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في مختلف األطر من أكثر الظواهر انتشارا وتوسعا  تعد ظاهرة العنف بشكل عام  
السیما في السنوات األخیرة، وهذا ال یعني أن هذه الظاهرة لم تكن موجودة في الماضي بل 
أنها رافقت اإلنسان منذ وجوده وتشكیله النواة األولى للمجتمع البشري، لكن اإلحصاءات 

تبین وجود تزاید في حاالت العنف في معظم مجتمعات العالم وخاصة خالل والدراسات 
ومختلف ) متخلفة، نامیة  متقدمة،( د مست مختلف المجتمعات فق. 1ثالثین عاما الماضیة

  ....).األسرة، المالعب، السجون، المدرسة( قطاعات المجتمع الواحد 
نوات األخیرة وفي كل في الس ةولما أصبحت هذه الظاهرة عامة ومتفشیة بحد  

المجتمعات، ونظرا لما تثیره هذه الظاهرة من اهتزازات ونتائج وخیمة فهي تؤثر تأثیرا سلبیا 
على حركیة المجتمع وتقدمه وتطوره، خاصة عند انتشاره في ساحة من ساحات المجتمع أال 

  ".المدرسة " وهي 
، سیاسي وكذلك وللعنف أشكال عدیدة، فقد تم تصنیفه إلى عنف أسري، إعالمي

الجدیدة على المجتمعات العربیة بشكل عام هذا األخیر أصبح من الظواهر . عنف مدرسي
. وعلى المجتمع الجزائري بشكل خاص، وهو ظاهرة عامة ال تخص مؤسسة تعلیمیة معینة

یبرز في مظاهر متعددة من بینها العنف الممارس من طرف التالمیذ، الذي ظل یتطور یوما 
نما كذلك في بعد یوم لی أخذ منعرجات أكثر خطورة وحدة، لیس من الناحیة الكمیة فحسب، وإ

  .أسالیب ممارسته لیصل إلى حد القتل والعنف الجماعي المنظم
وانعكاساتها السلبیة على جمیع األصعدة، أصبحت العملیة  ةظاهر وأمام خطورة هذه ال  

ختصین، سواء تعلق األمر بدور التعلیمیة موضع تساؤل من طرف العدید من الباحثین والم
وهو ما استدعى دراسة هذه الظاهرة دراسة . المدرسة أو غیرها من المؤسسات اإلجتماعیة

  .علمیة جدیة للوقوف على ماهیتها وخلفیاتها وكذلك كیفیة معالجتها
وقد كان لزیادة ظاهرة العنف في الثانویات، والتي أصبحت تتفاقم عاما بعد عام    

  العنف الجسدي، العنف اللفظي، : ( بروز مظاهر العنف لدى التالمیذ منها والمجسدة في
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ذات تأثیر كبیر على المراهق في تكوینه ) العنف النفسي، العنف الرمزي، العنف المادي 
    .وفي بناء شخصیته

وعلى هذا األساس عكف الباحثون والمختصون على دراسة ظاهرة العنف لدى  
حجم هذه المشكلة، ومن خاللها حاولنا تسلیط الضوء على المظاهر  التالمیذ والتعرف على

ظاهرة العنف المدرسي لدى ( سالفة الذكر، لوضع الحلول المناسبة لمعالجة هذه الظاهرة 
، وهي ظاهرة متشعبة تتغذى من مصادر مختلفة ابتداء من )تالمیذ مؤسسات التعلیم الثانوي 

ان واألقارب واألصدقاء، والمحیط العام، مما یتطلب ، والجیر )النواة األساسیة ( األسرة 
تضافر الجهود التربویة والعملیة وترابطها، حتى تكون الحلول المقترحة لهذه الظاهرة ذات 
نتائج تربویة ومردود إیجابي وبخاصة في مجال المخرجات التربویة، على المدى القریب 

لة تقدیم إجابة عن ب محددة محاو والبعید، وعلیه فإن الجهد ینصب في مسعاه إلى جوان
  :التساؤالت في ضوء فصول تتداخل في تولیفة واحدة لنستخلص منها موقفا كالتالي

تناولت الباحثة في الفصل األول مشكلة الدراسة، أهمیتها، أهدافها، مبررات اختیارها  
لدراسات السابقة، ثم تحدید المفاهیم، وباإلضافة إلى ذلك تضمن هذا الفصل عرض لبعض ا

تحدید ماهیة العنف، ویضم عناصر تتمثل في العنف بین  إلىفي حین یتجه الفصل الثاني 
والمشكلة اإلجتماعیة، العنف كسلوك منحرف، بعض المفاهیم المتعلقة  جتماعیةاإل الظاهرة

بالعنف، خصائص السلوك العنیف، و أخیرا أهم النظریات المفسرة له، أما الفصل الثالث 
مظاهره وعوامله من حیث عرض لبعض المفاهیم المتعلقة .... تمحور حول العنف المدرسيی

، اتجاهات العنف أو الالنضباط في المؤسسات التربویة، مظاهر العنف بالعنف المدرسي
لننهي الجانب النظري . المدرسي، مصدر العنف المدرسي، حجم ظاهرة العنف المدرسي

ذ في مؤسسات التعلیم الثانوي، حیث تم في هذا الفصل بفصل رابع یتناول عنف التالمی
مظاهر عنف  - أو تلمیذ المرحلة الثانویة المراهقةعرض لمؤسسة التعلیم الثانوي، مرحلة 

، مظاهر العنف الممارسة في المؤسسة التربویة الجزائریة، نتائج التالمیذ عالمیا ومحلیا
  .في الجزائر عنف المدرسيالعنف المدرسي على التالمیذ وأخیرا طرق عالج ال
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المرحلة  للدراسة المیدانیة، ویتضمن ةأما الفصل الخامس فخصص لإلجراءات المنهجی    
، مجتمع الدراسة، المنهج )الجغرافیة، البشریة، الزمنیة ( ، مجاالت الدراسة االستطالعیة

و ) االستبیان قابلة، الم( أدوات جمع البیانات  المتبع في الدراسة، كیفیة اختیار العینة، و
  .المستخدمة في البحث أخیرا أسالیب المعالجة اإلحصائیة

، لتنتهي نتائج الدراسة وتحلیلها وتفسیرهاوالفصل السادس واألخیر اختص بعرض        
من ظاهرة الدراسة بعرض النتائج العامة وتوصیات الدراسة التي یمكن أن تساهم في التقلیل 

، وما تجدر مالحظته أن هذا العمل لم یتیسر له ما یكفیه من ربویةالعنف في المؤسسات الت
  :ومن أهمها. التي واجهتنا في انجاز هذا العملالتسهیالت فقد اعترضته بعض الصعوبات 

 والمراجع التي تهتم بدراسة مظاهر العنف لدى التالمیذ نقص الدراسات. 

 جراءرابات صعوبات في مقابلة بعض المبحوثین واستجوابهم نظرا لإلض  أوإ
 .االمتحانات، إضافة إلى كثافة العمل أثناء وقت الدوام

  صعوبة معاونة بعض المبحوثین الذین وزعت علیهم االستمارات، ألن معظمهم أخذ
  .وقتا طویال في إرجاعها

ولكن الغایة العملیة والرغبة في إنجاز عمل جدي سمحت بتجاوز هذه المشاكل 
تسهیالت من طرف المشرف، كما كانت هناك  ت الباحثةدالمطروحة، وبالمقابل فقد وج

 .تسهیالت من طرف مختصین في مجال البحث
وفي نهایة هذا التقدیم وعلى ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث الحالي حول أهمیة 
وضرورة دراسة هذا الموضوع، نرجو أن یكون هذا البحث نقطة انطالق لدراسات وأبحاث 

ق من خاللها التوسع أكثر في دراسة هذا الموضوع من زوایا أخرى، وفتح مجاالت وآفا
، للتعرف أكثر على ......."من وجهة نظر األولیاء أو التالمیذ" متعددة، وبآراء متنوعة 

  .أبعاده والتعمق في فهمها واإلحاطة بها


