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  :ةـة الدراسـإشكالی -1
جتماعیة التي تتألف مع بعضها عیة عبارة عن مجموعة من النظم اإلجتماإن الحیاة اإل   

جتماعي لهذه الحیاة، هذا البناء یتكون من صورة تفاعل مكونة بذلك البناء اإلالبعض في 
اعل جتماعیة التي تؤدي دورها عن طریق التفمجموعة من األنظمة و المؤسسات اإل

  .جتماعي الذي یقوم به األفراد في هذه المؤسساتاإل
جتماعیة بعد األسرة، ویعمالن هي ثاني وأهم مؤسسات التنشئة اإل وال شك أن المدرسة       
  .جتماعیة للفرد لكي یصبح عضوا نافعا للمجتمعى جنب في إتمام عملیة التنشئة اإلجنبا إل
یة تعد نظاما متكامال یتكون من عدة عناصر وعلیه فالمدرسة كمؤسسة اجتماعیة تربو        

جتماعیة، وعلیها الكثیر من ووظائف معینة في إطار الحیاة اإل محددة ومتفاعلة تمارس أدوارا
المسؤولیات تجاه النشء خاصة في مجال تربیة التالمیذ معرفیا وسلوكیا ومهنیا، وتأتي أهمیة 

من خالل التطور الحضاري الذي  المؤسسات التربویة على المستوى المعرفي و المهني
  .یحققه المجتمع

جتماعیة التي حدثت في أرجاء العالم في العقود األخیرة ولكن في ظل التغیرات اإل       
أصبحت هذه المؤسسات التربویة تواجه الكثیر من المشكالت السلوكیة التي تؤثر علیها 

لسلوكیات الذي تطورت أنماطه وعلى مجتمعها، وبالتأكید فإن العنف هو أحد أشكال هذه ا
  .وأسالیبه حتى وصل إلى إحداث أضرار مادیة باألفراد أو بالبناءات المدرسیة نفسها

إن الدارس لظاهرة العنف یجدها متعددة ومتنوعة ومتداخلة، وفي بحثنا هذا نأخذ        
ن التالمیذ بالدراسة مظاهر العنف لدى التالمیذ في مؤسسات التعلیم الثانوي، سواء كان بی

تجاه بعضهم البعض، أو بین التالمیذ تجاه األساتذة، اإلدارة المدرسیة و الممتلكات 
  .المدرسیة

وبطبیعة الحال یتخذ العنف أشكاال متعددة ومختلفة نفسیة، بدنیة، ومعنویة، لذا      
یعتبر مشكلة خطیرة تواجه كثیرا من المجتمعات في العالم، مما یزید في خطورتها، وأن 
غالبیة من یتورطون فیها من الشباب، حیث یتم سلوكهم بالتسرع وعدم التروي، والشباب هم 
ن كان ما یجري من عنف یقع خارج نطاق  أكثر فئات المجتمع تعرضا للتقلید و المحاكاة، وإ

  أوطانه ذلك ألن العالم الحدیث أصبح صغیرا بحكم ما یمتاز به من وسائل اتصال 
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ه، و ـه في حال وقوعري في أقصى شمال العالم یعلم به أقصى جنوببالغة السرعة، فما یج
أسلوب بدائي غیر متحضر یشكل في كثیر من األحیان جریمة یعاقب علیها العنف فوق أنه 

  1.المجتمع، وككل الجرائم ینخر في كیان المجتمع فینال من تماسكه واستقراره وأمنه
امیة أو اإلجر  ر السویة و الجانحة،فالعنف إذن یعد شكال من أشكال السلوكیات غی 

في العصر الحدیث، و هذا ما نسمعه أو نراه، أو نقرأ عنه، و  نتشاراالحتى أصبح واسع 
خاصة العنف الذي تقوم به فئات المرحلة الثانویة، حیث لوحظ مؤخرا أن تالمیذ هذه المرحلة 

بیعة المرحلة العمریة ینتشر بینهم العنف بأشكال مختلفة و قد یرجع السبب في ذلك إلى ط
ة التي تتمیز بمجموعة من المتغیرات الجسمیة و ـة المراهقـي مرحلـلهؤالء التالمیذ و ه

ة والعقلیة، وفیها یبدأ الفرد بمحاولة إثبات الذات والتغلب على الصعاب و المشكالت ـالنفسی
  .التي تعترض طریقه

التي تشیر إلى انتشار ظاهرة  وقد أثیرت في األعوام األخیرة العدید من المالحظات   
العنف في مؤسسات التعلیم الثانوي، فبروز مثل هذه الظاهرة في بیئة من المفترض أن تكون 

 اهفرص التعلیم و التنشئة التي تتیح األسرة الثانیة للتلمیذ قد یحول دون استفادته من
وظاهرة اعتداء التالمیذ إلى جانب عنف التالمیذ تجاه األساتذة و اإلدارة المدرسیة،  ،المدرسة

على األساتذة أو اإلدارة أصبحت مالحظة، إال أنها غیر قاصرة على المدرسة الجزائریة 
  .لوحدها بل تمتد إلى معظم األنظمة التربویة العالمیة

واإلحصاءات المتوفرة في بعض البلدان خیر دلیل على زیادة معدالت العنف في 
الغربیة یجتاح العنف المسلح المدارس األمریكیة بصورة المؤسسات التربویة، ففي المجتمعات 

حسب  -طفل أمریكي یحملون مسدساتهم إلى مدارسهم كل یوم  100مخیفة فهناك 
  تلمیذا  160مما قد یتسبب في غیاب  - إحصائیات في التسعینات من القرن الماضي
خدام العنف ضدهم، معلما یومیا تهدیدات باست 90یومیا خوفا من مسدسات زمالئهم و یتلقى 

     2.تلمیذا و یصابون یومیا جراء استخدام األسلحة الناریة 40و یقتل 
  
  
  

                                                
  .215: ،  ص2001، دار الطلیعة، بیروت، الوقایة من الجریمة: أحسن طالب  1
  .5 :، ص2005جامعة محمد خیضر، بسكرة،  ،، مذكرة ماجستیر غیر منشورة أسالیب التربیة األسریة والعنف المدرسي: نزیهة خلیل  2
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تالمیذ یقومون من ال %27أصدرت إحصائیة تبین منها  1992 وفي بلجیكا سنة
من هؤالء التالمیذ قاموا ولو مرة على األقل  %28و أن ما نسبته بأعمال العصابات، 

  1.الدراسةبأعمال إجرامیة أثناء فترة 
وتعرف فرنسا أیضا تزایدا في وتیرة العنف الممارس من طرف التالمیذ، حیث بینت 

اعتبر  1995إحصائیات وزارة التربیة الوطنیة تطور هذه الظاهرة منذ التسعینات، ففي سنة 
 2.%41إلى  1998من التالمیذ أن العنف یمارس في مدارسهم لترفع نسبتهم عام  24%
مانیا فأقل ما یقال أن العنف یتصاعد في مدارسها بصورة شبه یومیة، كما أما في أل        
من التالمیذ حالیا یمارسون أشكاال متنوعة من  %5ینت ذلك وسائل اإلعالم، فحوالي ب

ة األلمانیة في العنف بشكل معتاد، فقد عرضت الدراسة التي أصدرتها إدارة المباحث الجنائی
ون بصفة لجؤ ملیون تلمیذ ی 12.5ألف تلمیذ من إجمالي  625نحو : " أن 2005مطلع عام 

                         3."دائمة للعنف
وفي المملكة العربیة السعودیة تشیر دراسة مركز أبحاث الجریمة أن جرائم العنف تحتل      

لح في دراسة قدمها كما أكدت ذلك سهام صا 4.%15المرتبة الثالثة في قائمة الجرائم بنسبة 
جتماعیة بجامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة عن المشكالت السلوكیة لدى م العلوم اإلقس

من  % 35.8تالمیذ المراحل التعلیمیة المختلفة، اتضح أن العنف یمثل نسبة عالیة بلغت 
  5.بین المشكالت السلوكیة األخرى

   
    
  
  
  

                                                
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، أكادیمیة العنف في المدارس الثانویة من وجهة نظر المعلمین واإلداریین والتالمیذ: شهريعلي بن عبد الرحمان ال  1

   8:35a   2007.-11-12 www.nauss.edu.sa :، نقال عن23: ، ص2003م األمنیة، الریاض، نایف العربیة للعلو 
    www.alkomate.net/vb/shouthread, p :7 , 23-01-2007. a 9:45 :، نقال عن"التربیة والتعلیم و العنف المدرسي: " إلین صعب  2

  .http// : www-islamonline.net.23-10-2007 9:30: نقال عن " :  العنف یتصاعد بمدارس ألمانیا ویرعب تالمیذها: " يأحمد المتبول 3 
  .11: بق، صامرجع س :علي بن عبد الرحمان الشهري  4
   : ، نقال عن"من المشاكل السلوكیة  %35.8العنف المدرسي یمثل : " سهام صالح  5

10:30  www.asharqalawsat.com/details.asp.25/02/2007. a 

http://www.nauss.edu.sa
http://www.alkomate.net/vb/shouthread,
http://www.asharqalawsat.com/details.asp.25/02/2007
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ات التربویة ظاهرة ي المؤسسـة أخرى في األردن إلى أن العنف فـأیضا تشیر إحصائی
من تالمیذ المدارس أن العنف موجود في هذه  %98حیث أشار ما یقارب من ، مستفحلة
   1.المدارس

العدید من صورة ملموسة في السنوات األخیرة في إذن نفهم أن هذه الظاهرة تفشت ب      
ة ة، وأصبحت حقیقة واقعیـالمجتمعات، بمختلف أنماطها وفي أغلب المؤسسات التربوی
المجلس الوطني اإلقتصادي وملموسة، وال سیما في السنوات األخیرة، حیث أحصى 

حالة عنف معنوي و  2300ریر له عن في آخر تق 2001-1999جتماعي ما بین واإل
منها تمثل  %45حالة عنف ضد األساتذة،  1786حالة عنف جسدي بین التالمیذ و  2273

 %13على المراقبین  %38.40ساتذة بنسبة اعتداءات بین التالمیذ، اعتداءات على األ
   2.%2وعلى اإلداریین 

وال سیما الصحف و الجرائد یستطیع وبسهولة  -والمتابع لما تعبر عنه وسائل اإلعالم   
الوقوف على أبعاد هذه الظاهرة التي تتفاقم، وللدرجة المؤرقة والتي تمثل تهدیدا للعملیة 

، وفي هذا الصدد نشرت جریدة الخبر -ي بصفة عامةالتعلیمیة و التربویة واألمن المجتمع
وفي مقال آخر نشرته  3،"ثانویون األكثر عنفا في المدارسال" الیومي مقال لها بعنوان 

"  بالمائة من التالمیذ تعرضوا للعنف في طریقهم للثانویة 30" صحیفة الشروق الیومي بعنوان
 90ان داخل المدارس بینما شاهد بالمائة منهم ال یشعرون باألم 50وكشفت أیضا بأن 

بالمائة منهم مظاهر العنف في الطرقات، هذا ما كشف عنه تحقیق میداني أعده أحمد 
أستاذ من  346تلمیذ من المستوى الثانوي و  1028حویتي، أستاذ بجامعة الجزائر، شمل 
  .مستشارا تربویا 54مختلف التخصصات، باإلضافة إلى 

والذي لم تصاعد  هستیریا العنف في الجزائر  -تصینحسب المخ –وهذا ما یكشف    
یستثن أحدا في ظل االعتداءات الیومیة التي تسجلها المحاكة، خاصة حاالت اعتداء 

    4.التالمیذ على قرنائهم داخل وخارج الثانویات

  
  

                                                
  .11: مرجع سبق ذكره، ص: علي بن عبد الرحمان الشهري  1
  .12: ، ص04/01/2004، 3974: ، الخبر الیومي، عدد"من التالمیذ یتعرضون للعنف داخل األقسام %61: " زكریا -ف 2 

  . 13: ، ص15/10/2006، 4679: د ، الخبر الیومي، العد"الثانویون األكثر عنفا في المدارس : " شخاب هناء 3
  . 18: ، ص29/12/2007، 2184: ، الشروق الیومي، عدد" من التالمیذ تعرضوا للعنف في طریقهم للثانویة %30 : "بلقاسم حوام 4 
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إذن نالحظ أنه في اآلونة األخیرة ظهرت موجات من العنف في المجتمع الجزائري 
منأى عنها فكثیرا من المواضیع التي أخذت صورا وأشكاال جدیدة ومتعددة، الذي هو لیس ب

حیث عرفت مدارس الیوم زیادة كبیرة في أعمال العنف لدى التالمیذ واستهالك المخدرات 
وظهور المشكالت التربویة، وكذلك ما یعانیه األساتذة واإلداریین من تصرفات بعض التالمیذ 

خطر وأكثر مظاهر هذه الظاهرة انتشار حاالت العنف في  غیر التربویة تنذر بأنها في
إلى أقصى صوره، بحیث أصبحت وسائل اإلعالم ه المؤسسات التربویة ومن أبسط صور 

تتحدث عن حاالت طعن بالخنجر، أو ضرب بقضبان الحدید، إذن حوادث العنف المدرسي 
باللسان أو بالید، إذ  أخذت تتجاوز الشكل التقلیدي الذي كان یتمثل في اعتداء زمیل له
  .تطورت وسیلة االعتداء لتصبح آالت حادة كالشفرة و الخنجر وغیرهما

ما مجتمع الجزائري ال تختلف في شيء عوعلیه نستخلص أن ظاهرة العنف في ال          
ن كان لهذه الظاهرة نتائج وخیمة على  تشهده باقي المجتمعات سوى أنها في طور النشوء، وإ

فضاءات التعلیم یدعو  ي وسط أفراد المجتمع، فإن انتشارها فيـراف السائدة فالقیم واألع
، نظرا للخطر الذي تمثله في مؤسسات من المفروض أنها في منأى عن كل ما للقلق أكثر

  .یمت بصلة بالسلوكیات غیر السویة
ربیة وعلیه فظاهرة العنف المدرسي تعد من الظواهر الجدیدة على المجتمعات الع         

بشكل عام، وعلى المجتمع الجزائري بشكل خاص، إال أن هذه الظاهرة ال تختلف في  مدینة 
بسكرة إحدى والیات الجزائر خاصة أننا أصبحنا نسمع ونالحظ أن الكثیر من األساتذة 
واإلداریین وحتى التالمیذ یشتكون من مظاهر العنف المنتشرة في أوساط مؤسساتهم، وفي 

م تفشي ظاهرة العنف في مؤسسات التعلیم الثانوي وتفاقم هذه الظاهرة، دفع السیاق نفسه أما
هذا بالسلطات المحلیة وعن طریق األمن لوالیة بسكرة بتعیین رجال األمن لحمایة التالمیذ 

  .في مؤسسات التعلیم الثانوي الكبرى ببسكرة كثانویتي العربي بن مهیدي وحكیم سعدان
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الت العنف في أوساط تالمیذ المدارس جعل النقاش یتحول من إذن فازدیاد معد       
   1.لى العنف داخل المؤسسات التربویةیز على العنف في المجتمع إالترك

  :على ما تقدم نطرح التساؤل التالي  وبناء       
ماهي مظاهر العنف لدى التالمیذ في مؤسات التعلیم الثانوي من وجهة نظر األساتذة  -     

  .ین؟واإلداری
وانطالقا من هذا التساؤل الرئیسي نشتق تساؤالت فرعیة تتجه الدراسة صوبها بحثا      

  :واستقصاء
ماهي مظاهر العنف لدى التالمیذ في مؤسسات التعلیم الثانوي من وجهة نظر  -1

  .األساتذة؟
ماهي مظاهر العنف لدى التالمیذ في مؤسسات التعلیم الثانوي من وجهة نظر  -2

  .اإلداریین؟
توجد فروق دالة إحصائیا بین آراء األساتذة واإلداریین لمظاهر العنف لدى هل  -3

 . التالمیذ في مؤسسات التعلیم الثانوي؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
/ 09/10 –رة بسك –جامعة محمد خیضر " العنف و المجتمع " مداخلة في أعمال الملتقى الدولي األول حول : العنف المدرسي: أحمد حویتي 1

  .233: ، ص2003مارس
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  :أهمیـــة الدراســة -2
في العدید من المجتمعات ومنها المجتمع "  صار ملحوظا" إن تزاید العنف المدرسي 

د ذلك في تنظیم العدید من األعمال و الملتقیات الجزائري، مما استدعى االهتمام بها ویتجس
وهذا مادفع أساتذة قسم االجتماع وعلم النفس  للوقایة والعالج من هذه السلوكات وآثارها،

  .حول هذه الظاهرة ةدولی یاتبجامعة محمد خیضر إلى تنظیم ملتق
  :هذا تتجلى أهمیة هذه الدراسة في وانطالقا من    
ظاهرة تأخذ یوما بعد یوم منعرجات أكثر خطورة وتهدد كیان كونها تتناول بالدراسة  -أ 

 .المؤسسة التربویة

تعتبر هذه الدراسة من الدراسات القالئل التي تناولت العنف في ظل بحثها عن  -ب 
مظاهر العنف لدى التالمیذ في مؤسسات التعلیم الثانوي من وجهة نظر األساتذة 

التي اكتفت بالبحث في عالقات ارتباطیه  واإلداریین، على عكس معظم الدراسات السابقة
 .بین العنف ومتغیرات اجتماعیة أو نفسیة

كما تنبع أهمیة الدراسة كونها محاولة لتقدیم المزید من اإلسهامات العلمیة التي یمكن  -ج 
أن تؤدي إلى مثل هذه الظاهرة من خالل ما یمكن أن تنطوي علیه من حلول ونتائج 

 .روز ظاهرة العنف في مؤسساتنا التربویةلهذه الظاهرة ال سیما بعد ب
وعموما تكمن أهمیة هذه الدراسة في طبیعة المشكلة التي تتناولها وتكتسب أهمیة       

خاصة في معرفة مظاهر العنف لدى التالمیذ في مؤسسات التعلیم الثانوي المنتشرة بشكل 
  .واسع ومتخذة مظاهر عدیدة غیر التي كانت سائدة من قبل ذلك

  

  :مبررات اختیــار الموضــوع -3   
د أي إن اختیار موضوع البحث یعد أول الخطوات المنهجیة أثناء التفكیر في إعدا          

  .جتماعيبحث علمي وال سیما البحث اإل
العنف لدى التالمیذ في مؤسسات التعلیم الثانوي من وجهة نظر " واختیارنا لموضوع         

الصدفة بل جاء العتبارات ومبررات ذاتیة  لم یأت عشوائیا أو بمحض"  األساتذة واإلداریین
  .تتعلق بمعایشتنا واحتكاكنا بمثل هذه السلوكیات
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  :ومبررات موضوعیة تتمثل في             
، إذ لیس من ختصاصرسي موضوعا یصب في مجال اإلإن موضوع العنف المد -

وهریة، ومن هذا القبیل على جتماع التربیة أن تترك قضایا جالموضوعیة في علم ا
  .الهامش دون دراسة أو بحث

یعتبر موضوع العنف المدرسي من المواضیع التي أثارت اهتماما، كونها أصبحت  -
حدیث العام والخاص، وحدیث الساحة اإلعالمیة من جرائد ووسائل إعالم وذلك محاولة 

لثانوي و الوقوف منا للتعرف على مظاهر العنف لدى التالمیذ في مؤسسات التعلیم ا
  .على وجهة نظر كل من األساتذة واإلداریین حول هذه الظاهرة

ومن مبررات اختیار الموضوع خطورة مرحلة المراهقة، ولعل خطورة هذه المرحلة       
تكمن في أنها مرحلة تتمیز بمجموعة من المتغیرات الجسمیة و النفسیة و العقلیة وفیها یبدأ 

 .ذات و التغلب على الصعاب و المشكالت التي تعترض طریقهالفرد بمحاولة إثبات ال

ثارة الوعي  - نقص األبحاث و الدراسات التي تهتم بدراسة مظاهر العنف لدى التالمیذ، وإ
ة في اآلونة األخیرة في مؤسساتنا التربویة، ـبخطورة هذه الظاهرة وتفشیها وبصورة واضح

 .الوقوف على حیثیاته مما ولد لدینا الرغبة في دراسة هذا الموضوع و
 

  :أهــداف الدراســة -4
فیما یتعلق بأهداف الدراسة فإن لكل بحث علمي أهداف محددة یسعى إلى تحقیقها   

  :خالل األهداف التالیةمن  ) النظري و المیداني( من خالل شقي الدراسة 
نظر التعرف على مظاهر العنف لدى التالمیذ في مؤسسات التعلیم الثانوي من وجهة  - 1

  .األساتذة
التعرف على مظاهر العنف لدى التالمیذ في مؤسسات التعلیم الثانوي من وجهة  - 2

  .دارییننظراإل
التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائیة بین آراء األساتذة واإلداریین لمظاهر  - 3

 .العنف لدى التالمیذ في مؤسسات التعلیم الثانوي
 

  
    :   تحدیـد المفاهیــم -5
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مفاهیم البحث اللغة العلمیة التي یتخاطب بها الباحث ویوصل بها عمله  تمثل    
" البحثي لآلخرین، لذلك فإن دقتها وتحدیدها یمثالن أهمیة خاصة للبحث السوسیولوجي، 

وكلما اتسم هذا التحدید بالدقة والوضوح سهل على القراء الذین یتابعون البحث إدراك 
  1". ث التعبیر عنها دون أن یختلفوا فیما یقولالمعاني واألفكار التي یرید الباح

  : مفهوم العنف 5-1  
من بیئة ثقافیة ألخرى وباختالف المغزى إذا ما  -كمفهوم –اختلفت تعریفات العنف          

  .الخ...كان أخالقیا أو سیاسیا أو قانونیا أو نفسیا أو اجتماعیا
  : العنف لغـة -5-1-1    
ه ـو الخرق باألمر وقلة الرفق بـعلى أن العنف ه" سان العربل" جاء في المعجم        

تعنیفا، وهو عنیف إذا لم یكن رفیقا في ما ال  ه، یعنف عنفا وعنافة وأعنفه وعنفهوعلی
ال یحسن الركوب لیس له رفق بركوب  الذي :كالعنیف: على العنف، أما األعنف یعطي 

ح ـخ و التقریـالتوبی :ه، والتعنیفـكره: أخذه بشدة، وأعتنف الشيء: الشيء الخیل وأعنف 
: خلیلقال الاء أصل صحیح یدل على خالف الرفق، العین و النون والف: واللوم، وعنف

  2.العنف ضد الرفق، تقول عنف، یعنف، عنفا، فهو عنیف إذا لم یرفق في أمره
أن كلمة عنف تشیر إلى عبارات عدة كالخرق باألمر و قلة : یتبین من هذا المعنى

في تعریفات أخرى لرفق و الشدة و هي عبارات تحمل العدید من اإلشارات التي نجدها ا
  .للعنف

تعود اتیمولوجیا إلى الكلمة الالتینیة  « violence »أما في اللغة الفرنسیة فكلمة عنف       
« violentia » 3.ي تشیر إلى طابع غضوب شرس، جموح وصعب الترویضـو الت   

  
  
  

                                                
 .62: ، ص2005، المكتب الجامعي الحدیث، القاهرة، البحث العلمي مع تطبیقات في مجال الدراسات اإلجتماعیة: محمد شفیق 1

ادر، بیروت، ، المجلد الرابع، دار ص" لسان العرب" : اإلمام العالمة أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور اإلفریقي المصري  2
  .444:، ص1997

.6496-: 6489 , paris, vol 7, 1989, ppgrand dictionnaire de la langue françaiseLarousse,  3 
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أو ایتومولوجیا تنبعث منها عدة )  األصل ( من الناحیة االشتقاقیة « violentia »وكلمة 
و تأخذ كلها معاني القوة أو الشراسة بحیث تحتوي على الفعل  مقاطع، وكلمات أ

« violaré »  1.و الذي یعني التعامل بالعنف، أي بالخرق و التدنیس  
فعل إرادي متعمد یقصد الحاق "  :بأنه Oxfordوفي اللغة االنجلیزیة فقد حدده قاموس       

الضرر أو التلف أو تخریب أشیاء، أو ممتلكات أو منشآت خاصة عن طریق استخدام 
   2.القوة

على ما سبق، یمكن القول أن الداللة اللغویة لكلمة العنف في اللغة العربیة وبناء 
انب استخدام أوسع من داللتها في الفرنسیة و االنجلیزیة، ففي األول، یشمل العنف إلى ج

أما في الثانیة، فالعنف یقتصر  –القوة المادیة، أمور أخرى ال تتضمن استخداما فعلیا للقوة 
كل تدخل بصورة  : "موث العنف بأنه. و یعرف ر. ستخدام الفعلي للقوة المادیةعلى اال

  3."خطرة في حریة اآلخر و تحاول أن تحرمه حریة التفكیر و الرأي و التقریر
أي فعل یعمد فاعله إلى : " أن العنف هو"  الموسوعة الفلسفیة العربیة " توذكر       

اغتصاب شخصیة اآلخرین، و ذلك بإقحامها إلى عمق كیانها الوجودي و یرغمها على 
      4.ثنین معاإلأفعالها و في مصیرها، منتزعا حقوقها أو ممتلكاتها أو ا

القسوة و الممارسة المكثفة للقهر "  :هـة یعرف العنف بأنـجتماعیأما قاموس الخدمة اإل
  5...."و القوة و عادة ما ینتج عنها إصابة أو تدمیر

سمة ظاهرة أو عمل :" ویعرف الالند في موسوعته الفلسفیة مفهوم العنف بأنه           
 و یربط أیضا: عنیف بالمعاني، و هو االستخدام غیر المشروع أو على األقل غیر القانوني

 -عقابا أو ثأرا- تقاقااش -والذي یعني بهما)  الثأر(  بین العنف و بین االنتقام )الالند ( 
هو رد فعل عفویة من الضمیر األخالقي المهان، الذي یطالب بمعاقبة  خصلكن بنحو أ

  6.جریمة
  

                                                
, psychopathologie, psychanalyse et anthropologie la violence et souffrance à l’adolescence:  Gérard pirlot 1

culturelle, l’harmattan, 2003, p : 26. 
: 1445. , oxford word power, new York, 2000, pdictionary of EnglishThe oxford  2 

  .4: ، ص2005، دار السحاب، القاهرة، )بین األسرة و المدرسة واإلعالم( العنف المدرسي : أمیمة منیر جادو  3
  .5: نفس المرجع، ص   4
  .588: ، ص2000، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، جتماعیةیة و الخدمات اإلقاموس الخدمة اإلجتماع: أحمد الشفیق السكري  5
  .1554: ، ص1996ت عویدات، بیروت وباریس، ، منشورا3، المجلد موسوعة الالند الفلسفیة: أندرییه الالند  6 
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التأثیر "  :یشیر إلى أن العنف هو"  Le Robert" أما القاموس الفرنسي المعاصر           
                          1 ."إرغامه دون إرادته و ذلك باستعمال القوة و اللجوء إلى التهدید على الفرد و 

وهكذا یتبین من هذه التعریفات اللغویة المختصرة بأن في صلب كلمة العنف توجد           
  .فكرة القوة، و أن ممارستها ضد شيء ما أو شخص ما هو الذي یعطیها طابع العنف

دراسات ـي الـة، أیضا فـاللغوی مـي المعاجـا فـإن مفهوم العنف تشكل تدریجی         
ختصاصات الفكریة و المیدانیة التي تناولته، حیث انفصل في الفكر المعاصر عن اإلو 

                              2 .مجال الطبیعة و اآللهة
تماعي، یتفاعل مع غیره وأصبح یعرف باعتباره ظاهرة خاصة باإلنسان ككائن اج        

ضمن نزاعات اجتماعیة و اقتصادیة و سیاسیة، و یؤكد الباحثون الذین تناولوا موضوع 
العنف أن اللبس الذي أحاط بمحاوالت التعریف، یعود من جهة إلى تعدد دالالت المفهوم و 
تنوع المضامین التي تشیر إلیها، ومن جهة أخرى إلى اختالف المنطلقات و التخصصات 

 .المعرفیة التي تناولته، حیث یمكن أن ینظر إلیه من زوایا أو نواحي مختلفة
  :             العنف اصطالحا - 2- 1- 5     
كمصطلح یتسع لكل أشكال العنف و لما كنا بصدد " العنف " إن المعنى الحداثوي لـ     

ف كمقولة حقوقیة العن"  :العنف داخل المجتمع المدني الحدیث، فإنه ینبغي اإلشارة إلى أن
ة بوصفه تعود إلى القرن التاسع عشر حیث حدد و فكر فیه داخل التصور الحدیث للدول

ا ینجم عنه تهدید نظام ـحداث خلل في البنى التي تنظم مجتمعا مى اـفعال أو ظاهرة ترمي إل
ذا و له 3.الحقوق والواجبات التي یتوفر علیها األفراد طالما هم ینتمون إلى شرعیة قائمة

  :سنتطرق إلى معنى العنف كمصطلح من خالل عدة نواحي
  
  
  

  
                          :       العنف من الناحیة االجتماعیة 5-1-2-1

                                                
 du nouveaux livre, société obert an alphabétique de la langue françaiser ledictionnaire Robert, p:  1 

 ( S.N.L), paris, 1978, p : 2097.     
، قسنطینة منتوري، جامعة  مذكرة ماجستیر غیر منشورة،،  جتماعیة للعنف الرمزي من خالل الكتابات الجداریةالتصورات اإل: عامر نورة  2

  . 67: ، ص2004-2005
  .192: ص ،2002یة، اإلسكندریة، ، دار المعرفة الجامعقاموس علم االجتماع: محمد عاطف غیث  3
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فعل ممنوعا قانونا :" بأنه" قاموس علم االجتماع: " و یعرفه محمد عاطف غیث في          
 .خالفة للقانون و قیم المجتمععني كل السلوكات المو ی 1" وغیر موافق علیه اجتماعیا

تعبیر صارم عن القوة التي تمارس إلجبار الفرد أو الجماعة على " ویعرفه أیضا على أنه 
یریدها الفرد أو جماعة أخرى حیث یعبر العنف عن القوة " القیام بعمل من األعمال المحددة 

جتماعي، و إللضغط االظاهرة التي تتخذ أسلوبا فیزیقیا مثال ذلك الضرب، أو یأخذ شكل ا
  2."تعتمد مشروعیته على اعتراف المجتمع به

ستعمال المباشر للقوة إلجبار الفرد أو الجماعة على القیام بعمل أي أن العنف هو اإل         
  .إلى غیر ذلك.....ما و هنا یأخذ العنف مظاهر جسدیة واضحة كالضرب

ستعمال غیر اإل " :للعنف بأنه أما محمد جواد رضا فقد أعطى معنى اجتماعي         
أي  3." القانوني لوسائل القهر المادي أو البدني، ابتغاء تحقیق غایات شخصیة أو اجتماعیة

یتخذ  بغرض تحقیق مصالح فردیة أو جماعیة، فیستعمل العنف بطریقة تعسفیة وملتویة، و
  .دوما مظهرا جسدیا هدفه إلحاق الضرر واألذى بالغیر

  T. Gurrجیر .و ت .Graham   Hجراهام . االجتماع األمریكیین هـ بینما عالمي       
ل إلى إیقاع أذى جسدي باألشخاص، أو خسارة ـسلوك یمی: " ان العنف على أنهـالذین یعرف

     4." بأموالهم، وبغض النظر عن معرفة ما إذا كان هذا السلوك یبدي طابعا جماعیا أو فردیا
االستخدام غیر الشرعي للقوة أو التهدید : " غ العنف على أنهف ساندابول روكینویعر          

  استخدام " كذلك یعرفه دینستین على أنه   5".إللحاق األذى و الضرر باآلخرین 
  وسائل القهر والقوة أو التهدید إللحاق األذى و الضرر باألشخاص و الممتلكات، وذلك من 

  
  

   6.اعیاأجل تحقیق أهداف غیر قانونیة أو مرفوضة اجتم

                                                
  .192: مرجع سبق ذكره، ص : محمد عاطف غیث   1
  .نفس المرجع و الصفحة  2
، مجلة دوریة تصدرها وزارة اإلعالم )تفسیر سوسیو سیكولوجي في علم الفكر ( ظاهرة العنف في المجتمعات المعاصرة، : محمد جواد رضا   3

  .147: ، ص1974 ،دیسمبر –نوفمبر  –بر ، أكتو 03: ، العدد5الكویتي، المجلد 
  .44: ، ص1996، مكتبة مدبولي، طلعت حرب، القاهرة،)دراسة تحلیلیة ( اإلرهاب السیاسي: عبد الناصر حریز  4
  .31: ، ص1997، الدار العربیة للعلوم، بیروت، العنف والجریمة: خلیل ودیع شكور  5
 .a  www.annaba.org  9.35 نقال عن 2006، 47لعدد ، امجلة النبأ: العنف السیكولوجیة و العالج  6

http://www.annaba.org.
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لغة التخاطب األخیرة الممكنة مع الواقع : " أما مصطفى حجازي فیرى العنف بأنهو  
ومع اآلخرین، حیث یحس المرء بالعجز عي إیصال صوته بوسائل الحوار العادي، وحین 

هو الوسیلة  أیضا تترسخ القناعة لدیه بالفشل في إقناعهم باالعتراف بكیانه وقیمه، و العنف
كل مستمر أو دوري كلما تجاوزت حدود شلتجنب العدوانیة إلى الخارج باألكثر شیوعا 

  1.االحتمال الشخصي
ات داخلیة وعن اإلحساس باإلحباط تجاه مطالب ـأي أن العنف ناتج عن ضغوط        

  .الحیاة، فیأتي العنف كرد فعل إلثبات الذات و تحقیق السیطرة على الغیر
، أو جماعي یصدر عن )یصدر عن فرد واحد ( ي كما أن العنف یمكن أن یكون فرد      

، على نحو ما ....جماعة، هیئة أو مؤسسة تستخدم جماعات أو أعداد كبیرة من األفراد 
یحدث في التظاهرات السلمیة التي تتحول إلى عنف من تدمیر واعتداء تستلزم تدخل 

      2.الشرطة لفض هذه التظاهرات واالضطرابات
ضغط جسدي ومعنوي ذو طابع فردي أو " فالعنف هو  Pierre fiewوحسب بیارفیو        

، حیث یتخذ دائما الطابع الجسدي و المعنوي، أما عند 3"جماعي ینزله اإلنسان باإلنسان
Hilgard  إللحاق األذى لفرد نشاط تخریبي أو هدام من أي نوع، أو أنه نشاط یقوم به ا" فهو

ق سلوك االستهزاء أو السخریة أو ـي أو عن طریق الجرح الفیزیقین طر ـبشخص آخر، إما ع
 4." الضحك

مؤتمر األبعاد اإلجتماعیة و الجنائیة " ومن التعریفات اإلجتماعیة الهامة للعنف تعریف       
كل فعل مادي أو معنوي، یتم بصورة " وهو أن العنف "  للعنف في المجتمع المصري

  ي أو كلیهما ـني أو النفسالبد اع األذىـمباشرة أو غیر مباشرة، ویستهدف ایق
  
  
  

                                                
، 2001، الطبعة الثامنة، المركز الثقافي، الدار البیضاء، )مدخل إلى السیكولوجیة االنسان المقهور( التخلف االجتماعي : مصطفى حجازي  1

   .165:ص
  ، 2003 دون مكان نشر،  طبعة الثانیة، دار غریب،ال، موسوعة علم النفس والتحلیل النفسي: عبد القادر طه ، شاكر عطیة قندیلفرج   2

  .589: ص
  .43: ، ص1992للوحدة العربیة، بیروت،  ، مركز الدراساتظاهرة العنف السیاسي في النظم العربیة: حسین توفیق ابراهیم  3
  .72: مرجع سبق ذكره، ص: عامر نورة  4
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، أو الجماعة أو المجتمع بما یشمله من مؤسسات مختلفة، ویتخذ )الذات أو اآلخر( بالفرد 
العنف أسالیب عدیدة ومتنوعة معنویة كانت تمثل التهدید و الترویع و النبذ، أو مادیة، مثل 

دي أو معنوي جسدي في التشاجر واالعتداء على األشخاص و الممتلكات واالنتهاك الجس
      1."د آن واح

: " وـالتعاریف أن العنف من المنظور اإلجتماعي هنستنتج من كل ما سبق من هذه 
أي فعل یمارس بالقوة، ویهدف إلى إلحاق األذى بالفرد خاصة و بالجماعة عامة، وهو 

یة أي راض ال قانونیة وال اجتماعـاستخدام غیر قانوني للقوة وذلك لتحقیق أهداف وأغ
یرفضها المجتمع، ألنها مصالح فردیة ولیست جماعیة كذلك یتخذ العنف هنا مظهر واضح 

  ).مادي ( جدا وهو مظهر جسدي 
 : العنف من الناحیة النفسیة 5-1-2-2

استجابة تعویضیة عن  « :على أنه العنف من الجانب النفسي ADLERأدلر  یعرف
الفرد تصاحبه جملة من اإلحساسات ، على اعتبار أن 2»اإلحساس بالنقص أو الضعف

كاإلحباط، والخوف من الموت ومن المستقبل، فیسارع لمثل هذه التصرفات بدافع تلك 
  .الضغوطات الداخلیة

رغام  « :كما یعرفه قاموس العلوم االنسانیة على أنه         فعل خشن یهدف الى الضغط وإ
  3.» خرینآلا

صورة من التفاعل االنساني یؤدي  « :نهأما عاطف عدلي عبد العبید فیعرفه على أ
لى القتل، و إ الى األذى الذي یصیب الجسد أو النفس أو كالهما، و یسبب ضرر قد یؤدي

  4.»نسان أو الحیوان أو الممتلكات، سواء كان ذلك عمدا أو مصادفة یكون موجها الى اإل
  
  
  

  : العنف من الناحیة السیاسیة 5-1-2-3

                                                
  .43: ، ص2006، دار مكتبة اإلسراء، دون بلد نشر، )نطاقات و تفاعالت( یومیة العنف في مواقف الحیاة ال: محمد سعید ابراهیم الخولي  1
 .194: ، ص1986، دار الثقافة، بیروت، مدخل إلى الطب النفسي: الزین عباس عمارة  2

3   Gresle (f), panoff(m).perrin (m) et tripier(p), dictionnaire des sciences humaines, sociologie, psychologie-
sociale-antropologie, coll, fernand, nathan, paris, 1990,p :7. 

 . 15:، ص1993، دون دار نشر، القاهرة، مدخل االتصال والرأي العام: عاطف عدلي عبد العبید 4
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مجموعة من االختالفات  والتناقضات : "  1ق ابراهیم على أنهیعرفه حسنین توفی       
  :، وهنا یتخذ العنف ثالث اتجاهات "الكامنة في المجتمع 

لحاق الضرر بالذات أو إلالعنف هو ا :االتجاه األول - ستخدام الفعلي للقوة المادیة، وإ
هذا فإن السلوك األشخاص اآلخرین وتخریب الممتلكات للتأثیر على إرادة المستهدف، وعلى 

العنیف یتضمن معنى اإلرغام والقهر من جانب الفاعل، والخضوع أو المقاومة من جانب 
  .المفعول به أو المستهدف

ستخدام الفعلي للقوة المادیة أو التهدید باستخدامها، وهذا إلالعنف هو ا : االتجاه الثاني -
 .تخدام الفعلي لهاسإلالتعریف یوسع المفهوم لیشمل التهدید بالقوة إلى جانب ا

مجموعة من االختالالت و التناقضات الكامنة في ینظر للعنف باعتباره  : االتجاه الثالث -
 .الهیاكل اإلجتماعیة و اإلقتصادیة و السیاسیة للمجتمع

وانطالقا مما سبق فإن العنف هو سلوك فعلي أو قولي یتضمن استخدام للقوة أو 
ات أو باآلخرین، واتالف الممتلكات لتحقیق األهداف تهدید باستخدامها اللحاق األذى بالذ

ن العنف من هذا  وعندما تكون دوافع العنف وأهدافه سیاسیة فإنه یصبح سیاسیا، هذا وإ
غیاب التكامل الوطني داخل المجتمع وسعي بعض : عدة أشكال منها  له المنظور

رمان قوى معینة داخل جتماعیة وحإلالجماعات إلى االنفصال عن الدولة، وغیاب العدالة ا
كالتعلیم، : المجتمع من بعض الحقوق السیاسیة، أیضا عدم اشباع الحاجة السیاسیة 

   ....والصحة و التغذیة لقطاعات عریضة من المواطنیین
  قد یكون ضرورة في موقف معین وظروف معینة"  :العنفي أن ـویرى سعد المغرب 

ذریا، وقد یكون العنف رد فعل أو استجابة لعنف للتعبیر عن واقع بعینه أو تغییره تغییرا ج
ثال في المظاهرات التي تنادي بتنحي رئیس ما أو تغییر نقاط في ـوهذا یبرز م 2،"قائم

  .الدستور، أو أنها تنشب نتیجة الظروف القهریة الممارسة
  
  

                                                
 . 43-42: مرجع سبق ذكره، ص ص: حسنین توفیق ابراهیم  1
، 1987، جانفي 01للكتاب، القاهرة، العدد  الهیئة المصریة حوث والدراسات النفسیة عن مجلة الب، سیكولوجیة العدوان و العنف: سعد المغربي  2

 .36-35: ص ص
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ویتضح مما سبق أن العنف من المنظور السیاسي إنما هو ممارسة أعمال العنف      
ظروف معینة لحالة اجتماعیة ومعیشیة مزریة، أو النعدام العدالة بین شرائح  بسبب

س ما و المعادیة له و التي یالمجتمع، أو التسلط السیاسي كالمظاهرات المناهضة لرئ
تطالب بتنحیة أو تغییر بنود في الدستور أو تنادي بجملة من المطالب، وهذه المظاهرات 

یاسي فإنها في حد ذاتها تكتسب طابع العنف، وهذا من سالسلطوي أو الكرد فعل للعنف 
  .خالل أعمال الشغب التي تستهدف تكسیر وتدمیر المنشآت و المرافق العمومیة

 :  العنف من الناحیة القانونیة 5-1-2-4  

القوة : " قي على أنهو حسب حارث سلیمان الفار ویعرف العنف من الناحیة القانونیة       
غیر حق، ویشیر المعني إلى كل ما هو شدید وغیر بالبدني واستعمال القوة  المادیة واإلرغام

   1". عادي
اإلكراه أو استخدام الضغط أو القوة استخداما : " ویضیف أحمد زكي بدوي العنف بأنه       

غیر مشروع أو غیر مطابق للقانون من شأنه التأثیر على إرادة فرد ما أو مجموعة من 
   2".األفراد
فالعنف في نظر رجل القانون هو جریمة یعاقب علیها القانون حسب درجة ونوع      

  .العنف، ألنه سلوك غیر معترف به، ویكون عن طریق استخدام القوة بمختلف أنواعها
التعبیر الصریح عن القوة البدنیة ضد الذات أو : " جورج جرینر بأنه هكما یعرف     

شخص على أساس إیذائه بالضرر و القتل أو قتل  اآلخرین، أو هو اجبار الفعل ضد رغبة
  .....مثال ذلك االغتصاب و التحرشات الجنسیة 3."النفس أو ایالمها وجرحها 

 ،) الفردیة منها و الجریمة( ال ـر إلى أفعال التمرد واالنفصـكما أن مفهوم العنف یشی
جتماعیة العدالة اإل وغیاب جتماعیة أو التكامل الوطني،والناتجة عن اختالف الهیاكل اإل

  4.وانتشار الحرمان
  
  
  

                                                
 .734:، ص1988، مكتبة لبنان، بیروت، معجم القانون: حارث سلیمان الفاروقي 1
 .441: ، ص1986لبنان، بیروت،  ، مكتبةمعجم مصطلحات العلوم االجتماعیة: أحمد زكي بدوي 2
  .155: ، ص1999، دار غریب، القاهرة، االغتراب و التطرف نحو العنف: بن مختار محمد خضر 3
مارس  10-09خیضر، بسكرة،  ، جامعة محمد" العنف و المجتمع ": ، مداخلة بالملتقى الدولي األولالعنف وجه آخر للحداثة: العربي فرحاتي 4

 .195: ، ص2003
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  : العنف من الناحیة االقتصادیة 5-1-2-5
: " أنهـو یختلف عن باقي التعریفات، حیث یعرف بـقتصادي للعنف فهلتعریف اإلا اـأم      

محصلة الفجوة غیر المحتملة بین رضا الناس لحاجتهم المتوقعة وبین رضاهم لحاجتهم 
   1."ة ـالفعلی

استخدام القوة الحقیقیة بقصد : قتصادي على أنه رفت سامیة قدري العنف اإلوع   
اإلیذاء واألضرار المرتبطة بالحرمان من الحقوق، أو االستخدام غیر العادل للسلطة مزودا 

   2". بمعان أخرى تشیر جمیعها إلى العدوان واستخدام الطاقة الجسدیة، ورفض اآلخرین
لعنف السیاسي في النظم ظاهرة ا" ل كتابهـفي مدخابراهیم ویرى حسین توفیق    

ة واإلجتماعیة ـة و اإلقتصادیـها السیاسیـة لها جوانبـرة مركبـظاه"  :وـ، أن العنف ه"ةـالعربی
  3."ة بدرجات متفاوتة ـوالنفسیة، و هو ظاهرة عامة تعرفها كل المجتمعات البشری

واء النفسي، ـه العنف سـل أوجـلى كامإارة ـشي تعریف ویكمان، اإلـنجد ف ناـو لعل      
سلوك أو فعل یتسم "  :اإلجتماعي، القانوني، السیاسي واإلقتصادي، حیث یعرف العنف بأنه

أو دولة بهدف . بالعدوانیة یصدر عن طرف قد یكون فردا أو جماعة أو طبقة اجتماعیة
إجتماعیا أو  استغالل و اخضاع طرف آخر في إطار عالقة قوة غیر متكافئة إقتصادیا و

سیاسیا، مما یتسبب في احداث أضرار مادیة أو معنویة لفرد أو جماعة أو طبقة اجتماعیة 
   4."أو دولة أخرى

  : التعریف االجرائي للمفهوم 3 -5-1
في هذه  ةـالباحث تبناهي لمفهوم العنف و الذي تـف االجرائأما من حیث التعری

لحاق ـوي، وذلك قـنة، والتهدید المعدام القوة المادیـالعنف هو استخ «:الدراسة صد الضغط وإ
  .»خرین األذى باآل
  
  

  : مفهوم العنف المدرسي 5-2

                                                
 .10: ص مرجع سبق ذكره،: راهیم الخوليمحمد سعید اب 1
 .40: نفس المرجع، ص 2
، )17(الدكتوراه  ، الطبعة الثانیة،  مركز دراسات الوحدة العربیة، سلسلة أطروحاتظاهرة العنف السیاسي في النظم العربیة: حسین توفیق ابراهیم 3

 .31:، ص1999بیروت، 
 .73:مرجع سبق ذكره، ص: عامر نورة  4
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، فیمكن ) violences school( ونظرا ألن موضوع هذه الدراسة هو العنف المدرسي 
الباحثون و الخبراء یستعملون هذا  1."العنف المدرسي؟ " التساؤل هنا ماذا نعني بمفهوم 

صف مجموعة من األفعال و األحداث و السلوكات، و لكنهم لم یصلوا الى المفهوم لو 
، فهناك من یرى أن العنف المدرسي یجب "العنف المدرسي " اجماع حول طبیعة و مجال 

  .قیاسه من خالل جمیع السلوكات التي تؤدي الى اعتقال و جروح فقط
لمدرسي، و ذلك للصعوبات و السؤال الذي یطرح نفسه هنا، ماهي أهم مؤشرات العنف ا   

  : التالیة
أغلب سلوكات العنف المدرسي ال یطولها قانون العقوبات في العدید من الدول  -1

السلوكات تحت ما یسمى سواء الغربیة أو العربیة على حد سواء، و عادة ما تقع هذه 
  ).  legal misbhavior( نحرافي القانوني بالسلوك اإل

جریت على التالمیذ تقدم معلومات على المرحلة الثانویة كثیر من المسوح التي أ -2
  .فقط

المؤسسات التربویة ال تستعمل نفس المفهوم للحوادث المدرسیة علما أن  -3
الوكالت الحكومیة و المنظمات البحثیة، و الجامعات، و المؤسسات التربویة تبذل اآلن 

العنف  "نات تساعد على فهم جهودا كبیرة في محاولة تجاوز هذه الصعوبات و تقدیم بیا
  ." المدرسي
والمتتبع لألبحاث المیدانیة حول ظاهرة  العنف في المؤسسات التربویة وخاصة التي  

ألمانیا وبلجیكا یالحظ أن هذه  ،أجریت في كل من الوالیات المتحدة األمریكیة وبریطانیا
  ". بالعنف المدرسي " األبحاث لم تحدد ما المقصود 

على جوانب معینة من العنف مثل التخریب داخل المؤسسات، أو  و إنما ركزت 
المشادات ما بین التالمیذ، أو السطو على ممتلكات الغیر، أو السب و الشتم أو التصرفات 

  2.العنیفة من التالمیذ تجاه التالمیذ أو من التالمیذ تجاه المعلمین
  
  
  

                                                
 .235 -234: مرجع سبق ذكره، ص ص: أحمد حویتي 1
 .235: مرجع، صال نفس 2
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ذى دي الى الحاق األكل تصرف یؤ "  :و یمكن أن یعرف العنف المدرسي على أنه
باآلخرین و قد یكون األذى جسیما أو نفسیا، فالسخریة و االستهزاء من الفرد و فرض اآلراء 

    1."بالقوة و إسماع الكلمات البذیئة جمیعها أشكال مختلفة لنفس الظاهرة 
جمیع التصرفات القولیة و الفعلیة التي تؤدي الى إیذاء "  :أیضا على أنه و یعرف

ة بهدف ـداء علیهم، و على ممتلكاتهم في المدرسـو نبذهم و تهدیدهم و اإلعتاآلخرین 
  2."اإلیذاء و اإلنتقام 

لى العنف من د تصنیفهما للعنف المدرسي أشارا إأما یحیا حجازي و جواد دویك عن      
عنف من خارج ( ل ـو یطلق روكح على هذا النوع من العنف بالعنف الشام. هاليألقبل ا

، عنف األهالي، عنف من داخل المدرسة سواء بین التالمیذ أو بین المعلمین أو بین المدرسة
التالمیذ و المعلمین، أو العنف ضد الممتلكات المدرسیة، بحیث یكون نظام المدرسة 

  3.)مضطرب بأجمعه و تسوده حالة من عدم االستقرار، مما یصعب السیطرة علیه 
و ، »ي إطار المدرسة ـالعنف الممارس ف « :هـى أنـویعرف العنف المدرسي أیضا عل

الضرب، التهمیش، السب، ( ن على التالمیذ ـمن جهة العنف الممارس من طرف المعلمی
أیضا عنف التالمیذ ، و ) الشجار( ، وكذلك عنف التالمیذ فیما بینهم ....)الشتم، التحقیر

معلمین و على ، و عنف إداري یمارس على ال) في الطور الثانوي( على المعلمین 
  4.التالمیذ

ذلك السلوك العدواني الذي "  :و من جهة أخرى عرف العنف المدرسي على أنه
یحدث من بعض التالمیذ سواء تجاه البعض منهم أو تجاه بعض معلمیهم في المدرسة أو 

و یتخذ العنف . حتى تجاه المدیر نفسه أو تجاه األدوات و المعدات المدرسیة أو المباني
أشكاال مختلفة منها ما یتعلق باألفراد، و یكون العنف هنا إما باستخدام الضرب أو  المدرسي

  باألیدي أو باآلالت أو باستخدام األلفاظ النابیة، و منها ما یكون تجاه األدوات أو 
  
  

                                                
 .48: مرجع سبق ذكره، ص: علي عبد الرحمن الشهري 1
 .نفس المرجع والصفحة 2
 11:45a www.pcc.ier.org/school violence.htm.25/11/2007:نقال عن  "العنف المدرسي " : یحیا حجازي جواد دویك 3
، جامعة محمد خیضر، " العنف و المجتمع " لة بالملتقى الدولي األول حول مداخ، تجربة الشرطة في مواجهة أعمال العنف: الطیب نوار 4

 .185: ، ص 2003مارس  10-9بسكرة،،

http://www.pcc.ier.org/school
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الشطب أو المسح أو المعدات و المباني، و یكون باستخدام التخریب سواء بالحرق أو الكسر 
    1."ئة أو الكتابة المسی

  : التعریف اإلجرائي للمفهوم 5-2-1
"  :يـة في هذه الدراسة یكون كالتالـالباحث تبناهسي الذي تجرائي للعنف المدر والتعریف اإل    

ة اجتماعیا، بحیث یؤثر ـة والفعلیة غیر المقبولـو مجموع السلوكات القولیـالعنف المدرسي ه
الضرب و (  هر متعددة كالعنف الجسديعلى النظام العام للمدرسة، و نحدده في مظا

، العنف ) ...بأقسام الدراسة السب والشتم و إثارة الفوضى ( العنف اللفظي) ...المشاجرة
ى الطاوالت، ـالكتابة عل (زي ـذلك العنف الرمـ، ك)... زاءـالسخریة و االسته ( ويـالمعن

لسطو على ممتلكات المؤسسة ا (ادي ـو العنف الم ... )یرـشارات والحركات المضرة بالغاإل
               ...) ".و الغیر و التخریب داخل المؤسسةأ
  :مفهوم العنف لدى التالمیذ 5-3

معناها  ي لم یتفق الباحثون حولـذ من المفاهیم التـن مفهوم العنف لدى التالمیا        
تي یحملها لتصورات الن هذا المفهوم یرتبط بالتمثالت و اوالمقصود منها، و ذلك أل

ال المظهر ة، فالعنف عند التالمیذ ال یمثل إجتماعیون حول هذه الظاهر الفاعلون اإل
  .الخارجي لمجموعة من التمثالت 

الل ـأنه باعتبار العنف من خ " François Dubetو في هذا السیاق یقول فرنسوا دوبي        
ة و ضمن سیاق من ـتمثله، و على اعتبار أنه عنف ضمن ثقافة معینة، ضمن مجموع

       2."ى مجرد ظاهرة موضوعیة قابلة للقیاسال یمكن أن یختصر إل -كنتیجة  -نهالتفاعل، فإ
ن ذا المفهوم، تعریف كوثر رزق على أو من التعریفات التي وضعها الباحثون حول ه      

تتسم  شكال السلوك العدواني،استجابة متطرفة فجة و شكل من أ « :العنف لدى التالمیذ هو
  دام غیر و التهجم و شدة االنفعال و االستخبالشدة و التصلب و التطرف و التهیج 

  
  

                                                
دور المرشد الطالبي في الحد من العنف المدرسي من وجهة نظر المرشدین الطالبیین تطبیقا على منطقة : عامر بن شایع بن محمد البشري 1

 :نقال عن  30: ، ص2004، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، منشورة ، رسالة ماجستیر غیرعسیر التعلیمیة

 15:40  a2007-5-21www.nauss.edu.sa 

   2  François dubet, “ apropos de la violence et des jeunes “ :نقال عن   
www.confits.org.hiver.2002.france.18/02/2007.a  10:05  

http://www.nauss.edu.sa
http://www.confits.org.hiver.2002.france.18/02/2007.a
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ه ـكون نتیجتوع معین و ال یمكن اخفاؤه و إذا زاد تـالمشروع للقوة، تجاه شخص ما أو موض
- لفظیة-جسمیة(  الـكدة أشـتوى البصیرة و التفكیر، یتخذ عـمس ى انخفاضرة، یرجع إلـمدم

  1.»ذىلى الحاق األإو یهدف ) مباشرة غیر -مادیة

نسان و ال إلالطاقة التي تتجمع داخل ا « :نهو یعرفه مجدي أحمد ابراهیم على أ
ثیرات المثیرات الخارجیة، و هي مثیرات العنف، و تظهر هذه الطاقة على نطلق اال بتأت

و بین تلمیذ میذ و تلمیذ أهیئة سلوك یتضمن أشكاال من التخریب و السب و الضرب بین تل
   2.»و مدرس

مجموع السلوك غیر المقبول اجتماعیا، بحیث یؤثر  « :أیضا بأنه ویعرفه أحمد حویتي     
یل الدراسي و یحدده ـخصوص التحصعلى النظام العام للمدرسة، و یؤدي الى نتائج سلبیة ب

التخریب ، أو الغیر العنف المادي كالضرب و المشاجرة، السطو على ممتلكات المدرسة: في
داخل المدرسة، الكتابة على الجدران، االعتداء الجنسي، القتل، حمل السالح و العنف 

  3 .»تهزاء و العصیانالمعنوي كالسباب و الشتم، السخریة، و االس
كل سلوك یستهدف حقوق اآلخرین  «: التالمیذن هناك من یقصد بالعنف لدى كما أ

الضرب و خرین كالتشاجر، السرقة، و التالمیذ اآلو قد یتخذ شكال مادیا أو یكون موجها الى 
جهزة و تحطیم ممتلكات األقد یوجه نحو المدرسة كالكتابة على الجدران و سرقة 

   4.»المدرسة
فعال التي یمارسها التالمیذ مجموع السلوكات و األ : "نهما یمكن أن یعرف على أك

و ذلك ة و الممتلكات المدرسیة، دار و اإلالمؤسسة التربویة تجاه زمالئهم أو مدرسیهم أ في
ذى و الضرر بهم، سواء كان لى الحاق األإباستخدام وسائل الضغط و اإلكراه، مما یؤدي 

  ستهزاء و السخریة الحظ كاإلـلجرح، و التخریب، أو غیر مكالضرب و ا اذلك مالحظ
  
  
  
  
  
  

                                                
 .47: مرجع سبق ذكره، ص: سعید ابراهیم الخوليمحمد  1
 .نفس المرجع والصفحة 2
 .235: مرجع سبق ذكره، ص:أحمد حویتي 3
 .236:، صنفس المرجع 4



 ةــموضوع الدراس                                             ل األول     ــالفص

 23

ت المسیرة لعمل و العصیان، و غیر ذلك من السلوكات غیر المتكیفة مع اللوائح و التنظیما
  1."حصیل الدراسيتالمؤسسة، و التي تؤثر سلبا على ال

  : التعریف اإلجرائي للمفهوم 5-3-1  
: هـنلمفهوم العنف لدى التالمیذ على أ جرائیاي هذه الدراسة مفهوما إـیمكن أن نتبنى ف      
دارة و أو اإل مؤسسة التربویة تجاه زمالئهم أو أساتذتهمكل سلوك یمارسه التالمیذ في ال «

مما كراه، اإلل الضغط و ـدوات و المعدات المدرسیة و المباني، و ذلك باستخدام وسائتجاه األ
الضرب والجرح، والتخریب ـالحظا كـان مـذى و الضرر بهم سواء كلى الحاق األیؤدي إ

السلوكات غیر المتكیفة  و غیر ذلك من. السخریة و العصیانأوغیر مالحظ كاالستهزاء و 
   .» العام للمدرسةالنظام مع 

 Adolescence:   مفهوم المراهقة 5-4

تعد المرحلة الثانویة مرحلة الكتمال النمو الجسدي  و العقلي للتلمیذ لذلك تحتاج هذه 
  . المرحلة الى معاملة خاصة للتلمیذ

ي والجسدي ـي و الفعلـاللفظ تكون مظاهر العنف)  مرحلة المراهقة( ة ـذه المرحلـفي ه
  .و تلمیذ المؤسسة الثانویة في تكوینه وفي بناء شخصیتهعلى المراهق أ ثیر كبیرتأ ذات
  .راء التي اهتمت بمفهوم المراهقةو لقد اختلفت و تعددت اآل     

  : السیاق اللغوي 5-4-1
   2.»......الخفة ، السفة ، الجهل ، الحدة «من معاني كلمة المراهقة في اللغة        
و الدنو من االقتراب أ «:عربیة كذلك ما یليفي معجم اللغة ال » المراهقة «و یراد بلفظة   

و أو لحق أ ىالمعنى في قولهم رهق بمعنى غش االحلم و بذلك یؤكد علماء اللغة العربیة هذ
  3.» دنا من

  
  
  
  

  .فالمراهق بهذا المعنى هو الفرد الذي یدنو من الحلم و اكتمال النضج     
                                                

نموذجا، مذكرة  - بوالیة قالمة 1962جویلیة  05لخضر و ةر با: ، اكمالیتيانعكاساته على التحصیل الدراسيعنف التالمیذ و : زینة بن حسان 1
 . 41: ، ص2007-2006غیر منشورة ، جامعة قالمة، ماجستیر 

 .241: ، ص1990وعات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان المطبأصول التربیة و التعلیم: كي رابحتر  2
 .242: نفس المرجع، ص  3



 ةــموضوع الدراس                                             ل األول     ــالفص

 24

  : طالحيالسیاق اإلص  2- 4- 5 
صطالحیة فهي لفظ و صفي یطلق على المرحلة التي أما المراهقة من الناحیة اإل      

یقترب فیها الطفل، و هو الفرد غیر الناضج انفعالیا، و جسمیا و عقلیا من مرحلة البلوغ  ثم 
  .1الرشد ثم الرجولة

  :و لقد تم في هذه الدراسة تحدید المفاهیم التالیة لمفهوم المراهقة
  : المفهوم اإلجتماعي  1- 5-4-2     

ة و ـجتماعیة اإلـة على أثر البیئـي تعریفهم لمفهوم المراهقـفاع ـجتماء اإلـركز علم
ن المراهق كفرد یخضع لظروف اجتماعیة ساس أیة على شخصیة المراهق، على أالحضار 

، رـمن فرد آلخة یختلف ـثیر هذه المرحلواضحا ولهذا فتأ ثیراأوحضاریة هي التي تؤثر علیه ت
فترة تختلف في شكلها ومضونها و " : ها ـى أنـوقد ذهبوا في تعریفهم لمفهوم المراهقة عل

    2."من مجتمع آلخر ومن حضارة إلى أخرىحدتها 
  : المفهوم البیولوجي 5-4-2-2

لقد عرف مفهوم المراهقة على أساس النمو الجسدي و الجنسي من طرف بعض 
ل على صالتغیرات التي تح ضالمراهقة في حدوث بعالعلماء، وبهذا فقد حددوا مرحلة 

الذي ) Stanley hall( لهو  ستنالي المستوى العضوي الخارجي أو الفیزیقي للفرد ومن بینهم
هذا اعتبر مرحلة المراهقة هي ظهور العالمات األولیة للفرد ولهذا كان تعریف أصحاب 

یقي نحو النضج وتقع بین بدایة سن فترة التحول الفیز " اإلتجاه لمفهوم المراهقة على أنها 
  3."النضج وبدایة مرحلة البلوغ 

  : المفهوم النفسي 5-4-2-3
أما علماء النفس فقد ركزوا في تحدیدهم لمفهوم المراهقة على القلق النفسي الذي         

ولهذا فقد ذهبوا في تعریفهم لمفهوم  ة للتبدالت الخارجیة أو العضویة،یحدث للفرد نتیج
  لمراهق من تأمل، وهو فترة والدة جدیدة، لما تطرأ على تفكیر ا: " هقة على أنها المرا

  
  
  

                                                
 .242: كي رابح، مرجع سبق ذكره، ص تر  1
 a http:/www.waldee.com.03/10/2007 10:30:نقال عن "  المراهقة أزمة هویة أم أزمة خسارة: " لطیف المعالیقيعبد ال 2
 .18: مرجع سبق ذكره، ص: غیثمحمد عاطف  3

http://www.waldee.com.03/10/2007


 ةــموضوع الدراس                                             ل األول     ــالفص

 25

بیولوجیة لها آثارها البارزة في تكوینه الجسمي وفي نمو أبعاده وفي مالحظة   یمر بمرحلة
  1."نه العام لم یألف مثلها من قبل ظواهر جدیدة تتعلق بتكوی

بأن مرحلة المراهقة مرحلة نفسیة داخلیة بحتة  وبهذا فأصحاب هذا االتجاه یرون       
  .ترجع للتكوین البیولوجي

  :المفهوم التكاملي 5-4-2-4  
المرحلة التي تبدأ بالبلوغ و تنتهي بالرشد فهي لهذا : " مراهقة في معناها العام هيال    

  2." وظاهرة اجتماعیة في نهایتها  عملیة بیولوجیة حیویة عضویة في بدئها 
اللفظي و الجسدي، ( تكون مظاهر العنف )  مرحلة المراهقة( المرحلة  في هذه   

  .بناء شخصیته مراهق في تكوینه وفيذات تأثیر كبیر على ال)  النفسي
 18-15(ى ـة فإن المرحلة الثانویة تقابل مرحلة المراهقة الوسطـة العمریـمن الناحی

  .سنة 20أحیانا إلى  ، ولكن في الواقع الجزائري فإن عمر التلمیذ یمتد)سنة 
  :من خالل ما جاء معنا یمكننا تحدید هذا المفهوم كما یلي   
  : التعریف اإلجرائي للمفهوم 5-5

ددها مجموعة من التغیرات ة تبدأ بالبلوغ وتنتهي بالرشد، تحمرحلة انتقالی هيالمراهقة 
، وتختلف شدة تأثیرها یةجتماعیة والخلقنفعالیة و اإلعقلیة و النفسیة اإلالجسمیة والجنسیة ال

الثانویة  ة المراهقة مرحل وخر تبعا للمقومات الحضاریة التي ینتمي إلیها الفرد، من فرد آل
األولى ( وفي مختلف األطوار  سنة 20سنة إلى  15في الجزائر تمثل المرحلة التي تمتد من 

ي المرحلة التي سوف یم الثانو ، والتي تقابل مرحلة التعل) ثانوي، ثانیة ثانوي، ثالثة ثانوي
یمیزها عدم تكیف الظاهرة مع  .م2008-2007للعام الدراسي  المیدانیة علیها الدراسة تجرى

  .األنظمة والقوانین التربویة الموضوعة من طرف المؤسسة التربویة
  ):الثانویة( مفهوم مؤسسات التعلیم الثانوي  5-5
ة التعلیم األساسي وعادة ما یسمى التعلیم الثانوي معد الستقبال التالمیذ بعد نهای   

  .ینتقل التالمیذ إلى التعلیم الثانوي حسب شروط محددة قانونیا يالتعلیم ما بعد األساس
  
  

                                                
 . 198: ، ص1994، بیروت الدار العربیة للعلوم، ،)حقائقها األساسیة(سیكولوجیة الطفولة و المراهقة : عبد العلي الجسماني 1
 .271: ، ص1997دون دار نشر، القاهرة،  ،األسس النفسیة للنمو: لبهي السیدفؤاد ا 2
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ص والتعلیم ـم الثانوي المتخصـوي العام و التعلیـیشتمل التعلیم الثانوي على التعلیم الثان   
 1.الثانوي التقني و المهني

لیم تتمتع بالشخصیة المعنویة العام مؤسسة عمومیة للتع وتعد مؤسسة التعلیم الثانوي
فمؤسسة التعلیم الثانوي تتمیز  2.المالي، وتدعى المدارس الثانویة والمتاقن ستقاللواال

في بعض تلمیذ  2000ني واألفراد، حیث یتعدى تالمیذها بضخامة حجمها من ناحیة المبا
التقنیة و التجریبیة والریاضیة مرهون بمدى ما األحیان، وقیام التالمیذ بأنشطتهم التعلیمیة و 

  .الخ...تتوفر علیه من أقسام ومكتبات ومخابر ومالعب
ومرحلة  -تعلیم عام وتعلیم تقني: ي بعد التعلیم األساسي وله قسمینویأتي التعلیم الثانو     

نفسیة الثانویة تقابل مرحلة نمو متمیزة لدى التلمیذ، حیث یشهد خاللها تغیرات جسمیة، 
واجتماعیة تجعله یشعر باختالف التوازن بین احتیاجات هذه الفترة و القواعد واألنظمة 

ن في صورة ردود تالل غالبا ما یكو المتثال لها في المدرسة وهذا االخالصارمة الملزمة با
  . عتداء والتخریبأفعال كالشتم واال

  :التعریف اإلجرائي للمفهوم  5-6
تجمع في رحابها بین نوعیات مختلفة،  وي عبارة عن مؤسساتلیم الثانمؤسسات التع   

تقنیا في وقت واحد، كما تعتبر حلقة الوصل بین  ، وتعلیمابحیث تقدم لتالمذتها تعلیما عاما
ة، ومدة الدراسة فیها ثالث سنوات دراسیة، ویلتحق یالمرحلتین المتوسطة والمرحلة الجامع

المرحلة المتوسطة بعد اجتیازهم امتحان شهادة التعلیم  او بالمرحلة الثانویة التالمیذ الذین أنه
سنة، والتلمیذ الذي یتخرج من مؤسسات )  18إلى 15( لمتوسط وتكون أعمارهم عادة من ا

  .شهادة البكالوریا سمىشهادة تبالتعلیم الثانوي یمنح 
  

  : الدراســات السابقـة -6 
ة في البحث العلمي، وقد یوجد هذا النوع هي تلك الدراسات التي تحترم القواعد المنهجی    

من الدراسات في الجرائد، أو في المجالت أو في البحوث أو في الكتب أو في المخطوطات 
  أو في المذكرات أو في الرسائل أو في األطروحات الجامعیة، شریطة أن 

  
  

  
                                                

 .54: ، ص2000، الجزائر، المكتبة الوطنیةالطبعة الثالثة، ، المرجع في التشریع المدرسي الجزائري: عبد الرحمن بن سالم 1
 .39:، ص2002، )الجزائر( ، عین ملیلة ، دار الهدىاسیةدلیل التسییر المنهجي إلدارة الثانویات و المدارس األس: أحسن لبصیر 2
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و المنهج و ا، وأما إذا وجدت فرضیات البحث و العینة كون للدراسة موضوعا وهدفا ونتائجی
األدوات، فالدراسة تصبح أكثر تفصیال ودقة، والدراسة السابقة، إما أن تكون مطابقة، 
ویشترط حینئذ اختالف میدان الدراسة، أو أن تكون دراسة مشابهة، وفیه یدرس الباحث 

    1.الجانب الذي یتناول بالدراسة
لدراسات السابقة التي لذلك سوف تقوم الباحثة في هذا المجال بعرض مجموعة من ا     

تناولت موضوع العنف المدرسي، واالستفادة مما قدمته تلك الدراسات، وتوضیح العالقة بین 
، وفیما ختالف بینهماإلتفاق، وأوجه اإلا الدراسة الحالیة وهذه الدراسات من خالل إبراز أوجه

  :یلي عرض لهذه الدراسات 
  : الدراسات العربیـة 6-1
  دراسة علي بن عبد الرحمن الشهري :ألولىالدراسـة ا 6-1-1  

و  العنف في المدارس الثانویة من وجهة نظر المعلمین و اإلداریین: " العنوان  
  ". الطالب
-هـ1424: وهي رسالة ماجستیر مقدمة من علي بن عبد الرحمن الشهري، سنة  
  .م2003
وهي دراسة  وأجریت هذه الدراسة في المملكة العربیة السعودیة لمدینة الریاض،  

  :وصفیة هدفت إلى اإلجابة على التساؤل الرئیسي التالي 
  ما طبیعة وأشكال العنف داخل المدارس الثانویة بمدینة الریاض؟        

  :وتمت صیاغة تساؤالت فرعیة كالتالي 
  طبیعة العنف الذي یتعرض له المعلمون من الطالب؟ ما .1
 م البعض؟بعضهتجاه ما طبیعة العنف القائم بین الطالب  .2
 ما طبیعة العنف الذي یتعرض له الطالب من طرف المعلمون؟ .3

 ما طبیعة العنف الذي یتعرض له اإلداریین من الطالب؟ .4

 هل توجد فروق بین المعلمین واإلداریین و الطالب في نظرتهم للعنف؟ .5
  
  

 

                                                
 .91: ، ص2002ضیاف بالمسیلة، الجزائر، ، جامعة محمد بو جتماعیةنهجیة البحث العلمي في العلوم اإلتدریبات على م: زرواتي رشید 1
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( : ة ـة التالیـلمتغیرات الشخصیالب باختالف اـهل یختلف العنف لدى الط .6
   ؟)والعمر -والحي السكني – مستوى الدخل

 

و اتبع الباحث لإلجابة على هذه التساؤالت المنهج الوصفي عن طریق المسح 
وصفها وصفا دقیقا من ة الظاهرة كما هي في الواقع و یهتم ببالعینة الذي یعتمد على دراس

ات و ـحیث طبیعتها و درجة وجودها فقط و یوضح هنا خصائصها عن طریق جمع المعلوم
فقد استخدم : و بالنسبة ألداة الدراسة. تحلیلها و تفسیرها و من ثم تفسیر النتائج في ضوئها

  .االستبانة كأداة من أدوات جمع البیانات المیدانیة
و استخدم الباحث في دراسته العینة العشوائیة من طالب المرحلة الثانویة من جمیع 

صر الشامل مع فئة اإلداریین نظرا الح بو استخدم أسلو . الصفوف و كذلك من المعلمین
  . لعددهم المحدود في مجتمع الدراسة

  :كاآلتي و قد تم اختیار عینة الدراسة
من المجتمع األصلي للدراسة حیث بلغ ) %10(تم سحب عینة عشوائیة قوامها  .أ 

  ). 329(طالبا أعاد منها الباحث) 3610(أفرادها
مجتمع األصلي للدراسة من المعلمین من ال) 20%(تم سحب عینة عشوائیة قوامها  .ب 

  .معلما) 55(حیث بلغ أفرادها 
  .إداریا 34م أسلوب الحصر الشامل مع فئة اإلداریین و البالغ عددهم استخد .ج 

  .العنف، العنف المدرسي: المفاهیم األساسیة في هذه الدراسة هيأما 
وأهدافها و  هاـة، أهمیتـة الدراسـل األول مشكلـوتضمنت خمسة فصول ، تناول الفص

حدودها ثم تحدید المفاهیم، و تضمن الفصل الثاني اإلطار النظري حول العنف و العنف 
المدرسي و بعض الدراسات السابقة ثم تعقیب على هذه الدراسات، و اهتم الفصل الثالث 

، و ) منهج، مجتمع الدراسة، عینة، أداة و أسالیب إحصائیة(  باإلطار المنهجي للدراسة
ل الرابع لعرض نتائج الدراسة و توصیاتها، و من أهم النتائج التي خلصت خصص الفص

  :إلیها الدراسة
ال توجد فروق بین الطالب و المعلمین و اإلداریین في نظرتهم للعنف المدرسي 

  فكانوا جمیعا یرون العنف المدرسي متوسط الحجم، الطالب یرون انه متوسط الحجم 
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، و )%48.6( ن أن العنف المدرسي متوسط الحجم بنسبةرو ـ، المعلمون ی)%50.7(بنسبة

  ، و كانوا أیضا )%57.7( اإلداریون یرون أن العنف المدرسي متوسط الحجم بنسبة
 .یرون أن أكثر أنواع العنف المدرسي انتشارا هو العنف اللفظي من وجهة نظرهم

  أنواع العنف ال توجد فروق بین الطالب و المعلمین و اإلداریین في نظرتهم ألخطر
  .المدرسي فكانوا یرون أن العنف الجسدي هو اخطر أنواع العنف المدرسي

  إن أكثر أنواع العنف المدرسي التي یتعرض لها المعلمون من الطالب هو العنف
الجسدي و كانت تتم في شكل عنف جماعي، ثم العنف الرمزي وهو العنف الذي یؤدي 

 .رات استفزازیةإلى االزدراء و االحتقار و التعرض لنظ

  أكثر أنواع العنف التي یستند لها المعلمون ضد الطالب في من یعد العنف اللفظي
المدرسة من بعضهم البعض یلیه العنف الجسدي و یتم ذلك غالبا في مزیج من العنف 

 .الفردي و الجماعي
  یعد العنف اللفظي من أكثر أنواع العنف التي یستخدمها المعلمون ضد الطالب في
                           1.مدرسة یلیه أنواع أخرى فالعنف الجسديال

  دراسة فهد بن علي عبد العزیز الطیار : الدراسة الثانیة 6-1-2
  ".العوامل االجتماعیة المؤدیة للعنف لدى طالب المرحلة الثانویة " بعنوان 

 - هـ 1426فهد بن علي عبد العزیز الطیار، لسنة : وهي رسالة ماجستیر مقدمة من
  . م2005

وأجریت هذه الدراسة في المملكة العربیة السعودیة، بمدینة الریاض، و هي دراسة 
  : میدانیة بالمدارس الثانویة شرق الریاض هدفت إلى اإلجابة على التساؤالت التالیة

ما العوامل االجتماعیة المؤدیة للعنف لدى طالب المرحلة الثانویة ؟ و تمت صیاغة  •
  :رعیة كالتاليؤالت فسات

  ما دور التنشئة األسریة في العنف المدرسي؟ •   
  قتصادي لألسرة في العنف المدرسي؟إلما دور المستوى ا •   
  ما دور جماعة الرفاق في العنف المدرسي؟ •     
  جتماعي لألسرة في العنف المدرسي؟إلما دور الوضع ا •   

                                                
 .مرجع سبق ذكره: علي بن عبد الرحمان الشهري 1 



 ةــموضوع الدراس                                             ل األول     ــالفص

 30

  
  نف المدرسي؟ما دور المستوى التعلیمي لألسرة في الع •   
  ما دور البیئة المدرسیة في العنف المدرسي؟ •   

أما عن منهج الدراسة فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي، لكون هذا المنهج       
  .یقوم بوصف الظاهرة في وضعها الراهن و تحلیلها

میدانیة على عینة و بالنسبة ألداة البحث فقد طبق الباحث االستبانة لجمع البیانات ال      
ة ـة الثانویة بمدارس شرق الریاض، و تكونت من البیانات األولیة، باإلضافـمن طالب المرحل

ن ـة عـة و اإلجابـداف الدراسـة محاور لتحقیق أهـة و شملت سبعـإلى البیانات األساسی
ة ار ـعبارة موزعة على سبعة محاور، كما طبق الباحث استم) 75(تساؤالتها وتكونت من 

البیین بنفس ـالء و المعلمین والمرشدین الطـالمقابلة الشخصیة على عینة من المدراء و الوك
سؤاال مفتوحا ) 14(ة وتكونت من ـجتماعیإلرائهم حول العوامل اآالمدارس للتعرف على 
  .یتعلق بموضوع الدراسة

لریاض، وعلى دارس شرق اـوتكونت عینة الدراسة من طالب المرحلة الثانویة بجمیع م      
عینة من المدراء و الوكالء و المعلمین و المرشدین الطالبیین بنفس المدارس، حیث شملت 

ار مدیر و وكیل  ومعلم و مرشد ـة، و باعتبـفردا من طالب المرحلة الثانوی) 544(العینة 
  .فردا) 96(طالبي واحد من كل مدرسة و عددهم 

جتماعیة، العنف، طالب المرحلة امل اإلاألساسیة للدراسة هي العو  أما المفاهیم   
  .الثانویة

ة، ـوقد تضمنت الدراسة خمسة فصول، حیث تناول الفصل األول مشكلة الدراس      
ها ثم تحدید المفاهیم و تضمن الفصل الثاني اإلطار النظري حول العنف و ـأهمیتها و أهداف

  .ى هذه الدراساتالعنف المدرسي، و عرض للدراسات السابقة و تقدیم تعقیب عل
منهج، حدود الدراسة، مجتمع ( واهتم الفصل الثالث باإلجراءات المنهجیة للدراسة      

، وخصص الفصل الرابع لعرض و تحلیل لنتائج )أسالیب إحصائیة ،الدراسة، عینة، أداة
  .الدراسة و تفسیرها و أخیرا الفصل الخامس و الذي ضم خالصة الدراسة و توصیاتها

  :د توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج و من أهمها ما یليو لق      
  الصراخ ورفع " أفاد الطالب بوجود أنماط سائدة نوعا ما في العنف المدرسي، وأبرزها

 ."الصوت 
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  أفاد المدراء والوكالء والمعلمین والمرشدین الطالبیین بأنماط العنف األكثر شیوعا بین
 ". ؤدي إلى العنف الجدل الكالمي الذي ی" الطالب 

  انعدام " أدلى الطالب بوجود دور متوسط للتنشئة األسریة في العنف المدرسي، وأهمه
وأدلى المدراء والوكالء والمعلمین والمرشدین والطالبیین بأهم دور ".  ةالرقابة الو الدی

 ".عدم اهتمام األسرة بالتربیة "للتنشئة األسریة في العنف المدرسي 

  قتصادي لألسرة في العنف المدرسي، إلوجود دور متوسط للمستوى االطالب بأفاد
اد المدراء و ـوأف" الفوارق االقتصادیة و المعیشیة بین طالب المدارس" ه ـوفي مقدمت

قتصادي لألسرة في إلالوكالء والمعلمین و المرشدین الطالبیین بأهم دور للمستوى ا
 ".ل لعدم مباالتهم بما یحدث لهم الدخ يارتفاع العنف عند قلیل" العنف المدرسي 

  أدلى الطالب بوجود دور متوسط لجماعة الرفاق في العنف المدرسي، وعلى رأسه "
، وأدلى المدراء والوكالء و المعلمین والمرشدین الطالبیین بأهم "محاولة كسب ود الرفاق 

من  تعلم العنف و السلوك السیئ غالبا" دور لجماعة الرفاق في  العنف المدرسي 
 ".الصحبة ورفاق السوء 

 جتماعي لألسرة في العنف إلأفاد الطالب بوجود دور متوسط إلى حد ما للوضع ا
ین ملوأفاد المدراء و الوكالء و المع "كثرة المشاكل العائلیة " المدرسي، وأبرزه 

ارتفاع "  المدرسيجتماعي لألسرة في العنف إلوالمرشدین الطالبیین بأهم دور للوضع ا
 ".جتماعي المتدني وذلك بسبب الغیرة إلالعنف لدى الطالب أصحاب الوضع امعدل 

  ،أدلى الطالب بوجود دور متوسط للمستوى التعلیمي لألسرة في العنف المدرسي
لتحصیل الدراسي و مما یؤدي إلى ضعف ا" انخفاض المستوى التعلیمي لألسرة " وأهمه 

لمعلمین و المرشدین الطالبیین بأهم دور وأدلى المدراء و الوكالء و ا .الرسوب المتكرر
وال ـر میـون األوالد أكثـاألسرة المتعلمة یك" للمستوى التعلیمي لألسرة في العنف المدرسي 

 ".للعلم و التعلم بسبب األسلوب التربوي والتربیة الحدیثة، و العكس صحیح 
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 ي وعلى رأسه أفاد الطالب بوجود دور متوسط للبیئة المدرسیة في العنف المدرس "
دراء والوكالء و ـاد المـوأف" ة األنشطة الریاضیة ـعدم وجود أماكن مجهزة للترویح وممارس

عدم " المعلمین والمرشدین الطالبیین بأهم دور للبیئة المدرسیة في العنف المدرسي 
   1."التعاون بین الطالب و المدرسین 

  ن محمد البشري         دراسة عامر بن شایع ب : الدراسـة الثالثة 6-1-3
نف المدرسي من وجهة نظر ور المرشد الطالبي في الحد من العد: " بعنوان   

  ".المرشدین الطالبیین تطبیقا على منطقة عسیر التعلیمیة 
  .م2004وهي رسالة ماجستیر مقدمة من عامر بن شایع بن محمد البشري سنة   
ودیة بمدینة الریاض، وهي دراسة وأجریت هذه الدراسة في المملكة العربیة السع  

  :وصفیة هدفت لإلجابة على التساؤالت التالیة 
 ما مظاهر العنف السائدة في المدرسة؟. 
 ة و ـة األسریـماعیجتة واإلـالطالب من الجوانب الدینی ما أسباب العنف المدرسي لدى

 .من وجهة نظر المرشد الطالبي؟. ةة المدرسیالنفسیة و البیئ
 الطالبي في الحد من العنف المدرسي مقارنة بمستوى العنف السائد  ما دور المرشد

 .بالمدرسة؟
أما عن منهج الدراسة فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي عن طریق المسح بالعینة 

الواقع بهدف وصف الظاهرة المدروسة من  الذي یعتمد على دراسة الظاهرة كما هي في
  .حیث طبیعتها وأسبابها وخصائصها

  .نسبة ألداة البحث فقد استخدم أداة االستبیانوبال
مرشدا طالبیا من جمیع ) 120( وقد تم اختیار العینة العمدیة القصدیة قوامها  

  .مدارس المنطقة
 - العنف المدرسي -العنف -المرشد الطالبي :هيوالمفاهیم األساسیة في هذه الدراسة  

  .الحد -الدور
  
  

                                                
، أكادیمیة نایف ورةشلة ماجستیر غیر منرسا ،االجتماعیة المؤدیة للعنف لدى طالب المرحلة الثانویةالعوامل : فهد بن علي عبد العزیز الطیار  1

  :م، نقال عن2005 العربیة للعلوم األمنیة، الریاض،
 30 : 8:a  2007 -04-05www.nauss.edu.sa  
 

http://www.nauss.edu.sa
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أهداف  -ل الفصل األول مشكلة الدراسة، أهمیتهاالدراسة خمسة فصول، تناو  شملتو    
ثم تحدید المفاهیم، وتضمن الفصل الثاني اإلطار النظري والدراسات السابقة ثم  -الدراسة

  .تعقیب على هذه الدراسات
جراءاتها     ، وخصص ...)منهج، عینة، أداة،( واهتم الفصل الثالث بمنهجیة الدراسة وإ

اسة وتحلیلها وتفسیرها، وأخیرا الفصل الخامس ملخص الفصل الرابع لعرض نتائج الدر 
  :هيلنتائج الدراسة والتوصیات و المقترحات، وأهم هذه النتائج 

التعصب الزائد  –أن أكثر أشكال العنف السائدة لدى الطالب في المدرسة هو  .1
 -ثم -كتابة ألفاظ غیر أخالقیة على الجدران -ثم الذي یلیه كان -لنادي أو فریق

 .-اآلخرین سواء كان في المدرسة أو خارجها مضایقة

یعد الجهل بآداب الحوار مع اآلخرین حتى لو خالف للرأي من أهم أسباب  .2
 .العنف لدى الطالب خاصة في المرحلة الثانویة من الجانب الدیني

بالقیم الدینیة من قبل وسائل اإلعالم من أهم أسباب  خفافكذلك یعد االست .3
 .قط بل جمیع شباب المجتمع مما قد یدعوا إلى التقلیدالعنف لیس عند الطالب ف

إن التقلید المتعمد للممارسات الخاطئة أو السیئة مع اآلخرین مما یؤكد العنف  .4
 .مد عقباهمما یكون له عواقب أخرى قد ال تح والذي قد یبادر الطرف األول بالرد

ما یجعله یتصرف م ةإن الخوف و القلق من المستقبل قد یدفع باإلنسان بالالمباال .5
 .ي المجتمعضمع اآلخرین تصرفات قد ال ترضیهم وال تر 

الوالدین وحث األبناء على ذلك إن مصاحبة أهل الخیر و الصالح من قبل  .6
 .    عن مخالطة رفقاء السوء له أثر إیجابي على سلوك األبناء والبعد

. دي للعنفإن تأثیر وسائل اإلعالم خاصة أفالم العنف من أهم األسباب التي تؤ  .7
 .وتعلم سلوكیات دخیلة على المجتمع سواء في العنف أو غیره

إن تعاون اإلداریین و المعلمین في سیر العملیة التعلیمیة یجعلها ذات كفاءة  .8
     1.وفعالیة وخالیة من العنف

  
  

            
                                                

 .مرجع سبق ذكره: عامر بن شایع بن محمد البشري  1
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  دراسة فوزي أحمد بن دریدي :الدراسـة الرابعة 6-1-4
  : مقدمة من دراسة  ". ةالمیذ في المدارس الثانویة الجزائریالعنف لدى الت: " العنوان  

 ،)شرق الجزائر( بوالیة سوق أهراسأجریت  .م2007-هـ1428فوزي أحمد بن دریدي، سنة 
  :ة على التساؤل المركزي التالي ـوهي دراسة وصفیة هدفت إلى اإلجاب

 ر؟تمثالته وعوامله في المرحلة الثانویة في الجزائ ما واقع العنف و 
هذا التساؤل اإلشكالي المركزي تتولد عنه مجموعة من األسئلة الفرعیة األساسیة یحددها 

  :الباحث في 
  كیف یتمظهر العنف في المرحلة الثانویة في الجزائر؟ .1
 ما عوامل العنف في المرحلة الثانویة في الجزائر؟ .2
 ما تمثالت تالمیذ المرحلة الثانویة للعنف؟ .3

  :تحقیق ما یأتي وتهدف هذه الدراسة إلى 
  .دید حجم  انتشار ظاهرة العنف لدى تالمیذ التعلیم الثانوي في الجزائرتح -أ 
 .دراسة العوامل السوسیولوجیة المؤدیة إلى عنف التالمیذ -ب 
 .دراسة تمثالت التالمیذ للعنف المدرسي  -ج 

ى جتماعي، معتمدا على تساؤالت الدراسة منهج المسح اإلواتبع الباحث لإلجابة عل       
المنهج اإلحصائي لعرض النتائج المتحصل علیها للتمكین فیما بعد من تفسیرها، كما 

  .استعان بمنهج تحلیل المضمون لتحلیل المضامین التعلیمیة
ى ـات دراسیة هي السنة األولـمستوی 3وقد تم اختیار عینة عشوائیة منتظمة و شملت        

، و )شرق الجزائر( راسـة سوق أهـباحث ثانویتان بوالیة ثانوي، و لقد اختار الـة والثالثـوالثانی
  .تلمیذا 180بلغ الحجم الكلي للعینة 

 -الضبط -التمثالت -االنحراف -العنف :الدراسة هيوالمفاهیم األساسیة في هذه         
  .المنهج الدراسي -المرحلة الثانویة -)الثانویة(المؤسسة المدرسیة -القیم
بعة فصول، تناول الفصل األول مشكلة الدراسة، أهمیتها و وتضمنت الدراسة س      

مقاربة  -طرق تحلیل البیانات -أدوات جمع البیانات –العینة  -أهدافها ومنهج الدراسة
  .البحث
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وتضمن الفصل الثاني اإلطار المفاهیمي و نظریات البحث، و اهتم الفصل الثالث         
لقیم المدرسیة و دورها في عملیة الضبط االجتماعي ا ( و الرابع باإلطار النظري للدراسة

ل الخامس درسي، عوامله و آثاره، و خصص الفصلسلوك التلمیذ، إلى جانب العنف الم
ة االستطالعیة، ـالدراس ( ي للدراسةـل السادس ضم اإلطار المنهجـللدراسات السابقة، أما الفص

تفریغ البیانات، تحلیلها، تفسیرها و ، و أخیرا الفصل السابع و الذي ضم ) تساؤالت البحث
  : اإلجابة عن تساؤالت البحث و مناقشة النتائج، و أهم هذه النتائج هي

ة دون تقدیم عذر بشكل ظاهر في الثانویتین و ـتنتشر ظاهرة التغیب عن الدراس -1
هذا  یدل على أن الفضاء المدرسي ال یوفر المحفزات الالزمة لتكیف التالمیذ مع 

  .ربويالنظام الت
نفسیة وحتى على مستوى  كما تدل هذه الظاهرة على وجود مشكالت عائلیة و -2

  .یمر به التلمیذ اجتماعي كلي
ي المؤسستین و ـق تخریبها، مالحظة فـاهرة التعرض لهیاكل المؤسسة عن طریـظ -3

عددها التالمیذ و تلخصت إجماال في عوامل ذاتیة و  هذا ناتج عن عدة عوامل
  .ت أساسا في شعور التلمیذ بالظلم المسلط علیهعوامل خارجیة تمثل

علیهم السؤال  المیذ عندما طرح الباحثالترتیب الذي اعتمده التو ما أكد قوله  -4
حول األشیاء التي یكرهونها أكثر من غیرها في مؤسساتهم، فجاء نصف من العینة 

لیة لوقوع متفقا على كره اإلدارة، و هو ما یقودنا إلى استخالص توفر الظروف المثا
 .سلوك عنیف سیصدر عن التالمیذ ضدها

وجود عنف متبادل بین التالمیذ، و مؤشر ذلك نسب  -كذلك- لقد الحظ الباحث -5
 .التالمیذ الذین ردوا على السلوك العنیف الصادر عن زمالئهم

   .النسب المرتفعة للتالمیذ الذین قاموا بشتم أساتذتهم في الثانویتین -6       
  ). تناول المواد الضارة(  نف ضد الذات في المؤسستینز العو بر  -7
ة و ـه عند التالمیذ لالنتحار، و یرجع ذلك إلى حالة الالأمل و العزلـهناك توج -8

  .على تغییر الواقع أو توجیهه ةالالقدر 
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إن النسق المدرسي و األسري لم یستطیعا تقدیم الضمانات الضروریة للتالمیذ   -9
عهم و التغیرات التي تحدث به، و هذا ما نالحظه من حتى یتكیفوا مع مجتم

تصریحات التالمیذ حول العوامل التي أدت بهم إلى التفكیر في وضع حد 
  .لحیاتهم

یظهر سلوك االنغالق عن الذات و عدم وجود جماعة اجتماعیة أو مدرسیة تقوم  -10     
ي و ـي تكیفهم وتوافقهم النفسـف د أهم ما یعترضهمـة للتالمیذ، أحـل النفسیـماع للمشاكباالست

  .جتماعياإل
                     1.التالمیذ یرون أن أساتذتهم ال یحترمونهم و هو ما یفسرون به رد فعلهم العنیف -11    

  :الدراسات الجزائریـة 6-2
 دراسة سلیمة فیاللي                   : الدراسة األولى 1- 6-2    

  ".جتماعیة بالعنف المدرسيسرة و التنشئة اإلعالقة األ: " انبعنو   
م، أجریت هذه الدراسة 2005سلیمة فیاللي، سنة : وهي مذكرة ماجستیر مقدمة من  

بالجزائر بمدینة باتنة، وهي دراسة وصفیة بثانویات مدینة باتنة، وارتكزت الدراسة على 
  : فرضیات شكلت محاورها األساسیة صیغت بالكیفیة التالیة 

  :ضیة المركزیةالفر * 
كلما كان هناك تكامال وظیفیا ایجابیا في أداء األسرة و المدرسة اتجاه األبناء، قل   

  .العنف في الوسط المدرسي، والعكس صحیح
  :الفرضیات الفرعیة* 
ة ـإن العوامل األسریة المتمثلة في نمط التربیة السیئة من المعاملة القاسیة، وعدم العنای. 1  

  .الخ، تؤدي جمیعها إلى العنف...بناءتفرقة بین األ، و الةالوالدی
كالفقر، وسائل ( والخارجیة ...) الكبت -الملل -اإلحباط( إن مجموعة العوامل الداخلیة . 2 

  .التي یعیشها األبناء تؤدي إلى العنف....) اإلعالم، رفقاء السوء
  
  
  

                                                
:  م نقالعن2007وم األمنیة، الریاض، جامعة نایف العربیة للعل، ةمدارس الثانویة الجزائریاللدى التالمیذ في  العنف: فوزي أحمد بن دریدي - 1

55 :8 :a  2007 -04-05 www.nauss.edu.sa 
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 - اإلدارة المدرسیة (درسة مجتمع المالمعاملة المدرسیة التي ینتهجها  إن التباین في. 3 
  .في معاملة التلمیذ یؤدي إلى سلوك العنف)  المعلم
  :وهيأما أهداف هذه الدراسة تتوزع بین علمیة وعملیة   

التعرف على األهمیة النسبیة لألسرة، فیما یتعلق باكتساب الطفل والمراهق لسلوك  -
  .العنف

اخل األسرة و بین ممارسة التعرف على العالقة بین أسالیب التنشئة المستخدمة د -
 .التالمیذ لسلوك العنف

 .التعرف على األهمیة النسبیة للمدرسة في اكتساب التالمیذ لسلوك العنف -
التعرف على العالقة بین األسالیب التعلیمیة المستخدمة داخل المدرسة وبین ممارسة  -

 .التالمیذ لسلوك العنف
اشى وطبیعة البحث و الدراسة واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي باعتباره یتم

درج هذا عیة بالعنف في الوسط المدرسي، وینجتماصفیة لعالقة األسرة و التنشئة اإلالو 
البحث ضمن الدراسات الوصفیة، التي تهدف بشكل عام إلى تحدید خصائص الظاهرة 

  .وتفسیرها الستخالص مضمونها، ثم الوصول إلى اقتراح حلول فیما یخص الموضوع
على جملة من األدوات، في دراستها هذه  الباحثة بة ألداة البحث فقد اعتمدتوبالنس  

  :وهذا وفقا لطبیعة الدراسة، وكذا المنهج المستخدم وهي
وقد تم االستعانة بالمالحظة المباشرة في هذه الدراسة بهدف  :المالحظة المباشرة .1

كما تم االستعانة التعرف على التالمیذ الذین یمارسون سلوك العنف داخل المدرسة، 
مدراء ومستشاري التوجیه، وكذا المدرسین في تصنیف  بأعضاء اإلدارة المدرسیة من

   .التالمیذ طبقا لممارستهم لسلوك العنف
ن في ـلین واإلداریین والمتمثلیو ؤ ة مع بعض المسـوقد تم إجراء مقابالت فردی: المقابلة .2

لغرض جمع )  ستشاري التربیةم -مستشاري التوجیه المدرسي والمهني -المدیرین( 
 .مجموعة من البیانات حول فئة التالمیذ الممارسین للعنف

سؤاال یجیب علیها  52موجهة للتالمیذ مؤلفة من )  االستمارة( صحیفة االستبیان  .3
 سؤاال من النوع المغلق، حتى تسهل تصنیف  48المبحوث بنعم أو ال منها 
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التعرف على كافة ت النهایات المفتوحة حتى یمكن النوع ذاالبیانات، وأربعة أسئلة من 
 .االحتماالت الممكنة

ة قامت الباحثة باختیار عینة المطروحة و الفرضیات المصاغ وبناء على اإلشكالیة        
ومن كال الجنسین )  تقني-أدبي-علمي( من تالمیذ األقسام النهائیة ومن جمیع الشعب 

إناث  105منهم ذكور و 399تلمیذ، )  504( العینة  قصودة، وكان مجموع أفرادبطریقة م
  .موزعین على سبع مؤسسات تربویة

جتماعیة، العنف، األسرة، التنشئة اإل: اهیم المركزیة في هذه الدراسة هيوالمف       
  .المدرسة
وتضمنت الدراسة ثمانیة فصول، شمل الفصل األول اإلطار المفاهیمي للبحث من        

  .الخ...لیة والفرضیات وأهمیة الدراسةتحدید اإلشكا
: ن خاللها الباحث على التوالي إلىواحتوى اإلطار النظري على أربعة فصول تطرق م      

األسرة، التنشئة االجتماعیة، المدرسة، العنف، أما القسم المیداني فقد اشتمل على فصلین 
شمل اإلطار  بعفصل السا، حیث تناول بعض الدراسات السابقة، أما الالسادسهما الفصل 

المنهجي للبحث، حیث تناولت فیه الباحثة سبب اختیار میدان الدراسة، ووصف مجتمع 
البحث وعینة الدراسة ثم المنهج واألداة وأخیرا الفصل الثامن تضمن عرض وتفسیر البیانات 

  :وتحلیلها، وخلصت الدراسة بعرض النتائج والتي أهمها ما یلي 
ة لها بالقسوة و الحرمان و ـیل األسر ـى إلى حد كبیر من حیث العوامق الفرضیة األولتحق -

ة السیئة، على أنه یوجد فرق في التأثیر بین هذه العوامل من فرد آلخر یعود القدو 
  .لتفاعلها مع مؤثرات أخرى داخلیة وخارجیة

ى وعموما النتائج المیدانیة تؤكد صدق الفرضیة الثانیة، التي ترجع العنف المدرسي إل -
لى ما یحیط به من مثیرات كالفقر و  ماهو كامن في الفرد من إحباط وكبت وغضب، وإ

 .العوز وأفالم العنف

قبول الفرضیة الثالثة، من حیث أن للعوامل المدرسیة التي تنتهجها المدرسة، من  -
 1.معامالت وقوانین، دور كبیر في بروز ظاهرة العنف المدرسي

  
 

                                                
 .2005، ماجستیر غیر منشورة، جامعة باتنة،  مذكرة جتماعیة بالعنف المدرسيعالقة األسرة و التنشئة اإل: سلیمة فیاللي 1



 ةــموضوع الدراس                                             ل األول     ــالفص

 39

  سة نزیهة خلیلدرا :الدراسة الثانیـة  6-2-2
  "أسالیب التربیة األسریة و العنف المدرسي " بعنوان        
وأجریت هذه . م2005نزیهة خلیل، سنة : وهي مذكرة ماجستیر مقدمة من طرف       

الدراسة بالجزائر بمدینة بسكرة، وهي دراسة میدانیة هدفت إلى صیاغة فرضیات شكلت 
  :لیة محاورها األساسیة صیغت بالكیفیة التا

  :الفرضیة العامة *    
  .یؤدي أسلوب التربیة األسریة بالتلمیذ إلى ممارسة العنف في المدرسة      

  :الفرضیات الفرعیة*   
 یؤدي أسلوب القسوة في أسرة التلمیذ إلى ممارسته لسلوك العنف في المدرسة. 
 عنف في یؤدي أسلوب اإلهمال و الحرمان في أسرة التلمیذ إلى ممارسته لسلوك ال

 .المدرسة
 یؤدي أسلوب التفرقة بین اإلخوة في أسرة التلمیذ إلى ممارسته لسلوك العنف. 

  یؤدي أسلوب التدلیل و الحمایة الزائدة في أسرة التلمیذ إلى ممارسته لسلوك العنف
 .في المدرسة

 یؤدي أسلوب التذبذب في أسرة التلمیذ إلى ممارسته لسلوك العنف في المدرسة. 
بقت الباحثة المنهج الوصفي لمناسبته مع أهداف الدراسة، وبالنسبة ألداة الدراسة وط      

فقد استخدمت الباحثة صحیفة االستبیان لجمع البیانات المیدانیة بناء على الدراسة 
  .االستطالعیة

تكونت عینة الدراسة من تالمیذ المرحلة الثانویة، وكان مجموع أفراد العینة یتكون من    
  .یذ ثانويتلم 103
أهمیتها، أهدافها ثم  -تضمنت الدراسة خمسة فصول، تناول الفصل األول مشكلة الدراسة   

تحدید المفاهیم، وتضمن الفصل الثاني و الثالث اإلطار النظري حول العنف أشكاله 
ونظریاته واألسرة ووظائفها وأسالیبها التربویة، وخصص الفصل الرابع لإلجراءات المنهجیة 

النتائج ، وأخیرا الفصل الخامس و الذي ضم عرض وتحلیل نتائج الدراسة، ومن أهم للدراسة
  :التي خلصت إلیها الدراسة

  
  



 ةــموضوع الدراس                                             ل األول     ــالفص

 40

  

   :نتائج الفرضیة األولى* 
صدق الفرضیة األولى أي أن هناك عالقة بین أسلوب القسوة والسلوك العنیف الذي یقوم   

  .به التلمیذ في المدرسة
  :نتائج الفرضیة الثانیة *
وجد عالقة بین أسلوب الحرمان واإلهمال وقد ظهر لنا من ت :ینص الفرض الثاني على أنه 

من التالمیذ   %57.29ا وذلك أن نسبة مخالل تحلیل البیانات أن هناك عالقة نسبیة بینه
  .الممارسین للعنف یرون أن أسرهم ال تلبي احتیاجاتهم المادیة

  نتائج الفرضیة الثالثة* 
ض على وجود عالقة بین أسلوب التفرقة داخل األسرة والعنف المدرسي، ینص هذا الفر  

  .وأكدت لنا تكرارات الجداول ونسبها صحة هذا الفرض
  نتائج الفرضیة الرابعة *
وسلوك : ةینص الفرض الرابع على أن هناك عالقة بین أسلوب التدلیل و الحمایة الزائد  

  .التلمیذ العنیف في المدرسة
  ة الخامسةنتائج الفرضی* 
ین لنا لوب التذبذب و العنف المدرسي ویتبینص الفرض الخامس على وجود عالقة بین أس 

              .من خالل تكرارات الجداول ونسبها المئویة صدق هذا الفرض
  نتائج الفرضیة العامة* 
 فتحقق فروض الدراسة مما یدعم افتراض أن أسالیب التربیة األسریة لها عالقة بالعن 
  1.مدرسيال
  دراسة زینة بن حسان :الدراسة الثالثـة 6-2-3

  "عنف التالمیذ وانعكاساته على التحصیل الدراسي: " بعنوان
  .م2007زینة بن حسان، سنة : وهي مذكرة ماجستیر مقدمة من      
بارة : قالمة، وهي دراسة وصفیة بإكمالیتي " أجریت هذه الدراسة بالجزائر بمدینة      

  . بوالیة قالمة 1962جویلیة  05لخضر و
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  :هدفت الدراسة إلى اإلجابة على التساؤالت التالیة     
 ماهي مظاهر عنف التالمیذ وماهي انعكاساته على التحصیل الدراسي للتالمیذ؟ -

  :هذا التساؤل یتفرع إلى التساؤالت الفرعیة اآلتیة 
  ما هو العنف الممارس من طرف التالمیذ؟ -
 ره؟ماهي أشكاله ومظاه -

 ماهي انعكاسات عنف التالمیذ على التحصیل الدراسي؟ -
ما هي إستراتیجیة المدرسة الجزائریة في مواجهة هذه الظاهرة؟ وكیف تساهم الخدمة  -

 االجتماعیة المدرسیة في ذلك؟
                                     .واعتمدت الباحثة في دراستها على فرضیة رئیسیة وثالث فرضیات فرعیة

 :الفرضیة الرئیسیـة* 
إن العنف الممارس من طرف التالمیذ یأخذ أشكاال ومظاهر متعددة تؤدي إلى انعكاسات 

  .سلبیة على التحصیل الدراسي
  :الفرضیات الفرعیة* 
  .یأخذ العنف عند التالمیذ مظاهر وأشكال مختلفة -
  .ف الممارس من طرف التالمیذ یؤدي إلى انعكاسات سلبیة على التحصیل الدراسيالعن -
إن اآللیات المدرسیة المستعملة للتقلیل من ظاهرة العنف عند التالمیذ تعرف العدید من  -

  .النقائص و السلبیات، مما یؤثر على فعالیتها في مواجهة هذه الظاهرة
احثة المنهج الوصفي العتبار هذا المنهج ال أما عن منهج الدراسة فقد استخدمت الب -

خالل  إلى عملیة التحلیل و التفسیر، من یتوقف عند حدود الوصف واالستكشاف، بل یتعداه
الربط بین عناصر الموضوع ومتغیراته، فقد حاولت في هذه الدراسة تحلیل و تفسیر البیانات 

ف عند التالمیذ و التحصیل المتحصل علیها میدانیا، ومحاولة الربط بین ظاهرتي العن
  .امالدراسي وتحلیل العالقات الممكنة بینه

وبالنسبة ألدوات البحث فقد طبقت الباحثة أداة المالحظة لجمع البیانات، كما      
آرائهم حول  ةلمعرف یناستخدمت أداة المقابلة المقننة مع األساتذة، رؤساء األقسام واإلداری

  المناسبة للوقوف على حقیقتها وقد تضمن دلیل المقابلة  هذه الظاهرة، وجمع المعلومات
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أسئلة وطبقت كذلك الباحثة أداة االستبانة لجمع البیانات المیدانیة على عینة ) 10(عشرة 
المدیر، ( األساتذة مسؤولي األقسام واإلداریین : ، ویتمثلون في)بویینالفاعلین التر ( من 

سؤاال تم صیاغتها  48وقد احتوت االستبانة على )  نمستشار التربیة والمساعدین التربویی
  .وفقا لتساؤالت وفرضیات البحث موزعة على أربعة محاور

 14م ـ، واإلداریین وعدده35رؤساء األقسام وعددهم  ةوتكونت عینة الدراسة من األساتذ     
عدد لیصل ال)  مساعدین تربویین 8مدیرین، مستشارین للتوجیه، مستشارین للتربیة، ( 

  .مبحوث 49اإلجمالي للمبحوثین إلى 
العنف، العنف المدرسي، العنف عند التالمیذ، : ا المفاهیم األساسیة للدراسة هيأم     

  .جتماعیة المدرسیةإلالتحصیل الدراسي، الخدمة ا
 -فرضیات -وقد تضمنت الدراسة ست فصول، حیث تناول الفصل األول اإلشكالیة     

، وتضمن ) مجاالت البحث –التقنیات  -المنهج( لمنهجیة للبحث المفاهیم، ثم األسس ا
  ري للدراسـةـادس اإلطـار النظـي والثالث والـرابع، الخامس والسـالفصـل الثان

العنف، المقاربات النظریة للعنف، عوامل العنف عند التالمیذ، عنف التالمیذ والتحصیل (  
 تحلیل العالقات الممكنة بینهماالدراسي، و  الدراسي، انعكاسات عنف التالمیذ على التحصیل

(.   
الفصل السادس واألخیر ضم إستراتیجیة المدرسة الجزائریة في مواجهة عنف         

التالمیذ وفي األخیر عرض النتائج والتوصیات ولقد توصلت الباحثة إلى مجموعة من 
  :أهمها ما یلي النتائج ومن

  :أنواع متعددة تتمثل في العنف الممارس من طرف التالمیذ یأخذ -1
، عنف التالمیذ تجاه اإلدارة والعنف تجاه األساتذةعنف بین التالمیذ، عنف التالمیذ ال -

  .تجاه الممتلكات المدرسیة
العنف الجسدي، اللفظي والمعنوي، : وكل نوع من هذه األنواع یبرز في مظاهر متنوعة -

 .وكذلك تحطیم وتشویه الممتلكات
التالمیذ بمختلف أنواعه ومظاهره، له انعكاسات سلبیة  العنف الممارس من طرف -2

 :على التحصیل الدراسي، تتمثل في
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 .إعاقة السیر الحسن للدروس -

ضعف التركیز واالنتباه، عدم االهتمام بأداء : ضعف اهتمام التالمیذ بالدراسة من خالل -
اطات الواجبات المدرسیة باستمرار وعدم تحضیر الدروس ونقص المشاركة في النش

 .المدرسیة
 .الغیابات المتكررة والتأخیر في الحضور -

 .العالقات التربویة السلبیة مع األساتذة واإلداریین ومع الزمالء -
وكل هذه اآلثار تؤدي إلى ضعف وانخفاض التحصیل الدراسي للتالمیذ العنیفین وغیر 

  .العنیفین، سواء داخل القسم أو على مستوى المؤسسة التربویة ككل
ني من العدید لیات التي وضعتها المؤسسات التربویة لمواجهة هذه الظاهرة تعاإن اآل -3

ثر سلبا على فعالیة ونجاعة إستراتیجیة المدرسة الجزائریة في من النقائص وهو ما أ
 .1الوقایة والعالج من ظاهرة العنف عند التالمیذ بمختلف أشكاله وانعكاساته

  :بقةاستفادة الباحثة من الدراسات السا 6-3
  :تتمثل جوانب االستفـادة من الدراسات العربیة و الجزائریـة السبعة السابقـة فیما یلي        

 :ستفادة النظریـةإلا 1- 6-3  
الذي  یستفاد من الدراسات السابقة نظریا في إثراء اإلطار النظري للدراسة الحالیة     

ت التي حاولت تقدیم تفسیرات یتمثل في التراث المعرفي الخاص بالعنف و أهم النظریا
من  ستفادةإلمنطقیة ومبررات اجتماعیة لهذه الظاهرة وتجنب نمطیة البحوث و ا

التوصیات التي وردت في هذه الدراسة التي تحث على إجراء المزید من الدراسات التي 
تتعلق بمظاهر العنف في المؤسسات التربویة، و یستفاد منها أیضا في التطرق إلى 

 إلى واضیع التي لم تتناولها الدراسات السابقة أو تناولت جزء منها، باإلضافةبعض الم
ستفادة من النتائج التي توصلت لها الدراسات السابقة و مقارنتها مع نتائج الدراسة إلا

  .الحالیة
  
  

  : االستفادة المیدانیة 6-3-2  
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ى میدان الدراسة یستفاد من هذه الدراسات السبعة السابقة میدانیا في التعرف عل     
ستفادة إلالذي طبقت علیه هذه الدراسات و التعرف على بعض التطبیقات المیدانیة و ا

  .منها في الدراسة الحالیة
  : االستفادة المنهجیة 6-3-3
ستفادة من الدراسات السابقة منهجیا في الرجوع إلى بعض المناهج البحثیة إلیمكن ا     

ستفادة من التصمیمات المعدة لهذه الدراسة في إلالتي استخدمت فیها و طرقها و ا
ومنها  أیضا االستفادة من بعض األدوات المعدة لجمع البیانات المیدانیة ،الدراسة الحالیة
ستفادة إلذه الدراسات و اـة في هـو بعض األسالیب اإلحصائیة المستخدم استمارة البحث

  .أیضا من طریقة اختیار العینة
     :        ابه بین دراسة الباحثة و الدراسات السابقةأوجه التش 6-4-1    
    : الدراسات العربیة 1- 1- 4- 6   
  :تتمثل أوجه التشابه بین دراسة الباحثة و هذه الدراسات في عدة جوانب أهمها    
علي بن عبد الرحمان الشهري و عامر بن شایع بن  (دراستي الدراسة الحالیة و تتشابه  -

وتشترك  في المؤسسات التربویة، مظاهر العنفعن  نهما یبحثانكو  )محمد البشري 
  .الدراسة الراهنة معهما في التطرق لبعض المفاهیم األساسیة

تتفق دراسة فهد بن علي عبد العزیز الطیار مع الدراسة الراهنة في دراسة موضوع  -
  .اسیةالعنف المدرسي، وتشترك الدراسة الراهنة معه في التطرق لبعض المفاهیم األس

في دراسة العنف لدى دراسة فوزي أحمد بن دریدي كما تتطابق الدراسة الحالیة مع  -
وتشترك الدراسة الراهنة معه في التطرق لبعض  التعلیم الثانوي، التالمیذ في مؤسسات

 .المفاهیم األساسیة

هج الوصفي و اعهم المني اتبـة الحالیة فـالسابقة مع الدراس ة األربعـاتفقت الدراسات العربی -
  . كأداة لجمع البیانات المیدانیة استخدام االستبانة

  
  
  
  

 
 :الدراسات الجزائریة 6-3-4  
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تتمثل أوجه التشابه بین الدراسة الحالیة و الدراسات الجزائریة الثالثة السابقة في عدة 
  :جوانب أهمها

لبحث في طبیعة في ا )سلیمة فیاللي ونزیهة خلیل ( دراستي  تلتقي الدراسة الحالیة مع -
   .العنف المدرسي

 ةحد المتغیرات المتمثلفي البحث في أ تتطابق الدراسة الحالیة مع دراسة زینة بن حسان  - 
 .في العنف لدى التالمیذ

في إتباعهم المنهج الوصفي  الدراسة الراهنةة الثالثة السابقة مع ـاتفقت الدراسات الجزائری -
وتشترك الدراسة الراهنة معهم أیضا  .نات المیدانیةو استخدام االستبانة كأداة لجمع البیا
 .في التطرق لبعض المفاهیم األساسیة

  : أوجه االختالف بین دراسة الباحثة و الدراسات السابقة   6-4-2
  :یمكن توضیح جوانب االختالف من حیث الهدف و المجال كما یلي         

  :من حیث الهدف 6-4-2-1
  : الجزائریة السابقة على التوالي و العربیةاستهدفت الدراسات        

  :دراسة علي بن عبد الرحمان الشهري       
التعرف على طبیعة و أشكال العنف داخل المدارس الثانویة بمدینة الریاض من وجهة  -

نظر األساتذة و اإلداریین و التالمیذ، و هل توجد فروق بین األساتذة و اإلداریین و التالمیذ 
  .للعنف في نظرتهم

  ). العمر –الدخل الشهري  -الحي السكني (هل یختلف العنف لدى التالمیذ باختالف  -
  :دراسة فهد بن علي عبد العزیز الطیار   
 -التنشئة األسریة( جتماعیة المؤدیة للعنف لدى طالب المرحلة الثانویةمعرفة العوامل اإل -

البیئة  -لمستوى التعلیميا -الوضع االجتماعي -جماعة الرفاق - المستوى االقتصادي
 .) المدرسیة
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  :دراسة عامر بن شایع بن محمد البشري      
الكشف عن دور المرشد الطالبي حیال العنف المدرسي إضافة إلى الوقوف على مظاهر  -

من الناحیة الدینیة و العنف السائد بالمدرسة و التعرف على أسباب العنف المدرسي 
النفسیة و دور البیئة المدرسیة في العنف المدرسي من وجهة نظر جتماعیة األسریة و اإل

  .المرشد الطالبي
  :دراسة فوزي أحمد بن دریدي      

معرفة واقع العنف و تمثالته و عوامله في المرحلة الثانویة في الجزائر إضافة إلى تحدید  -
راسة العوامل  حجم انتشار ظاهرة العنف لدى تالمیذ التعلیم الثانوي في الجزائر و د

  .السوسیولوجیة المؤدیة إلى عنف التالمیذ كذلك دراسة تمثالت التالمیذ للعنف المدرسي
  :دراسة سلیمة فیاللي     
التعرف على األهمیة النسبیة لألسرة، فیما یتعلق باكتساب الطفل و المراهق لسلوك  -

  .العنف
األسرة و بین ممارسة  التعرف على العالقة بین أسالیب التنشئة المستخدمة داخل -

   .التالمیذ لسلوك العنف
 .التعرف على األهمیة النسبیة للمدرسة في اكتساب التالمیذ لسلوك العنف -

التعرف على العالقة بین األسالیب التعلیمیة المستخدمة داخل المدرسة وبین ممارسة  -
  .التالمیذ لسلوك العنف

  :دراسة نزیهة خلیل     
  .میذ إلى ممارسة العنف في المدرسةبالتل لتربیة األسریةمعرفة عالقة أسالیب ا  -

  :دراسة زینة بن حسان     
  .معرفة مظاهر عنف التالمیذ و ما هي انعكاساته على التحصیل الدراسي -

  :فتهدف إلى الدراسة الراهنةأما 
وي من وجهة نظر األساتذة ـذ في مؤسسات التعلیم الثانـمعرفة مظاهر العنف لدى التالمی -

 .و اإلداریین
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التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائیة بین آراء األساتذة و اإلداریین لمظاهر  -
 .العنف لدى التالمیذ في مؤسسات التعلیم الثانوي

  :من حیث المجال 6-4-2-2
  :شملت الدراسات العربیة السابقة على التوالي عدد من المجاالت هي   
المدارس الثانویة بمدینة الریاض الشهري مجالها دراسة علي بن عبد الرحمان  -  
  .)السعودیة(
( اض ـة الریـة بمدینـة الثانویـلمرحلا اي عبد العزیز الطیار مجالهـة فهد بن علـدراس -  

      .)السعودیة

( اض ـة الریـة بمدینـة الثانویـالمرحلة عامر بن شایع بن محمد البشري مجالها ـدراس -  
 .)السعودیة

  .المدارس الثانویة الجزائریة بوالیة سوق أهراسراسة فوزي أحمد بن دریدي مجالها د - 
  .أما الدراسة الحالیة مجال دراستها مؤسسات التعلیم الثانوي ببلدیة بسكرة - 
لدراسة مع دراسة زینة بن أما الدراسات الجزائریة فتختلف الدراسة الحالیة في مجال ا      

: فهوة ـالدراسة الراهنأما مجال كمالیة بوالیة قالمة، إلة اـحلر التي طبقت على المحسان 
ة ـسلیمة فیاللي ونزیه( في حین تتفق مع دراستي  .ة بسكرةـمؤسسات التعلیم الثانوي ببلدی

 .في مجال الدراسة) خلیل 

السابقة األربعة على و الجزائریة و تختلف الدراسة الحالیة مع الدراسات العربیة   
  :اختیار عینة الدراسة التوالي في

  .كانت عینتها من المعلمین و اإلداریین و التالمیذدراسة علي بن عبد الرحمان الشهري  -
كما  ،من طالب المرحلة الثانویة كانت عینتهدراسة فهد بن علي عبد العزیز الطیار  - 

المرشدین لمدراء و الوكالء و المعلمین و اطبقت استمارة المقابلة الشخصیة على عینة من 
  .الطالبیین

  .كانت عینتها على المرشدین الطالبییندراسة عامر بن شایع بن محمد البشري  -
  
  

  .طبقت عینتها على التالمیذ دراسة فوزي أحمد بن دریدي  -
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ا الدراسة الحالیة في عینة متختلف معهاألولى والثانیة  أما الدراسات الجزائریة السابقة  
  :البحث على التوالي

  .كانت عینتها على التالمیذة سلیمة فیاللي دراس -
  .كانت عینتها على التالمیذدراسة نزیهة خلیل  -

  .    أما الدراسة الحالیة فإن عینتها سوف تكون من األساتذة و اإلداریین في المرحلة الثانویة


