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  ةـــــخاتم
انطلقت الباحثة في هذه الدراسة من شعور أولي بوجود مشكلة اجتماعیة تتعرض لها        

ما ا فشیئا انطالقا من اطالعنا على ولقد تدعم هذا الشعور شیئ. المؤسسات التربویة الجزائریة
للظاهرة المتنامیة  -على قلتها -یصدر عن الجرائد الیومیة والدراسات اإلحصائیة

لمتصاعدة یوما بعد آخر، أال وهي ظاهرة العنف في المدارس التي أصبحت تشكل وا
موضوعا من مواضیع الساعة والمرتبطة بالحیاة اإلجتماعیة والذي یالحظ ازدیاد في معدالته 
في الفترة األخیرة خصوصا بین تالمیذ المرحلة الثانویة الذین هم ركیزة مهمة من ركائز 

  .المجتمع
ظاهرة العنف لدى التالمیذ بالدراسة والتحلیل نشیر إلى أهمیة تناول ولهذا        

. والتشخیص، باعتبارها من القضایا الشائكة لدى األولیاء، المربین، المسؤولین والهیئات
ومن ثم . وذلك لما تخلفه من نتائج خطیرة على التلمیذ، المؤسسة التربویة والمجتمع ككل

لعلماء، وكذلك تسخیر اإلمكانیات على درجة عالیة لدراسة فاألمر یتطلب جهود الباحثین وا
  .هذه الظاهرة ومعرفة طرق وأسالیب عالجها

واتجهت هذه الدراسة میدانیا للبحث عن إجابات لتساؤالت تضمنتها إشكالیة البحث،     
وكان اإلطار المفاهیمي مجال استرشاد للتصور المنهجي  وتقنیات جمع وتحلیل البیانات 

لدى التالمیذ بمؤسسات  الممارس نیة، ومن خالل الدراسة المیدانیة، تبین أن العنفالمیدا
  :یأخذ مظاهر متعددة تتمثل في التعلیم الثانوي

العنف بین التالمیذ، عنف التالمیذ تجاه األساتذة، عنف التالمیذ تجاه اإلدارة والعنف تجاه  -
  .الممتلكات المدرسیة

العنف الجسدي، اللفظي، المعنوي، : متنوعة رز في مظاهوكل نوع من هذه األنواع یبر  -
ن  .الرمزي و المادي وتتفق هذه المظاهر مع ما توصلت إلیه بعض الدراسات واألبحاث، وإ

  .كانت تختلف في إضافة بعض األشكال واألنواع األخرى
وتختلف هذه األشكال والمظاهر باختالف بعض المتغیرات كجنس التالمیذ، فالعنف  -

ف بین التالمیذ الذكور واإلناث من حیث االنتشار والمظاهر، لذلك ترتفع نسب العنف یختل
وهذا . الجسدي عند الذكور، في حین یكثر العنف اللفظي عند اإلناث ممثال في السب والشتم

  . ما أكدته التفسیرات البیولوجیة والبیئیة للعنف عامة، والعنف لدى التالمیذ خاصة
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ن كان ذلك یتعارض مع ما توصلت إلیه بعض الدراسات حول تفوق اإلناث على الذكور و  إ
  .في ممارسة العنف

كما یختلف العنف حسب حجم التالمیذ، فالعنف ال یمارس بطریقة فردیة فحسب، بل  -
  تمارسه جماعة من التالمیذ تعمل على التنظیم والتخطیط لهذه األفعال، وكال النوعین 

  .متباینة ریبرز في مظاهر مختلفة ومخاط) ردي والجماعي الفالعنف ( 
كما تبین كذلك أن العنف لدى التالمیذ ینتشر في كل المستویات الدراسیة، وخاصة في  -

السنة الثانیة ثانوي، وذلك لما تتمیز به هذه المرحلة من خصائص وممیزات یجعل منها 
  .شكاله ومظاهرهالكثیر من التالمیذ دافعا لممارسة العنف بمختلف أ

لیس هذا فحسب، فالعنف الممارس من طرف التالمیذ یمارس على مستوى المؤسسة  -
و إن . التربویة ككل، داخل األقسام وفي الساحات وحتى في الخارج أمام أبواب المؤسسة

كان هذا التصنیف أثار الجدل بین المهتمین بدراسة هذه الظاهرة، فالبعض ال یدرج العنف 
ام أبواب المؤسسة في دائرة العنف المدرسي، في حین یؤكد البعض اآلخر على الممارس أم

  .أهمیته
ومن جهة أخرى یؤكد المبحوثون على تأثیر طبیعة المادة التعلیمیة على انتشار العنف،  -

ومؤشر ذلك التفاوت في نسب العنف بین الحصص حیث ترتفع نسبة العنف في المواد 
  .لمیة والفنیةاألدبیة مقارنة بالمواد الع

كل هذه األنواع والمظاهر تنتشر في الغالب بصفة مستمرة وتجدر اإلشارة إلى أن  -
  .ومتكررة، و إن كانت تزداد انتشارا وخطورة في بعض الفترات خاصة بعد االمتحانات

هناك حاجة ماسة إلى إجراء دراسات أخرى یتم التطرق  یمكننا القول أن وفي ضوء النتائج
ثارةإلى مخفیها  نقاط  تلف جوانب وأبعاد هذه الظاهرة بهدف اإلحاطة أكثر بهذا الموضوع وإ

    .أخرى یمكن أن تشكل مجاال للبحث والدراسة


