیر غیر مقبول إال أننا نضطر إلستخدامه مع بعض التالمیذ 

ق من طرف األساتذة وال یجوز إستخدامه الن الوسط التربوي من هنا إلى أن هذا التصرف غیر الئ

حترام آداب السلوك واإلمتثال للقوانین التي تفرضها المؤسسات  المفروض أن یتسم باإلنضباط والنظام وإ

  .التربویة ال بالتحقیر والتعنیف

في صفوف  وهذا ما یؤكد علیه الباحث محمد لشهب في دراسة قام بها حول حاالت العنف       

المتمدرسین في المغرب حیث  أرجع األسباب الكامنة وراء ذلك من وجهة نظر التالمیذ إلى إستخدام 

القمع من طرف المدرسین ،وتحقیرهم وقلة اإلهتمام بهم، وعدم إتسام سلوكاتهم ومعامالتهم لهم بالعدل 

   .والمساواة

بضرورة  التحلي باألخالق الحسنة   میذهم للتالنصحاألساتذة یعملون على من   ℅ 97أن  كما وجدنا-

 لتغییر المؤهلین األفراد وأهم للسلوك، الوحید الموجه یعتبر هو األستاذحیث أن  .وعدم ممارسة العنف 

وعلیه یعمل  األساتذة على نصح وتنبیه التالمیذ  من حین آلخر ومتى سنحت  ،تعدیله أو التالمیذ سلوك

  .الفرصة لذلك

میذ فیؤكدون أنهم یتلقون النصح بضرورة التحلي باألخالق الحسنة وضرورة إحترام أما بعض التال  -  

فهم یعملون دائما على السعي لتحقیق التنشئة الدینیة التي  .فقط الغیر إال من طرف أساتذة مادة الشریعة

مادة وحتى بحكم طبیعة ال. من شأنها أن تعزز لدیهم الوازع الدیني وتخفف من سلوكیات العنف لدیهم
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وما تقدمه من مفاهیم ،قیم ومبادئ تسعى دائما إلعداد المواطن الصالح ومستوحاة من القران والسنة 

  . الشریفة وتتضمن مواعظ من واقعنا اإلجتماعي 

 األسلوب على ونیعتمد مهتأستاذ بعض بان ونیشعر  همعلى أن ونؤكدالتالمیذ یمن  ℅ 76أن كما  -

اإلعتماد على النمط التسلطي أثناء إلقاء الدرس من شأنها أن تؤثر سلبا ف .للدروس إلقائه أثناء التسلطي

 شدة عدیدة منها التي تتسم بخصائص األخیرة هذه .مراهقة فترة أو مرحلة في هنا فالتلمیذ على التلمیذ 

 توبیخات تمس أو بمالحظات األخیر هذا له تعرض إذا خاصة الراشد أو البالغ اتجاه الحساسیة

  .بشخصیته

كما أن النمط التسلطي من طرف األستاذ  داخل الصف الدراسي والذي یقوم على مبدأ اإلكراه     

واإللزام والذي یتجلى في منع التالمیذ  من اإلعالن عن وجهات نظرهم أو توجیه النقد أو إبداء رأي 

فیه روح مخالف فان مثل هذا النوع من السلطة الصفیة یعیق مستوى االنجاز لدى التلمیذ ویضعف 

   ".لقد بعثت معلما  ولم ابعث معنفا) : " ص(وهنا یقول الرسول . المبادرة واالنطالق 

ویؤكد الباحث عبد الرزاق أمقران في دراسته حول النمط التسلطي لألساتذة  ، حیث یدرج رأي        

ون مباشرة بعد أرى بعض األساتذة ینصرف: إحدى التلمیذات حول النمط التسلطي ألستاذها والتي تقول 

انتهاء الحصة غیر مهتمین افهمنا أم ال إذ تعتبر هذه العالقة ردیئة تشبه تلك العالقة التي بین الحاكم 

أو عن وضعیتنا في المواد األخرى بـكـلمـة ؟ لماذا ال یسال لمدى فهمنا لدرسه : وعبده وتستردف قائلة

جوا  نوعلیه فإ.ـلى الـعـمل أكثر واالهـتمام بكل الموادكـهـذه تـعـتـبـر مـساعـدة نـفـسیة للتلمیذ وتحـثـه ع

تسلطیا كهذا یفقد التلمیذ األمن واالطمئنان ویعمل على إضعاف ثقته بنفسه ویقتل فیه روح التعلم 

واالندفاع كما یحد من طموحاته وآماله مما یؤثر على القدرة على التحصیل لدى الطالب كما یدفعه إلى 

كما یجب على األستاذ . ة كالغش واالتكالیة والعدوانیة والنفور من المدرسة بعض السلوكیات السلبی

في كل تصرفاته وأقواله فكم من تصرف غیر الئق له عواقبه الوخیمة على  تالمیذمراعاته لشعور ال

نفسیة التلمیذ مما قد یولد صراعا بین الطرفین بل قد یزداد الصراع فتكون هذه االتجاهات بمثابة بذور 

  .دة انحرافات كالجناح والعصابلع
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من الحب المتبادل   یجب أن تقوم العالقة بین األستاذ والتلمیذ على أساسعلیه و     

التمسك و  الصراحة في القول والصدق في العمل ، وكذا االتصاف بالرزانة المترفقة الهادئة، واالحترام

  .والوفاء بالوعد

 سبب فهم محاولة معظم األساتذة یسعون إلى  أنالدراسة  من أفراد العینة ℅51د نسبة تؤككما  -     

  . مساعدته على التلمیذ والعمل منها یعاني التي المشكالت

بحكم الوقت الذي یقضیه التلمیذ في المدرسة من الصباح وحتى المساء فهو أكثر إحتكاكا ف       

لبعض األساتذة الذین یرون فیهم بأساتذته خاصة وبالمساعدین التربویین ، وأیضا بحكم المیل الفطري 

نوعا من التمیز عن غیرهم من األساتذة كالطیبة ، التصرف معهم وكأنه ذلك األب الحنون الذي یخاف 

على أوالده من أن یمسهم أي سوء ، والذي یفهم معاناتهم ومشكالتهم حتى من خالل إیماءات وجوههم 

وعادة ما نجد األساتذة من ذوي  .ة أو خارجهاومن خالل التحاور معهم سواءا أثناء الحصة الدراسی

ولكن ما . الخبرة في مجال التربیة هم الذین یتفهمون كل مشكالت التالمیذ ویحاولون مساعدتهم لحلها

الحظناه هو تفهم البعض من األساتذة من ذوي الخبرة المحدودة في المجال أو من الجیل الشاب إن 

میذ من أجل إیجاد حلول للصعوبات التي تواجههم في المدرسة صح القول ومن الذین یستعین بهم التال

  .أو حتى في المنزل

وهذا ما تؤكد علیه الباحثة خیرة  خالدي حیث تقول على المؤسسة التربویة أن تعمل على           

اإلستعانة بمختص نفسي باألساتذة الذین لهم خبرة في تخصیص بعض الساعات في األسبوع لسماع 

كما تركز على   .المشاغبین والتحاور معهم لمعرفة مشاكلهم وتكلیفهم ببعض المسؤولیات  التالمیذ

ضرورة إحترام التالمیذ من طرف األساتذة، اإلدارة وكذا الزمالء، وذلك بالسماع إلى آرائهم ومشكالتهم 

املة المثالیة لذا كان لزاما على األستاذ أن یبني عالقته مع تالمیذه على أساس من المع. ومقترحاتهم

واللین بالطالب ومحاولة تفهم ظروفهم ودوافعهم إضافة إلى إشراكهم في العملیة التعلیمیة وتشجیع روح 

المبادرة واالنطالق لدیه والمساهمة قدر اإلمكان في مساعدة التلمیذ في حل مشكالته فذلك من شانه أن 

  .جوا خالیا من العنف  یبعث على الثقة واالحترام المتبادل بین الطرفین مما یولد
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من عینة الدراسة على لجوء التالمیذ ببعض األستاذة في حال واجههم مشكل داخل  ℅ 46 كما تؤكد - 

یلجأ التالمیذ عادة إلى األستاذ الذي یرون فیه بعض السمات والخصائص التي تجعله یتمیز . المؤسسة

ل الفصل الدراسي أـو في ساحة المؤسسة ، عن غیره من األساتذة ، ككثرة إحتكاكه بالتالمیذ سواء داخ

والذي یفهم معاناتهم ومشكالتهم حتى من خالل إیماءات وجوههم ومن خالل التحاور معهم سواء أثناء 

  .الحصة الدراسیة أو خارجها

ویحث الباحث محمد حسن العمامرة على ضرورة تشجیع التالمیذ من قبل األستاذ على طلب       

علیه و  .ذة ، أو من أولیاء األمور أو من المختصین والمرشدین ،إن لزم األمر ذلكالمساعدة من األسات

خالل وظیفته التعلیمیة بالمدرسة والقائد الرشید هو الذي یتفاعل مع أفراد جماعته  األستاذ قائدیعتبر ا

ة الحسنة والمثل تفاعال إیجابیا یؤدي إلى تنمیة قدراتهم وتجدید طاقتهم وتحقیق أهدافهم،وبذالك فهو القدو 

األعلى بالنسبة للتلمیذ األمر الذي یجعل هذه العالقة عالقة تبادل واحترام وتقدیر وتعاطف األساتذة مع 

الطالب،وتفهم مشكالتهم والمساهمة في حلها یعزز ثقة التالمیذ بهم ویجعلهم أكثر نجاحا في أداء 

سي إلدراك أن نجاح التربیة إجتماعیا وظیفتهم،لذا یجب على األخصائي الذي یعمل في المجال المدر 

 .یتوقف على درجة التفاعل واالتصال واالندماج بین األساتذة والتالمیذ

رشاد همهم بنصحتأساتذ معظم من التالمیذ یؤكدون على قیام  ℅ 97نسبة  وتوصلنا إلى أن -   هموإ

تالفضرب للزمال واألساتذة و حول أضرار ومخاطر أعمال العنف من شتم،  لممتلكات  تخریب وإ

 .المؤسسة

ویمكننا القول باختصار أن األستاذ یعد قائد خالل وظیفته التعلیمیة بالمدرسة والقائد الرشید        

هو الذي یتفاعل مع أفراد جماعته تفاعال إیجابیا یؤدي إلى تنمیة قدراتهم وتجدید طاقتهم وتحقیق 

بة للتلمیذ األمر الذي یجعل هذه العالقة أهدافهم،وبذالك فهو القدوة الحسنة والمثل األعلى بالنس

عالقة تبادل واحترام وتقدیر وتعاطف األساتذة مع الطالب،وتفهم مشكالتهم والمساهمة في حلها 

یعزز ثقة التالمیذ بهم ویجعلهم أكثر نجاحا في أداء وظیفتهم،لذا یجب على األخصائي الذي یعمل 
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تماعیا یتوقف على درجة التفاعل واالتصال في المجال المدرسي إلدراك أن نجاح التربیة إج

  .واالندماج بین األساتذة والتالمیذ

 ولعل من أبرز الخطوط التي تمكن أن یستعین بها األستاذ لبناء عالقات إیجابیة مع التالمیذ هي       

الستماع إستخدام مهارت العالقات اإلنسانیة، والتي تتمثل في الصداقة والموقف اإلیجابي والقدرة على ا

وكذا إستخدام مهارات التواصل الفعالة، حیث تتأثر العالقات  واإلنصات، القدرة على المجاملة بصدق

اإلیجابیة بین التلمیذ والمعلم بنوع من التواصل الذي یحدث بینهم، فالتواصل الفعال یؤدي إلى تحقیق 

  . األهداف الشخصیة األكادیمیة

 إلى أنتوصلنا حیث في كثیر من جوانبها،  رضیة أعاله تحققتالف وعلیه یمكننا القول  أن  *     

على أساس من المودة واالحترام المتبادل وكذا ترك الحریة المبنیة العالقة التواصلیة بین األستاذ والتلمیذ 

ممارسة للتلمیذ في تولید المعرفة وهذا بإشراكه في مختلف األنشطة التعلیمیة وتوعیته بمخاطر وأضرار 

،إضافة إلى العدل والمساواة بین جمیع التالمیذ وكذا الصبر  واالبتعاد )شتم،ضرب ،تخریب(من  العنف

كذلك إشراك . التي یمر بها التالمیذ وتأثیراتها ) المراهقة(عن العقاب واحترام خصائص المرحلة العمریة 

 .فصل الدراسي تنظیف وتزیین ال:التالمیذ في بعض القواعد التنظیمیة داخل الفصل الدراسي مثل 

 .إنتخاب مسؤول القسم عن طریق إجراء إنتخاب مصغر على مستوى الفصل - 

  .المشاركة في تحریر التعهد بعدم القیام بسلوكیات عنیفة داخل الفصل  - 

  .المدرسيالعنف وأضرار وأثار التخفیف من مخاطر   ن تساهم في أنها أعوامل من شا كله       

في رصد أشكال  التربیة مستشار  یساهم : والتي نصت على مایلي: یةثانالفرضیة المناقشة    -الثثا

  .ومظاهر العنف التي یقوم بها التالمیذ

بعد عرض، تحلیل وتفسیر المعطیات المحصل علیها میدانیا، وذلك في شكل جداول وأشكال       

 : توضیحیة استنتجنا ما یلي 
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 الداخلي القانون بیة یقوم بإعالمهم  ببنودالتر  مستشار من المبحوثین یؤكدون أن  ℅ 98 أن-   

یعتبر مستشار التربیة القلب النابض والعمود الفقري الذي تقوم علیه المؤسسة وعلیه یتوقف   .للمؤسسة 

  .داخل المؤسسة النظام واإلنضباط والسیر الحسن

یسهر على الحیاة  كما أنه یقوم بعملیة دخول التالمیذ وخروجهم ومراقبتهم في أوقات الراحة كما     

الداخلیة في المؤسسة وتطبیق القانون الداخلي فینصح التالمیذ ویسهر على تعلیمهم المبادئ 

الصحیحة في السلوك والمعامالت وهذا یتطلب منه تكوینا صحیحا حتى یستطیع خلق جو مناسب 

هذا من أجل  للتعاون والتعامل وتكوین العالقات الحسنة ومساعدة التالمیذ على حل مشاكلهم كل

تحقیق األهداف التربویة داخل المؤسسة كما أن سلوكه یؤثر في سلوك التالمیذ وفي روحهم المعنویة، 

ذا كان عادال منصفا یكون قد غرس  وباستطاعته أن یجعل التالمیذ یشعرون بقیمتهم في المؤسسة، وإ

كون بذلك قد أعد جیال صالحا في نفوسهم القواعد والمعاییر التي ینبغي أن یأخذوا بها في حیاتهم وی

كما یجب أن تكون رحب الصدر واسع البال یشجع المجتهد على جهوده . یبني وطنه ویخدم أمته

كما أن عمل مستشار التربیة یتطلب المعرفة .  وكفاءاته ویحاول زرع روح التنافس بین الخاملین

وانین وكل ما یتعلق بعمله من حیث الواسعة وفهم نوع العمل الذي یؤدیه، كما یجب أن یكون ملما بالق

كما أن هذا العمل یتطلب الذكاء والتواضع والتعاطف وخلق . التنظیم السلیم المحكم وتقسیم العمل

التعاون واالنسجام ال جو الصراعات والتكتالت، كما یجب علیه تطبیق القانون بصرامة في الحاالت 

       . التي تتطلب منه ذلك

مستشار التربیة یقوم بحث التالمیذ دائما على االلتزام بالقانون الداخلي  أن كما توصلنا إلى  -

من إجاباتهم فهو مكلف على وجه الخصوص  ℅ 90نسبة ب ذلك  ىللمؤسسة  حیث عبر التالمیذ عل

منذ التحاق التالمیذ بالمؤسسة إلى  نهایة الموسم  ،بالسهر على تطبیق النظام الداخلي للمؤسسة

ل  الزیارات التي قمنا بها أكد لنا التالمیذ أنه منذ توزیع دفاتر المراسلة علیهم في الدراسي، فمن خال

  بدایة السنة الدراسیة ومستشاري التربیة یحثونهم على ضرورة االلتزام بتطبیق القانون الداخلي للمؤسسة 
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، وهذا یومیا الدراسیة صالحص وغیاب التالمیـــــذ  عن  حضور بمتابعـــة یقوم التربیـــة أن مستشارو  -    

  .من أفراد العینة  ℅ 96نسبة ماأكدته 

بأن مستشار التربیة یقوم بنصح التالمیذ بضرورة  ونؤكدیالمبحوثین  من  %97أن ووجدنا   -     

   .من التلف والتخریبالمحافظة على ممتلكات المؤسسة 

تختلف من موقف  بضرب وشتم زمیله،تصرفات  مستشار التربیة إذا قام أحد التالمیذ أیضا وجدنا أن  -

منهم فتؤكد أنه یحاول  %23أما  ،منهم ترى أنه ینصحه بعدم تكرارها  %36فنجد نسبة من  آلخر 

 من ℅ 13أما  .معرفة السبب الذي دفع بالتلمیذ إلى ضرب زمیله وهذا ما یدل على تفهمه وعقالنیته 

تأدیبي وحتى الطرد في أحیان أخرى نتیجة إحالتهم إلى المجلس ال علىفتؤكد  إجابات المبحوثین 

مستشار منهم ترى أن  %10في حین نجد  .للسلوكات غیر السویة التي یقومون بها إتجاه أساتذتهم

یعمل على الصلح بینهم فینصحهم بضرورة إحترام و العفو منه یجبر التلمیذ الفاعل على طلب التربیة 

یقرون بضرب التلمیذ المعتدي على زمیله هم من %8ما أ.بعضهم البعض  أحیانا ویوبخهم أحیانا أخرى 

 ،حتى یكون عبرة لزمالئه وخصوصا أن جلهم یمر بفترة المراهقة هذه المرحلة التي تتمیز به من 

وبذلك فأي موقف من هذا القبیل یشعرهم ،انفعاالت واضطرابات وثورة وهیجان وتطرف في المشاعر

  .دون القیام به عند ضرب مستشار التربیة ألحدهمباإلهانة أمام زمالئهم ،وبالتالي یتفا

. نخلص من هذا إلى أن تصرفات مستشار التربیة تتنوع بین اللین والشدة حسب الموقف الممارس      

خصوصا وأن التالمیذ یمرون بمرحلة  نظرا ألهمیتهماالنصح واإلرشاد وعلیه یجب التركیز على عملیتي 

یجب أن یسوده اللین والحوار فالمراهق یشعر دائما باإلحباط نظرا  المراهقة والتعامل مع المراهقین

  .للتغیرات الفیزیولوجیة التي یمر بها

 بمؤسساتهم التربویة التربیة  يمن المبحوثین یقرون بأن مستشار  %90أن نسبة  كما إستخلصنا -   

من أجل إیجاد تفسیر سبب ،  ویتعاون معهم العنفات یسلوكما یقومون به من ب ئهمبإعالم أولیا ونیقوم

هذه السلوكات  وكذا الحلول المناسبة ، حیث یقوم بإرسال   إستدعاءات لألولیاء ، كذلك یلزمهم بكتابة 
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لتزام بعدم إعادة أبنائهم للكرة ، بعدها یتم التوقیع  على دفتر إستقبال األولیاء والذي یدل على  تعهد وإ

  . حضورهم

التربیة بالحالة الصحیة  يمدى اهتمام مستشار على لمبحوثین تؤكد ا من  %88أن نسبة  كذلك وجدنا -

عالمه موذلك من خالل اتصاله، والنفسیة واالجتماعیة  على مستوى التربیة  يمستشار ف ألولیائهم  موإ

على  هممن أجل إطالع  .همزة وصل بین التالمیذ واألولیاء ونیعتبر  مكثیرا ألنه ونیعان المؤسسات 

میذ داخل األسرة وعن المشكالت التي من شأنها أن تساهم في خلق شها  التالالظروف التي یعی

طالع الولي على الممارسات التي یقوم بها  هذا من جهة .العنیفة لدیهم السلوكات  وتجدر  .أبناؤهموإ

اإلشارة أن نسبة  حضور األولیاء بدون استدعائهم ، جد محدودة مما یفسر انشغالهم عن متابعة أبنائهم 

وهذا مازكاه كل من المساعدین التربویین ، األساتذة ومستشاري التربیة من أن حضور األولیاء یمكن  ،

اختصاره عند فئتین منهم المعوزین مرتین خالل السنة ،في بدایة السنة الدراسیة من أجل اإلستفادة من 

والفئة الثانیة من أولیاء  .منحة التمدرس ، وفي نهایة السنة الدراسیة من أجل معرفة سبب رسوب أبنائهم

 األمور الذین یزورون المدرسة یقومون بذلك فقط عندما یشعرون بأنهم بحاجة إلى مثل هذه الزیارة

ویكونون في الغالب من المثقفین أو من المهتمین جدا بأوالدهم، ویحاولون دائما مراقبتهم ومعرفة ما یدور 

الحاجات الجسدیة أو النفسیة التي تعتبر هنا هامة معهم ویقدمون لهم الخدمات الضروریة من تلبیة 

جدا،ویجب أن نقول أیضا أنهم من الضروري جدا أن یكون هناك اتصال بین المسؤولین عن المدرسة 

وبین جمیع األهالي، إال أن الكثیرین من أولیاء األمور ال توجد لهم أي صلة أو عالقة بالمدرسة وال 

  . بالمعلمین الذین یعملون فیها

 توصلنا إلى أنحیث في كثیر من جوانبها،  الفرضیة أعاله تحققت وعلیه یمكننا القول  أن  *     

الحظنا الحرص  .مستشار التربیة یسعى جاهدا إلى رصد مظاهر العنف الموجودة داخل المؤسسة 

 على مستوى المؤسسات الثالث التي أجریت فیها الدراسة على ضرورة التربیة يمستشار  الشدید ل

 عن التالمیذ   وغیاب  حضور بمتابعة التربیة ، وقیامهمللمؤسسة الداخلي القانون بنودإلتزام التالمیذ ب
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رشادهم  یومیا التدریسیة الحصص  وهیاكل ممتلكات على المحافظة ضرورة على ، وكذا نصحهم وإ

  .من كافة أشكال التخریب واإلتالف المؤسسة

لجماعـة التربویـة كـل أفـراد ا   امجهـودات یشـهد لهـ ونالتربیة یبـذل يمستشار  هم أيوكذا وجدنا أن         

لكــل  ونحیـث یجـد  اتالمؤسســ يتالمیـذ ،أسـاتذة ،ومســاعدین تربـویین ،عمـال ،إداریــین ،وحتـى مـدیر  مـن 

فــأول  ،فعنــد قیــام أحــد التالمیــذ بتحطــیم ممتلكــات المؤسســة لمعالجتــه، مالئــم واألصــحموقــف التصــرف ال

ة علیهــا وعــدم إعــادة الكــرة فــي حــین عنــد ظــهــو نصــح التلمیــذ بضــرورة  المحــا فتشــار المسإجــراء یقــوم بــه 

أماعنــد قیــام أحــد التالمیــذ بكتابــة . فینصــحه بضــرورة تقــدیره واحترامــه لــه أســتاذزمیــل لــه أو قیامــه بتعنیــف 

ة ألفــاظ غیـــر أخالقیـــة علــي الطاوالت،الســـبورة و جـــدران الحجـــرات الدراســیة، فـــأول مـــا یقــوم بـــه هـــو معرفـــ

  .بالتلمیذ إلى القیام بذالك  دفعالسبب الذي 

ســلوب الحــوار والنصــح بأ یعملــون همالســامیة نجــد مالتربیــة وأخالقهــ يمستشــار وخبــرة بفضــل حنكــة ف     

واإلرشاد كأول خطوة وتلیها خطوات أخـري حسـب  الموقـف الممـارس فقـد یكـون باسـتدعاء ولـي األمـر أو 

لمبـرح ،  أو اإلحالـة إلـي المجلـس التـأدیبي،أو دفـع غرامـة مالیـة إذا التوبیخ أحیانا استخدام الضرب غیـر ا

  .استدعیت الضرورة ذلك 

 أجـل مـنور أمـ  اءولیـ أ مـعومقـابالت ،   لقـاءات یبرمجـون التربیـة يمستشـار  أیضـا وجـدنا أن       

   .ةثانویال داخل همسلوكیات عن وكذا الدراسیة أبنائهم بنتائج م إعالمه

 مواجهةفي  التوجیه مستشار یساهم :والتي نصت على مایلي: ثالثةالفرضیة المناقشة    -ارابع

  . التالمیذ لدى العنیفة السلوكیات

بعد عرض، تحلیل وتفسیر المعطیات المحصل علیها میدانیا وذلك في شكل جداول وأشكال     

 : توضیحیة استنتجنا ما یلي 

 على مستوى المؤسسات الثالث، التوجیه يمستشار یؤكدون بأن  من التالمیذ ℅ 76أن نسبة  -

  .بها  یمرون التي ةــــالمراهق ةـــمرحل ومخاطر اتـــبحاج ذـــتعریف التالمییسعون إلــى 
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التوجیه بتوعیة التالمیذ حول آثار  يي قیام مستشار ـــمن المبحوثین تنف ℅ 93أن نسبة  و - 

  .وعقوبات ضرب وشتم الزمالء واألساتذة 

ا القول أن مهمة مستشاري التوجیه في المؤسسات الثالث تقتصر في غالبها على نصائح وعلیه یمكنن  

رشادات حول التخصصات والشعب الموجودة ، بینما كان من المفروض أن یكون اإلهتمام منصبا  وإ

على اإلرشاد الفردي والجماعي ،النفسي منه والوقائي لمحاولة الحد من السلوكیات غیر الالئقة داخل 

  درسة الثانویة من غش ، تغیب عن الدراسة،إعتداء الم

على الزمالء، األساتذة،اإلداریین وكذا تخریب الممتلكات من طاوالت كراسي ، ) لفظي،جسدي،رمزي( 

وعن اآلثار والعقوبات التي ...سبورة، وأیضا تشویه جدران الحجرات الدراسیة والمساحات الخضراء 

لسلوكیات نظرا لألثر البالغ التي تخلفه سواء على المستوى الفردي یمكن أن تنجم عن ممارسة مثل هذه ا

  .أو الجماعي وعلى العملیة التربویة ككل

 نفسانیین وأخصائیین إجتماعیین مهم جدا،خاصة لما مرشدین أو التوجیه مستشاري لذا فتنصیب    

 التالمیذ مشاكل على التعرف بل ، الدراسة على مقتصرا أن یكون من دورهم األسمى واألبعد یؤكدوا

 بینهم وبین والتوفیق والتوجیه بالنصح تجاوزها على ومساعدتهم ومعاناتهم وتعریفهم بنتائجها السلبیة ،

 .واألساتذة اإلدارة

التوجیه بنصح التالمیذ  مستشار تؤكد عدم قیام  المبحوثین،من   ℅ 94أن نسبة  وكذا أثبتت الدراسة -

  . المؤسسة بدل تحطیمها ممتلكات وتوجیههم بضرورة المحافظة على

ترسیخ السلوك اإلیجابي لدى التالمیذ فال یمكن اإلستغناء عنه بأي یعمل مستشاري التوجیه على  حیث  

حال من األحوال، ألن التشخیص والمتابعة تساعد على التخفیف من سلوكیات الشغب واإلعتداء على 

  .وبالتالي على مواجهة ظاهرة العنف ككل.... ةالزمالء ، األساتذة ،اإلداریین وممتلكات المدرس

هم من ومنع الدراسةعمل مستشاري التوجیه على حث التالمیذ على  قتصرال یوعلیه یجب أن       

نما ممتلكات الغیر والمؤسسة ككل تخریبالقیام ب ملوا على التقرب من التالمیذ ومحاولة یتع أن البد وإ
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 والتوفیق والتوجیه بالنصح تجاوزها على ومساعدتهم ون منها،ت التي یعانمشكالأهم ال التعرف على

 .واألساتذة اإلدارة بینهم وبین

وهذا ما أشارت إلیه الباحثة خیرة خالدي في دراستها حول العنف المدرسي ومحدداته لدى تالمیذ         

ي هو اإلستعانة المرحلة الثانویة حیث توصلت إلى أن أهم حل یراه األساتذة لمواجهة العنف المدرس

وتخصیص أوقات لإلستماع إلى مشاكل التالمیذ لمعرفة مشاكلهم واألخذ بیدهم ، أي   بمستشار نفسي

  .إنشاء خالیا لإلستماع

من المبحوثین یؤكدون على أنهم یترددون من حین آلخر على  مكتب  ℅ 52أن وتوصلنا أیضا إلى  -

  .مستشار التوجیه واإلرشاد بالمؤسسة 

إستفادة التالمیذ من جلسات مع  من عینة البحث تؤكد  عن ℅ 63لنا أیضا إلى أنوتوص -    

  .مستشار التوجیه

 :توصلنا إلى أنحیث جوانبها،  بعض منفي  وعلیه یمكننا القول أن الفرضیة أعاله تحققت     

یعملون  كما .م ــبسلوكیات أبنائه همیتواصلون مع أولیاء التالمیذ من أجل إشعار  ي التوجیهمستشار 

والتي  بها تمرون التي هذه المرحلة الحرجة المراهقة مرحلة ومخاطر بحاجات تعریف التالمیذ على

بضرورة  المتكررم هنصحویسعون أیضا إلى  .تستدعي إنتباها خاصا من تأثیراتها على سلوكیاتهم

  . المحافظة على ممتلكات المؤسسة بدل تحطیمها

،إما ال یفقهون مهام ودور المستشار داخل المؤسســة المبحوثین  یقارب نصف أن ما الحظنا كما      

نظرا لقلــة نشاطاتـــه، أو بسبب كثرة إلتزاماتــه اإلداریــة من إعداد للتقاریر وبالتحضیر لألیام اإلعالمیة 

ما طریقة تعامله معهم هي التي تجعل منهم ال یترددون على مكتبه لإلستفسار عن أمر  ما  والتوجیهیة ،وإ

.  

والحظنا أیضا غیاب التوجیه واإلرشاد والمتابعة في المؤسسات فیما یتعلق باألمور التي تتعلق      

زیادة نسبة العنف في المدارس  ،فالمرشد هو الذي  والذي یعد سببا رئیسا في.بموضوعات محاربة العنف

بأي حال من األحوال، ألن  یعمل على ترسیخ السلوك اإلیجابي لدى التالمیذ فال یمكن اإلستغناء عنه
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الء األساتذة ــى الزمــداء علـــد على التخفیف من سلوكیات الشغب واإلعتــة تساعــــالتشخیص والمتابع

  .وبالتالي على مواجهة ظاهرة العنف ككل.... ،اإلداریین وممتلكات المدرسة

 المدرسیة واألنشطة برامجال  تساهم :والتي نصت على مایلي: رابعةالفرضیة المناقشة    -اخامس  

  .التالمیذ لدى العنیفة السلوكیات مواجهة في

بعد عرض، تحلیل وتفسیر المعطیات المحصل علیها میدانیا وذلك في شكل جداول وأشكال     

  : توضیحیة استنتجنا ما یلي 

 طرمخا حول  محاضرات ببرمجةاإلدارة المدرسیة تقوم  أن  من عینة الدراسة  تنفي  ℅ 95أن  -

  .واإلدمان العنف،التدخین

أما .من التالمیذ یقرون بأنهم تعلموا قیمة السلم من البرامج الدراسیة التي قدمت لهم  ℅63أن نسبة  -

فتعلموا قیمة التعاون  ℅8قیمة التعاون ،أما نسبة   ℅10منهم تعلموا قیمة التسامح، و ℅ 18نسبة 

  .ادفیقرون أنهم تعلموا قیمة اإلجته ℅1وأخیرا نسبة 

تدعو إلى  ،مـــي مناهج التعلیــم فـــوضع قیإلــــى ضرورة  ةـــمحمد السید حسونالباحث  أشـــار وهذا ما      

لى التسامح  حترام المرأة وكل ،الحوار ،إحترام حقوق اإلنسان وإ لى إحترام األكبر وإ الرأي والرأي اآلخر وإ

ثقافة التسامح "یجب أن نعمل على تجسید  وعلیه .ما یؤدي إلى مجتمع مسالم أمن خال من العنف

والحوار واالختالف في المقررات الدراسیة والتعریف بالحقوق والواجبات وتكریس ثقافة الدفاع عن 

كما أشار الباحث عبد . المصلحة العامة ألنها المدخل الحقیقي لنبذ العنف بأشكاله المادیة والرمزیة

رة العنف المدرسي وما یمارس في بعض المدارس من ظاهالرحمن العیسوي في دراسة له ، حول 

وضد إدارة المدرسة ، من جانب المعلمین على الطالب ومن جانب الطالب ضد المعلمین.عدوان

  . ومرافقها وأمتعتها ،  أن المناهج الدراسیة السیئة تسهم في تفشي العنف

نمیة الذوق وترقیته لدى التالمیذ، المناهج الدراسیة تساهم في تهذیب األخالق وترسیخ القیم وت وعلیه

كالتربیة اإلسالمیة واألخالقیة والمدنیة واألدب عامة، ومن ثم یجب إعادة النظر في حجمها الساعي 
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والمعامل الممنوح لكي یتسنى لألستاذ التعمق واإلستقصاء ، فیساهم ذلك على التمكین لتأثیرها اإلیجابي 

ستدراجهم للتح   .رر من سلوكات العنفعلى التلمیذ مع الزمن وإ

 أن الدراسات العدید من بینت إذ الخلقیة و الدینیة بالتربیة االهتمام األساتذة من نسبة تقترح و     

 التربویة المؤسسة تركز الخلقي ،حیث و  الدیني الجانب إهمال هو المدارس في العنف ظهور في السبب

 بالمؤسسة سمیت  أن فیها اتضح حیث أجله  نم الذي األساسي و دورها غافلة التعلیمیة المادة على

وعلیه على المؤسسات التربویة أن تعمل على توفیر مناخ المحبة والتسامح وتحقیق العدالة . التربویة

  .والدیمقراطیة كفیلة بالقضاء على بذور العنف في الوسط المدرسي

بعد حصة التربیة  عن شعورھم بنوع من الراحة یعبرون من التالمیذ  ℅ 99كما توصلنا إلى  - 

فممارسة التمرینات الریاضیة ومشاركة التلمیذ في األلعاب الجماعیة تساعد على . البدنیة والریاضیة

  ...اإلكتئاب،وحتى الشعور بالخوف ملء أوقات فراغه وهذا یؤدي إلى خفض درجة التوتر ،القلق 

ى التلمیذ الشعور بالثقة بالنفس ومن خالل الترویح عن النفس بواسطة األلعاب الریاضیة ینمو لد     

وتخفیض حدة اإلحباط والتوتر ونراه یتفاعل إیجابیا مع اآلخرین نتیجة إحتكاكه ومشاركته لآلخرین في 

حیث یكتسب التلمیذ أسالیب ومعاییر السلوك الحسنة والقیم المتعارف علیها ، وذلك عن . نفس النشاط

لتعلیم والتشجیع التي یتلقاها من خالل األساتذة والتي طریق التفاعل االجتماعي وعملیات التدریب وا

  .تجعله یبتعد عن السلوكیات السیئة والعنیفة سواءا مع زمالئه أو أساتذته و محیطه المدرسي ككل

في الجانب اإلنفعالي إلى أنه تكون ،التربیة البدنیة والریاضیة  راتتأثی وتجدر اإلشارة إلى أن أهم    

  اإلستجابات اإلنفعالیة مثل العناد،القلق،العدوانیة،الكسل الزائد،سرعة التشتت، یكمن في تهذیب وضبط

یذاء  الغضب،الخجل الشدید،الحساسیة المفرطة،أحالم الیقضة،اإلنطوائیة،عدم تحمل المسؤولیة وإ

اآلخرین، وتعمل التربیة البدنیة على تفریغ النشاط اإلنفعالي للطفل وتوظیفه في اإلتجاه التربوي 

أكدت العدید من األبحاث والدراسات أن الریاضة تعتبر بحد ذاتها ثقافة محصنة ضد ولقد . یجابياإل

بتجربة میدانیة نموذجیة بدایة من األردنیة كما قامت الوزارة .السلوكیات المنافیة لعادات وتقالید المجتمع 

ف وتمثلت هذه التجربة مؤسسة تربویة تجلت فیها ظاهرة العن 55في ، 2004  -2003 السنة الدراسیة
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ضافیة لدعم إمن القیمین ورصد اعتمادات  يضافإ التالمیذ بانتداب عدد بالخصوص في دعم تاطیر

  . يوالریاض يوتكثیف النشاط الثقاف .ساسیةالبنیة األ

محمد السید حسونة أن المدارس الخالیة من العنف هي القادرة على  زیادة الباحث كما یؤكد     

ویة داخل المدارس وتوفیر المالعب في المدارس وتشجیع األلعاب الفردیة مثل رفع األثقال االنشطة الترب

ستنفاذ طاقات التالمیذ في شيء نافع كذلك ضرورة . أو تنس الطاولة أو العدو أو المصارعة إلستثمار وإ

ة المسابقات دعم األنشطة الفنیة والثقافیة من خالل إنشاء مسرح في كل مدرسة جدیدة والعمل على إقام

بین التالمیذ في الرسم والخطابة والتمثیل والشعر، فكلها أنشطة تربویة تؤدي إلى إستغالل طاقات 

  .التالمیذ

 في مساهمة الرحالت المدرسیةیؤكدون عن  من المبحوثین  ℅ 78وتوصلت الدراسة أیضا إلى أن  -

برمجة الرحالت المدرسیة، في بعض  على الرغم من عدم. لدى التالمیذ العنیفة السلوكیات من التقلیل

المؤسسات التربویة إال مشاركة التلمیذ فیها  تخفف من الضغوطات النفسیة لدیه وخاصة وأن تالمیذ 

المرحلة الثانویة یمرون بفترة المراهقة ،هذه األخیرة التي تحدث تحوالت عمیقة في حیاة التلمیذ،وكذا 

  ....وتؤدي إلى سلوكیات عدوانیة وعنیفة.ة ضغط الدراسة وبخاصة تالمیذ السنة النهائی

ونشیر أیضا إلى أن الرحالت المدرسیة  تعمل على تسهیل إندماج التالمیذ الذین یعانون من     

  . اإلنطواء واإلنعزالیة ،عدم التكیف الدراسي وعدم التوافق النفسي واإلجتماعي

كثر فئة تجد صعوبة في اإلندماج مع ولقد أكد لنا األساتذة  أن تالمیذ السنة األولى هم أ     

غیرها،وبالتالي فتنظیم مثل هذه  المبادرات من شأنه أن یسهل عملیة إدماجهم مع بقیة الزمالء ومع 

  .المجتمع ككل

 بنوع  همتشعر  الفنیة التربیة بأن حصة من التالمیذ یقرون  ℅87أن نسبة كما توصلنا أیضا إلى    -

التلمیذ على تفریغ شحنات الظغط لدیه ،  الفنیة التربیة حصةتساعد ث ، حیالدراسة ضغط من الراحة من

إلى محمد السید حسونة الباحث  ولقد أشار... إستغالل طاقاته والتعبیر عن ما یشغل باله من أمور

دعم األنشطة الفنیة والثقافیة والعمل على إقامة المسابقات بین التالمیذ في الرسم والخطابة  ضرورة 
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التي تجعلهم یبتعدون عن  والشعر، فكلها أنشطة تربویة تؤدي إلى إستغالل طاقات التالمیذوالتمثیل 

  .أعمال العنف

 يف يتجر     ةــــة أو رمزیــواقعی إمالوجیة و انعكاس أو تمثیالت سیك علیـه تعتبر التربیـة الفنیــةو       

، إلى تحقیق توازنه الفرد اللهایهدف  من خ ي، وهو الوسیلة التيوالطبیع يسیاق وجودها االجتماع

لممارسة  یمكننا القول أن، وذلك بالتعبیر عما بداخله من مدركات ومشاعر ومكبوتات، لذا يالنفس

  .تلمیذلشخصیة ال يیعمل على إعادة االتزان النفس ياألنشطة الفنیة دور عالج

 من الراحة من بنوع ونیحس تجعلهم الموسیقیة التربیة  حصة أنمن التالمیذ یؤكدون  %99كما أن -

،على الرغم من عدم برمجة مادة التربیة الموسیقیة في بعض المؤسسات التربویة ،إال أن  الدراسة ضغط

حضور حصص التربیة الموسیقیة أو  اإلستماع  إلى الموسیقى یخفف من التوتر واإلنفعال و الشعور 

والموسیقى هي . قة وفي فترة اإلمتحاناتالذي تزداد حدته في مرحلة المراهباإلحباط لدى التلمیذ ، و 

بمثابة متنفس یذهب بالتلمیذ المراهق بعیدا عن ضغوطات األسرة،البرنامج الدراسي ،الزمالء،األساتذة 

 ....  

 في المدرسي بالعنف الصلة ذات الموضوعات بعض تجسید أن من التالمیذ  %93.66كما أكد لنا   -

فالمسرح یعد بمثابة تمثیل للواقع الذي . خطورة العنف المدرسي المدرسیة یجعلهم یشعرون ب المسرحیات

والسلوكیات السلبیة في شكل مسرحیات مدرسیة كالغش،الهروب من  یعیشه التلمیذ، وتجسید المظاهر 

یجعل التالمیذ )  لفظي،جسدي ورمزي(المدرسة ،سلبیات التدخین وآثار اإلدمان، العنف بشتى أنواعه

      .ثل هذه السلوكیاتینصرفون عن القیام بم

حسین في دراسته حول دور المدرسة تجاه سلوك المشاغبة  العظیم عبد طه أشار إلیهوهذا ما       

 وذلك خبراتهم الخاصة، عن اإلفصاح على یشجعهم  للتالمیذ المالئمة األنشطة حیث یرى أن   توفیر

فهم موقف العنف حیث یجعل بعض المناقشة والرسم والكتابة ولعب الدور وغیرها وذلك ل خالل من
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التالمیذ یقومون بدور كل من المشاغب المعنف والضحیة والمتفرج وذلك لكي یساعدهم في التعرف على 

  .مدى ما یشعر به كل من المشاغب والضحیة والمتفرجین من حدوث العنف والمشاغبة

ل عملت على تنظیم عروضًا وتجدر اإلشارة هنا إلى أن  الحركة العالمیة للدفاع عن األطفا       

،وتهدف المسرحیة للتوعیة بضرورة مكافحة العنف المدرسي تجاه فلسطین في " ارِم العصا"لمسرحیة 

  .األطفال

  وعلیه یمكننا القول أن الفرضیة أعاله تحققت في  جوانب عدة منها، حیث توصلنا إلى أن  *   

  .لدى التالمیذ العنیفة السلوكیات من ي الحدتساهـــم ف المدرسیـــة واألنشطـــة البرامــــــج

 والدراسیة كالسلم التسامــح  هابرامج في  "التي تنبذ العنف"  المدرسة ألهم القیم غرسمن خالل        

مدرسیة  في شكل مسرحیات المدرسي بالعنف الصلة ذات الموضوعات بعض تجسیدوكذا .التعــاون

األنشطة الریاضیة والترفیهیة والثقافیة تساهم باإلضافة إلى .  ةیجعل التالمیذ  یشعرون بخطورة الظاهر 

  .في التخفیف من سلوكات العنف لدى  التلمیذ، لذا ینصح بضرورة إشراك التلمیذ فیها 

على الرغم من .من خالل ما یقدم وینجز في حصة التربیة الفنیة من رسومات  الرسموكذا نشاط      

لمؤسسات التربویة ، إال أنه یسهم بشكل واضح في التخفیف من غیاب مثل هذا النشاط في بعض ا

واألنشطة الفنیة تتیح الفرصة للتلمیذ للتعبیر المباشر عن انفعاالته ، مما  .درجة العدوانیة لدى التالمیذ 

لذا على إدارة المدرسة أن تعمل على توفیر خدمات وأدوات ....یقلل من حدوث أي سلوكیات عدائیة

یة ورصد الجوائز التشجیعیة لألعمال الفنیة سیشجع التالمیذ على تفریغ طاقاتهم من خالل األنشطة الفن

ولما كان التعبیر عن الذات من أهم دوافع . األنشطة الفنیة والتزامهم بالسلوك اإلیجابى البعید عن العنف

ر الفني، ومن هنا الطفل للسلوك العنیف، فإنه أیًضا من أهم دوافع الطفل لممارسة كافة أشكال التعبی

  یمكننا الكشف عن مخاوف 

لى  التلمیذ وانفعاالته من خالل رسومه حیث یمكن اعتبار فن الطفل رسائل موجهة منه إلى والدیه وإ

لى كل من یحیطون به اإلدارة الحظنا عدم برمجة محاضرات من طرف أننا  إال .زمالئه ومدرسیه وإ

وكذا حول مظهرین جد مهمین من مظاهر .التالمیذ  حول آثار العنف الممارس من قبل  المدرسیة،
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العنف المدرسي ،وهما  التدخین واإلدمان رغم ضرورة مثل هذه المحاضرات ألنها تساهم في توعیة 

جتماعیة ،التالمیذ وتحسیسهم بما تخلفه أعمال العنف ونشیر هنا إلى ...من آثار نفسیة،جسمیة، دراسیة وإ

وع حاالت العنف داخل المدرسة ، هي تفشي ظاهرة التدخین والترویج أن أهم العوامل المؤدیة إلى وق

للمخدرات بین صفوف التالمیذ  وأن نسبة كبیرة من التالمیذ ،عرفوا بشربهم للتدخین وتناولهم لبعض 

لذا فتخصیص حصص حول التدخین واإلدمان ،أو حتى التطرق لها . المواد المخدرة داخل المؤسسة 

م اإلعالمیة، یعد عامال جد مهم لتعریف التالمیذ حول تأثیرهما السلبي في جمیع أثناء القیام باألیا

الجوانب خاصة منها ما یتعلق بالجانب العقلي ،الجسمي،النفسي اإلجتماعي والسلوكي ویتضح ذلك من 

خالل وجود خلل في التعامل مع الذات واآلخرین ، وكذا تدهور في شخصیة التلمیذ المدمن بالتهرب من 

وقد تؤدي إلى القیام بسلوك یتنافى واألعراف والقیم . مسؤولیة وعدم الثقة بالنفس وكذا اآلخرینال

  .اإلجتماعیة

وتناول المواد المخدرة أو اإلكثار منها یؤدي إلى زیادة النسیان ویجعل المعنیین أبطأ في اإلدراك     

عف اإللتزام بالضوابط والقیم وكذا ض. واإلستیعاب وأقل قدرة على إسترجاع المعلومات والمعارف

  .المدرسیة والمیل إلى التمرد على القیم اإلجتماعیة

وعلیه نؤكد على ضرورة الممارسة المهنیة الجادة لعملیات البرمجة ،التوجیه واإلرشاد التي من         

،ندوات  شأنها أن تقي التالمیذ من السلوكیات العنیفة واإلنحرافیة، وذلك بالتكثیف من عقد محاضرات

وكذا توفیر .ةــر العنف داخل المدرســوحمالت تحسیسیة وتوعویة حول أضرار ومخاطر من كل مظاه

  .ة ــة والترفیهیــة ،الثقافیــة الریاضیــاألنشط

 اإلدارة أعضاء بین التكامل یساهم والتي نصت على مایلي: خامسةالفرضیة المناقشة    -اسادس

  .العنیفة السلوكیات من الحد في التالمیذ وأولیاء المدرسیة

بعد عرض، تحلیل وتفسیر المعطیات المحصل علیها میدانیا وذلك في شكل جداول وأشكال     

  : توضیحیة استنتجنا ما یلي 
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أن أول تصرف تقوم به اإلدارة المدرسیة ،في حال غیاب التلمیذ  ؤكدمن عینة الدراسة ت ℅ 52 أن -

فیسمح لهم بالدخول والبقیة تعرض منهم  ℅ 46دعاء ولیه ،أما المتكرر عن الحصص الدراسیة هو إست

إذ .  وتعتبر المتابعة الیومیة لغیاب التالمیذ وسیلة ضروریة إلنجاح العملیة التربویة بالمؤسسة .للضرب

ال یمكن ذلك إال عن طریق المواظبة الدائمة على الحضور الیومي ، ألن التغیب من أسباب إنهیار 

  .ي التدریس  واألهداف التي تسطرها اإلدارة المدرسیةجمیع المخططات ف

اإلجراءات التي تقوم بها اإلدارة المدرسیة تجاه  من المبحوثین ترى أن  ℅ 87كما وجدنا أن نسبة  -    

تتنوع و .أنها غیر مقبولة ℅13مقبولة ،في حین یرى  بعض السوكیات غیر الالئقة التي یقومون بها

اإلدارة المدرسیة إتجاه التلمیذ الذي یقوم بتعنیف زمیله،أو أحد أساتذته،أو تشویه اإلجراءات التي تقوم بها 

وهذا یجعل من بقیة التالمیذ   كل حسب درجة الفعل الذي قام به ....وتخریب لممتلكات المؤسسة 

یها وهذا ما أشار إلیه معظم الفاعلین التربویین في المؤسسات الثالث التي أجریت ف .یحدون من تكرارها

على حد قولهم -إال أن بعض التالمیذ یرون أن بعض اإلجراءات فیها نوع من الظلم إتجاههم . الدراسة

  .خاصة فیما یتعلق بالمحاباة لفئة من التالمیذ  –

عدم تطبیق بعض القرارات الموجودة في دفتر من التالمیذ یؤكدون على أن  ℅ 63أن لنا ضح إت -

لدیھم نوع من اإلحتقان  حیث یثیر التالمیذ للقیام ببعض األعمال العنیفةدفع هو الذي ی يالقانون الداخل

  .ي یتم تفریغھا ال محالة في شكل فوضى وأعمال العنف و الشغب ــوالضغوطات والت

وضع نصوص قانونیة جدیرة بردع التالمیذ الذین یبدون سلوكایت ولقد دعت إلیه إحدى الدراسات        

ن عدم اإللتزام بتطبیق وعلیه فإ .، والعمل على تطبیقهاقم اإلدارياو الط ساتذةاأل، كذلك األمر إلى عنیفة

بعض مبادئ القانون الداخلي تثیر لدى التالمیذ نوع من اإلحتقان والضغوطات والتي یتم تفریغھا ال 

  .محالة في شكل فوضى وأعمال العنف 

ببعضهم إلى ي المؤسسة یؤدي ـــة فــــاب المتابعأن غیعلى  ذـــــالتالمیمن  ℅ 95  كمــا أكـــد لنا  -    

ر المؤسسة، ــــــ،  ألن المتابعة من طرف كل من مدیال العنفـــــــــــبكل أشك وات ــــتخریب الممتلكب امـــــالقی

تجعل التالمیذ یخافون من عواقب إثــــارة الشغب .یه ،مساعدي التربیة واألساتذة مستشار التربیة والتوج

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ــون بإحتــرام أساتذتهــم ،اإلداریین بمختلف أصنافهم ویحافظون على البیئة .م اإلنضباط وعد وبذلك یلتزمـ

  .المدرسیة ككل

ن ـــیصبح كل الموظفین في المدرسة ال یقومون بعمل غیر مبالیوالمتابعة بانعدام الرقابة وبالمقابل        

  نــــذة و العاملیــــم عدم إلتزام األساتــجو من الالمباالة الذي ینـــم یسود جــــبواجباته

كل من التسیب و الفوضى و إحساس التالمیذ بضعف   ،ألنو التالمیذ بالنظام الداخلي للمدرسة  

   ةالعدوانی اتیؤدي إلى كثرة مظاهر السلوك ، من شأنه أن اإلداري و التربوي الطاقم 

  .مل التربوي و العنف ، كالفوضى و التخریب و قلة اهتمامهم بالع

، التربیة إذا  وجد  أحد التالمیذ وهو یدخن داخل المؤسسة  اعديأن تصرفات  مسیتجلى لنا  كما -

ؤكد أن أول إجراء یقوم به مساعدى التربیة إذا ضبطوا منهم ت %76من موقف آلخر فنجد نسبة یتباین 

لوك غیر الئق ویعتبر مظهر تلمیذا وهو یدخن داخل الثانویة هو نصحهم بعدم تكرار الموقف، ألنه س

  .التدخین یحاول معرفة السبب الذي دفع بالتلمیذ إلى ثم . من مظاهر الإلنظباط في المدرسة 

 ما مخاطرهم ببنصح یقومون  التربویین المساعدینمن التالمیذ یؤكدون أن  ℅ 97وتوصلنا إلى أن  - 

المساعدین التربویین في  ألن.تهمأساتذ ومع البعض بعضهم مع شجارات من أعمال شغب و به یقومون

تحدث فیه تغیرات جذریة في شخصیة وسط مدرسي معظم تالمیذه مراهقون، والمراهقة هي السن التي 

التلمیذ   جنوح وقد تؤدي هذه التغیرات إلى...الوجدانیة والروحیة ،اإلدراكیة ،الجسمیة  التلمیذ بكل جوانبها

األسرة محضنه األول ، ثم المدرسة بمختلف فاعلیها التربویین  إذا لم یتلقى الرعایة والمتابعة من ظرف

واإلجتماع علم النفس  مبادئ ونظریات كل منإلماما كافیا ب وا وأن یلم ،حسنة لهالقدوة ال یمثلوا أن ،و 

  .وعلى رأسهم مساعدي التربیة بحكم تقربهم منهم إحتكاكهم الیومي بهم التربوي

القیام یسعى إلى المساعد التربوي ، حیث قال أن محمد بن حمودةوهذا ما أشار إلیه الباحث      

وبذلك اإلبتعاد عن السلوكیات غیر .باإلرشاد النفسي قصد مساعدة التالمیذ على النمو التربوي السلیم

ویتضح ذلك جلیا .تنظیم أوقات أو ساعات لمناقشة بعض مشاكل التالمیذ على یعمل  حیث ،التربویة 

مساعد تربوي على مستوى المؤسسة بفوج تربوي یتابعه مذ بدایة الموسم الدراسي من خالل تكلیف كل 
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في أوقات الفراغ یتواصل معهم وكذا في حال غیاب األستاذ ناهیك عن مراقبة دخولهم إلى المؤسسة 

مما یجعلهم أكثر درایة بكل ما یحتاجونه وما یعانون منه من ....،في الساحة وحتى خروجهم منها 

مشكالت ویعملون على مساعدتهم على حلها وخاصة ما یتعلق منها بسلوكیات ومظاهر صعوبات و 

  .العنف

من أجل .یلجئون إلى مساعدي التربیة في حال واجههم مشكل تالمیذمن ال %65أن  توصلنا إلى كما -

ة، یلمدرسالصعوبات والمشكالت اوجیهات وحلول لمشكالتهم خصوصا المتعلقة منها بالحصول على ت

ا الضغوطات التي یشعرون بها،  بسبب تعرضهم للسخریة أو الضرب والتوبیخ من طرف الزمالء أو وكذ

  .األساتذة 

 مع أمورهم  أولیاء تواصل تؤكد علىمن عینة الدراسة  ℅ 57أن نسبة وتوصلنا أیضا إلى  - 

من  فقط بة معینةنسبالرغم من أن .الدراسیة  أوضاع أبنائهم على اإلطالع أجل من التربویین المساعدین

في الوقت الذي   أوكلما وجدوا حاجة إلى ذلك .أولیاء التالمیذ یتواصلون مع  المدرسة من حین آلخر

یجب علیهم القیام بهذه الزیارات بصورة مستمرة حتى یكون باإلمكان بحث المشاكل التي یقع فیها أوالدهم 

وا عن وجود حل لها، أو یكون هدف الزیارة أو تواجههم یومیا أثناء تواجدهم في المدرسة، بعد أن عجز 

اإلتصال بالفاعلین التربویین بالمؤسسة من مساعدین تربویین،أساتذة ، مستشاري التربیة والتوجیه وكذا 

مدیر المؤسسة  لینقل إلیهم بعض المعلومات الخاصة عن أوالدهم والتي یجب أن تعرفها المدرسة لما 

أو لالستفسار عن سبب تقصیر هؤالء األوالد في الدروس   ةفي ذالك من مصلحة األوالد والمدرس

ومعرفة طریقة التغلب على هذا التقصیر سواء في البیت أو المدرسة، األمر الذي یمكن األهل من طلب 

المساعدة في التعامل مع أوالدهم،واإلرشادات الالزمة التي تعینهم وتفیدهم في إتباع الطرق واألسالیب 

نجاز هذه المهام والفعالیات التي تطلب  التي یساعدون فیها أوالدهم على التقدم في دروسهم وتعلمهم، وإ

  .منهم وبالتالي على رفع مستواهم التعلیمي والتحصیلي

أحد  قیام عند ات التربویةالمؤسس يأن تصرفات مدیر  كما توصلنا من خالل الدراسة المیدانیة إلى -

من عینة البحث تؤكد  ℅ 76فنجد  نسبة ، الة إلى أخرى أو شتم أستاذه تختلف من ح التالمیذ بضرب

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


منهم فیقرون ℅ 18بذات الفعل ، أما األمر هو أول إجراء یتخذ ضدهم عند قیامهم  ولي أن إستدعاء

منهم أنهم یعرضون للضرب عند قیامهم بشتم أو ضرب أحد ℅ 6بإحالتهم للمجلس التأدیبي ، وتؤكد 

اء  التالمیذ ولیأ اءستدعالمدرسیة وعلى رأسهم المدیرین،یقومون بإ وعلیه فإن أعضاء اإلدارة.أساتذتهم

من أجل التقرب أكثر من حیاة ....المعنیفین ألساتذتهم سواءا بإستعمال ألفاظ غیر الئقة أو ضربهم

التلمیذ وواقعه األسري الذي ربما یكون من المسببات التي دفعته للقیام بذلك، وكذا إطالع األولیاء على 

كما . وكذا إطالعهم على النتائج الدراسیة لهم...بنائهم المدرسي وما یمارسونه من عنف وشغب واقع أ

یحال بعض التالمیذ للمجلس التأدیبي وهذا اإلجراء یتم تطبیقه على حد قول بعض مساعدي التربیة ، 

رح هو أما بعض التالمیذ فیكون الضرب غیر المب.عند تكرارهم لنفس الفعل رغم النصح واإلرشاد 

  .اإلجراء األنسب ألن الضرب أسلوب من أسالیب التربیة الناجعة

 أو المؤسسة ممتلكات بتحطیم قیام أحد التالمیذ التربویین عند تعامل المساعدین كما توصلنا إلى أن-  

یتم منهم ترى أنه  %55آخر فنجد نسبة إلى ختلف من موقف ،  یفي ساحة المدرسة زمیله ضرب

تخریب ممتلكات الذي دفع بالتلمیذ إلى الفعلي معرفة السبب  حتى یتمكنوا من مناقشة األمر معه

تشویه جدران الفصول  قواطع كهربائیة  المؤسسة من كراسي،طاوالت،نوافذ،أبواب،مكیفات هوائیة،

التدخین،الجنس ،وكذا في حال  الدراسیة عن طریق كتابات ورسومات متعددة منها ما یتعلق بالریاضة 

 شیر إلى إعتماد مساعدي التربیة على التحاور مع التالمیذ ومحاولةوهذا ما ی مالئهأحد ز ضرب 

منهم فتؤكد أنه یعمل على الصلح بینهم فینصحهم بضرورة إحترام بعضهم البعض   %32أما .متفهمه

أنهم یطالبون بدفع مبالغ مالیة من التالمیذ فیقرون ب %13في حین نجد .أحیانا ویوبخهم أحیانا أخرى 

  ......مقابل تحطیمهم لمكتسبات المؤسسة

التالمیذ  بمشكالت یولون عنایة ي المؤسساتمدیر من التالمیذ یؤكدون أن  ℅51وتوصلنا كذلك أن  -

الصعوبات التي تعترض تقدمهم في الدراسة، وكذا إحتواء المشكالت من خالل سعیهم على مواجهة .

والتخفیف من المعاناة النفسیة لمن .الحلول السلیمة لها التي یواجهها التالمیذ ،وتفهمها ومحاولة إیجاد 

حترام الشخصیة .یحتاجها   .وتقویة الثقة المتبادلة والتفاهم وإ
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بأن مدیر المؤسسة  یقوم بإعالم األولیاء  تالمیذ تؤكدمن ال %98أن نسبة أیضا إلى  توصلناو -  

ویتعاون معهم من أجل إیجاد تفسیر سبب   ،أبناؤهم بها بالسلوكات العدوانیة وعملیات الشغب التي یقوم

هذه السلوكات  وكذا الحلول المناسبة ، حیث یقوم بإرسال   إستدعاءات لألولیاء ، كذلك یلزمهم بكتابة 

لتزام بعدم إعادة أبنائهم للكرة  بعدها یتم التوقیع  على دفتر إستقبال األولیاء والذي یدل على   تعهد وإ

ى  اإلطالع على الظروف التي یعیشها  التلمیذ داخل األسرة وعن یعمل دائما عل فهو.حضورهم

طالع الولي على  المشكالت التي من شأنها أن تساهم في خلق هذه السلوكات هذا من جهة ،وإ

  .أبناؤهمالممارسات التي یقوم بها 

افر ضیقتضي ت  أن القضاء على ظاهرة العنف المدرسيإلى  العباس الورديالباحث  لقد أشارو       

والمتمثلة أساسا في تفعیل دور   المواكبة اآللیاتجهود كل الفاعلین االجتماعیین باستخدام مجموعة من 

  .جمعیات آباء وأولیاء األمور في بناء نظام تربوي یتأسس على المقاربة التشاركیة في تأطیر الخلف

 العنف من الحد في  الیةیساهم بفعواألستاذة  بین التالمیذ الفعال اإلتصال كما توصلنا إلى أن - 

من أبرز الخطوط التي تساهم في  ویعد اإلتصال.  التالمیذمن  % 94وهذا ماأكدته نسبة المدرسي 

بناء عالقة  إیجابیة بین األستاذ و التالمیذ نجد  الصداقة والموقف اإلیجابي والقدرة على االستماع 

تأثر العالقات اإلیجابیة بین التلمیذ واإلنصات، وكذا إستخدام مهارات التواصل الفعالة، حیث ت

 .والمعلم بنوع من التواصل الذي یحدث بینهم، والذي یؤدي إلى تحقیق األهداف الشخصیة األكادیمیة

   :توصلنا إلى أنحیث ، كثیرة منها في جوانب وعلیه یمكننا القول أن الفرضیة أعاله تحققت * 

مساعدین   مدیر ( یذه والتكامل بین أفراد اإلدارة المدرسیة العالقة التفاعلیة الفعالة بین األستاذ وتالم

 . وأولیاء التالمیذ تعتبران مفتاحا للقضاء على  عنف التالمیذ ) تربویین

یمكن إجمال النتائج التي توصلت إلیها الدراسة الحالیة  :إستخالص النتائج العامة للدراسة : ابعسا

 :في ما یلي 

أن أول تصرف یقوم به األستاذ في حال أن قام أحد التالمیذ  علىون ؤكدیمن المبحوثین  ℅40- 

  .بتعنیف وشتم أحد أساتذته یكون النصح بضرورة عدم ضرب زمیله 
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  . من التالمیذ یقرون أن االستاذ یحاول معرفة السبب الذي دفعهم للقیام بالعنف ℅29 -

طرف بعض األساتذة عند منهم أكدوا أنهم یتعرضون للضرب من  ℅13في حین نجد نسبة       

قیامهم بهذه السلوكات غیر السویة ، أو یطلب منهم الذهاب إلى األستاذ وطلب العفو منه وهذا حتى 

  .یتعودوا على األدب واحترام الغیر

  .یقوم بضرب أحد أساتذته یهدد بالطرد من الحصة التلمیذ الذي منهم یقرون بأن ℅ 11 -      

أنه في حال قیام أحد التالمیذ بكتابة ألفاظ غیر الئقة على جدران ب تؤكد المبحوثین من ℅28 -    

فإن أول تصرف یقوم به األستاذ إتجاههم هو محاولة معرفة .الحجرات، السبورة ، الكراسي والطاوالت 

  .سبب قیامهم بذلك

طرف یؤكدون أنهم یحسون بنظرة اإلحتقار من  -لزمالئهم وأساتذتهم-التالمیذ المعنفین من  ℅93 -

 . األستاذ 

بضرورة  التحلي باألخالق الحسنة  وعدم  هم للتالمیذنصحاألساتذة یعملون على من   ℅97 -      

  .ممارسة العنف 

 األسلوب على ونیعتمد مهتأستاذ بعض بان ونیشعر  همعلى أن ونؤكدالتالمیذ یمن  ℅76-    

  .للدروس إلقائه أثناء التسلطي

    

 التي المشكالت سبب فهم محاولة معظم األساتذة یسعون إلى  أنراسة الدمن أفراد العینة  ℅51 -

  . مساعدته على التلمیذ والعمل منها یعاني

من عینة الدراسة على لجوء التالمیذ ببعض األستاذة في حال واجههم مشكل داخل  ℅46-      

  .المؤسسة

رشا همهم بنصحتأساتذ معظم من التالمیذ یؤكدون على قیام  ℅ 97 - حول أضرار ومخاطر  همدوإ

تالف لممتلكات المؤسسةواألساتذة و  ءضرب للزمالأعمال العنف من شتم،   .تخریب وإ

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


للمؤسسة  الداخلي القانون التربیة یقوم بإعالمهم  ببنود مستشار من المبحوثین یؤكدون أن  ℅ 98 -   

.    

ا على االلتزام بالقانون التربیة یقوم بحث التالمیذ دائم مستشار ونؤكدیمن المبحوثین  ℅90 -

 .الداخلي

 وغیاب التالمیـــــذ  عن  حضور بمتابعـــة یقوم التربیـــة مستشاریؤكدون أن من أفراد العینة  ℅ 96 - 

  .یومیا الدراسیة الحصص

بأن مستشار التربیة یقوم بنصح التالمیذ بضرورة المحافظة على  ونؤكدیمن المبحوثین  97% -     

   .من التلف والتخریبة ممتلكات المؤسس

بإعالم  ونیقوم بمؤسساتهم التربویة التربیة  يمن المبحوثین یقرون بأن مستشار  %90أن نسبة  -   

معهم من أجل إیجاد تفسیر سبب هذه  ون،  ویتعاونالعنفات یسلوكما یقومون به من ب ئهمأولیا

  . السلوكات  وكذا الحلول المناسبة

التربیة بالحالة الصحیة  يمدى اهتمام مستشار على المبحوثین تؤكد   من %88أن نسبة  كذلك وجدنا -

  .والنفسیة واالجتماعیة

یسعون إلــى   على مستوى المؤسسات الثالث التوجیه يمستشار یؤكدون بأن  من التالمیذ ℅76 -   

  .بها  یمرون التي ةــــالمراهق ةـــمرحل ومخاطر اتـــبحاج ذـــتعریف التالمی

التوجیه بتوعیة التالمیذ حول آثار وعقوبات ضرب وشتم  يي قیام مستشار ـــلمبحوثین تنفمن ا ℅93- 

  .الزمالء واألساتذة 

التوجیه بنصح التالمیذ وتوجیههم بضرورة  مستشار تؤكد عدم قیام  المبحوثین،من ℅ 94 -

  . المؤسسة بدل تحطیمها المحافظة على ممتلكات

أنهم یترددون من حین آلخر على  مكتب مستشار التوجیه من المبحوثین یؤكدون على  ℅ 52 -  

  .واإلرشاد بالمؤسسة 

   .إستفادة التالمیذ من جلسات مع مستشار التوجیه من عینة البحث تؤكد  عن ℅ 63 -    
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 مخاطر حول  محاضرات ببرمجةاإلدارة المدرسیة تقوم  أن  من عینة الدراسة  تنفي  ℅ 95  -

  .واإلدمان العنف،التدخین

  .من التالمیذ یقرون بأنهم تعلموا قیمة السلم من البرامج الدراسیة التي قدمت لهم  ℅63 -

  الریاضیة النشاطات في أن مشاركتهمعلى أفراد عینة الدراسة یؤكدون  نم ℅ 92 -

  .الدراسي الیوم ضغط من یخفف  المؤسسة في الثقافیة و  

 .حصة التربیة البدنیة والریاضیةبعد  من التالمیذ عن شعورھم بنوع من الراحة  ℅99 - 

لدى  العنیفة السلوكیات من التقلیل في مساهمة الرحالت المدرسیةیؤكدون عن  من المبحوثین  ℅78 - 

  .التالمیذ

  .الدراسة ضغط من الراحة من بنوع  همتشعر  الفنیة التربیة بأن حصة من التالمیذ یقرون  ℅87   -

 ضغط من الراحة من بنوع یحسون تجعلهم الموسیقیة تربیةال  حصة أنمن التالمیذ یؤكدون  99% -

  .الدراسة

 المسرحیات في المدرسي بالعنف الصلة ذات الموضوعات بعض تجسید أن من التالمیذ  94%-

   .المدرسیة یجعلهم یشعرون بخطورة العنف المدرسي 

ال غیاب التلمیذ أن أول تصرف تقوم به اإلدارة المدرسیة ،في ح ؤكدمن عینة الدراسة ت ℅ 52 -

  .أمره المتكرر عن الحصص الدراسیة هو إستدعاء ولي

اإلجراءات التي تقوم بها اإلدارة المدرسیة تجاه بعض السوكیات  من المبحوثین ترى أن  ℅ 87-    

  .مقبولة غیر الالئقة التي یقومون بها

 يدفتر القانون الداخلعدم تطبیق بعض القرارات الموجودة في من التالمیذ یؤكدون على أن  ℅ 63 -

  .دفع التالمیذ للقیام ببعض األعمال العنیفةهو الذي ی

تخریب ب ببعضهم إلى القیامي المؤسسة یؤدي ـــة فــــأن غیاب المتابععلى  ذـــــالتالمیمن  ℅ 95  -    

  .بكل أشكال العنف والممتلكات 
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من موقف ، یتباین ن داخل المؤسسة التربیة إذا  وجد  أحد التالمیذ وهو یدخ اعدين تصرفات  مسإ -

ؤكد أن أول إجراء یقوم به مساعدى التربیة إذا ضبطوا تلمیذا وهو یدخن منهم ت %76آلخر فنجد نسبة 

داخل الثانویة هو نصحهم بعدم تكرار الموقف، ألنه سلوك غیر الئق ویعتبر مظهر من مظاهر 

  .الإلنظباط في المدرسة 

من  به یقومون ما مخاطرهم ببنصح یقومون  التربویین المساعدین من التالمیذ یؤكدون أن ℅ 97 -

  .أساتذتهم ومع البعض بعضهم مع شجارات أعمال شغب و

من أجل الحصول على .یلجئون إلى مساعدي التربیة في حال واجههم مشكل تالمیذمن ال 65%-

وكذا الضغوطات   ةیسلمدر الصعوبات والمشكالت اوجیهات وحلول لمشكالتهم خصوصا المتعلقة منها بت

  .التي یشعرون بها،  بسبب تعرضهم للسخریة أو الضرب والتوبیخ من طرف الزمالء أو األساتذة 

 مع أمورهم  أولیاء تواصل تؤكد علىمن عینة الدراسة  ℅ 57أن نسبة وتوصلنا أیضا إلى  - 

  .الدراسیة  أوضاع أبنائهم على اإلطالع أجل من التربویین المساعدین

أو شتم أستاذه تختلف من حالة  أحد التالمیذ بضرب قیام عند ات التربویةالمؤسس يصرفات مدیر ن تإ -

األمر هو أول إجراء یتخذ  ولي من عینة البحث تؤكد أن إستدعاء ℅ 76فنجد  نسبة ، إلى أخرى 

نهم م℅ 6منهم فیقرون بإحالتهم للمجلس التأدیبي ، وتؤكد ℅ 18بذات الفعل ، أما ضدهم عند قیامهم 

  .أنهم یعرضون للضرب عند قیامهم بشتم أو ضرب أحد أساتذتهم

 ممتلكات بتحطیم همقیام أحد التربویین عند المساعدین صرفاتت أنالتالمیذ یؤكدون  من % 55-  

 .وتتنوع بین اللین والشدة آخرإلى ختلف من موقف ت،  في ساحة المدرسة زمیله ضرب أو المؤسسة

  .التالمیذ  بمشكالت یولون عنایة ي المؤسساتمدیر ن أن من التالمیذ یؤكدو  ℅51 - 

بأن مدیر المؤسسة  یقوم بإعالم األولیاء بالسلوكات العدوانیة وعملیات  تالمیذ تؤكدمن ال 98% -  

،  ویتعاون معهم من أجل إیجاد تفسیر سبب هذه السلوكات  وكذا الحلول أبناؤهم بها الشغب التي یقوم

  .المناسبة
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 من الحد في  یساهم بفعالیةواألستاذة  بین التالمیذ الفعال اإلتصال یؤكدون أن المیذالتمن  % 94 -

 .المدرسي  العنف

وعلیه  یمكننا القول أن النتائج المتوصل إلیها من خالل الدراسة الحالیة وبأن للمؤسسة التربویة      

في ،  د اهللا الشرقاويعادل عبدور جد مهم في مواجهة ظاهرة العنف وهذا ما أكد علیه الباحث 

حیث ركز على أدوار كل دور التربیة في الحد من ظاهرة العنف في المدارس الثانویة دراسته ل

   .الفاعلین التربویین في مواجهة العنف

  مخطط عمل مقترح للمؤسسات التربویة لمواجهة العنف: ا ثامن

بویة كخطوة مناسبة للتخفیف ولو مخطط عمل مقترح للمؤسسات التروفي األخیر وددنا أن نقدم      

  :قلیال من حدة العنف داخلھا، والذي لخصناه في الجدول التالي

الوسائل   الفاعلین  الهدف  النشاط  الرقم

  المستخدمة

توقیت 

  البرمجة

تخصیص     .1

درس أو 

محاضرة حول 

قیمة التسامح 

ونبذ العنف 

  .داخل المدرسة

توعیة وتحسیس  -

التالمیذ حول 

مخاطر ظاهرة 

  .نفالع

  السبورة-  جمیع األساتذة

_  

  

الیوم 

األول من 

الدخول 

  .المدرسي

عملیة تحسیسیة    .2

حول مخاطر 

وآثار ممارسة 

  . العنف

دفع التالمیذ إلى  -

حفظ النظام داخل 

  .المؤسسة 

معرفة أن -

ممارسة العنف 

المكلفین  -

باإلعالم 

 .المدرسي

-

مستشاري 

  منشورات -

  .رسومات وصور-

  مكبر صوت-

  داتاشو-
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تؤدي بالضرر 

على صاحبها 

  .بالدرجة األولى

یه التوج

  .واإلرشاد

في 

األسبوع 

الثاني من 

الدخول 

  .المدرسي

تخصیص    .3

جوائز ألحسن 

رسم یتضمن 

شعارا لمحاربة 

  .عنف التالمیذ

تحسیس  -

التالمیذ 

بضرورة 

المساهمة 

في الحد 

من العنف 

داخل 

  .مدارسهم

أساتذة  -

التربیة 

 الفنیة

المساعد -

ین 

  ینالتربوی

مستلزمات  -

  .الرسم

 توزیع كتیبات -   .4

أو مطویات 

حول أشكال 

ومظاهر 

  .العنف

توجیه رسالة 

توعویة عن 

مظاهر وأعمال 

  .العنف

  المدیر-

مستشار   -

  التوجیه

  مستشار التربیة-

   كتیبات-

  مطویات-

  قصاصات-

  

برمجة مسرحیة    .5

حول أعمال 

  الشغب

إنشاء مسرح (

  )مدرسي 

سبل الحد مناقشة -

رة العنف من ظاه

  .المدرسي

إطالع  -

التالمیذ 

 التالمیذ-

 األساتذة-

المساعد -

ین 

 .التربویین

  

مستلزمات -

  .المسرحیة 

یوم العلم 

الموافق 

لــــــــ 

 أفریل 16
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على 

المفاهیم 

والقیم 

اإلیجابیة 

 التي یجب

أن 

  .یكتسبها

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مسابقات  تنظیم    .6

  .   ثقافیة

مأل وقت  -

فراغ 

التالمیذ 

بأشیاء 

 .إیجابیة  

تثقیف  -

التالمیذ 

والترفیه 

 .عنهم

   

  األساتذة-

المساعدین -

  .التربویین

  

توزیع عدد من 

الجوائز العینیة 

واالعتباریة على 

  .المشاركین فیها

مساء یوم 

الثالثاء 

مرة أو 

مرتین في 

  الشهر 

تنظیم دورة    .7

ریاضیة في 

  .المؤسسة

التخفیف من -

لتالمیذ ومن توتر ا

  .ضغط الدراسة

أساتذة التربیة  -

  .البدنیة

المساعدین -

األدوات الریاضیة -

حسب ما تتطلبه 

  .الریاضة المبرمجة

بعد 

العودة من 

العطلة 
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وتشكیل أندیة 

  .ریاضیة مختلفة

تسهیل عملیة  -

إدماج التالمیذ 

الذین یعانون من 

اإلحباط 

  .... واإلنطوائیة

  الشتویة    .التربویین

إعداد أناشید    .8

 سلوكیاتبذ  لن

ف  العن

والمحافظة على 

المدرسة 

ومختلف 

هیاكلها، 

وتوزیعها على 

 المؤسسات

  التربویة 

ى المحافظة عل-

المدرسة من كافة 

أشكال التخریب 

   ..واإلتالف

تكریس مفاهیم - 

نبذ العنف وتحث ت

على التعاون 

  .....والتسامح

أساتذة -

األدب،الشریعة 

والتربیة 

  .الموسیقیة

مستلزمات  -

  .الكتابة والطباعة

  

قبیل  

العطلة 

  الربیعیة

یوم دراسي حول    .9

التدخین 

واإلدمان 

كمظهرین  من 

  مظاهر العنف

تعریف  -

التالمیذ 

بمخاطر 

وأضرار 

وتأثیرات 

شرب 

السجائر 

طبیب  -

الصحة 

 .المدرسیة

األخصائ -

ي النفسي 

واإلجتماع

 ي

-     
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واإلدمان 

بمختلف 

  .أنواعه

األساتذة  -

وخاصة 

أساتذة 

 .الشریعة

ممثلین  -

عن 

أولیاء 

  .میذالتال

توزیع دفاتر  .10

تتضمن تلوین 

بعض صور 

التي تنبذ العنف 

مع مستلزمات 

خرى األ الرسم

 تالمیذعلى 

المرحلة 

 .  اإلبتدائیة

     

السماح  -

للتلمیذ 

عبیر بالت

عن 

موضوعات 

  .العنف 

مستشار  -

 التربیة

مساعدي  -

  .التربیة

في بدایة   -

السنة 

  الدراسیة

تنظیم حملة  .11

تحسیسیة 

للتالمیذ حول 

نف مع الع

ممثل عن  -   -

جمعیة 

حمایة 

الطفولة 

قبیل   

إمتحانات 

نهایة 

  السنة
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التنسیق بین 

المؤسسة 

التربویة 

والمؤسسات 

  .األخرى

من 

 .العنف

األخصائ -

ین في 

علم 

النفس  

  واإلجتماع 

الرحالت تنظیم  .12

 المخیماتو 

  المدرسیة  

تساهم بشكل -

التقلیل كبیر في 

  .من توتر التالمیذ 

مساعدي  -

  .التربیة

  

كل مستلزمات -

  .الرحلة والمخیم
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  :خالصة الجانب المیداني

یتجلى لنا من خالل هذه الدراسة التي أجریت حول دور المؤسسات التربویة في مواجهة ظاهرة      

العنف لدى تالمیذ المرحلة الثانویة، أن تكامل األدوار بین جمیع الفاعلین في المدرسة من أعضاء 

  من شأنه أن یواجه عنف ... إلدارة المدرسیة،األساتذة، مستشاري التربیة والتوجیه، المنهاج الدراسي ا

  .التالمیذ ویحد من تفشیه في الوسط المدرسي

ومن خالل الخطوات المنهجیة المتبعة في الدراسة، والتي تتمثل في جمع البیانات والمعطیات التي تتعلق 

  .إحصائیا وسوسیولوجیابإشكالیة الدراسة وتحلیلها 

، وذلك في مواجهة العنف المدرسي دور لمؤسسات التربویة توصلنا إلى نتیجة عامة مفادها أن ل   

 في  األستاذة ساهممن م: من خالل قیام كل فاعل تربوي بدوره الفعال والمنوط به على أكمل وجه 

في رصد أشكال ومظاهر العنف  یةالترب مستشار  ،عملالتالمیذ  لدى العدوانیة السلوكیات  معالجة

 التالمیذ لدى العنیفة السلوكیات في التخفیف من التوجیه مستشار ، وكذا سعيالتي یقوم بها التالمیذ

 في المدرسیة واألنشطة البرامج  ةساهمواإلرشاد، وأیضا م من خالل تركیزه على عملیتي النصح

ألنشطة الثقافیة ، الریاضیة والمسابقات الفكریة فمن خالل ا التالمیذ لدى العنیفة السلوكیات من الحد

  .والرحالت المدرسیة وكذا تجسید ثقافة التسامح والالعنف في المناهج الدراسیة 
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 من الحد في التالمیذ وأولیاء المدرسیة اإلدارة أعضاء بین كاملومن خالل مساهمة ت     

 . العنیفة السلوكیات

  

  

  

  

  

  ةـــــــــخاتم

عن والتنقیب فعتنا للبحث داخل مؤسساتنا التربویة، دمخلفات استفحال ظاهرة العنف  إن           

الوسائل التربویة التي یمكن أن تساهم في الوقایة من هذا السلوك خصوصا في المرحلة الثانویة،والتي 

لقول أن موضوع یمكننا ا وعلیه .ملیئة باإلحباط واالنفعاالتالمراهقة الیعرف خاللها التالمیذ بدایة لفترة 

العنف في المؤسسات التربویة  هو من المواضیع التي یتداخل  في مواجهتها  كل من علم اإلجتماع 

ال یكفي التعرف على ظاهرة العنف أو التطرق لذا  .التربوي،علم النفس التربوي علم النفس اإلجتماعي

لمعرفة كیفیة مواجهة الظاهرة التي تها،بل یجب البحث جدیا ومیدانیا حدداتى محإلى مظاهرها وأشكالها،و 

ة بكل فاعل من ـمازالت تتزاید یوما بعد یوم ،وهذا یحتاج إلى التطبیق اإلمبریقي لجمیع المهام المنوط

هذا المجال التربوي الذي من  .ا التربویة ــر مؤسساتنــة هذا الداء الذي ینخــلمواجه. نــن التربوییـالفاعلی

حترام آداب السلوك واإلمتثال للقوانین التي تفرضها المؤسسات المفروض أن یتسم باإلنضبا ط والنظام وإ

  .التربویة

فالتكامل والتعاون والتنسیق بین جمیع الجهات المعنیة كفیل بالتخفیف من حدة الظاهرة  والقضاء       

  . ع ككلعلى محدداتها والتوصل إلى حلول ناجعة لها نظرا لتأثیراتها السلبیة على الفرد والمجتم
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، في مواجهة العنف المدرسي تلعب دورا جد فعال لمؤسسات التربویة أن ا یه حیثوصلنا إلوهذا ما ت    

  األستاذة ساهموذلك من خالل قیام كل فاعل تربوي بدوره الفعال والمنوط به على أكمل وجه   من م

   مستشار  ،عملالتالمیذ  لدى العدوانیة السلوكیات  معالجة في

  

في التخفیف  التوجیه مستشار ، وكذا سعيفي رصد أشكال ومظاهر العنف التي یقوم بها التالمیذ ةالتربی

 ةساهمواإلرشاد، وأیضا م من خالل تركیزه على عملیتي النصح التالمیذ لدى العنیفة السلوكیات من

ت المدرسیة ،تجسید ،األنشطة الثقافیة ، الریاضیة والمسابقات الفكریة والرحالالمدرسیة واألنشطة البرامج

  .التالمیذ لدى العنیفة السلوكیات كلها تساهم في التقلیل من ثقافة التسامح والالعنف في المناهج الدراسیة

 من الحد في التالمیذ وأولیاء المدرسیة اإلدارة أعضاء بین كاملوأیضا من خالل مساهمة ت     

 .العنیفة السلوكیات

الوقایة من العنف ال بد أن تكون مختلفة وتنبع من حالة العنف اجهة و المو نعتقد أن آلیات  كما        

ي هذا الصدد یمكن أن نفهم كیف ـــف. ذاتها كما ال بد وأن تبقى في ارتباط وثیق بالعوامل المؤدیة إلیها

العنف على أنه  ضرر یمكن تجنبه عند الوفاء  Johan Galtung) جوهان جولتن(عرف عالم االجتماع 

 تالمیذوهذا یعني أن منع ال. جات األساسیة لإلنسان مثل البقاء وتعزیز الرفاهیة والهویة والحریةباالحتیا

، قد ینمي دافع ... من إشباع حاجاتهم األساسیة بما فیها النفسیة والمعنویة كالحق في الكرامة والتعبیر 

  .العنف لدیهم أو على العكس من ذلك 

العنف لدى التالمیذ من خالل اإلهتمام بمدخالت النظام التعلیمي  وختام القول البد من حل لمشكلة    

جتماع، أجهزة ومناهج   .من أساتذة،تالمیذ،مرافق وهیاكل ،أخصائیي نفس وإ
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 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  جامعة محمد خیضر بسكرة

  اإلنسانیة و االجتماعیة  كلیة العلوم

  قسم العلوم اإلجتماعیة
 

  
  :إستمارة بحث حول

  

  أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم  في علم إجتماع التربیة             

  : إشراف األستاذ  الدكتور                             :               إعداد الطالبة

  دبلـة عبد العالـي                                         زهیــة        دبـاب

 

 

 

  .معلومات هذه اإلستمارة سریة وال تستخدم إال لغرض البحث العلمي  إن  :مالحظة  

  فـي  Xالرجاء اإلجابـة على  األسئلـة بكل شفافیـة ووضع عالمـة 

  .الخانـة المناسبـة للجواب

  
  

  

  

  

  

  

:......رقم اإلستمارة   

1:    ملحق رقم  
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 ؟األستاذ  للتالمیذ علي ضرورة  التحلي باألخالق الحمیدة  وعدم ممارسة العنف یحثكم  هل -13

   .ðال     ðأحیانا       ð  نعم

            ð  نعم للدروس؟ إلقائه أثناء التسلطي األسلوب على تمدونیع أستاذك بان تشعر هل-14

  .ðال

 على ویعمل منها تعاني التي المشكالت سبب فهم محاولة إلىاألستاذ  یسعى هل -15

 مساعدتك؟

  .ðال            ð  نعم

 ð  نعم ؟ تستعین باألستاذ من أجل حلها في حال واجهتك مشكلة داخل المؤسسة هل -16

 .ðال           ðاناأحی

رشاد كم  حول أضرار ومخاطر أعمال العنف والضرب؟                                                     األستاذ یقوم هل  -17 بنصحكم وإ

  .ðال            ð  نعم

في رصد أشكال ومظاهر العنف التي یقوم بها  التربیة مستشار  یساهم  :الثاني  المحور

 :ذالتالمی

 للمؤسسة؟  الداخلي القانون على ضرورة إلتزام التالمیذ ببنود التربیة مستشار یحرص هل-18

  .ðال            ð  نعم

  یومیا؟ التدریسیة الحصص عن وغیابكم حضوركم بمتابعة التربیة مستشار یقوم هل-19

  .ðال            ð  نعم   

  نعم المؤسسة؟ وهیاكل ممتلكات على فظةالمحا ضرورة على التربیة مستشار لكم یؤكد هل-20

ð            الð.  

أساتذه كیف یكون تصرف مستشار  أو لزمیله شتم أو في حال قام أحد زمالئك بضرب-21

ینصحه بضرورة  -  ðیحاول معرفة السبب الذي دفعه لتعنیفه وشتمه  -  ؟..التربیة معه

   ðإحترامه وتقدیره 

  ..........................................أذكرهتصرف أخر  -   ðیقوم بضربه   -

 وكذا الدراسیة بنتائجك إعالمه أجل من أمرك  ولي مع لقاءات التربیة مستشار یبرمج  هل-22

  .ðال            ð  نعم    المدرسة؟ داخل  سلوكیاتك عن

  التالمیذ لدى العنیفة السلوكیات الحد من  في التوجیه مستشار یساهم  :الثالث المحور

شعاره أمرك بولي باالتصال لتوجیه ا مستشار یقوم هل-23             ð  نعم بسلوكیاتك؟ وإ

  .ðال

  .ðال            ð  نعم؟  بها تمرون التي المراهقة مرحلة ومخاطر بحاجات یعرفكم هل-24

  ساتذة؟هل یقوم مستشار التوجیه بتوعیتكم حول اثار وعقوبات ضرب وشتم الزمالء واأل - 25  

  .ðال            ð  نعم

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


بضرورة المحافظة على ممتلكات المؤسسة بدل تحطیمها؟  مستشار التوجیههل ینصحكم  -26

  .ðال            ð  نعم

 ðال ðأحیانا   ðهل تتردد على مكتب مستشار التوجیه واإلرشاد بالمؤسسة؟ نعم -27 

  .ðال            ð  نعم ؟هل ترى انك تستفید من جلساتك مع مستشار التوجیه-28

 لدى العنیفة السلوكیات من لحدا في المدرسیة واألنشطة البرامج  تساهم :الرابع المحور 

 :التالمیذ

           ð  نعم؟  ،االدمان العنف،التدخین مخاطر حول  محاضرات برمجة تتم هل _29

  .ðال

   السلم   في البرامج الدراسیة؟ لك قدم ما  خالل من تعلمتها التي المدرسیة القیم أهم ماهي-30

    ð  التسامح    ð  التعاون ð  أخرى تذكر  الحسن السلوك.........................   ð   

 ضغط من یخفف  المؤسسة في الثقافیة و  الریاضیة النشاطات في المشاركة أن ترى هل-31 

 ðال           ð  نعم ؟ الدراسي الیوم

  ðال           ð  نعم ؟ بعد حصة التربیة البدنیة والریاضیة اإلرتیاح من بنوع تشعر هل  -32

           ð  نعم ؟ لدیكم العنیفة السلوكیات من التقلیل في هل تساهم الرحالت المدرسیة-33

 ðال

 حصة في برسمها تقومون التي الرسومات أن ترى بعد هل اإلرتیاح من بنوع تشعر هل -34

 ðال           ð  نعمالدراسة؟  ضغط من الراحة من بنوع تحسون كمتجعل الفنیة التربیة

 الدراسة؟ ضغط من الراحة من بنوع تحسون تجعلكم الموسیقیة التربیة  حصة أن تعتقد هل-35

   ðال           ð  نعم

 المسرحیات في المدرسي بالعنف الصلة ذات الموضوعات بعض تجسید أن ترى هل -36

 ðال ð            نعم رون بخطورة العنف المدرسي؟المدرسیة یجعلكم تشع

 من الحد في التالمیذ وأولیاء المدرسیة اإلدارة أعضاء بین التكامل یساهم   :الخامس المحور

   :العنیفة السلوكیات

  ؟في حال غیابك المتكرر عن الحصص الدراسیة كیف یكون تصرف اإلدارة المدرسیة معك-37

  ð السماح لك بالدخول     ð إستدعاء ولي أمرك  ð ضربك 

ما رایك في اإلجراءات التي تقوم بها اإلدارة المدرسیة تجاه بعض السوكیات غیر الالئقة التي -38

  ð مرفوضة ð مقبولة ؟  یقوم بها التالمیذ

هل ترى أن عدم تطبیق بعض القرارات الموجودة في دفتر القانون الداخلى یدفع التالمیذ  -39

  ðال  ð           نعم           ؟مال العنیفةللقیام ببعض األع
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هل ترى أن غیاب المتابعة في المؤسسة یؤدي إلى تخریب الممتلكات والقیام بكل أشكال  -40

  ðال  ð           نعم           العنف؟ 

  إذا وجد  أحد التالمیذ وهو یدخن داخل المؤسسة كیف یتصرف معه مساعدي التربیة؟ -41

   ðینصحه بضرورة  اإلقالع عنه -  ðفة السبب الذي دفعه للتدخین یحاول معر  -

  ..........................................تصرف أخر أذكره -   ðیقوم بضربه   -

  من أعمال شغب    به تقومون ما مخاطر حول بنصحكم التربویین المساعدین  یقوم هل-42

  ðال  ð           نعم           ؟ أساتذتكم ومع   البعض بعضكم مع شجارات و

 ؟ التربویین المساعدین إلى تلجأ عندما اإلرتیاح من بنوع تشعر هل مشكل واجهك حال في-43

  ðال  ð           نعم

 الدراسیة؟ أوضاعك على اإلطالع أجل من التربویین المساعدین مع أمرك ولي یتواصل هل -44

  ðال  ð           نعم

 معه مدیر المؤسسة؟ یتعامل كیف أو شتم أستاذه د زمالئك بضربقیام أح عند -45

  ðالتأدیبي المجلس إلى اإلحالة      ð    األمر ولي إستدعاء ð         الضرب

 في ساحة المدرسة كیف زمیلك ضرب أو المؤسسة ممتلكات بتحطیم قیام أحد زمالئك عند -46

 التربویین؟ المساعدین معه یتعامل

 ðالتأدیبي المجلس إلى اإلحالة      ð    األمر ولي ستدعاءإ    ð   الضرب

  ðال  ð           منها؟ نعم تعانون التي بالمشكالت عنایة المدیر  یولي هل-47

 التي اإلستدعاءات  طریق عن المدرسة داخل سلوكاتك  عن  أمرك ولي  المدیر یعلم هل -48

  ðال  ð           لهم؟ نعم بها یقوم

 المدرسي؟ العنف من الحد في  واألستاذ بینكم الفعال اإلتصال یساهم هل یكرأ في_49

   ðال  ð           نعم           

  شكرا على تعاونكم
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