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  :)الثانویة( مؤسسة التعلیم الثانوي  -1

تعد مؤسسة التعلیم الثانوي العام مؤسسة عمومیة للتعلیم تتمتع بالشخصیة المعنویة   
   1: واالستقالل المالي، وتدعى المدارس الثانویة والمتاقن ویمكن التعرف عنها كالتالي 

    :التأسیس واإلنشاء  .1.1
ة الوصیة الشبكة الوطنیة لمؤسسات التعلیم تحدد مصالح الخریطة المدرسیة بالوزار 

الوطني والمنشآت األساسیة الثقافیة والتربویة والریاضیة التابعة لهذه المؤسسات تستند 
  .مسؤولیة إنجازها للوالي بالتعاون مع مدیر التربیة بالوالیة

  :التسییر والتأطیر . 1.2
بالتربیة و یساعده ثالثة مؤسسة التعلیم الثانوي مدیر یعینه الوزیر المكلف  یسیر

  :مساعدین على األقل هم 
إلى جانب  .للتربیة ينائب المدیر للدراسات، والمسیر المالي والمستشار الرئیس -

  .مجلس التوجیه والتسییر المتكون من أعضاء شرعیین وأعضاء منتخبین
 .األعضاء الشرعیون هم المدیر ومساعدوه من الفریق اإلداري -
األساتذة والموظفین غیر المدرسین والتالمیذ  ام ممثلو األعضاء المنتخبون ه -

 .وأولیائهم
یتولى هذا المجلس البث في المیزانیة والتنظیم العام للمؤسسة والسهر على حسن 
تطبیق التوجیهات الصادرة عن سلطة الوصایة، ویقدم اقتراحات بخصوص المسائل 

  .المتعلقة بالتربیة
  :نظام الدراسة . 1.3
سة في مؤسسات التعلیم الثانوي ثالث سنوات على العموم وتتفرع ثالثة فروع مدة الدرا    

  :هي 
  .تعلیم ثانوي عام -1
 .تعلیم ثانوي متخصص -2
 .تعلیم ثانوي تكنولوجي ومهني -3

 .تختم بشهادة البكالوریا -4

                                                
 .39: ذكره، ص مرجع سبق : أحسن لبصیر  1
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  :التسییر المالي . 1.4

 بتحضیر المیزانیة بمساعدة المسیر الماليیقوم مدیر مؤسسة التعلیم الثانوي   
ویعرضها على مجلس التوجیه و التسییر للمداولة فیها ثم یرسلها إلى سلطة الوصایة 
للمصادقة علیها، وبعد ذلك یتولى المدیر بصفته آمرا بالصرف اإللتزام  بالنفقات واإلذن 
بالصرف في حدود سنة مالیة، ویساعده في ذلك مسیر مالي بصفته محاسبا یتولى حسابات 

ها المنقولة والعقاریة لتحقیق أهداف مؤسسة التعلیم الثانوي وصیانة المؤسسة وتسییر أموال
  1.أمالكها

  :أو تلمیذ المرحلة الثانویة مرحلة المراهقة - 2  
إن التعلیم الثانوي یقابل مرحلة نفسیة هامة، هي مرحلة ما بعد الطفولة أو مرحلة 

  .) Adolescence( المراهقة 
  :شخصیة التلمیذ المراهق 2-1      

المراهقة مرحلة حساسة وحاسمة في حیاة الفرد إذ أثناءها یبدأ التحول الفیزیولوجي   
والسیكولوجي من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد كما یعاني خاللها الفرد العدید من 

  .المشكالت التوافقیة تستدعي الراشدین االنتباه إلیها ومساعدة المراهق على تجاوزها
ستقاللیة إلن اعتیادیة الطفولة على والدیه إلى اـه المرحلة ینتقل مالفرد خالل هذـف     

  .جتماعي للراشدینإلوالنضج ا
مرحلة االنتقال من : " مراهقة للتعاریف السابقة بأنهاالشكل یمكن إضافة تعریفات للوبهذا     

عضویة الطفولة إلى الشباب وتتسم بأنها فترة معقدة من التحول و النمو، تحدث فیها ثغرات 
  2."ونفسیة وذهنیة واضحة تقلب الطفل الصغیر عضوا في مجتمع الراشدین

فترة التحول الفیزیقي نحو النضج، وتقع بین : " مكن أن تعرف المراهقة أیضا بأنهاوی
بدایة سن النضوج وبدایة مرحلة البلوغ، ویحددها بعض علماء النفس عادة في سن الثانیة 

  ختالف الثقافات، كما أن التجاهات نحو المراهقة باعشر أو الثالثة عشر، وتختلف ا
  
  

                                                
 .40: أحسن لبصیر، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .332: ، ص1981 دمشق، مطابع مؤسسة الوحدة،: ، علم النفس الطفولة و المراهقة: مخول مالك سلیمان 2
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اط الثقافیة ـو السیكولوجي للمراهقة یختلف أیضا طبقا الختالف األنمي ـاألثر اإلجتماع

  1.جتماعیةواإل
شامل ینتقل خاللها الكائن  نمو فترة: " األكثر شیوعا هو أن المراهقة هي ولكن التعریف     

 13إلى مرحلة الرشد وتمتد في العقد الثاني من حیاة الفرد من البشري من مرحلة الطفولة 
  2."سنة أو قبل ذلك بعام أو عامین 19إلى 
ن وبهذا الشكل تكون مرحلة المراهقة مرحلة حاسمة و حساسة في نفس الوقت، إذ یمك    

عن جتماعي إذا لم توجه له العنایة الكافیة في إطار بحثه للمراهق أن ینحو منحى العنف اإل
شباعه لحاجاته اإل   جتماعیة واندفاعه نحو الظهور و الثورة على الواقع الذي هویته، وإ

كما یمكن أن یوظف هذه االندفاعات و الطاقات . من حوله، والرغبة في التغییر السریع
توظیفا حسنا من خالل توجهه نحو بناء نفسه و االستفادة من جهوده واكتساب مهارات 

  .ومعارف جدیدة
  :خصائص النمو في مرحلة المراهقة  2-2

ما أن بیقصد بالنمو التغیر الذي یحدث للكائن الحي في نظام معین في مدة زمنیة و 
ویعتبر النمو  3.النمو یمر بمراحل متعددة فكل مرحلة تؤثر في الحقتها كما تؤثر في سابقتها

نمو الوظیفي الجسمي من أهم مظاهر نمو المراهق وتبدو مظاهر هذا النمو مع بدایة ال
"  الجسمیة و العضویة" و الخارجیة " الفیزیولوجیة " للغدد، وفي نمو األعضاء الداخلیة 

ونمو الجهاز العظمي وأثر كل ذلك على النمو الطولي و الوزني ولما كانت مرحلة المراهقة 
ائیة سریعة لذا فهي تشمل جمیع جوانب المراهق الداخلیة و الخارجیة، وتسیر ممرحلة ن

رعة منتظمة لیتم التناسق واالتزان بین جمیع هذه المكونات، ویعتبر النمو الجسمي أحد بس
  .مظاهر النمو الفیزیولوجي

  
  
  

                                                
 . 18: مرجع سبق ذكره، ص: محمد عاطف غیث 1
 .332: ص: مرجع سابق: مخول مالك سلیمان 2
 .55:، ص1989جامعیة للدراسات، بیروت، ، المؤسسة ال، الطبعة الثانیةيعلم النفس التربو : توما جورج خوري 3
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  :النمو الفیزیولوجي 2-2-1

نمو وظائف أعضاء الجسم الداخلیة المختلفة مثل نمو " یقصد بالنمو الفیزیولوجي   
الهضم واإلخراج و النوم والتغذیة  غط الدم و التنفس وضالجهاز العصبي وضربات القلب و 

  1.و الغدد الصماء التي تؤثر إفرازاتها في النمو
وعلیه فإن النمو الفیزیولوجي هو مجموعة من العملیات الحیویة التي ال تخضع   

داخل جسم المراهق تنعكس بذلك على المظهر الخارجي  للمشاهدة البصریة و التي تحدث
قال الفرد من فترة ز بعض الهرمونات التي تساعد على انتحیث تبدأ الغدد الصماء في إفرا

خصائص الإلى مرحلة البلوغ، ویصبح بذلك مستعدا لإلنجاب أي بروز  الفتوة و الصبى
  .على المراهقة ومؤشر من مؤشرات بدایتها اناإذالثانویة األولیة للجنس وعلیه فالبلوغ 

  :)النمو الخارجي( النمو العضوي أو الجسمي  2-2-2
النمو الهیكلي، نمو الطول و الوزن إضافة إلى  :العضويیقصد بالنمو الجسمي أو   

ن البشرة و و ة وأعضاء الجسم، صفات الجسم الخاصة بنسب الجسم ولـالتغیرات في أنسج
ولذا فالمراهق مع بدایة هذه المرحلة تنصب اهتماماته حول التغیرات التي  2،الخ...الشعر

أحدهما داخلي وهو  " ،حیث یؤثر في النمو الجسمي عامالنتطرأ على الجسم بشكل عام، 
ولما كان  3،"الوراثة واآلخر خارجي وهو البیئة وال یمكن فصل العاملین أحدهما عن اآلخر

النمو الجسمي للمراهق سریع فإن هذه المرحلة تعتبر مرحلة طفرة من درجة سرعة النمو، ال 
سنة عند  14-10و تبدأ فترة النمو فیها بین  یفوقها في النمو إال مرحلة ما قبل المیالد

سنة عند اإلناث  18سنة عند الذكور، ویستمر النمو حتى سن  15إلى  12اإلناث، ومن 
  .وسن العشرین عند الذكور

ولعله من األمور الهامة في النمو الجسمي االنسجام بین الطول و الوزن بحیث   
النمو في هذه الفترة وفق معاییر وقوانین  ویسیر یصبح جسم المراهق مقبوال إلى حد بعید 

التي سار علیها خالل فترة الطفولة السابقة من حیث النمو الطولي و العرضي و التتابع 
  واالستمرار ونحو ذلك ولكن الزیادة و السرعة التي یتصف بها النمو الجسمي في الفترة 

                                                
 .55:، مرجع سبق ذكره، ص توما جورج خوري 1
 .113: ، ص1996ر الكتب العلمیة، بیروت، ، داالصحة في منظور علم النفس: الشیخ كامل عویضة 2
 .118: نفس المرجع، ص 3
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جعلها جدیرة بالدراسة سنة تقریبا تجعل لهذه المراحل طابع خاصا ممیزا ی 18-12من 

المستقلة وكل مراهق یمر بهذه المرحلة كغیرها من المراحل یعتبر وحدة مستقلة له سرعته 
ولعل من أهم  1.الخاصة وتكوینه الخاص ومزاجه وبیئته النفسیة واالجتماعیة الخاصة

  .التغیرات التي تالحظ على المراهق نجد النمو الطولي وزیادة الوزن
  :قليالنمو الع 2-2-3

 لمراهقین اهتماما یتناسب مع أهمیتههتم العلماء بدراسة النمو العقلي في مرحلة اا
حداث ي إكإحدى الركائز األساسیة في تكوین شخصیة المراهق فهو األساسي األول ف

ألن القدرة العقلیة في هذه المرحلة تنمو أكبر منها في المراحل  جتماعیة،التكیف مع البیئة اإل
والتطور في هذه القدرات یساعد على تكیف  تمل نضجها في نهایة هذه المرحلة،ویك .السابقة

جتماعي وهذا مرتبط بدون شك بنوع التنشئة األسریة التي اإلالمراهق كما ذكرنا على التكیف 
یتلقاها المراهق وهناك نوعان من القدرات والعملیات التي تنمو أثناء المراهقة منها القدرات 

وهناك القدرات الخاصة كالقدرات  )و التذكر والتفكیر واالنتباهكالذكاء  (فیة والعملیات المعر 
  2.اللفظیة والقدرات العددیة والمیكانیكیة وغیرها إضافة إلى المیول

    :النفسيو ـالنم 2-2-4
هه االتجاه نحو الذات الذي یصل إن المالحظ والمتبع للسلوك في هذه الفترة یثیر انتبا

كز ن لكنه إلى حد التمركز حول الذات لكنه یختلف في مضمونه عن تمر د بعض المراهقیعن
جتماعي ما یؤهله د بلغ من النمو العقلي والنضج اإلیكون قالطفل حول ذاته ألن المراهق 

معرفة  إلىللتمییز بین ذاته والذاتیات األخرى، وتهدف من خالل هذا المظهر السلوكي 
حیث نجده  .ذ شعور المراهق بذاته صورا كثیرةض لها، ویأختعر یالتحوالت التي  أسباب

ته مع اآلخرین، كما أنه یعقد المقارنات بینه وبین ایعتني بمظهره الخارجي وبملبسه وعالق
شعر أن ذاته الجسمیة لیست كما یتصورها ولذا  إذا غیره ممن هم في سنه مما یشعره بالقلق،

العمریة لدرجة تجعله یقلدهم في  لطبیعي أن یتأثر المراهق بنظرائه من نفس فئتهفمن ا
  الحدیث و الملبس وفي كثیر من جوانب سلوكهم كما قد 

  

                                                
 .42: ص ،1997مؤسسة الكتب الثقافة، بیروت،  الطبعة الثالثة، ،السالم وعلم النفستربیة المراهق بین ا: محمد السید الزعبالوي 1
 .343: ، صبدون سنة نشر ، دار النهضة العربیة، بیروت،أسسه النظریة و التجریبیة -علم النفس التربوي: خیر اللـه السید 2
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ومن ارتباط المراهق برفاقه  وویبد یؤثر األصحاب أحیانا على سمات واتجاهات أخرى،
اآلباء السیطرة وتوجیههم والحد من  محاولة إلى برمتها وكأن مشاكل المراهقین ترجع

  .1اتهمنشاط
مو الذات لدى المراهق، تفادي مشاركة اآلخرین اهتماماتهم ومشاكلهم ومن مظاهر ن

ن معاملة الكبار له الذین یراهم والضیق كتعبیر عن عدم الرضا ع والتذمروعدم اقشاء أسراره 
وغیر شاعرین بمشاكله وانشغاالته، وكثرة انتقاده ألسالیب المعاملة األسریة  غیر متفهمین له

  .بالغ وفعال المنتقصة من قیمته كشخص
تغییر عاداته وسلوكه اإلجتماعي وعالقاته  إلىوالشعور بالذات یؤدي بالمراهق 

  علیه یشعر بعدم الرضا عن فهذا النمو یعني أن المراهق أصبح كبیرا، وبناء  جتماعیة،اإل
المعاملة التي یتلقاها من األسرة والتي ال تتغیر بنفس السرعة ویشعر المراهق بالوحدة فهو لم 

  2.عالم الكبار إلىعالم األطفال ولم یصل  إلىعد ینتمي ی
  :النمو الحركي 2-2-5

میة النمو الحركي المنبثق عن الجمعیة األمریكیة للصحة والتربیة یجاء تعریف أكاد
حیث قدم تعریفا مفاده أن  بما یفید المعنى السابق للنمو الحركي، ،1980الترویح عامالبدنیة و 

والعملیات  اإلنسانالتغیرات في السلوك الحركي خالل حیاة  النمو الحركي عبارة عن
ونظرا للتغیرات الجسمیة التي یتعرض لها المراهق من زیادة  3.المسؤولة عن هذه التغیرات

وجود تناسق في النمو  إلىن هذا سیؤدي حتما ل والوزن وزیادة القوة العضلیة فإفي الطو 
الزیادة الكبیرة في القوة العضلیة بدء بالطفولة وهذا ما نالحظه من خالل  الحركي للمراهق،

  .مرحلة المراهقة إلىالمتأخرة 
فیما بین سن الحادیة  اإلنسانالقوة الجسمیة یكتسبها  إن فلقد أوضحت الدراسات

وسرعة التنفیس الحركي عند المراهقین عشرة والثامنة عشرة من العمر، كما تزداد قابلیة 
جانب وصوله ذروة الفعالیة  إلىذروة قدرته الجسمیة بنفس الوقت حیث یصل المراهق 

   اتالحركیة ولذا فان التنسیق الحركي بالنسبة للمراهق خاصة لؤلئك الذین تستهویهم الفعالی
  

                                                
 .360: ، ص2000لجامعیة، االسكندریة، ة ا، المكتبعلم النفس النمو الطفولة و المراهقة: رمضان محمد القذافي 1
 .123: ، ص2000ة الجامعیة، االسكندریة، ، المكتبالسلوك االنساني: انتصار یونس  2
 .38: ، ص1999الفكر العربي، القاهرة،  ، دارمدخل للنمو المتكامل للطفل والمراهق -النمو الحركي: أسامة كامل راتب 3
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فترة  الدراسات بأن قدرة الذكور الحركیة تستمر بالتحسن خالل إحدىالریاضیة وقد أوضحت 
لم یتم تسجیل أي اختالف بینهم حتى سن الثالثة فانه  اإلناثوأنه بالمقارنة مع  1.المراهقة

  .اإلناثعشر حیث یبدأ الذكور بالتفوق السریع على 
أن معرفة حجم الكتلة العضلیة بالنسبة لوزن الجسم تعتبر أحد  إلى اإلشارة روتجد 

المؤشرات لتقدیر نمو القوة العضلیة لمرحلة الطفولة و المراهقة ویمكن التحقق من ذلك 
  لى أن الفروق في حجم العضالت إ 1990و یعتبر مالینا عام وزن الجسم بمعلومیة 

ي للمراهق بالنمو كما یرتبط النمو الحرك ین،سالوزن تكون طفیفة بین الجن إلىنسبة 
  جتماعي فمن المهم للمراهق أن یشارك بكل ما أوتي من قوة في مختلف أوجه النشاط اإل

مختلف المهارات الحركیة و یتطلب ذلك القیام بوسط جماعته الذات  إلثباتالجماعي وذلك 
  2.و العزلة االنسحاب إلىلم یتحقق له ذلك فان المراهق یمیل  إذاللقیام بهذا النشاط و 

  :النمو الجنسي 2-2-6
جتماعیة والنفسیة ویبدأ هذا الدور مع ع الجنسي دورا هاما في حیاتنا اإلیلعب الداف

قوة هذا الدافع والرغبة في االتصال الجنسي وینشأ هذا حیث یشعر المراهق ب فترة المراهقة،
الشعور نتیجة نشاط یحدث في الغدد الجنسیة وظهور هذا الدافع ال یعني بالضرورة أن الفرد 

نجاقد اكتمل نضجه بما فیه الكفایة وأصبح قادرا على تأسیس بیت    .أطفال بوإ
من  هوهیأ لل ورتب له خلقه اهللا لیعم اإلنسانطاقة حیویة في كیان  إذنفالجنس 

ب الطاقة الجسدیة لیسیرا معا متوازیین واكالمشاعر واألفكار في داخل النفس ما یوائم وی
متساندین، متالقیین كما یحدث في كل المسائل الحیویة األخرى ثم رتب له من التنظیمات 

  3.والتوجیهات والتشریعات ما یحقق أهدافه في أسلم وأنظم وضع
علماء التحلیل النفسي من العلماء وعلى رأسهم فروید و أتباعه من  لكثیرولقد نادى ا

هذه أن  إالبأن حرمان هذه الحاجة األساسیة یعتبر من العلل الرئیسیة لسوء توافق الشخصیة 
  أن األمر المهم  إال 4،النظریة تم االعتراض علیها من قبل الكثیر من العلماء
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 إمكانیةخر فیه ؤ هذه الحاجة العضویة في وقت ت باعشإهنا كیف نساعد هذا المراهق على 
  . بطریقة غیر شرعیة یانهإتالقدرة على الزواج وكذلك 

نماتلبیة الدافع الجنسي بالطریقة المشروعة ال لتلبیته لذاته  إلى ووهو یدعالدین  إن  وإ
نجابأسرة  إقامةلغایة أسمى وهي  لقائیا ایة التنم تأطفال وتنشئتهم تنشئة صالحة وهذه الغ وإ

وهو نظام األبوة و األمومة وحفظ هذا النظام وحمایته ورعایته والقیام على  بل بنظام معین
  أعباء نظام ال تتناسب مع إمكانیة المراهق  جمیع متطلباته المادیة والمعنویة

النفسیة حتى الحاالت النادرة التي تتحمل فیها أسرة المراهق كافة األعباء المالیة  هواستعدادات
تي یتطلبها هذا النظام فإن استعدادات المراهق النفسیة وقدراته العقلیة ترهقها الجوانب ال

  1.األخرى التي یتطلبها نظام األسرة في اإلسالم
ولذا من واجب األسرة أن تهتم بالمراهق وهذه قضیة مسلمة ال خالف فیها بین علماء     

 ة والمتابعةـقرر حاجة المراهق إلى المالحظماع، فالجمیع یـة و النفس واالجتـة والتربیـالشریع
ومستواه النمائي وخاصة من الناحیة الجنسیة، فقد یقع  والتوجیه باألسلوب المناسب لسنه

ذكرا أو أنثى فریسة لصحبة منحرفة فیظللونهم أو قد یلجأ المراهق إلى مصادر  سواءالمراهق 
ع أو المصادر غیر صادقة قد تؤدي المعرفة وقد تكون هذه المراجخفیة متنوعة یلتمس منها 
الذین یمارسون وتشیر بعض البحوث إلى أن أكثر المراهقین  -به إلى انحرافات جنسیة

هم األطفال المضطهدون أو المهملون أو المنبوذون ممن ال یحضون إنحرافات جنسیة 
قدوا التربیة ویكتسب أغلب المراهقین األفكار الجنسیة المنحرفة من مراهقین ف 2،برعایة األسرة

و التوجیه داخل األسرة، فیزودون غیرهم باألفكار و الممارسات المنحرفة التي تقع دون وعي 
من المراهق أو إدراك وهو في الوقت نفسه ال یجد توجیها مناسبا من الوالد أو المدرس أو 

ده الفطریة لألعضاء التناسلیة لیقو  المرشد لیعرفه بأسلوب علمي راق عن طبیعة الوظائف
لدوافع الجنسیة في هذه المرحلة حتى ال یتورط في االنحرافات لإلى معالجة صحیحة تفاعلیة 

ولذا وجب على األسرة  3،جتماعيي تؤثر على نفسیته وعلى سلوكه اإلالجنسیة السلوكیة الت
  أن تكون على استعداد ویقظة دائمین في 
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تق األسرة في حالة وقوع أي انحراف مراقبة وتوجیه هذا المراهق، فكل المسؤولیة تقع على عا
  .جنسي

         :النمو االنفعالـي 2-2-7
إن للجانب االنفعالي في مرحلة المراهقة من األهمیة ما للجانب الجسمي، حیث لم 
یعد المراهق ذلك الطفل الذي یأمر فقط وینفذ دائما بل أصبح له من الوعي ما یمكنه من 

لطبیعة الطور الذي یمر به وما ینشأ ه ولعل األمر یعود تكثر انفعاالتالرفض وعدم القبول ف
عنه من طاقات واستعدادات وقدرات جسمیة وعقلیة كل هذا یتفاعل لیعطي لنا صورة كاملة 

ئة أسریة تدرك خصائص هذه المرحلة وتجدر یعن شخصیة المراهق إذا ما صادفتها ب
المراهق یثور ألتفه األسباب وأن  ةاالنفعاالت تكثر في مرحلة المراهق ناإلشارة إلى أ

وأبسطها ولعل أهم المظاهر للنمو االنفعالي البارزة في هذه المرحلة نجد الخوف، الغضب، 
  .1الخ...الحب، العدوان، الغیرة،

            :الخـــوف 2-2-7-1
یعتبر الخوف من االنفعاالت المؤثرة تأثیرا واضحا في حیاة األفراد فهو انفعال فطري     
اإلنسان في مواقف الخطر التي تلحق به األذى و الضرر أو التي تهدد حیاته  عر بهشی

 بالهالك أو الموت، و الخوف مفید في حیاة اإلنسان ألنه یدفعه إلى تجنب مواقف الخطر
التي تلحق به األذى و الضرر أو التي تهدد حیاته بالهالك أو الموت، والخوف مفید في 

  2.واالبتعاد عما یؤذیه ویضره تجنب مواقف الخطرحیاة اإلنسان ألنه یدفعه إلى 
العمریة ولكن تختلف شدته ودرجته  اإلنسانفالخوف إذن موجود في كل مراحل     

ومواقفه من مرحلة إلى أخرى وذلك نتیجة لنمو إدراك الفرد على فهم المواقف المختلفة، ففي 
كالنار واألصوات الغریبة  مرحلة المراهقة نجد أن المراهق یخاف من بعض األشیاء المادیة

جتماعیة، من بینها الخوف من مقابلة الناس إلى العالقات اإلوغیرها وقد یتعدى هذا الخوف 
لناس، وتبدو أیضا هذه المخاوف و التواجد معهم و الخوف من إلقاء الخطابات أمام ا

 الحمیمینفي خجل المراهق حیث یبدو خجوال في مرافقة الجمیع ماعدا أصدقائه  جتماعیةاإل
  وهو یرید أن یترك انطباعا حسنا في نفوس الكبار واألغراب وأفراد 

  

                                                
 .347: مرجع سبق ذكره، ص  :الشیخ خالد عبد الرحمن العك 1
 .98: ص دون سنة، ، دار الشروق، القاهرة،القرآن وعلم النفس: اتيمحمد عثمان النج 2



  ويعنف التالمیذ في مؤسسات التعلیم الثان             الفصل الرابع                  

  
  
  
  

142

الجنس اآلخر، مما تنقصه الثقة بمقدرته على أن یحقق ذلك فیؤدي به الخوف حینئذ للتهیب 
جتماعیة فحسب بل تتعدى إلى صر مخاوف المراهق في العالقات اإلوال تنح 1،یاءحأو االست

  من أن الخجل الذي یعانیه المراهق یعتبر خجال مرضیا، مخاوف أخرى، فعلى الرغم 
یا من الحیاء ال خجوال منغلقا على نفسه یحب العزلة و یفمن واجب المراهق أن یكون ح

ذا ما نشأ المراهق على هذا الحال فسوف و الوحدة خوفا من الناس وهر  با من المواجهة، وإ
ى الخوف مواجهة اآلخرین ویبقیكون ضعیف الشخصیة غیر قادر على مواجهة نفسه وال 

ألن خوف اهللا یعني االستقامة في الحیاة ولقد كشفت دراسة من اهللا هو أحسن المخاوف 
عن وجود أنواع المخاوف التالیة بین البنین و البنات الكویتیین في سن  1991الصراف 

  :السادسة عشر وتتمثل في 
  .الخوف من المستقبل .1
 .الخوف من الرسوب الدراسي .2

 .من المدرسین الخوف .3
 .الخوف من تأنیب الضمیر .4

 .الخوف من اهللا .5
 .الخوف من اآلخرة .6

 
  2یبین أنواع المخاوف في مرحلة المراهقة) : 03(جدول رقم 

     
 %إنـاث %ذكـور   الرقم
1  38  19  
2  12  26  
3  12  15  
4  12  15  
5  11  13  
6  01  30  
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    1:یما یلي أهم المخاوف التي یمر بها المراهق ف عویمكننا أن نجم
  :المدرسیـةالمخاوف  - أ 

وتأتي المخاوف المتصلة بالحیاة المدرسیة و التعلیمیة في مقدمة المخاوف باعتبارها 
وتكمن في خوفه من الرسوب أو الحصول على  هاألساس المتین الذي یبنى علیه مستقبل

  .الخ...درجات ضعیفة
 :الصحیـةالمخاوف  -ب 

ببعض األمراض المزمنة التي قد تؤدي به وتكمن في خوفه من العاهات واإلصابات 
  .إلى الموت

 :األسریـةالمخاوف   - ج 

فقدان أحد الوالدین أو إصابتهم باألمراض أو الخوف على األهل  وتبدو في الخوف من
  .و األقارب

 :قتصادیـةإلاالمخاوف  -د 

وتدور في جوهرها حول الخوف من الفقر و البطالة أو وقوع األسرة في حالة اقتصادیة 
  .ةمزری

 :الخلقیـةالمخاوف  -ه 

وتبدو في شعور المراهق بالذنب واإلثم في حالة اقترافه لبعض الذنوب و الخطایا في 
حق اهللا عز وجل وتكون استجاباته لموقف الخوف عن طریق الهروب منها أو تفادیها عن 

  .طریق أسالیب هروبیة غیر صریحة كاإلغماء أو الصداع كحل للهروب من موقف معین
  :الغضـب 2- 2-2-7

یعتبر الغضب من االنفعاالت الفطریة مثله مثل الخوف ویظهر هذا االنفعال عند   
إعاقة أحد الدوافع األساسیة أو عدم إشباعها ویختلف الغضب باختالف درجة شدته تبعا 
لشدة الدوافع المعاقة عن اإلشباع وتبعا ألهمیة الهدف المراد بلوغه، وفضال عن ذلك هناك 

  تؤثر في درجة شدة انفعال الغضب مثل الطبیعة الوراثیة للجهاز  عدة عوامل أخرى
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العصبي و الجهاز الغددي وخبرات التعلم السابقة التي أدت إلى تدعیم نوبات الغضب بسبب 
والغضب كالخوف تختلف شدته  1،ما حققته في الماضي من فوائد ومكاسب شخصیة

 لغضب لدى المراهق أنه یغضب ویثورباختالف المرحلة العمریة ولعله من أبرز مظاهر ا
عندما یؤنب أو یوبخ أو ینتقد أو یكرر له النصح والموعظة ویغضب أیضا إذا لم تسر 

ذا لم یستطع انجاز ما سعى لتحقیقه وتأخذ أشكال الغضب في  2،األمور حسب ما یرام وإ
التهدید  المراهقة عدة مظاهر منها مظاهر لفظیة تبدو في الصیاح و الوعید و الشتائم و

یابه في  حیث یبدو على وجهه آثار العبوس، وهناك مظاهر حركیة وتبدو آثارها في ذهابه وإ
  .الغرفة وحتى العدوان على اآلخرین

ومن المالحظ أن أغلب المراهقات یلجأن إلى البكاء وتبقى استجابات المراهق للمواقف       
شرة في حین نجد أن استجابات ن مظاهر الطفل فاستجابات الطفل مباعالمغضبة مختلفة 

المراهق غیر مباشرة، وتبقى عادة السیطرة على الغضب یتبناها الفرد من خالل الممارسة و 
التطبیق المستمر في المواقف المغضبة، إال أنه من واجب األسرة اآلباء على وجه 

  .ةالخصوص أن یعودوا أبنائهم المراهقین منذ الصغر على ضبط انفعاالتهم بصورة عام
  :الحـب 2-2-7-3

مل األساسي في تكوین یعتبر الحب من االنفعاالت الهامة في حیاة األفراد فهو العا   
كما أنه أساسي في ترابطهم وتعاونهم وتماسكهم، فهو الذي  ،جتماعیة مع الناسالعالقات اإل

لنفیس هم إلى التعاون و التكافل وهو الذي یدفع إلى التضحیة بالنفس و اعیؤلف بینهم ویدف
  .ألجلهم
فالحب إذن في تكامله اتجاه نفسي یمیل بالفرد نحو ما یحب ومن یهوى ویرتبط من   

قریب بشحنة انفعالیة مركبة معقدة، تتناسق عناصرها ویهدف إلى إقامة عالقات مؤتلفة 
  تصل بالفرد بدعائم عالمه المحیط به التي تتصل بحفظ النوع اإلنساني في صوره 
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ا یرتبط الحب من قریب بالدافع الجنسي ویتطور في مراحله المتعاقبة المتدرجة المختلفة، ولهذ
 1.من حب الذات إلى حب الجنس اآلخر

ولعل أول مراحل هذا االنفعال تبدأ بالطفولة حیث یتعلق الطفل بحب والدیه وتشتد  
ألوفا ون مكأكثر في مرحلة المراهقة حیث أن المراهق فرد یألف الناس ویسعى جاهدا ألن ی

لدیهم ویشعر بالسعادة و الغبطة و البهجة كلما كان مع األشخاص الذین یحبهم ونظرا ألن 
  .حب المراهق محدود نسبیا بالقلیل من األفراد

نظرا ألن المراهقة هي العمر الذي تكون فیه جمیع االنفعاالت أقوى من المعتاد فإن      
الذي یمتص الفرد ویدفعه للبحث عن  یتمیز بالقوة وهو من النوع لآلخرینحب المراهق 

االتصال بمن یحب وهو یشعر بالوحدة وعدم األمن عندما یكون بعیدا عنه وللتغلب على 
ذلك فهو یحاول أن یبقى على اتصال بهم سواء عن طریق االتصال الشخصي أو المكالمات 

  2.الهاتفیة
أثناء دراستهم لالنفعال رون صإن أهم ما نالحظه في هذه الكتابات وغیرها أنهم یح      

الحب في موضوع حب الذات وحب الجنس اآلخر لدرجة أنه قد یخیل للقارئ أن هذان 
النوعان من الحب هما فقط أحد المعالم األساسیة في انفعاالت المراهق، إن عاطفة الحب 

من موجودة لدى جمیع األفراد ولكن قد تزداد حدتها أو تظهر بجالء في فترة المراهقة، لذا ف
الواجب تنظیمها في إطارها الصحیح أي في إطار الزواج وبناء أسرة أو عن طریق تقدیم 

فدیننا الحنیف و العرف الوقوع في االنحراف  یة الالزمة كمنعه مناإلجراءات الوقائ
مرحلة المراهقة كأن یحب الفتى أو الفتاة عددا في جتماعي یمنع أیة عالقة بین الجنسین اإل

و المراهقین ثم یتم االستقرار بعد ذلك على واحدة منهن أو منهم، ألن عالقة من المراهقات أ
كهذه قد تجر إلى ما ال یحمد عقباه، وتبقى األسرة هي المقام األول والوحید الذي یلقن فیه 
المراهق فن الحب الصادق و الطاهر و العفیف وتنشئتهم على هذه العاطفة السامیة تحت 

  .ا إذا جاءت بشكلها الطبیعي تصبح قوة دافعة في حیاة المراهقینالتوجیه و اإلرشاد ألنه
  
  
   :العـدوان 2-2-7-4

                                                
 . 312: جع سبق ذكره، صمر : فؤاد البهي السید 1
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یعتبر العدوان من االنفعاالت البارزة في مرحلة المراهقة، ویعتبر بصفة عامة صفة   
رئیسیة لكل كائن حي ویظهر مرتبطا بالنشاط البناء الذي یبذله الفرد إما من أجل السیطرة 

  ادیة المحیطة به من أجل الدفاع عن النفس أمام األخطار الواقعة على العوامل الم
أو المتوقعة أو من أجل تأكید الذات، أو الرغبة في التملك أو محاولة ضبط سلوك 

ویمیل الفرد في مرحلة المراهقة إلى السلوك العدواني ویتضح هذا من خالل  1،اآلخرین
لى مصادر السلطة في المجتمع وهذا یرجع سلوكه نحو المحیطین به بدء بالوالدین وصوال إ

لكونه في فترة ال هي بفترة الرشد وال هي مرحلة الطفولة، فالمراهق إذن یتحرك ضد أفراد 
بحثا عن الدور الذي یرغب في تحقیقه أثناء الرشد وقد یغالي في استخدام المجتمع وذلك 

یحاول االنتقام من هؤالء ، ویصبح عدوانیا بشكل ظاهر و 2العدوان أثناء عالقته باآلخرین
احتقاره في یوم من األیام، ولعل هذا العدوان یعتبر بمثابة إبراز للذات  االذین نبذوه أو أرادو 

في إبراز جانب من رجولته وقوته أمام زمالئه وأمام المجتمع  رغبتهحیث یجد المراهق فیه 
س من رقة وحساسیة ككل وتكون البنات أقل عدوانیة من الذكور بما یتمیز به هذا الجن

  .مفرطة
  :رةـالغی 2-2-7-5

ر ینافسه في عادة إذا شعر الفرد أن هناك شخصا آخمشكلة نفسیة اجتماعیة معقدة تنشأ     
، أو في حالة وجود شيء غیر موجود لدیه و غیره من األمور الحصول على شيء معین

اد صغارا أو كبارا، نساءا و و هو انفعال شائع بین جمیع األفر  ،أ عنها هذا االنفعالالتي ینش
  .كذلك أنهاینظر على  أوصبیاني رجاال ، و السیما في فترة المراهقة فهي انفعال 

تمثل المجال  ألنهاالطفولة، ما قیست بغیرة  إذاتنوعا  وأكثر أوسعمجالها  أنبین     
  كما  جتماعیة،إلا والمراكز األدوارومجال  العمل الشخصي والمادي ومجال

  ولعل من  3،" نظرا لتعقد الحیاة الناضجة اهر التعبیریة المنحرفة من الغیرة تتنوعالمظ نأ
  

أو الذین  أكثر منه،الذین ینالون المزایا  األقرانمظاهر الغیرة لدى المراهق نجد غیرته من 
ریة عن هذه االستجابة ا الحاالت التعبییتفوقون في الدراسة أو البطوالت الریاضیة وغیرها أم

                                                
 .28: مرجع سبق ذكره، ص: الشیخ كامل محمد عویضة 1
 .134: مرجع سبق ذكره، ص: عصام عبد اللطیف العقاد 2
 .224: ، ص1984الجزائر،  ، دیوان المطبوعات الجامعیة،المرشد في علم النفس االجتماعي: عبد الحمید محمد الهاشمي 3
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یلجأن " فإنهنأما البنات  تهزاءساالعالیة، فقد نجد الهجوم الكالمي أو تبادل الشتائم أو االنف
وال ینفرد األوالد بهذا  بإهمالهنأحسسن  إذا العویل والصراخ عندما یجرح شعورهن أو إلى

الهجمات الجسمیة على الفرد  إلىون ؤ نادرا وأیا كانوا ربما یلج إالمن السلوك  يالطفلاللون 
والمحمودة  ةاالیجابیوتبقى الغیرة  1،أثار غیرتهم تماما مثلما فعلوا عندما كانوا صغار الذي
المتعلقة بالعزة وكرامة النفس والغیرة على الوطن و الحرمات المقدسة أو تكون ذات  هي

  .نتیجة ایجابیة إلىة للوصول عند الدخول في منافسة شریف خلقيجانب 
   2 :لي في مرحلة المراهقة الخصائص التالیة ولعل أهم ما یمیز النمو االنفعا

   :الشدیدةالحساسیة  -أ 
, راتشدید الحساسیة و التأثیر بأتفه المثی المراهقذلك أن و تسمى بالرهافة أیضا، 

ر یتأثألسباب و ا فهو مرهف الحس جدا نتیجة الختالل اتزان الغدة حیث تسیل دموعه ألتفه
  .اإلرشادولو كان للنصیحة و  انتقادهجدا عند 

  :الیأسالكآبة و  -ب 
ویكتمها في نفسه وذلك خشیة  هیتردد المراهق أحیانا في اإلفصاح عما یختلج بصدر  

حباط وكثیرا ما یوقعه في العزلة  هأن یثیر نقد المجتمع من حوله ولعل هذا ما یشعره بفشله وإ
إلي التفكیر في  ایانوبعدما یستبد به القنوط فإن األمر قد یؤدي به أح نفسه على االنطوائیة
یختلج بصدره عن طریق ویأتي دور األهل في مساعدة هذا المراهق بالمكاشفة عما  االنتحار
  .یس نفسه فیقع فیما ال یحمد عقباهحب الفعال حتى ال یبقى و الصر یحالحوار 

        :االنطالق - ج
میع قراراته، تعتبر مرحلة المراهقة مرحلة اندفاع وتهور فالمراهق مندفع متهور في ج

  في طیش قد ترمى به  التأثیرفنجده سرعان ما یستجیب لسلوك الجمهرة الصاخبة 
  

نزوة من نزوات انفعاالته  أحیاناالتهلكة، وقد تسیطر علیه  إلىهذه االستجابة المندفعة 
  ...خطبة الجمعة إلىحد رفاقه فكاهة عابرة وهما یسمعان أ إلیهعندما یشیر فیقهقه ضاحكا 

لنشاط والحركة ا إلىة المراهقة هي مرحلة انطالق وحیویة فالمراهق یمیل مرحل نإ
یلفت النظر ویجد قبوال في  أنجل التهور وكل هذا من أ إلىوده انفعاالته ولهذا فكثیرا ما تق

                                                
 .189: مرجع سبق ذكره، ص: كمال الدسوقي 1
 .306: مرجع سبق ذكره، ص: فؤاد البهي السید 2
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برز السمات الدالة على النضج االنفعالي في هذه المرحلة أ إذنمجتمع الكبار، هذه هي 
تعود على ضبط جمیع انفعاالته لكي یحضى بصحة نفسیة ن یبعد أ والبد للمراهق فیما

نفعالیة الفقدت التنشئة السلیمة والرعایة الصحیحة للنمو االنفعالي فان حیاته ا إذاجیدة، أما 
   .سوف تتعرض لالضطراب وتتعرض صحته الجسمیة لالختالل

  :النمو االجتماعي 8- 2- 2 
یمه واتجهاته على عادات الفرد وق طرأیذلك التعبیر الذي  "جتماعي هو النمو اإل إن

  في هذه المرحلة، فهو یتصل بسلوك الفرد  اآلخرینجتماعیة وعالقاته وتصرفاته مع اإل
جتماعیة وبمركزه ودوره تصرفه في المواقف اإل وأسالیب اآلخرینجتماعي بطرق تعامله مع اإل

  1.في المجتمع وأدواره
جتماعي ال تتم بمعزل عن على الصعید اإلالت التي تحدث التباد أوهذه التغیرات  إن

الجسمي و الجنسي والعقلي واالنفعالي، فكلها تتصل تغیرات التي تحدث على المستوى ال
ة والثقافة التي ـجتماعیتأثیر البیئة اإل إلى ةـإضافو تؤثر في بعضها ال ـببعضها تمام االتص

المراهقة أنه أكثر تمایزا و جتماعي في مرحلة ي كنفها، و لعل ما یمیز النمو اإلیحیا ف
جتماعیة تزداد و تتسع آفاق عالقاته اإل إذاتساعا و شموال عند مرحلة الطفولة، فینمو الفرد 

اآلخرین المحیطین به لكي یكتسب ممارسة  خبرات إلىر مع اآلخرین و یصبح بحاجة أكث
جتماعي في مرحلة ین، ولعل من أبرز خصائص النمو اإلتعامل مع اآلخر أكثر في ال

   :المراهقة ما یلي 
                                     :الذات تأكید 2-2-8-2

 تهجتماعي في هذه المرحلة نجد إحساس المراهق بذاتیمن أبرز خصائص النمو اإل  
  ورغبته الشدیدة في تأكیدها وسط الجماعة فهو في نظر نفسه لم یعد ذلك الطفل أو الصبي 

  
  

مح له بالكالم أو إبداء الرأي و النقاش ونقد آراء اآلخرین، فهو من خالل هذا الذي ال یس
  یسعى إلى أن یكون له مركز ودور داخل المجتمع حتى یتم االعتراف به، حیث یمیل دائما 

                                                
 .35: ، ص1987لجامعة المفتوحة، لیبیا، ، او التربویة لرعایة الشباباألسس النفسیة : عمر محمد التومي الشیباني 1
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في ذلك متعددة منها االهتمام بالمظهر الشخصي،  للقیام بأعمال ملفتة للنظر ولعل وسائله
لألزیاء  تتمام باأللوان الزاهیة الالفتة للنظر وتفضیل آخر صراعااختیار المالبس و االه

  1.مما یظهر محاسن الجسم ویستر مساوئه
فالفتاة تسعى من خالل قیامها باألعمال المنزلیة المتنوعة كالطبخ و الغسل وغیرها   

من األعمال لتصبح مضرب مثل اآلخرین و الفتى یحاول إقحام نفسه في مناقشات تكون 
  .ستواه وقد یطیل الحدیث وذلك من أجل إبراز ذاته بین أقرانهفوق م

  :الوالء لجماعة الرفاق 2-2-8-2
یرتبط المراهق ارتباطا وثیقا بجماعة الرفاق ویسعى إلیها سعیا أكیدا ویناضل من أجل   

تأكید مكانته بها فهو ما دام في وسطها فإنه حتما سیتبنى قیمها ومعاییرها ومثلها، ذلك أن 
اهق یشعر في وسط جماعته بالمشابهة وبوحدة األهداف و الغایات، ویشعر المراهق المر 

یمكن  یالعبهم ویأكل معهم، ومما ذكرته هارلوكو بالسعادة حین یكون وسط رفاقه یكلمهم 
متنوعة عندما یكون ضمن اإلطار ع في المراهقة أهدافا استنتاج عدة نقاط فهي تشب

مان واالرتیاح و المتعة یستطیع عن طریق تفاعله شعور باآلوفر له الجتماعي، فالجماعة تاإل
منها یكتسب المهارات اإلجتماعیة و عته أن یصبح أكثر تساهال ومرونة و في وسط جما

  2.جتماعيالوالء اإل
ویزداد تمسك المراهق بجماعة الرفاق كلما بعدت المسافة بینه وبین أسرته وتعذر   

من خالل ما یالحظه على نفسه من تغیرات عضویة علیه أن یناقشها في أموره وأحواله 
ومزاجیة وحتى نفسیة وعاطفیة، ولعل من أهم المواضیع التي یناقشها مع جماعته وال سیما 
في هذه المرحلة نجد األمور المتعلقة بالنمو الجنسي و العالقات بین الجنسین ولعلها من أهم 

  .هذه المرحلةالمواضیع التي تشغل حیز تفكیر المراهق في بدایة 
  
  
  

                                                
 .38: ، ص1994زارة الداخلیة السعودیة، ، و جتماعية غیر الرسمیة في عملیة الضبط اإلالمؤسسات التربوی ردو : محمد بن معجب الحامد  1
 . 216: ، ص1994لبنان، العربیة للعلوم،  ، الدارعلم النفس و التعلیم: عبد العلي جسماني وآخرون 2
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إن فقدان المراهق لألمن داخل أسرته یجعله یتجه صوب جماعة األقران، هذه   
الجماعة التي تشكل له مركز اآلمان المفقودة والحمایة و المساعدة بغض النظر عن القیم 

  فحین  المراهقین أو في إصالحهم أبنائهاالتي تتبناها وبذلك قد تساهم األسرة في انحراف 
األسرة خصائص هذه المرحلة فإنها قد تدفع بهم إلى االندماج في جماعات منحرفة تتجاهل 

یلة وخاصة إذا ما كان النقاش یدور ضجانحة للسلوك الشاذ، التي ال تقیم وزنا للخلق و الف
حول األمور الجنسیة في وقت تكاد معظم األسر تفتقد إلى الثقافة الجنسیة الصحیحة والتي 

رة ال یتم النقاش فیها وبذلك قد یمارس المراهق عادات سیئة وخاطئة لعدم تعتبرها أمورا محظو 
  1.وجود رقیب أو اهتمام من طرف الوالدین أو حتى اإلطالع على الجماعة التي تنتمي إلیها

  :المیل إلى الجنس اآلخـر 2-2-8-3
مرا تعتبر مرحلة المراهقة مرحلة تجاذب بین الجنسین، بعدما كان األمر في بدایته أ  

مستحیال حیث كان كل من الفتى و الفتاة یتعصب وینحاز لبني جنسه، أما مع تطور هذه 
میل كل من الجنسین لآلخر ویكون هذا المیل في بادئ األمر خفي غیر  فنجد المرحلة

واضح ثم یتطور هذا المیل ویصبح واقعیا واضحا فیحاول كل منهم أن یجذب انتباه اآلخر 
یقسن نجاحهن الشخصي بمدى " ما بأناقته ومالبسه فالفتیات مثال من خالل اهتمام كل منه

عور عام بالنقص مما شفي نظر الفتیان، فإذا لم یهتم الفتیان بهن تولد في نفوسهم  جاذبیتهن
كما أن أفراد  ،الشعور هذا به التغلب على لوان من السلوك المشكل الذي یقصدیؤدي إلى أ

وبا من الجنس اآلخر حتى یتسنى له أن یكون ذا وزن الجنسین یحب كل منهم أن یكون محب
  2.في مجتمع الشباب

اآلخر أمر فطري في كال الجنسین و خاصة في مرحلة  إلىحد الجنسین میل أ نإ   
أو تناسیه غیر أن الشيء المبالغ فیه هو محاولة كل  إنكارهالمراهقة ، و هو أمر ال یمكن 

اه الطرف اآلخر و قد یسبب لبعضهم الشعور من اآلخر و بشتى الوسائل أن یجذب انتب
  فان أمرا كهذا في غیاب . إلیهكان یصبو  لم یتحقق له ما إذا باإلحباطبالنقص و أحیانا 

  

                                                
 .74: ص ،1995، دار الفكر العربي، بیروت، التحلیل النفسي للمراهقة: عبد الغني الدیدي 1
، مكتبة األنجلو المصریة، القاهرة، بدون )الجمعیة األمریكیة للصحة الریاضیة و الترویج( تنمیة العالقات االنسانیة الدیمقراطیة : ابراهیم حافظ  2
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زادت عن  إذاتعریفه بأضرار و عواقب هذه العالقة ام الواضح بالمراهق داخل األسرة و االهتم
 ربما تنحو منحى آخر في غیاب حدها ، ألنها قد ال تقف في محاولة جذب االنتباه ، فال

التنشئة األسریة السلیمة  إلىالتوجیه و الرقابة األسریة و غیاب الضمیر األخالقي و االفتقار 
  . النفسیة التي قد ال تسببها للفردناهیك عن األضرار 

  :ةـالمنافس 2-2-8-4
یتنافس  تعتبر المنافسة أحد العملیات الرئیسیة و الجوهریة في المجتمع فمن خاللها

أفراد المجتمع من أجل تقدیم األفضل أما عن المنافسة في مرحلة المراهقة فتتم بین المراهق 
خوتهو  ي وفي ـ، ولعل أهم ما یتنافسون علیه نجد التفوق في التحصیل الدراسو أصدقائه إ

، و قد تأخذ هذه نیة كالتمثیل والرسم والموسیقىة الریاضیة والثقافیة والفـمختلف األنشط
خلخلة و صراع  إلىمنحناها السلبي فتسیطر نزعة األنانیة و كثیرا ما تؤدي المنافسة لعملیة ا

تدمیر منافسیهم  إلىیسعون  أنهممدمر فال یكتفي المتنافسون حینئذ بتنمیة األحقاد بینهم بل 
و تبقى المنافسة المحمودة هي تلك التي   1،وهذا ما ال یقبل به كل ذي عقل سلیم  إزالتهمو 

و قدراته وسط تنمیة مواهبه  إلىالمعقول التي تثري حیاة الفرد و تدفعه  إطارهاتكون في 
    .أترابه 
مما سبق نجد أن فترة المراهقة قد استدعت انتباه الكثیر من العلماء و الباحثین، من       

حلة و مهما كانت تفسیراتهم فثمة اتفاق على أنها مر  الخ،...اجتماععلماء نفس و تربیة و 
عالم أكثر  إلىیتحول فیها الفرد من عالم الطفولة الذي یمثل عالما من جمیع الجوانب 

   .مجتمعهلیكون له بذلك دورا بارزا داخل  الرشد،خصوصیة هو عالم 
نسیة ة منها و الجـفهي مرحلة للنمو و االرتقاء من جمیع الجوانب السیما الجسمی

اعیة، فیحدث تغیر في تكوینه الجسمي وما یصاحب جتمفیة والعقلیة واالنفعالیة واإلوالعاط
جنسیة والتحوالت العالئقیة ذلك من اتساع مداركه العقلیة وفترة التقلبات الوجدانیة العاطفیة وال

  .جتماعیة لیبرز بذلك دوره و مكانته داخل جماعته و مجتمعهواإل
  
  
  
  

                                                
 . 111: ص ،1994 بیروت، ، دار بن الحزم،القرآن وعلم االجتماع –قبس قرآني على المجتمع: محمد أحمد درنیقة 1
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  :مشكالت التلمیذ في مرحلة المراهقة 2-3
المراهقة، و  إلىتلمیذ في هذه المرحلة بحالة من التحول من الطفولة ترتبط مشكالت ال     

جتماعي نتیجة للتعارض أو الدوافع بین على التكیف مع الواقع اإلكذلك عدم قدرة المراهق 
 النظام جتماعیة أو نمطاإل دافع و الحاجات النفسیة للمراهقین، و نمط القیم و المعاییرتال

  . جتماعي القائماإل
جتماعي ر الشامل في جمیع جوانب النمو اإللمرحلة هي تعبیر عن حالة التغیفهذه ا

س اآلخر، و النضج و االنفعالي، و التي تتضمن أهداف مرحلة المراهقة، و االهتمام بالجن
لمهنة، و غیر ذلك و اختیار ا جتماعي، و المیل نحو االستقالل، و الثورة،االنفعالي و اإل

  1.من جوانب النمو
دراسات نفسیة أقیمت لغرض التعرض على المشكالت التي یعاني منها تالمیذ شیر وت     

القلق،  :ذ وهيـشیوعا یعاني منها التالمی الت أكثرـأن هناك مشك إلىالمرحلة  الثانویة 
   . والحساسیة الزائدة، و االنسحاب والتواصل واالتصال،، والخجل، االعتمادیةت، و والتشت

ة من المراهقین في مدینة الریاض، وجد ـعلى عین 2.اب دراسةبو قد أجریت في هذا ال
من غیرهم من الخالفات األسریة، و سوء العالقة بین الوالدین،  أكثرأن المراهقین یشكون 

اء، وكثرة ـوقلة األصدقوالغیرة بین اإلخوة، واإلهمال والقسوة، وانعدام الثقة بین أفراد أسرهم، 
الم الیقظة و ة الغضب، والضیق والشك والنسیان وأحة، وسرعـالتعرض للنقد واإلهان

  .إضافة إلى مشكالت صحیة أخرى. المخاوف، و التعاسة
 3)1995(و في دراسة لكل من محمود عبد الرزاق شفشق و هدى محمود الناشف 

 وفق الترتیب حصر مجموعة من المشاكل التي یعاني منها تالمیذ مرحلة المراهقة، نوردها
  : التالي 

  
  
  
  

                                                
 . 264:مرجع سبق ذكره، ص: خیر اهللا السید 1
 . 264: مرجع سبق ذكره،  ص: مصباح عامر 2
 . 44: ص ،نفس المرجع 3
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  : ةـالعدوانی. 1.3.2
في إلحاق الضرر و األذى و التي تعبر عن االستجابة التي تكمن وراء الرغبة 

قتل للشخص الذي یعتبر محبط أو عائقا التتراوح بین التهكم من فرد آخر إلى  و هي. بالغیر
  لوك العدواني في شكل قضم و غالبا ما یظهر الس. مادون الوصول إلى غرض 

و قد ینشأ العدوان نتیجة اإلحباط أو الفشل . ور بالمخاوف و عدم االستقرار، أو الشعاألظافر
  .نتقام من المحیطإلالمراهق إلى افیلجأ 
  : رـالتدمی. 2.3.2

إذا لم یتمكن من و یشیر إلى لجوء التلمیذ إلى تدمیر األشیاء التي تقع تحت یدیه  
  . التعبیر عن العدوان إزاء شخص معین

  :العنـاد. 3.3.2
جة خلل معین جتماعي السائد نتیعن عدم انصیاع المراهق للنظام اإلالذي یعبر  و 

  .جتماعیةفي عملیة التنشئة اإل
  :النطواءا. 4.3.2

عدم القدرة على مواجهة الواقع و هو یشیر إلى هروب المراهق من الصعوبات أو  
أهم سبب  عن ظاهرة الشعور بالنقص و لعلجتماعي الذي یتحداه، و الذي هو ناتج اإل

  .للشعور بالنقص هو الشعور بالعجز الجنسي
  :الخجـل.5.3.2

قد یكون أقل أنواع السلوك إضرارا باآلخرین، و لكنه أشد خطرا من الناحیة المرضیة  
مستوى     فالمراهق الخجول الهادئ ال یقلق أو یضایق زمالئه، و لكنه لم یصل إلى 

  1.يجتماعاإلالنضج الكافي الذي یتطلبه المحیط 
و من ناحیة أخرى، قد تكون مشكالت المراهقین منطویة على عدم  الرضى  

ة جتماعیة، كعدم القدر الة اإلحباط في إشباع الحاجات اإلالنفسي، و الذي هو ناشئ عن ح
  .الشخصي على تحقیق األهداف و حب الظهور

  
  
  

                                                
 . 44: مرجع سبق ذكره،  ص: مصباح عامر 1
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 :اهر عنف التالمیذ عالمیا و محلیامظ -3

ظاهر عنف التالمیذ، یتطلب ذلك التطرق أوال إلى مظاهر محاولة معرفة أنواع ومعند    
العنف المدرسي، باعتبار أن عنف التالمیذ یمثل إحدى مجاالت ممارسة العنف والعنف 

  .المدرسي
  :المدرسي العنف* 

التصنیفات السابقة للعنف، فإنه یتضح أن هذا األخیر یمارس في مجاالت  انطالقا من     
، "العنف المدرسي " في المؤسسات التربویة أو ما یسمى بـ العنف : متسعة من بینها

وباعتباره أحد أنواع العنف فهو كذلك یأخذ عدة أنواع و أشكال حسب الطرف أو الجهة التي 
  :1تمارسه ومنها

یشمل كل أنماط العنف المشاهد أمام المدرسة، فهي لیست بالضرورة   :العنف الخارجي* 
 .ون امتدادا للتصرفات العنیفة الخارجیةعنفا مدرسیا فباإلمكان أن تك

ینتج عن دمقرطة وتوسیع قاعدة التعلیم على اعتبار أن طبائع متعددة  :العنف في المدرسة* 
ستلتقي داخل المدرسة وبالتالي فإن عناصر حیاتهم، شخصیتهم وخلفیتهم النفسیة 

الجماعة التربویة واإلجتماعیة ستؤثر في عالقاتهم مع بعضهم البعض من جهة، ومع أفراد 
  . من جهة أخرى

المدرسة، ( یعبر عن سلوكات موجهة ضد النسق المدرسي مباشرة : العنف ضد المدرسة* 
: وهناك من یطلق على العنف الخارجي). األساتذة، التالمیذ المندمجین في قیم المدرسة 

  . عنف أمام أبواب المؤسسة
  :   عنف التالمیذ 6-3

طرف التالمیذ یبرز كذلك في عدة أشكال ومظاهر، فهو یختلف  إن العنف الممارس من    
وعلى . تالمیذ، أساتذة، إداریین أو ممتلكات مدرسیة: من حیث األشكال حسب نوع الضحیة

  :هذا األساس توجد أربعة أنواع لعنف التالمیذ هي
  
  
  

                                                
  www.Rezarg.com/debat/show.art.11-03-2007a. 15.30:http// : نقال عن العنف المدرسي والطفولة المستباحة: شعانجیهان الم1
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  : العنف بین التالمیذ* 
بینهم، وتتراوح بین أفعال عنف بسیطة  مظاهر العنف التي یمارسها التالمیذ فیما تتعدد      

ویرى بعض الباحثین أن . وأخرى مؤذیة، ینزع التالمیذ من خاللها إلى إفساد الجو المدرسي
وقد یكون تعبیرا . هذه المظاهر غالبا ما تأخذ مظهرا غیر مكشوف خشیة العقاب أو التوبیخ

  .أو مدرسیةعن السخط الذي یعانیه التلمیذ إزاء سلطة معینة سواء أسریة 
  :وهناك من یحدد مظاهر العنف بین التالمیذ في      
اشتباكات التالمیذ فیما بینهم، الضرب والجرح، إظهار السالح أو التهدید باستعماله أو       

شي اللصوصیة، االنتشار الواسع لأللفاظ البذیئة فحتى استعماله، إتالف ممتلكات الغیر وت
ءات والحركات التي یقوم بها التالمیذ والتي تبطن بداخلها من خالل السب والشتم، اإلیما

  . سلوكا عنیفا
   :تجاه األساتذة ذعنف التالمی* 
تشهد المؤسسات التربویة نوعا آخر من العنف هو الذي یحدث بین التالمیذ واألساتذة،      

تذة، التهكم سب األسا: ومن مظاهره. بحیث یكون األساتذة هم الضحایا والتالمیذ هم الفاعلین
  .والسخریة، رفض الخضوع للسلطة المدرسیة

  :عنف التالمیذ تجاه اإلدارة* 
قد یكون موظفي اإلدارة هم كذلك موضوعا لفعل العنف من قبل التلمیذ، وقد أشارت       

الكثیر من المصادر اإلعالمیة إلى هذا النوع من العنف، حیث أصبح األساتذة والمساعدون 
قبون داخل المؤسسات التعلیمیة أكثر ضحایا العنف بمختلف أشكاله، مثلهم التربویون والمرا

مثل التالمیذ في السنوات األخیرة، ومع ذلك لم تحضى هذه الظاهرة الخطیرة باالهتمام 
یجاد الحلول و أكثر من ذلك تعتبر  أحد . الجدي في مجاالت الكشف، التشخیص، وإ

ها، الذین یعرفون مسبقا أنه مفروض علیهم أن الطابوهات بفعل تحاشي المربین الحدیث عن
  1.یواجهوا وحدهم هذه الظاهرة

  
  
  

                                                
  ، 2005سبتمبر،  7، 4494، الخبر الیومي، عدد العنف المدرسي خطر جدید یتنامى في المجتمع الجزائري: نورالدین بن ناصر 1
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غیر أن هناك من له رأي مخالف لما سبق عندما یعتبر أن هذه الحاالت قلیلة جدا، مادام    
اإلداري من وجهة نظر التلمیذ هو رجل السلطة الموكول له تأدیب التلمیذ وتوقیفه عند حده 

  .1ذ عن فعل ذلكعندما یعجز األستا
  :عنف التالمیذ تجاه الممتلكات المدرسیة* 
المدرسیة ینبع من فشل التلمیذ  تیرى حجازي و دویك أن عنف التالمیذ تجاه الممتلكا      

وصعوبة مواجهة المدرسة والتأقلم معها، ولكن ال یوجد له أثر كبیر على نظام اإلدارة في 
  رسة، إتالف أدوات النشاط المدرسي، تشویه إتالف أثاث المد: ومن مظاهره. المدرسة

حوائط المدرسة من خالل الكتابة على الجدران والرسوم التشویهیة أو حتى على الكراسي 
  2.والطاوالت، إلقاء الكراسي على التالمیذ وتكسیر زجاج النوافذ

 3:يففي دراسته عن العنف المدرسي بین دوباكییه أشكاال مختلفة حددها حسب رأیه ف      
إحداث فوضى في الصف عن طریق الضحك والكالم واللعب وعدم االنتباه، المشاجرة بین 
التالمیذ فردیا أو جماعیا، التغیب المتمادي عن الصف، ابتزاز المال بالتهدید، الكالم السفیه 

  .والتحریض على الشغب
مؤسسات تربویة  كما توصلت الدراسة التي قامت بها وزارة التربیة الفرنسیة على عدة      

االعتداء على : إلى أن هناك أشكال متعددة للعنف عند التالمیذ 1984/ 1981ما بین 
اآلخرین، سلب ممتلكات الغیر، السرقة، سب وشتم األساتذة وقد أصبحت السرقة والتخریب 

  4.أمرا مألوفا وصل إلى درجة إطالق النار واالعتداء الجسدي على التالمیذ والمدرسین
وفي المجتمع األمریكي وصلت أشكال العنف عند التالمیذ إلى أخطر مظاهرها وذلك        

  .بتفشي حوادث القتل العشوائي، حمل السالح والتهدید باستعماله
  
  

وعن أشكال العنف الممارس عند التالمیذ في المدرسة الجزائریة، كما وضحتها دراسة       
الشتم، الضرب والتخریب، التهدید، السرقة السب و : أكادیمیة الجزائر، فهي تتراوح بین

                                                
، 56، مجلة فكر ونقد، دار النشر المغربیة، السنة السادسة، عدد المظاهر، العوامل، بعض وسائل العالج: رسيالعنف المد: عبد المالك أشبهون 1

 .92: ، ص2004فیفري 
 .319: ، ص2004، المركز العربي الثقافي، المغرب،  الطفل والتربیة المدرسیة في الفضاء األسري والثقافي: منى فیاض 2
 .7 :مرجع سبق ذكره، ص: إلین صعب 3
 .241: مرجع سبق ذكره، ص: أحمد حویتي 4
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كما تصل أحیانا إلى  1.، التنابز باأللقابوالمساومة، إتالف أدوات الغیر والتحرش الجنسي
حد العنف القاتل في بعض المؤسسات، و إن كان ذلك بنسب قلیلة مقارنة بأشكال أخرى 

     .للعنف
المشكالت السلوكیة  " 99/ 89: لتنمیة في دراسة للمركز القومي للبحوث التربویة و او      

تناول الباحث محمد حسونة و " ظاهرة العنف الطالبي ". "لدى تالمیذ المرحلة الثانویة
 یها و على المظاهر المعبرة عنها،آخرون ظاهرة العنف الطالبي بالدراسة للتعرف عل

هر العنف الطالبي إلى مظا ةواألسباب الكامنة وراءها و كیفیة الحد منها و أشارت الدراس
  2:عالمیا و محلیا و التي تمثلت في 

  .االعتداء أو الهجوم على المعلمین -1
  .رق األشیاء الثمینة داخل المدرسةالقیام بح-2
  .عمد للممتلكات الخاصةتلتخریب الما -3
  .التالمیذتكوین عصابة یشترك فیها مجموعة من  -4
  .عاطي المخدراتت-5
  .هاحمل األسلحة و استخدام -6
التعدي على القوانین و اللوائح المدرسیة و عدم احترام بعض التالمیذ للقانون، و من ثم  -7

عدم حضور : كعدم الخشیة من العقاب القانوني الرادع أو التنفیذ الصارم للعقوبة مثال ذل
  .الرغم من الوجود على أرض المدرسةالدروس ب

  . عمد لمباني المدرسة و األثاثتالمالتخریب  -8
  .التالمیذحاالت الغش الجماعي التي یقدم علیها بعض  -9

  .العقیدةاعتداء بعض التالمیذ على زمالئهم ممن یخالفونهم في الرأي أو في الفكر أو  -10
  .االعتداء على الهیئة اإلداریة المدرسیة  -11
  

   .المنحرفةمام إلى بعض التنظیمات و الجماعات االنض -12

                                                
 .241: مرجع سبق ذكره، ص: مصباح عامر 1
 . 103-102:مرجع سابق ذكره، ص :أمیمة منیر جادو  2
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لمظاهر السابقة، یتضح أنه ال یوجد اتفاق بین الباحثین حول من خالل األشكال وا    
معیار محدد للعنف عند التالمیذ، لذلك تختلف هذه التصنیفات من مجتمع آلخر ومن 

  .مؤسسة ألخرى
   :مظاهر العنف الممارسة في المؤسسة التربویة الجزائریة -4

اءت كما زائریة فقد جأما بالنسبة لمظاهر العنف الممارسة في المؤسسة التربویة الج
مطابقة لكثیر من مظاهر العنف الممارس في المجتمعات )  4( هو مبین في الجدول رقم 

  و یالحظ من خالل هذا الجدول أن هناك اتفاقا بین عینتین بن عكنون . الغربیة
و سیدي محمد حول أنواع السلوك العدواني، إال أن نسبة السلوك العدواني أو العنیف لدى 

  .ن عكنون تعتبر أعلىعینة ب
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  1 :سلوك العنیف حسب المنطقة و الجنسیبین أنواع ال) 4(الجدول 
  

  اإلناث  الذكور  نوع السلوك العنفي  المنطقة
           

  
  

             عكنونبن     

  %97.14  % 82.60  السب و الشتم
  %58.85  % 65.21  الضرب 
  %74.28  % 59.42  التخریب 

  %29.71  % 39.85  هدیدالت
  %69.14  %65.94  السرقة 

  %14.85  % 21.01  المساومة 
  %57.14  %52.17  إتالف أدوات الغیر
  %22.85  % 40.57  التحرش الجنسي 
  %65.14  %63.76  التنابز باأللقاب 

  
  
   

  محمدأسیدي      
  
  

  %73.63  %71.57  السب و الشتم  
  %17.27  %37.89  الضرب 
  %3.63  %18.94  التخریب 

  %6.36  %13.08  التهدید
  %30  %38.94  السرقة 

  %5.45  %6.31  المساومة 
  %19.09  %25.26  أدوات الغیر  إتالف

  %18.18  %17.89  التحرش الجنسي
  %60.90  %71.57  التنابز باأللقاب 

ه لیس هناك فرق بین أن العنف، فتظهر نتائج هذه الدراسة ربخصوص مصد أما
قائمة مصادر العنف في  رأسعلى  یأتيالتلمیذ  أنن ن وكذلك بین الجنسین في كو العینتی

  .)05(المدرسة كما هو مبین في الجدول رقم
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  1:یبین مصادر العنف في المدرسة حسب المنطقة والجنس) 05(الجدول رقم 
  

  اإلناث  الذكور  مصدر العنف  المنطقة
  %78.28  %68.11  التلمیذ  بن عكنون 

  %28  %39.11   األستاذ
  %29.14  %26.81   اإلدارة

  %48.18  %51.57  التلمیذ   سیدي محمد 
  %38.18  %43.15  األستاذ
  %41.81  %38.94  اإلدارة

  

  :نتائج العنف المدرسي على التالمیذ -5
من نتائج العنف المدرسي المخلفة لدى المتعلمین سواء على المستوى السلوكي،  إن

اعي وحتى على المستوى االنفعالي هي ما یلخصها الجدول رقم جتماإل أوالتعلیمي،  أو
)06.(  

  :2، یلخص نتائج العنف في المجال السلوكي والتعلیمي واالجتماعي واالنفعالي)06(جدول رقم 
  

  المجال االنفعالي  المجال االجتماعي  المجال التعلیمي  المجال السلوكي
  .عدم المباالة -1
  .عصبیة زائدة -2
  .مبررة غیر مخاوف-3
  .مشاكل انضباط -4
عدم القدرة على  -5

  .التركیز
  .تشتت االنتباه -6
  الكــذب  -7

هبوط في التحصیل -1
  .التعلیمي

عن المدرسة  التأخر-2
  .وغیابات متكررة

عدم المشاركة في -3
  .المدرسیة األنشطة

من المدرسة  التسرب-4
  متقطع  أوبشكل دائم 

  انعزالیة عن الناس -1
ات مع قطع العالق -2

  .اآلخرین
المشاركة في  عدم-3

  نشاطات جماعیة
العدوانیة تجاه -4

  . اآلخرین

  .انخفاض الثقة بالنفس-1
  .االكتئـاب -2
الهجومیةوالدفاعیة في -3

  موافقة
  توتر دائم -4
الشعور بالخوف وعدم  -5

  .األمان
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  :1كما یلي إجمالهاللعنف المدرسي یمكن  أخرىوهناك نتائج       
  :العنف المدرسي إنتاج إعادة .1.5

قتصادیة والثقافیة، حق بها تالمیذ من كل المستویات اإلجتماعیة واإلالمدرسة یلت إن
وكل فئة من هذه الفئات محملة بمظاهر خاصة بها، واالحتكاك بین التالمیذ یجعل هذه 

  .خرآ ىإلالمظاهر تنتقل فیما بینهم، والعنف جزء من هذه المظاهر الذي ینتقل من تلمیذ 
المدرسة،  إلىمن الذهاب . خاصة منهم الجدد. خوف التالمیذ غیر الممارسین للعنف

المدرسة هي مصدر للعنف، وهذا في الحقیقة تصور خطیر، یرسخ في  أنكونهم یظنون 
  .ومن الصعب التغلب علیه مستقبال)  التلمیذ (ذهن الطفل 

ص دور المصلح قموالمدرس عن دوریهما الحقیقي، وتتخلي كل من المدرسة 
  2.جتماعي، الذي یعتبر بعیدا عن دوریهما رغم التداخل بین الدوریناإل
  :في الجزائر طرق عالج العنف المدرسي -6

إن معالجة ظاهرة العنف في المؤسسات التربویة یستدعي بالتأكید رصد أسباب    
ض الحلول التي وفیما یلي سنتعرض إلى بع. هذه الظاهرة و البحث عن أنجع السبل لعالجها

ویمكن تلخیص هذه الطرق . قامت بها الدولة الجزائریة بهدف الوقایة من العنف المدرسي
  :  فیما یلي 

التفكیر في وضع برنامج وطني لمكافحة العنف داخل المدارس منذ  فقد بدأفي الجزائر  -
  2000.3-1999الدخول المدرسي 

والتي خلفت  2001ة خالل سنة التي شهدتها مدارس والیة تیباز  لألحداثونتیجة 
بعد  أستاذخروجه من المدرسة، والثاني مقتل مقتل تلمیذ ثانوي بعد  إحداهما: ضحیتین

وطنیة  إستراتیجیةمشادات مع تلمیذة، شكلت وزارة التربیة الوطنیة لجنة وطنیة لتحضیر 
  .للمكافحة والوقایة من العنف داخل المدارس الجزائریة

  
  
  

                                                
 .60: ، صمرجع سابق: نادیة مصطفى االزقاي ویوب مختار 1
 .نفس المرجع والصفحة 2
 . 252: مرجع سبق ذكره، ص : أحمد حویتي 3



  ويعنف التالمیذ في مؤسسات التعلیم الثان             الفصل الرابع                  

  
  
  
  

162

اللجنة الوطنیة ثالثة محاور رئیسیة للتفكیر تدور حول  أعضاءترح اق اإلطاروفي هذا 
میثاق المدرسة والقوانین واللوائح الداخلیة للمدرسة، ومجال االتصال ودور المجالس 

  .المختلفة
التي اتخذتها بعض الحكومات  واإلجراءاتهذه البرامج  یةأغلب أنوهكذا یتضح 
الجریمة بعد وقوعها، وال تتطلع إلى منعها قبل ما تزال تتعامل مع والمنظمات والمدارس 

واهتماماتهم، والعمل على تنشئة أجیال  )التالمیذ (  الوقوع عن طریق تغییر سلوك األطفال
  .مسالمة تعرف للقوانین والقیم حرمتها

التالمیذ ( الـى تغییر تفكیر األطفـاألمثل یجب أن یكون قادرا عل جـه، فان البرنامـوعلی
ومن ثم یجب أن یتجه االهتمام إلى األسرة، والمدرسة،  اتهم قبل ارتكاب الجریمة،واهتمام  )

  . )التالمیذ ( واإلعالم وخاصة التلفاز باعتباره أكثر الوسائل اإلعالمیة خطرا على األطفال
نه البد من العمل على تقدیم ثقافة جدیدة، وأهداف تربویة وأخالقیة جدیدة، تكون وأ

لصنع أجیال تحترم القوانین والنظم وتقدر  )التالمیذ ( دم إلى األطفالهي الرسالة التي تق
  1.الحیاة اإلنسانیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        :ةــــخالص

                                                
 . 253-252: مرجع سبق ذكره، ص ص: أحمد حویتي 1



  ويعنف التالمیذ في مؤسسات التعلیم الثان             الفصل الرابع                  

  
  
  
  

163

هو أن التلمیذ المراهق یعیدنا إلى  یمكن استنتاجه من خالل هذا الفصل، إن أهم ما   
المرحلة التي یبلغ  ، بما أنها مفهوم سیكولوجي، یقصد بها" المراهقة"ضرورة تحدید مفهوم 

فیها الطفل فترة تحول بیولوجي وفیزیولوجي وسیكولوجي، لینتقل إلى سن النضج العقلي 
  .هقة إذن هي المرحلة الوسطى بین الطفولة والرشدفالمراوالعضوي، 

البد أن تصطدم هذه  -المراهقة -في هذا السیاق، وهو سیاق بناء الذات من منظور التلمیذ  
ن كینونتها، بكثیر من العوائق، بدء من مواقف اآلباء مرورا بمواقف العادات الذات الباحثة ع

باإلضافة إلى موقف األسرة الذي عادة ما یكون إما ....والتقالید انتهاء بموقف المربین
معارضا أو غیر مكترث، فإن سلطة المؤسسات التعلیمیة غدت هي األخرى تستثیر التلمیذ 

  .لحریته كما یراها هو المراهق، وتحول دون ممارسته
وبناء على ذلك تطرقت الباحثة في هذا الفصل إلى عنف التالمیذ في مؤسسات التعلیم   

تعبر عن حالة التغیر الشامل في جمیع  هذه المرحلة ) مرحلة المراهقة  ( هتقابل الذي الثانوي
ذا حدث تعارض بین الدوافع والحاجات  واالنفعاليجوانب النمو اإلجتماعي  النفسیة وإ

ظهرت .للمراهقین، ونمط القیم والمعاییر اإلجتماعیة أو نمط النظام اإلجتماعي القائم
  ... العدوانیة، التدمیر، العناد: مشكالت لدى تالمیذ مرحلة المراهقة من بینها

   لدى تالمیذ المرحلة الثانویةالعنف  هذه المشكالت هي التي كانت وراء بروز مظاهر     
ذات تأثیر كبیر على المراهق في تكوینه وفي بناء فهي  .....) سدي والنفسياللفظي، الج( 

  . شخصیته
ونظرا لما یخلفه العنف في المحیط المدرسي من مشكالت لدى كل أطراف العملیة   

  .لدى التالمیذ التربویة، كان لزاما البحث في طرق من شأنها أن تقلل من العنف وتبعاته


