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  :ةـــمقدم

إن ظاهرة العنف المدرسي من أخطر المشكالت التي تعاني منها مختلف المؤسسات       

التربویة، ألنها تؤثر سلبا على أداء ومردود العملیة التعلیمیة، غیر أن الجدیر بالذكر في هذا 

ول المجال أنه في اآلونة األخیرة أخذت هذه الظاهرة أشكاال أخرى لم تعهدها من قبل كتنا

المخدرات، االنتحار، القتل وحمل السالح وغیرها، األمر الذي یجعل هذه المؤسسات ال 

  تستطیع القیام بدورها كما ینبغي داخل نطاق المجتمع الحاضن لها.  

في السنوات األخیرة وفي كل  ةأصبحت هذه الظاهرة عامة ومتفشیة بحدولما        

من اهتزازات ونتائج وخیمة فهي تؤثر تأثیرا سلبیا  المجتمعات، ونظرا لما تثیره هذه الظاهرة

مؤسسات التنشئة ثاني وأهم على حركیة المجتمع وتقدمه وتطوره، خاصة عند انتشاره في 

 ".المدرسةأال وهي " بعد األسرة اإلجتماعیة

الجدیدة على المجتمعات العربیة بشكل عام وعلى من الظواهر المدرسي  عنفال یعد      

جزائري بشكل خاص، وهو ظاهرة عامة ال تخص مؤسسة تعلیمیة معینة. یبرز في المجتمع ال

مظاهر متعددة من بینها العنف الممارس من طرف التالمیذ، الذي ظل یتطور یوما بعد یوم 

لیأخذ منعرجات أكثر خطورة وحدة، لیس من الناحیة الكمیة فحسب، وٕانما كذلك في أسالیب 

 لعنف الجماعي المنظم.ممارسته لیصل إلى حد القتل وا

وقد كان لزیادة ظاهرة العنف في الثانویات، والتي أصبحت تتفاقم عاما بعد عام        

 العنف الجسدي، العنف اللفظي، اهر العنف لدى التالمیذ منها: (ــــــــــي بروز مظــــــوالمجسدة ف

المراهق في تكوینه وفي ) ذات تأثیر كبیر على فسي، العنف الرمزي، العنف الماديالعنف الن

    بناء شخصیته.

وعلى هذا األساس عكف الباحثون والمختصون على دراسة ظاهرة العنف لدى التالمیذ      

 الحلولأهم  ىعلوالتعرف على حجم هذه المشكلة، ومن خاللها حاولنا تسلیط الضوء 

)، التعلیم الثانوي ى تالمیذ مؤسساتظاهرة العنف المدرسي لدالمناسبة لمعالجة هذه الظاهرة (

افر الجهود التربویة ـــمما یتطلب تض ؛مصادر مختلفةمن  تتغذىظاهرة متشعبة  وهي

والعملیة وترابطها، حتى تكون الحلول المقترحة لهذه الظاهرة ذات نتائج تربویة ومردود 

  .إیجابي وبخاصة في مجال المخرجات التربویة، على المدى القریب والبعید
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ا استدعى دراسة هذه الظاهرة دراسة علمیة جدیة للوقوف على أفضل الحلول وهو م        

لین للتغلب على هذه و كل المهتمین والمسؤ یة في مجال األسرة، والتي تساعد العالجیة الوقائ

  الظاهرة من أجل خلق بیئة مدرسیة آمنة وفعالة.

خالل النماذج السلوكیة أو انحرافهم من فاألسرة تقوم بدور أساسي في إصالح األفراد      

التي تقدمها ألبنائها. وتتفاوت أنماط التنشئة األسریة بتفاوت خصائص الوالدین وطبیعة 

وفق اتجاهات معینة یتبناها الوالدین، حیث تتنوع األسالیب التربویة التي و استخدامها للسلطة، 

؛ هذه األخیرة ر سویةأسالیب سویة وأسالیب غی وتختلف بین ،تعتمدها األسر في تربیة أبنائها

بعض  تظهر عنده مع الوقتاألسریة وتنعكس على شخصیة اإلبن، فال تحقق أهداف التربیة 

  انحرافه. قد تؤدي إلىإلى أكثر من ذلك السلوكیات السلبیة، أو 

تمارس دورا مهما ورئیسیا في تشكیل شخصیة الفرد ونمو ذاته،  اذن األسرةبناء علیه     

ئة السلیمة الدیمقراطیة؛ لیتمكن أفرادها، والسیما األبناء المراهقین من النمو بتتبع أسالیب التنش

اإلجتماعي والثقافي السلیم الذي یساعدهم على أن یتكیفوا في حیاتهم بشكل  النفسي و

  یجعلهم منتجین فاعلین یسودهم االستقرار والتوازن.

ل مع أبنائها یقل فیها التنافر واألسرة التي تحسن استخدام أسالیب التنشئة في التعام     

شیئیة اإلیجابیة للحد من ظاهرة نوالعنف، وال یتأتي ذلك إال بانتهاج الوالدین األسالیب الت

  .العنف لدى التالمیذ

وعلیه في دراستنا الحالیة حاولنا التعرف على مدى فعالیة األسلوب الدیمقراطي الذي      

توطید العالقة بین و األبناء، وتعدیل سلوك أـجل تحسین  من ،یعتمده الوالدین داخل األسرة

في ظل انتشار  ،من أجل تحسین العملیة التعلیمیة التعلمیةو ة، ــــة التربویــاألسرة والمؤسس

العنف في مؤسسات التعلیم الثانوي التي یمارسها التالمیذ والمساهمة في حل الكثیر من 

  المشكالت التي تواجه التالمیذ. 

ستفادة ؛ من خالل اإلتشكل هذه الدراسة أهمیة لألسر وأولیاء األمور ناء على ما سبق ب     

  ى ـــــي تؤدي إلــــوالت ؛ائهمـــى أدوارهم وأسالیب تنشئة أبنـــــنتباه إلي اإلــــف اتهاــــائجها وتوصیــنتمن 
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تماد الوالدین خالل اع منلدى تالمیذ التعلیم الثانوي، الخاطئة والعنیفة  تعدیل السلوكیات

لمنع  یجابیة لتحقیق األسلوب الدیمقراطي داخل األسرةجتماعیة األسریة اإلأسالیب التنشئة اإل

  زیادة العنف لدى التالمیذ في المؤسسات التربویة.

 تناولت الباحثة في الفصل األولستة فصول،  إلىولتحقیق أهداف الدراسة، تم تصنیفها     

أهمیتها، فرضیاتها، مشكلة الدراسة،  من حیث طرح ،دراسةلل لتصورياالطار االذي ناقش 

المدخل  أهدافها، مبررات اختیارها ثم تحدید المفاهیم، وباإلضافة إلى ذلك تضمن هذا الفصل

  .التي لها عالقة بالدراسة الحالیة عرض لبعض الدراسات السابقةالنظري للدراسة، و 

ن التنشئة اإلجتماعیة األسریة، فقد خصص لمناقشة درج تحت عنوانأما الفصل الثاني ی    

من التنشئة اإلجتماعیة  التطرق إلى إذ تم، التنشئة اإلجتماعیة األسریةكل ما یتعلق بموضوع 

 األهداف، الخصائص، النظریات المفسرة للتنشئةمن حیث ، سوسیولوجيمنظور 

الوظائف، تطور حیث  من، لنعرج بعدها على موضوع األسرة كنسق اجتماعي ،جتماعیةاإل

أسالیب التنشئة األسریة الدیمقراطیة، التفاعل األسري ، أهم وخصائصها األسرة الجزائریة

الفصل والذي تضمن من هذا ودوره في التنشئة اإلجتماعیة، وصوال إلى العنصر األخیر 

  العوامل المؤثرة في التنشئة األسریة.

لعنف المدرسي لدى تالمیذ المرحلة ا لنصل في الفصل الثالث الذي یتمحور حول    

عناصر تتمثل في أهم المفاهیم المرتبطة بالعنف المدرسي، والذي یضم في طیاته ، الثانویة

مظاهره، أنواعه، أهم العوامل األسریة المؤدیة إلى ظاهرة العنف المدرسي، النظریات المفسرة 

، لنعرض في راهق المتمدرسالعناصر المرتبطة بسلوك العنف لدى الموأهم للعنف المدرسي، 

  آخر الفصل أهم الحلول الوقائیة والعالجیة للعنف المدرسي في مجال األسرة.

باعتباره حلقة وصل بین المتغیر المستقل والمتغیر رابع لننهي الجانب النظري بفصل    

التابع، حیث تناولنا فیه، أهم أسالیب التنشئة الخاطئة المؤدیة إلى ظاهرة العنف، وكیف 

أسالیب التنشئة وأخیرا تم عرض أهم یمكن تجنب الممارسات الخاطئة المؤدیة للعنف، 

    .و دورها في الحد من ظاهرة العنف المدرسيالدیمقراطیة األسریة 

 الدراسة، ویتضمن فخصص لإلجراءات المنهجیة للدراسة أما الفصل الخامس      

  )، المنهج المتبع في الدراسة، كیفیة لزمنيالمكاني، البشري، ا، مجاالت الدراسة (االستطالعیة
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، االستبیاناستمارة المقابلة، المالحظة ( أهمها أدوات جمع البیانات، و مجتمع البحثاختیار 

  .المستخدمة في البحث ) و أخیرا أسالیب المعالجة اإلحصائیةالوثائق

لیل البیانات وتحاختص بعرض الذي الفصل السادس واألخیر تناولنا وفي آخر البحث      

لتنتهي الجزئیة للفرضیات في ضوء الدراسات السابقة والنظریة المتبناة، نتائج ومناقشة ال

من ظاهرة الدراسة بعرض النتائج العامة وتوصیات الدراسة التي یمكن أن تساهم في التقلیل 

 في مجال األسرة.  العنف في المؤسسات التربویة

  



 

  

         اإلطــــــــار التصـــــوري للدراســـــة: الفصل األول

   شكالیة الدراسةإ -أوال

  فرضیات الدراسة -ثانیا

  مبررات اختیار الموضوع -ثالثا     

  أهمیة الدراسة -رابعا     

  أهداف الدراسة-خامسا     

  تحدید المفاهیم -سادسا     

  المدخل النظري للدراسة -سابعا     

  ةالدراسات السابق -ثامنا     
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  :ةـة الدراسـإشكالی -أوال

 شهدتجتماعیة التي حدثت في أرجاء العالم في العقود األخیرة في ظل التغیرات اإل    

وبالتأكید  ،المؤسسات التربویة الكثیر من المشكالت السلوكیة التي تؤثر علیها وعلى مجتمعها

فإن العنف هو أحد أشكال هذه السلوكیات الذي تطورت أنماطه وأسالیبه حتى وصل إلى 

  إحداث أضرار مادیة باألفراد أو بالبناءات المدرسیة نفسها.

تعد ظاهرة العنف بشكل عام من أكثر الظواهر انتشارا وتوسعا السیما في السنوات و     

ة لم تكن موجودة في الماضي بل أنها رافقت اإلنسان األخیرة، وهذا ال یعني أن هذه الظاهر 

منذ وجوده وتشكیله النواة األولى للمجتمع البشري، لكن اإلحصاءات والدراسات تبین وجود 

 اتتزاید في حـــاالت العنف في معظم مجتمعــــــات العــــالم. فقد مست مختلف المجتمعــــــــ

األسرة، المالعب، السجون، واحد (ــاعـــات المجتمع الـــمتخلفة، نــامیة) ومختلف قطـ (متقدمة،

  المدرسة....).

وقد أثیرت في األعوام األخیرة العدید من المالحظات التي تشیر إلى انتشار ظاهرة     

العنف في مؤسسات التعلیم الثانوي، فبروز مثل هذه الظاهرة في بیئة من المفترض أن تكون 

 اهفرص التعلیم والتنشئة التي تتیح ه منـــــیحول دون استفادتاألسرة الثانیة للتلمیذ قد 

اإلدارة المدرسیة، وظاهرة اعتداء التالمیذ نب عنف التالمیذ تجاه األساتذة و إلى جا ،المدرسة

 ؤسسة التربویةعلى األساتذة أو اإلدارة أصبحت مالحظة، إال أنها غیر قاصرة على الم

 م األنظمة التربویة العالمیة.الجزائریة لوحدها بل تمتد إلى معظ

امیة حتى اإلجر أو  الجانحة،ر السویة و یعد شكال من أشكال السلوكیات غیفالعنف إذن      

في العصر الحدیث، و هذا ما نسمعه أو نراه، أو نقرأ عنه، و خاصة  نتشارأصبح واسع اإل

تشر العنف الذي تقوم به فئات المرحلة الثانویة، حیث لوحظ مؤخرا أن تالمیذ هذه المرحلة ین

مرحلة العمریة لهؤالء قد یرجع السبب في ذلك إلى طبیعة البینهم العنف بأشكال مختلفة، و 

ة ــــالنفسیبمجموعة من المتغیرات الجسمیة و  ة التي تتمیزـقة المراهـي مرحلـهالتالمیذ و 

المشكالت التي ثبات الذات والتغلب على الصعاب و والعقلیة، وفیها یبدأ الفرد بمحاولة إ

  تعترض طریقه.
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عند مناقشة وتناول هذا الموضوع البد أن نضع في االعتبار أن مشكلة العنف لدى و      

كن ارجاعها إلى سبب واحد بل یقف وراءها العدید من العوامل یم التالمیذ مشكلة معقدة ال

والدوافع، وكان من أسباب ارتكاب أنواع من العنف لهؤالء التالمیذ یرجع إلى شخصیة 

ضعف في التربیة األسریة أو التلمیذ، نتیجة العنف الذي یتعرضون له سواء في البیت أو 

هم وأمهاتهم أو ءیفرضها علیهم آباالمدرسة وجماعة الرفاق، أو تصرفات غیر تربویة 

  األساتذة في المؤسسة التربویة.

واألسرة التي ال تحسن استخدام أسالیب التنشئة االجتماعیة في التعامل مع األفراد یكثر     

ع تماسك األسرة فیها التنافر والعنف، وٕاثارة مشاعر الغضب والكراهیة، فیتعارض ذلك م

  وترابطها.

ولقد حدثت في السنوات األخیرة تغیرات عدیدة في األسرة العربیة، والسیما األسرة      

دي إلى هدم بناء األسرة أن ذلك سیؤ  فیه ال شك الجزائریة أثرت على دورها التربوي؛ ومما

الحرمان العاطفي الذي أفرزه التغیر االجتماعي في التركیبة األسریة ، و علیها بيسل أثروخلق 

  .العنف لدى التالمیذظهور أدى إلى 

فاألسرة تقوم بدور أساسي في اصالح األفراد أو انحرافهم من خالل النماذج السلوكیة      

بیعة التي تقدمها ألبنائها. وتتفاوت أنماط التنشئة األسریة بتفاوت خصائص الوالدین وط

استخدامها للسلطة، فاإلبن المراهق الذي ینشأ في جو یراعي میوله ویحقق ذاته ویشبع 

  حاجاته یختلف عن الذي ینشأ في جو متسلط ویستخدم فیه العنف في تشكیل ذاته.

والتنشئة اإلجتماعیة عملیة مستمرة ال تقتصر على مرحلة عمریة محددة وٕانما تمتد من     

فالرشد وصوال إلى الشیخوخة، ولهذا فهي مرحلة حساسة ال یمكن الطفولة، فالمراهقة، 

تجاوزها في أي مرحلة ألن لكل مرحلة تنشئة خاصة بها تختلف في مضمونها وجوهرها عن 

سابقتها، وال یكاد یخلو أي نظام اجتماعي أو أي مؤسسة رسمیة أو غیر رسمیة من هذه 

ها ال بهدفها، ومن أبرز مؤسسات التنشئة العملیة ولكنها تختلف من واحدة إلى أخرى بأسلوب

اإلجتماعیة  نجد األسرة؛ التي تعتبر البیئة اإلجتماعیة األولى التي ینشأ فیها الفرد وتبنى فیها 

الشخصیة اإلجتماعیة باعتبارها المجال الحیوي األمثل للتنشئة اإلجتماعیة والقاعدة األساسیة 

والمعنویة، بطریقة تسایر فیها المعاییر  في إشباع مختلف حاجات الفرد المادیة منها
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اإلجتماعیة والقیم الدینیة واألخالقیة، وذلك من خالل اتباع الوالدین مجموعة من األسالیب 

  في إشباع حاجات األبناء وخصوصا في فترة المراهقة.

الهامة التـي تناولها  من الموضوعات األسریة جتماعیةعتبر موضوع التنشئة اإلیوعلیه     

 امین أو األسالیب،ة المضـــیة سواء من ناحیجتماع التربـال علم النفس وعلم امج يفالباحثون 

احل نمو ة فــــي جمیع مر مسألــة هامـة جدا وملحـ األسریة ةجتماعیـة اإلى أن التنشئـــــإضافة إل

اتصاالته باألسرة وأن توافق الفرد أو عدم ار أن شخصیة الفرد تشكلها اإلنسان، وعلـــى اعتبـ

ة التــــــي یتلقاهـــــا من أسرته بهدف نمو جتماعیى التنشئة اإلتوافقــــــــه یتوقف بدرجــــة كبیرة علــــ

  شخصیته نموا متناسقا وسلیما.

هذه الدراسة ینصب على دراسة األسرة باعتبارها هــــي الوسیط األول  اهتمامن فإ     

وأن إخفاق األسرة أو نجاحها أمر یتوقف على طبیعة واألساســـي فــــي تربیة وتنشئة أبنائها، 

بنائها، والقیم والمعاییر السائدة فیها وأسالیب التنشئة التي تتبعها في تربیة األبناء، والجو 

األسلوب مقاربة إشكالیة دور  وأن غایتنا في هذه الدراسة تتحدد في ئد فیها،العالئقي السا

في  لهفي الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین الدیمقراطي للوالدین داخل األسرة 

 االجتماعیة التنشئةأسالیب سلوب الدیمقراطي كأحد األ اختیار ارتأینا ؛ اذالمرحلة الثانویــة

مجموعة من األسالیب التي ینتهجها اآلباء واألمهات في التنشئة یشمل ألنه ؛ األسریة

یظهر بشكل أنه  خاصةو  ،االیجابیة والسویة لتعدیل سلوكیات األبناء الخاطئة والمنحرفة

ات المتكررة، ــــا بالمالحظــــواضح من خالل تقبل أفكار األبناء وعدم نقدها أو التركیز علیه

اء، التعزیز والدعم والمساندة، اطف، العدل بین األبنــــاهر الحب والتعــــظى مـــــافة إلــاض

المشاركة والحوار والتبصر والتفهم التربوي لطبیعة التالمیذ المراهقین ومشكالتهم، اضافة 

أو تدخلهما لضبط لى مظاهر التشجیع والثناء من قبل الوالدین على سلوكیاتهم المرغوبة إ

  مرغوبة عن طریق الحوار والمناقشة. الالسلوكیات غیر 

  بناء على ما تقدم نطرح التساؤل التالي:      

في الحد من ظاهرة العنف  داخل األسرة األسلوب الدیمقراطي للوالدینمدى اسهام ما     

  ؟لهلدى التالمیذ الممارسین 
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  وانطالقا من هذا التساؤل الرئیسي نشتق التساؤالت الفرعیة التالیة:    

في الحد من ظاهرة العنف  داخل األسرة  لوالدینا الذي یعتمده حوارالسلوب ما دور أ - 1 

  ؟لهالتالمیذ الممارسین  لدى

في الحد من ظاهرة العنف داخل األسرة  لوالدینالذي یعتمده ا ما دور أسلوب العدل - 2 

  ؟لهالتالمیذ الممارسین  لدى

التالمیذ  في الحد من ظاهرة العنف لدى األسرةداخل  الوالدین هتماماما دور أسلوب  - 3 

  ؟لهالممارسین 

في الحد من ظاهرة  داخل األسرة لوالدینا الذي یعتمده ما دور أسلوب الثواب والعقاب - 4 

  ؟لهالتالمیذ الممارسین  العنف لدى

  فرضیات الدراسة: -ثانیا

ى مرحلة ـــأن ینتقل إل م بتحدید وصیـــاغة مشكلة بحثه بدقةاحث بعد أن یقو ـــعلى الب   

ي مرحلة ـــإن لم نقل جوهرها، تلك هــ تقربـــه أكثر من جوانب المشكلــة أخرى، مرحلة

  الفروض، إذ ساهم كل من الجانب النظري والزیارات االستطالعیة على صیاغة مجموعة من 

ات العلمیة، التي یمكن حتمالیة التي صیغت على ضوئها مجموعة من الفرضیالقضایا اإل

تنظیمیا یجمع من خالله البیانات والمعطیات التي تساعد في التعرف على  إطارااعتبارها 

  مشكلة الدراسة والوصول إلى أهدافها.

  الفرضیة العامة: -

بفعالیة في الحد من ظاهرة العنف لدى  داخل األسرة یساهم األسلوب الدیمقراطي للوالدین   

  .التالمیذ الممارسین له

ة، ـاؤالت الدراســـى تســـة علــات لإلجابـى أربع فرضیــا سبق اعتمدنا علــــى مــا علــوتأسیس    

 في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ األسلوب الدیمقراطي للوالدینوالكشف عن دور 

 ة المؤشرات الدالة عنـــة نوضح مجموعـات الدراسـوللتحقق من صدق فرضی، ارسین لهـــالمم

على النحو  )العدل، االهتمام، الثواب والعقابالحوار، (للوالدین  كل بعد لألسلوب الدیمقراطي

  التالي:
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في داخل األسرة دور فعال  لوالدینا الذي یعتمده ألسلوب الحوار :األولى الجزئیة الفرضیة -

  .لهالتالمیذ الممارسین  ظاهرة العنف لدىالحد من 

الحوار لدى بعد الدالة عن  للتحقق من صدق الفرضیة األولى اعتمدنا المؤشرات التالیة     

  :الوالدین كاآلتي

  بالحوار والنصح.مناقشة األبناء  -  

  مشاركة األبناء في أمور األسرة. -  

  .اآلخرینالتشجیع على احترام آداب الحوار مع  -  

  التشاور مع األبناء في أمورهم الخاصة.  -  

برأي األبناء إذا رأوا أنه صحیح، اإلصغاء واالستماع األخذ ألبنائهم ( والدینتقبل ال -  

  لحدیثهم، معاملة األبناء كأصدقاء...)

نفس عتماد على البداء الرأي في أمورهم الخاصة، اإلإتاحة الفرصة في إ: (االستقاللیة -  

            ..).المشكالت وتحمل المسؤولیة.في  حل 

  االتساق؛ عدم تغییر التوجیهات التي یقدمها الوالدین لألبناء من حین آلخر. -   

  .التفاهم بین الوالدین -   

   بین الوالدین في السلوك والنصائح التي توجه لألبناء.تفاق اإل -  

في  داخل األسرة دور فعال  لوالدینیعتمده االذي ألسلوب العدل  :الثانیة الجزئیة الفرضیة -

  .لهالتالمیذ الممارسین  الحد من ظاهرة العنف لدى

العدل لدى الوالدین بعد  الدالة عن للوقوف على حقیقة هذه الفرضیة اعتمدنا المؤشرات  

  كاآلتي: 

: ( الملبس، الطعام، وطلباتهم تلبیة حاجاتهمالعدل بین األبناء والبنات فیما یتعلق ب -  

  والمصروف،...).

 البنات. العدل في المعاملة بین األبناء و -

 .اإلناث بین الذكور و وتجنب المقارنة عدم التفرقة  -

 عن اآلخر. عدم تفضیل ابن -

 .لألبناء دون تمییز اعطاء فرص متكافئة في الوظائف -
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  ).األصغرب المیالدي ( حب االبن األكبر أو عدم التمییز في الترتی  -

في الحد من  داخل األسرة دور فعال والدینال اهتمامألسلوب  :الثالثةالجزئیة الفرضیة  -

    .لهالتالمیذ الممارسین  ظاهرة العنف لدى

االهتمام لدى بعد الدالة عن  والختبار الفرضیة الثالثة في المیدان، حددنا المؤشرات   

  :الوالدین كاآلتي

  اجات األبناء ( الصحة، الغذاء...الخ ).تیحااالهتمام بتحقیق  -      

  حث األبناء على االلتزام بأداء العبادات.   -      

  على ممارسة الریاضة. التشجیع -      

  متابعة سلوكیات األبناء داخل وخارج األسرة. -      

   اختیار التخصص، أو عند مالحظة سلوكیات غیر ( بناءبتوجیه األالوالدین  یهتم -      

  سویة...).

  .نضباط داخل الثانویةحث األبناء على اإل -      

  حث األبناء على التواصل مع األساتذة. -      

  .باستمرار بالثانویةاألولیاء تصال ا -     

داخل األسرة  لوالدینا الذي یعتمده ألسلوب الثواب والعقاب :الرابعةالجزئیة الفرضیة  -      

  . لهالتالمیذ الممارسین  في الحد من ظاهرة العنف لدى دور فعال

الثواب والعقاب بعد الدالة عن  للتحقق من صدق الفرضیة الرابعة اعتمدنا المؤشراتو        

  :لدى الوالدین كاآلتي

  .وثهدبعد ح تصویب السلوك غیر المرغوب فیه مباشرة -     

   ).خطاءبعض األعن  تجاوز الوالدین التسامح ( -     

  التجاهل أو        – برفق ولین واإلرشادالنصح  -المكافأة ( التعزیز )  التدعیم و -     

  عن السلوك غیر المرغوب فیه مباشرة بعد حدوثه.األبناء معاقبة  - االنتباه عدم      

 - انفرادمناقشة أخطاء األبناء على  –اللوم أو التوبیخ  -األخطاء بالتوجیه مناقشة  -     

  الضرب. - حرمانال
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  :مبررات اختیــار الموضــوع -ثالثا 

د أي بحث اختیار موضوع البحث یعد أول الخطوات المنهجیة أثناء التفكیر في إعداان     

  جتماعي.علمي وال سیما البحث اإل

 ضئیلد عدد و وجو   األبحاث و الدراساتنقص ة لـــــنتیجوعلیه تم اختیارنا لهذا الموضوع     

وال سیما من الدراسات السابقة التي تتناول األسالیب الوقائیة لظاهرة العنف لدى التالمیذ، 

من خالل ذلك جتماعیة األسریة في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ، و دور التنشئة اإل

ي شخصیة ــــــجتماعیة والتي تعد أهم عملیة یمكن أن تؤثر فالتنشئة اإل التفكیر في عملیة

التي تعتبر بمثابة البیئة  ه؛ وال سیما أهمیة التنشئة االجتماعیة في األسرةـــــالفرد منذ والدت

األولى واألساسیة التي یتم فیها تربیة وتنشئة األبناء، ومن ثم فمن خالل دور األسرة الفعال 

ــات وترسیخ اهــــــــوالوظائف الهامة لألسرة؛ والتـــــي تتعلق بتكوین وتعدیل وتغییر االتج

، وغــــــرس األخالق، اائهــي نفوس أبنــــــــــاألعراف وغرس العقیدة والقیم فـالید و ــــــادات والتقـالعـــــ

 ـ،جتماعي وانتهاج أسالیب التنشئة التي یتبعها الوالدان مع أبنائهم داخل األسرةوالضبط اإل

السلبیة لألبناء ومن بین  السلوكیاتغییر نمط وتحدید السمات الممیزة لشخصیـــــة األبنـــــاء وت

كل ذلك ولد لدینا الرغبة في دراسة هذا الموضوع،  تلك السمات سمة العنف لدى التالمیذ؛

  ."ة في الحد من العنف لدى التالمیذجتماعیة األسریما جعلنا نبحث عن دور التنشئة اإلو 

لدى العنف ظاهرة في الحد من  األسریة التنشئة اإلجتماعیةدور "اختیارنا لموضوع  -

بل جاء العتبارات ومبررات تتعلق بمعایشتنا  ،الصدفة " لم یأت عشوائیا أو بمحضالتالمیذ

في المؤسسات  التالمیذ ىدل السلبیة أال وهي ظاهرة العنف واحتكاكنا بمثل هذه السلوكیات

لعوامل والدوافع الكامنة وراء ن عالج هذه الظاهرة ال یتأتى إال بالتعرف على االتربویة، وأ

  البحث  أیضا فيالظاهرة الخطیرة یكمن  العالج لهذه فحسب، بل التالمیذلدى  العنف سلوك

في  التالمیذلدى العنف الحد من ظاهرة  التي تعمل على واألسالیبالممارسات أهم عن 

كمحاولة منا للوقوف على ؛ مجال األسرةوفي موضوعنا هذا اخترنا  ،المؤسسات التربویة

الدور الحقیقي الذي تلعبه التنشئة االجتماعیة األسریة في الحد من ظاهرة العنف لدى 

  التالمیذ. 
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ثراء الجانب المعرفي من خالل تقدیم دراسات جدیدة تمس أهداف البحث إالسعي إلى  -

  العلمي خاصة وأهداف المجتمع بصورة عامة. 

     أهمیة الدراسة: -رابعا

لغة خاصـــة فـــي الوقت تنطوي دراســــة موضوع العنف بشكل عــــام على أهمیـــة با     

فقد اتسعت دائرة العنف بمختلف أشكاله في المجتمع الجزائري وطالت حتى  الراهن،

المؤسسات التربویة التي وجدت أصال لتهذیب األخالق وتنشئة األفراد على نبذ السلوكات 

  . السلبیة مثل العنف

واعتبارا لما یشكله العنف بشتى أنواعه من انعكاسات سلبیة على أداء المؤسسة التربویة     

على نمط العالقات واألنساق  ومن جهة أخرى من جهة،هذا وتحقیق أهدافها البیداغوجیة 

جتماعیة. خاصة وأن العنف الممارس من طرف التالمیذ داخل مؤسسات التعلیم الثانوي اإل

شكل واسع وخطیر صار ملحوظا في العدید من المجتمعات ومنها المجتمع ب والذي انتشر

  .تمام بهامما استدعى االه؛ الجزائري

  في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذالدراسة الحالیة  أهمیة ما سبق تأتيانطالقا م     

العنف في  في كونها تعتبر من الدراسات القالئل التي تهتم بدراسة ظاهرةالممارسین له، 

جتماعیة األسریة في الحد من هذه التنشئة اإل مؤسساتنا التربویة؛ في ظل بحثها عن دور

الظاهرة الخطیرة لدى التالمیذ، على عكس معظم الدراسات السابقة التي اكتفت بالبحث في 

  عالقات ارتباطیة بین العنف ومتغیرات اجتماعیة أو نفسیة.

ة في طبیعة المشكلة التي تتناولها وتكتسب أهمیة خاصة كما تكمن أهمیة هذه الدراس      

جتماعیة األسریة في الحد من ظاهرة العنف میة الدور الذي تلعبه التنشئة اإلفي معرفة أه

لدى التالمیذ، خاصة وأن أبناء هذا العصر في وطننا العربي یتعرض لكثیر من المؤثرات 

جتماعیة ونظرا لقلة ودورها في التنشئة اإل میة األسرةالتي یغلب علیها السلبیة، ونظرا أله

  ي الحد من ظاهرة العنف لدى ــــة فـــــة األسریـــــجتماعیة اإلـــــاولت دور التنشئــي تنــــاسات التالدر 

التالمیذ، وخاصة الدراسات والبحوث الجزائریة التي تناولت مشكالت بالدراسة والعالج من 

  الباحثة أن هذه الدراسة أهمیتها تتبلور فیما یلي:هذا القبیل، وبذلك تتوقع 
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تتوقع الباحثة أن الدراسة الراهنة تكمن أهمیتها في إثراء موضوع التنشئة االجتماعیة  - 

األسریة، وٕامكانیة إضافة مؤشرات هذه الدراسة إلى مؤشرات الدراسات المماثلة التي تؤكد 

  إلیجابیة والسویة في تعدیل السلوكیات السلبیة على دور أسالیب التنشئة االجتماعیة األسریة ا

ساعد في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ في مؤسساتنا والعنیفة لألبناء و التالمیذ؛ مما ت

التربویة وخاصة مؤسسات التعلیم الثانوي، ألن المرحلة العمریة للتلمیذ التي تقابل مرحلة 

التلمیذ هنا یعیش أوج المراهقة والتي تتمیز التعلیم الثانوي هي مرحلة المراهقة، ونجد 

 بمجموعة من المتغیرات الجسمیة والنفسیة والعقلیة.

تنبثق األهمیة العلمیة لهذه الدراسة في كونها إضافة علمیة في مجال الدراسات في كما  -

من خالل تفعیل دور الوالدین في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ علم اجتماع التربیة؛ 

من أجل تحدید السمات السویة في تنشئة أبنائهم  تباع مجموعة من األسالیب الصحیحة واب

الممیزة  لشخصیـــــة األبنــــاء وتغییر نمط سلوكـــــــیـاتهم السلبیة وغیر السویة للحد من ظاهرة 

  العنف لــــــدى تالمیذ  التعلیم الثانوي.

العالقة بین األسرة والمؤسسة التربویة، من أجل كما تكمن أهمیة هذه الدراسة في توطید  -

في ظل انتشار العنف في مؤسسات التعلیم الثانوي التي  ،تحسین العملیة التعلیمیة التعلمیة

  یمارسها التالمیذ والمساهمة في حل الكثیر من المشكالت التي تواجه التالمیذ. 

نتائجها ستفادة من ل اإل؛ من خالتشكل هذه الدراسة أهمیة لألسر وأولیاء األمور -

 والتي تؤدي إلى تعدیل السلوكیات ؛نتباه إلى أدوارهم وأسالیب تنشئة أبنائهمفي اإل وتوصیاتها

تماد الوالدین أسالیب التنشئة من خالل اعلدى تالمیذ التعلیم الثانوي، الخاطئة والعنیفة 

لمنع زیادة العنف  ألسرةیجابیة لتحقیق األسلوب الدیمقراطي داخل اجتماعیة األسریة اإلاإل

  لدى التالمیذ في المؤسسات التربویة.

   :أهــداف الدراســة -خامسا

ى ـى إلـــي أهداف محددة یسعــــــمفإن لكل بحث عل ؛ةـــــفیما یتعلق بأهداف الدراس     

جتماعیة األسریة یعة الدور الذي تلعبه التنشئة اإلتحقیقها، وفي هذه الدراسة نهدف لبحث طب

، وبناء على التساؤالت التي أثارتها الممارسین له في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ

 مشكلة الدراسة یمكن تحدید األهداف على النحو التالي:
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األسلوب الدیمقراطي یجابیة والصحیحة التي ینبغي أن تعتمد في تبیان األسالیب اإل- 

  الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ.   علىوالتي من شأنها أن تعمل  داخل األسرة للوالدین

في الحد من ظاهرة  داخل األسرة  والدینلا الذي یعتمده حوارالأسلوب  على دور التعرف -

  .لهالتالمیذ الممارسین  العنف لدى

 والدین في الحد من ظاهرة العنف لدىلا الذي یعتمده على دور أسلوب العدل التعرف - 

  للعنف.التالمیذ الممارسین 

في الحد من ظاهرة  داخل األسرة لوالدینا الذي یعتمده دور أسلوب االهتمام التعرف على - 

  .لهالتالمیذ الممارسین  العنف لدى

لوالدین في الحد من ظاهرة العنف االذي یعتمده  دور أسلوب الثواب والعقاب رف علىالتع - 

  .لهالتالمیذ الممارسین  لدى

    تحدیـد المفاهیــم:   -سادسا

تمثل مفاهیم البحث اللغة العلمیة التي یتخاطب بها الباحث ویوصل بها عمله البحثي        

 وكلما " ،السوسیولوجي لآلخرین، لذلك فإن دقتها وتحدیدها یمثالن أهمیة خاصة للبحث

إدراك المعاني اتسم هذا التحدید بالدقة والوضوح سهل على القراء الذین یتابعون البحث 

  1".واألفكار التي یرید الباحث التعبیر عنها دون أن یختلفوا فیما یقول

رة التي تقوم بها التنشئة االجتماعیة األسریة في وبما أن دراستنا تتناول األهمیة الكبی      

ترنا جملة من ننا قد اخإف ،ظاهرة العنف وتقلیل معدالت حدوثه ونسب ارتكابهالحد من 

التي تدخل في صلب موضوع الدراسة والتي سوف یرد ذكرها في مواضع مختلفة  المفاهیم

     ضمن الدراسة وسیاقها العام وهذه المفاهیم تتمثل في اآلتي:

  الدور: مفهوم -6-1

  یتحدد في التعریفات التالیة:    

معینة مجموعة الواجبات المترتبة على الفرد الشاغل لوظیفة : "على أنه لدوریعرف ا      

  2 وعلى هذا یساعد الدور في تنظیم توقعات اآلخرین في الشخص المذكور."

                                                 
 .62 ، ص2005المكتب الجامعي الحدیث، القاهرة،  ،البحث العلمي مع تطبیقات في مجال الدراسات اإلجتماعیة محمد شفیق، -  1
  ، رسالة ماجستیرفي الحد من العنف المدرسي من وجهة نظر المرشدین الطالبیین دور المرشد الطالبيعامر بن شایع بن محمد البشري:   - 2

 .31، ص 2004لعلوم األمنیة، الریاض، یة لكادیمیة نایف العربأ( غیر منشورة )،  
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السلوك الفاعل في عالقة الفرد مع آخرین إذا ما نظرنا إلى هذا أي أن الدور هو      

  جتماعي. ي سیاق أهمیته الوظیفیة للنسق اإلالسلوك ف

بأنه مجموع األنماط الثقافیة التي ترتبط  الدور االجتماعي "لنتونرالف "یعرف في حین      

بمركز معین، وبذلك تتضمن االتجاهات والقیم والسلوك التي یصفها المجتمع لكل فرد یحتل 

  1هذا المركز، والدور االجتماعي هو الجانب الدینامیكي للمركز.

الجنس، فالمركز إذن هو، المكانة التي یحتلها الفرد في المجتمع على أساس العمر، أو     

السلوك الذي یقوم به الفرد في المركز  ؛الدور هو و أو المولد، أو المهنة، أو الزواج.

  2االجتماعي الذي یشغله.

حیث یؤكد هذا التعریف على أن الدور ثمرة تفاعل الذات والغیر، وأن االتجاهات نحو     

الذات هي أساس فكرة الدور، والتي تكتسب عن طریق التنشئة االجتماعیة، وتتأثر تأثیرا 

  كبیرا بالمعاییر الثقافیة السائدة، كما تتأثر بخبرة الشخص الذاتیة.

ة على الفرد الشاغل مجموعة من الواجبات المترتب"الدور بصورة عامة بأنه:  ویشیر    

"، وعلى هذا یساعد الدور في تنظیم توقعات األفراد اآلخرین من الشخص لوظیفة معینة

  3المذكور."

 السلوك ذلك النمط المتكرر من " : في إطار هذه الدراسةالدور إجرائیا  ونقصد بمفهوم    

، ي موقف تفاعليـــــتنشئتهم داخل األسرة فمن أجل  ائهمـــــالوالدین اتجاه أبنالمتوقع من المنظم 

جتماعي الذي یشغله بات التي یملیها علیهم المركز اإلوذلك من خالل جملة الحقوق والواج

وتنظمه مجموعة من المعاییر والقیم واالتجاهات التي  یاتالوالدین في مختلف المستو 

  یفرضها المجتمع.

  

  

                                                 
1
 .101، ص 1999، دار الشروق، عمان، ، علم اجتماع التربیة ،الرشدانزاهي هللا اعبد  - 

 .275 ، ص2011، دار وائل، عمان، علم االجتماع التربوي، ابراهیم عبد اهللا ناصر - 2

3
دور مدیري المدارس تجاه الحد من ظاهرة العنف لدى طلبة الثانویة بمحافظات غزة وسبل تفعیله من وجهة نظر ، سامة محمد أحمد العدويأ - 

 .08، ص 2008رسالة ماجستیر ( غیر منشورة )، الجامعة االسالمیة، غزة، المعلمین، 
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 اإلجتماعیة:مفهوم التنشئة  -6-2

 بالنظم االهتمامإلى  االجتماعیةفي تعریفهم لمفهوم التنشئة  "االجتماععلماء "یذهب       

قادر  اجتماعيوالتي من شأنها أن تحول اإلنسان تلك المادة العضویة إلى فرد  االجتماعیة

1 .مع أفراد المجتمع یسرب واالندماجعلى التفاعل 
  

حسب تعریف "حامد عبد السالم زهران" بأنها "عملیة تعلم  یقصد بالتنشئة االجتماعیةو      

وتعلیم وتربیة، تقوم على التفاعل االجتماعـي، وتهدف إلـــى اكتســـاب الفرد، طفال، فمراهقــــا، 

فراشدا، فشیخا، سلوكا ومعاییر واتجاهات مناسبة ألدوار اجتماعیة معینة، تمكنه من مسایرة 

ي معه، وتكسبه الطــابع االجتماعـي، وتیسر له االندمـــاج في مجتمعه والتــوافق االجتماع

  2الحیـاة  االجتماعیة.

عملیة تعلیم تعتمد على أیضا وكان فحوى تعریفه له بأنه "تناول "بارسونز" هذا المفهوم       

والراشد، وهي التلقین والمحاكاة والتوحد مع األنماط العقلیـــة والعاطفیـــة واألخالقیـــة عند الطفل 

   3عملیة دمج عناصر الثقافة في نسق الشخصیة وهي عملیة مستمرة ال نهایة لها.

مفاده هو "عملیة تحویل   إجرائي للتنشئة االجتماعیةأیضا یمكن استخالص تعریف     

الفرد من كائن عضوي بیولوجي إلى فرد اجتماعي عن طریق التفاعل االجتماعي، لیكتسب 

ر وقیم واتجاهات تدخل في بناء شخصیته، وهي بذلك عملیة مستمرة تبدأ بذلك سلوكا ومعایی

بالطفولة، فالمراهقة، فالرشد وتنتهي بالشیخوخة، وتشتمل على كافة األسالیب التنشیئیة، التي 

 ا قواعد الضبط ــا الفرد أیضة الفرد، ویكتسب خاللهـاء شخصیـي بنـا فـتلعب دورا مهم

عارف علیها في المجتمع، عن طریق التوجیه والتدریب والتعلیم االجتماعیة المتوالمعاییر 

بحیث تسهل له االندماج في الحیاة االجتماعیة وتحقق المواءمة بینه وبین الثقافة السائدة في 

  ".محیطه االجتماعي

  

  

                                                 
 . 85 ، ص2000هرة، القا ، مطبعة النیل،نظرة معاصرة في علم اإلجتماع المعاصر ،سلوى عبد المجید الخطیب - 1
 .57. ص 2004عنابة ، الجزائر، ، ، دار العلومعلم االجتماع التربوي، صالح الدین شروخ - 2
 . 68، ص 2007، دار الفكر، عمان، 2، طعلم النفس االجتماعي، خلیل عبد الرحمن المعایطة - 3
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  مفهوم األسرة: -6-3

یتعامل علم االجتماع مع األسرة، باعتبارها الوحدة االجتماعیة األولى في التنظیم      

ة الدم أو ــــراد تربط بینهم رابطــــة من األفـــــــاعـجم "األسرة "كلو "وقد عرف االجتماعـــــي، 

یؤدون ي، ویعیشون في منزل مستقل، ویتواصلون فیما بینهم عبر تفاعل مستمر، كما ــــالتبن

ة بكل واحد منهم، باعتباره زوجا أو ابنا أو ابنة أو أما أو أختا بحیث ــأدوارا اجتماعیة خاص

  ة مشتركة.ــــة ذلك ثقافـــیتكون نتیج

ة أشخاص ـــمن مجموعاألسرة تتكون  : "اــــا قائال بأنهـــفحددها من حیث بنیته "لیتري"ا ـــأم    

یعیشون تحت سقف واحد، كما تتكون بوجه خاص من أب یحملون الفصیلة الدمویة نفسها، و 

  1 وأم وأطفال.

یستخلص من هذین التعریفین أن هناك معیارین أساسیین یمیزان األسرة، وهما عامل الدم    

  وعامل العیش تحت السقف الواحد. 

عي ا هي التي تربط البناء االجتمااألسرة نسق اجتماعي ألنه" أن: "بارسونز"یقول     

بالشخصیة ونفس عناصر اجتماعیة تنظم العالقات داخل البناء، وتؤكد هذه العناصر عالقة 

    2"جتماعي وهو الجسر الرابط بینهما.التداخل والتفاعل بین الشخصیة والبناء اال

فیكمن  األسرةإجرائي لمفهوم من خالل كل التعاریف السابقة یمكن أن نشتق تعریف     

التي تتكون من األب واألم أو حتى أحدهما االجتماعیة القاعدیة  الجماعةتلك في: "األسرة 

إلى توجیه وٕاشراف الوالدین  ویخضع فیها األبناء ،في مكان واحدوأبنائهما الذین یقیمون معا 

وفق قیم وقواعد المجتمع واألخالق السائدة فیه، والقیام بعدة وظائف وواجبات منها تنشئة 

   .األبناء

  :األسریة جتماعیةالتنشئة اإلمفهوم  -6-4

من خالل اطالعنا على التراث النظري و الدراسات السابقة، ومن خالل تتبع الكثیر من     

للوصول إلى تعریف واضح للتنشئة االجتماعیة األسریة ، والموضوعهذا الكتابات حول 

   :تياآلكم بعض التعریفات للمفهو  ستحاول الباحثة توضیح 

                                                 
 .39، ص 2002، الرباط، 11العدد: ، منشورات مجلة علوم التربیة، الطفل والعالقات األسریة"أحمد أوزي، " - 1
 .86، دار النهضة العربیة، بیروت، دون سنة نشر، ص دراسات في علم االجتماع العائليمصطفى الخشاب،  - 2
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عملیة استدخال المهارات " :علماء االجتماع التنشئة االجتماعیة األسریة بأنهایعرف      

والقیم واألخالق وطرق التعامل مع اآلخرین عند الفرد، بحیث یكون الفرد قادرًا على أداء 

مهامه ووظائفه بطریقة إیجابیة وفاعلة تمكنه من تحقیق أهدافه الذاتیة وأهداف المجتمع الذي 

  . "فاعل معهینتمي إلیه ویت

األسریة بالعملیة التي یكتسب منها الفرد المعارف  جتماعیةاإل یشار إلى التنشئة     

 وتختلف التنشئةجتماعي مع أفراد المجتمع. اصل اإلوالمهارات التي تمكنه من التو 

حتى أنها تختلف داخل المجتمع الواحد من خالل  ،خرجتماعیة األسریة من مجتمع إلى آاإل

جتماعي اإل قتصادي والتعلیمي و: المعتقدات السائدة، المستوى اإلتأثیر عدة عوامل منها

  1والفكري والثقافي لآلباء.

األسریة هي عملیة تفاعل بین مجموعة من الفواعل، التي تؤدي  جتماعیةوالتنشئة اإل     

ألطفال تأثیرا كبیرا محصلة تفاعلها إلى انبثاق نموذجي سلوكي معین. ولذلك یتأثر سلوك ا

  جتماعیة التي مروا بها في الحیاة األسریة األولى. بالخبرات اإل

 :نهابأ األسریة االجتماعیة التنشئةبتعریف  تلتزم الدراسة الحالیة اإلجرائیةمن الناحیة      

م داخل األسرة بین الوالدین واألبناء، والتي یكتسب من جتماعي الذي یتعملیة التفاعل اإل"

جتماعیة التي تعكس ثقافة مجتمعهم وتتم تلك العملیة من خالل خاللها األبناء شخصیتهم اإل

وتنشئة أبنائهم  یةتتبعها األسرة في تربالتي ) یجابیة(اإل األسالیبة من مجموعل اتباع الوالدین

  قصد  ةـــــوالتربوی ةــخالل الحیاة الیومی وكیفیة التعامل معهم في مختلف المواقف التي تواجههم

إحداث تعدیل فیها أو تغییر  إكسابهم مجموعة من أنماط السلوك أو القیم أو المعاییر أو

     سلوك.

   :األسلوب الدیمقراطي -6-5

یشیر هذا المفهوم إلى ادراك األبناء للتشجیع والثناء من قبل الوالدین على سلوكیاتهم       

المرغوبة أو تدخلها لضبط السلوكیات غیر المرغوبة عن طریق الحوار والمناقشة وتوضیح 

                                                 
1

، أطروحة دكتوراه، في علم االجتماع التنئشة األسریة وعالقتها بالخوف االجتماعي لدى المتعاطین للمخدرات، عبد العزیز بن ناصر الریس -

 .52، ص 2008(غیر منشورة)، كلیة العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة، قسم علم االجتماع ، جامعة تونس، ،
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درة عن الوالدین أو األسباب، والبد من أن یلتمس األبناء ذلك من خالل سلوكیات دالة صا

  ".الدتي بإبداء الرأي حول ما أریدهح لي والدي أو و یسمأحدهما مثل "

أن األسلوب الدیمقراطي هو أكثر األسالیب  ،"اسماعیل محمد عماد الدین"یرى في حین      

یین أن آباءهم یعطونهم الفرصة تفضیال لدى األبناء، فقد قرر كثیر من األبناء التلقائ

  آباءهم یتوقعون منهم التلقائیة دائما. القواعد التي یسیرون علیها وأنشتراك في وضع لإل

یجابیة یعد األسلوب الدیمقراطي في المعاملة الوالدیة أحد أسالیب المعاملة اإلأیضا      

أكثر تحمال للمسؤولیة وأكثر قدرة على  اعلى األبناء بأن یكونو وتتضح انعكاساته الصحیحة 

  .1الضبط الذاتي، وٕالى محو التلقائیة لدیهم

التعاریف یتضح بأن األسلوب الدیمقراطي هو نمط من التعامل بین  على ماسبق بناء      

یظهر بشكل واضح من خالل تقبل أفكار األبناء وعدم نقدها أو التركیز  ،الوالدین واألبناء

اطف، العدل بین ـــــاهر الحب والتعــــى مظـــــافة إلــات المتكررة، اضــــا بالمالحظــــعلیه

التعزیز والدعم والمساندة، المشاركة والحوار والتبصر والتفهم التربوي لطبیعة  األبنـــاء،

التالمیذ المراهقین ومشكالتهم، اضافة الى مظاهر التشجیع والثناء من قبل الوالدین على 

مرغوبة عن طریق الحوار الأو تدخلهما لضبط السلوكیات غیر سلوكیاتهم المرغوبة 

  والمناقشة. 

كاآلتي: یقصد  لألسلوب الدیمقراطي تعریف اجرائيبلتزم یمكن أن نفي هذه الدراسة      

التي یتبناها  یجابیةإلا جتماعیة األسریة، أنماط التعاملألسلوب الدیمقراطي في التنشئة اإلبا

  اتهم عن ـــــــابــــــا من خالل اجــــــویعبرون عنه ،ا التالمیذـــــــا یدركهــــوذلك كم الوالدین مع أبنائهم.

 التالیــــةللوالدین ة الذي یتضمن أبعـــاد األسلوب الدیمقراطي ـــان المستخدم فــي الدراسـاالستبی

     . )الحــوار، العدل، االهتمام، الثواب والعقاب لكال الوالدین(

  الحد: -6-6 

ا باآلخر، وجمعه ـیختلط أحدهم الَّ ئَ شیئین لِ الالحد لغة بأنه: الفصل بین  :الحد لغة -أ    

حدٌّ بینهما ومنتهى كل شيء: حدُّه، ومنه، َأُحدُّ ُحُدوَد وفصل ما بین كل شیئین:  ودٌ حدُ 

                                                 
1

 .60،  مرجع سابق، ص عبد العزیز بن ناصر الریس -
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وحد السكین وأحدها وحدودها مسحها بحجر أو بمبرد، فحدت تحد  1اَألَرِضیَن وُحُدوَد الَحَرِم.

  2وحدد واحتد واستحد غضب وحاده غاضبه وعاداه وخالفه.

وحدُّ كل شيء: َطَرُف َشَباِتِه َكَحدِّ السكین  .والحد الصرف عن الشيء من الخیر     

  والسیف والسِّنان والسهم: وقیل: اْلَحدُّ من كل ذلك َماَرٌق من شفرته، والجمع ُحُدوٌد. 

فالنا عن  تُ دْ قول حدَ ا؛ منعه وحبسه، تد� حَ  هُ دُّ حُ الرجل عن األمر یَ  دَّ . وحَ الحد المنعُ و     

  3الشر أي منعته.

   التعریف االصطالحي للحد:  -ب    

المحاولة والحیلولة دون وقوعه، أو هو محاولة التخفیف بقدر المستطاع من هو: "     

 4استخدامه."

التخفیف أو التقلیل قدر المستطاع من محاولة  بأنه:الحد اجرائیا وتعرف الباحثة       

  بمؤسسات التعلیم الثانوي. استخدام العنف لدى التالمیذ

  العنف:مفهوم  -6-7 

 T. Gurrجیر و ت. .Graham  H "هـ. جراهام"یعرف عالمي االجتماع األمریكیین       

وبغض  ،أو خسارة بأموالهم سلوك یمیـل إلى إیقاع أذى جسدي باألشخاص أنه:"بالعنف 

   .5"فردیاسلوك یبدي طابعا جماعیا أو النظر عن معرفة ما إذا كان هذا ال

مؤتمر األبعاد اإلجتماعیة " أما من التعریفات اإلجتماعیة الهامة للعنف نذكر تعریف     

یتم   كل فعل مادي أو معنويوهو أن العنف " "لجنائیة للعنف في المجتمع المصريوا

بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، ویستهدف ایقـــاع األذى البدنـــي أو النفســــي أو كلیهما بالفرد 

( الذات أو اآلخر) أو الجماعة أو المجتمع بما یشمله من مؤسسات مختلفة، ویتخذ العنف 

أسالیب عدیدة ومتنوعة معنویة كانت تمثل التهدید و الترویع و النبذ أو مادیة، مثل 

                                                 
1
نشر،  لة شكال كامال  ومذیلة بفهارس مفصلة، دار المعارف، القاهرة، دون سنةو ،  طبعة جدیدة محققة ومشكلسان العرب ،ابن منظور -  

  .799ص

2
 .07، ص ابق، مرجع سسامة محمد أحمد العدويأ -  

 .801، ص المرجع السابق ،ابن منظور - 3

4
  .07سابق، ص المرجع ال، سامة محمد أحمد العدويأ -

 .44، ص 1966، مكتبة مدبولي، طلعت حرب، القاهرة، اإلرهاب السیاسي (دراسة تحلیلیة)عبد الناصر حریز،  - 5
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الجسدي أو معنوي جسدي في لتشاجر واالعتداء على األشخاص و الممتلكات واالنتهاك ا

   1".آن واحد

أي فعل یمارس بالقوة ویهدف إلى "هـو:  العنف اجرائي لمفهومتعریف  نستنتج مما سبق    

إلحاق األذى بالفرد خاصة و بالجماعة عامة، وهو استخدام غیر قانوني للقوة وذلك لتحقیق 

  ."وأغـراض ال قانونیة وال اجتماعیة یرفضها المجتمعأهداف 

  مفهوم العنف المدرسي: -6-8

مجموع السلوك غیر المقبول اجتماعیــــــا، العنف المدرسي بأنــــه: " "أحمد حویتي"عرف      

بحیث یؤثر علــــــى النظــــام العـــــام للمدرسة، ویؤدي إلى نتائج سلبیة بخصوص التحصیل 

الدراسي ویحدده في: العنف المــادي كالضرب والمشـــاجرة، السطو على ممتلكات المدرسة أو 

الغیر، التخریب داخل المدرسة، الكتابة على الجدران، االعتداء الجنسي، القتل، حمل السالح 

  2."تم، السخریة، االستهزاء والعصیانوالعنف المعنوي كالسب والش

ار ـــالعنف الممارس في إطعلى أنه: " العنف المدرسي عرف "الطیب نوار" أما     

الضرب، التهمیش، ى التالمیذ (ـــالمدرسة"، ومن جهة العنف الممارس من طرف المعلمین عل

یضا عنف التالمیذ )، وأرهم (الشجاالسب، الشتم، التحقیر )، وكذلك عنف التالمیذ فیما بین

  3".مارس على المعلمین وعلى التالمیذی )، وعنف إداريعلى المعلمین (في الطور الثانوي

  :الذي تتبناه الباحثـة في هذه الدراسة یكون كالتالـي اإلجرائي للعنف المدرسيالتعریف       

یث یؤثر ة اجتماعیا، بحـة والفعلیة غیر المقبولـو مجموع السلوكات القولیـ" العنف المدرسي ه 

، العنف كالعنف الجسدي ؛في مظاهر متعددة، و نحدده على النظام العام للمؤسسة التربویة

   .اديـو العنف الم ،زيـالعنف الرم المعنـوي،

 العنف لدى التالمیذ: -6-9

معناها  ان مفهوم العنف لدى التالمیـذ من المفاهیم التـي لم یتفق الباحثون حول     

ذلك ألن هذا المفهوم یرتبط بالتمثالت و التصورات التي یحملها الفاعلون والمقصود منها، و 

                                                 
 .43، ص 2006دار مكتبة اإلسراء، دون بلد نشر، ، نف في مواقف الحیاة الیومیة (نطاقات وتفاعالت)عالمحمد سعید ابراهیم الخولي،  -1
مارس  09/10، -بسكرة-، مداخلة في أعمال الملتقى الدولي األول، حول "العنف والمجتمع"جامعة محمد خیضرالعنف المدرسيأحمد حویتي،  -2

 .233، ص 2003
-، مداخلة في أعمال الملتقى الدولي األول، حول "العنف والمجتمع"جامعة محمد خیضرفالعن تجربة الشرطة في مواجهة أعمال، الطیب نوار -3

 .185، ص 2003مارس  09/10، -بسكرة
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ظهر الخارجي اإلجتماعیون حول هذه الظاهرة، فالعنف عند التالمیذ ال یمثل إال الم

  .لمجموعة من التمثالت

أنه باعتبار العنف من خـالل  " François Dubetفي هذا السیاق یقول فرنسوا دوبي      

  و على اعتبــــار أنه عنف ضمن ثقافة معینة، ضمن مجموعـة و ضمن سیـــــاق  من تمثلــــه، 

       1ال یمكن أن یختصر إلى مجرد ظاهرة موضوعیة قابلة للقیاس". -كنتیجة  -التفاعل، فإنه

على أن  "كوثر رزق"ومن التعریفات التي وضعها الباحثون حول هذا المفهوم، تعریف    

السلوك العدواني، تتسم  شكل من أشكالاستجابة متطرفة فجة و " العنف لدى التالمیذ هو:

االستخدام غیر المشروع للقوة، بالشدة والتصلب والتطرف والتهیج والتهجم وشدة االنفعال و 

رجع إلى ٕاذا زاد تكون نتیجتـه مدمـرة، یموضـوع معین و ال یمكن اخفاؤه و  تجاه شخص ما أو

غیر  -مادیة -لفظیة -جسمیة فاض مسـتوى البصیرة والتفكیر، یتخذ عـدة أشكـال (انخ

  2."یهدف إلى الحاق األذىمباشرة ) و 

ال لطاقة التي تتجمع داخل اإلنسان و ا«  على أنه: " یعرفهمجدي أحمد ابراهیم" أما     

 الطاقة على هیئةتظهر هذه  بتأثیرات المثیرات الخارجیة، وهي مثیرات العنف، و تنطلق اال

تلمیذ أو بین تلمیذ و سلوك یتضمن أشكاال من التخریب والسب والضرب بین تلمیذ و 

  3».مدرس

ؤثر مجموع السلوك غیر المقبول اجتماعیا، بحیث ی"أیضا بأنه:  "أحمد حویتي"ویعرفه     

سلبیة بخصوص التحصـیل الدراسي ویحدده  لى نتائجإعلى النظام العام للمدرسة، ویؤدي 

المشاجرة، السطو على ممتلكات المدرسة أو الغیر، التخریب في: العنف المادي كالضرب و 

قتل، حمل السالح والعنف داخل المدرسة، الكتابة على الجدران، االعتداء الجنسي، ال

  . "العصیانالمعنوي كالسباب والشتم، السخریة، واالستهزاء و 

                                                 
   1  François dubet, “ apropos de la violence et des jeunes “in www.confits.org.hiver.2002.france.18/02/2007.a 

10:05 
 .47سعید ابراهیم الخولي، مرجع سابق، ص  محمد  - 2
 .والصفحة السابق نفس المرجع - 3
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كل سلوك یستهدف حقوق اآلخرین و  "ا أن هناك من یقصد بالعنف لدى التالمیذ: كم     

لى التالمیذ اآلخرین كالتشاجر، السرقة، والضرب و قد إقد یتخذ شكال مادیا أو یكون موجها 

   1."تحطیم ممتلكات المدرسةلمدرسة كالكتابة على الجدران وسرقة األجهزة و یوجه نحو ا

األفعال التي یمارسها التالمیذ في لى أنه: " مجموع السلوكات و عرف عكما یمكن أن ی    

ذلك باستخدام زمالئهم أو مدرسیهم أو اإلدارة والممتلكات المدرسیة، و المؤسسة التربویة تجاه 

م، سواء كان ذلك مالحظا الضرر بهمما یؤدي إلى الحاق األذى و  ؛وسائل الضغط واإلكراه

غیر ذلك مـالحظ كاإلستهزاء والسخریة والعصیان، و  ریب، أو غیرالتخكالضرب والجرح، و 

التي تؤثر سلبا تنظیمات المسیرة لعمل المؤسسة، و اللوكات غیر المتكیفة مع اللوائح و من الس

  2".على التحصیل الدراسي

جمیع یتضمن وتجدر اإلشارة من كل ما سبق من التعاریف أن العنف لدى التالمیذ      

لى إیذاء اآلخرین ونبذهم وتهدیدهم واإلعتـداء علیهم، إة التي تؤدي الفعلیالتصرفات القولیة و 

  اإلنتقام ".اتهم في المدرسـة بهدف اإلیذاء و على ممتلكو 

        على أنـه:  مفهوما إجرائیا لمفهوم العنف لدى التالمیذیمكن أن نتبنى فـي هذه الدراسة و      

نحو   التالمیذ تلمیذ أو مجموعة من یمارسهلفظي أو مادي مباشر أو غیر مباشر كل سلوك 

نتیجة حب الظهور  التربویة مؤسساتالأنفسهم أو آخرین أو ممتلكات خاصة أو عامة داخل 

  نتقام من فس أو الممتلكات أو الرغبة في اإلأو الشعور بالغضب أو االحباط أو الدفاع عن الن

الحاق األذى بالنفس أو اآلخرین أو اآلخرین، أو الحصول على مكاسب معینة ویترتب علیه 

   .یعارض النظام الداخلي للثانویةمما  الممتلكات

  :المدخل النظري للدراسة -سابعا

 بحثالعند إجراء أي بحث سوسیولوجي یهدف إلى تفسیر شامل وواضح لموضوع    

اتجاه فكري وعلمي وهو  تبنىیتجه الباحث هنا إلى  ،وٕاعطائه الصیغة السوسیولوجیة

تم اإلجتماعي، وقد  أهم المراحل التي یمر بها البحث المقاربة السوسیولوجیة التي تعتبر من

  الوظیفیة كمقاربة سوسیولوجیة لموضوع البحث.االعتماد في هذه الدراسة على النظریة 

                                                 
 .236 ،235ص  ، صمرجع سابق ،أحمد حویتي -1
نموذجا، مذكرة  -بوالیة قالمة 1962جویلیة  5،  اكمالیتي: بارة لخضر وعنف التالمیذ وانعكاساته على التحصیل الدراسي، زینة بن حسان -2

 . 41ص ، 2007/ 2006ماجستیر (غیر منشورة)، جامعة قالمة، 
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اصر، المع تعد النظریة الوظیفیة من أهم اإلتجاهات الرئیسیة في علم اإلجتماع    

د المتبادل بین مؤسسات ونظم أي اجتماعیة عامة تؤكد على اإلعتما والوظیفیة نظریة

مجتمع. والتحلیل الوظیفي یبین كیف أن النظام اإلجتماعي یتم تحدیده عن طریق الوظائف 

التي تؤدیها المؤسسات المختلفة، وعلى الرغم من أن الكتابات األساسیة للوظیفیة جاءت 

وخاصة  -عشر على ید أصحاب النظریات في علم االجتماع في أوربا في القرن التاسع

فإنها قد تطورت كنظریة عامة معاصرة على ید علماء اإلجتماع:  -عند "ایمیل دوركایم"

   1"تالكوت بارسونز" و"روبرت میرتون" في الخمسینات من القرن العشرین.

النظریة الوظیفیة على مسلمة تدور حول فكرة تكامل األجزاء، في كل واحد،  تقوم     

واالعتماد المتبادل بین العناصر المختلفة للمجتمع. إال أن العالقات بین هذه العناصر أو 

األجزاء قائمة على االتساق والتماسك، والتعاون، والثبات، والمثابرة، وأن التكاملیة في 

لسائدة بین هذه العناصر واألجزاء، والتشابه بینها في االهتمامات الوظائف هي الخاصیة ا

  .میوله وحاجاته وٕاشباعوحاجة كل منها لآلخر لتحقیق أهدافه 

هذه التكاملیة ناتجة عن اإلسهام الذي یقدمه الجزء إلى الكل، وتكامل األجزاء في  إن     

إطار الكل ( التساند ) لتثبیته، وبذلك تصبح األجزاء متساندة متكاملة لتحقیق التوازن الذي 

  ا یمســــبـــــة یعتبر تخریـــــي الوظیفــــــــي للمجتمع، وأي خلل فـــتعتبره هذه النظریة الوضع الطبیع

باستقرار المجتمع وتوازنه. مما یدل على أن هذه النظریة تسعى لتحقیق التوافق في النسق  

   2المعین.

وواضح مما تقدم، أن الوظیفیة، هي في أصلها، نظریة التوازن واالستقرار، والشكل     

ظریة یسمي البعض الن الواحد المتسق، والتكامل األمثل والوصول لحالة التوازن، ولهذا

ــنظریة التوازن، وقد استعار الوظیفیون مصطلح المیكانیكا، أي وجود عالقة بین الوظیفیة، ب

األجزاء والكل، في المجتمع أو النظام، وكل تغیر صغیر في جزء ما یؤثر، على بقیة 

  3األجزاء، ویتبعه تغیر في الكل.

                                                 
 .69، ص 1999القاهرة،  ، الدار المصریة اللبنانیة،مناهج البحث في التربیة وعلم النفس "رؤیة نقدیة"أحمد عطیة أحمد،  -1
  .26، 25، ص ص 2009، دار وائل، عمان، علم اجتماع التربیة المعاصر ( بین النظریة والتطبیق )نعیم حبیب جعنیني،  - 2
 .239ابراهیم عبد اهللا ناصر، مرجع سابق، ص  - 3
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حیث یرى أن المجتمع  ن أهم قضیة من قضایا التحلیل الوظیفي هو مفهوم الوظیفةأو      

هذه النظریة مفهوم الالوظیفة إلى جانب دي وظیفة، إضافة لذلك تستخدم عبارة عن نظام یؤ 

أي كل  اإلجراممفهوم الوظیفة خاصة عند میرتون، أو اختالل الوظیفة مثل: االضطرابات، 

  1ما یخل باستقرار المجتمع وثباته.

 إطارتعتبر ظاهرة العنف لدى التالمیذ من الظواهر التربویة الهامة التي نناقشها في و      

ن ما نالحظه الیوم من أو اهتمامات هذه النظریة بدراسة قضیة اختالل الوظیفة، خاصة 

ولعل أخطرها ظاهرة العنف لدى التالمیذ والذي  ،مظاهر االختالل في مؤسساتنا التربویة

ید في مدارسنا كنتیجة حتمیة لالختالل الوظیفي للنسق االجتماعي أصبح منتشر بشكل متزا

) یعیق األداء الوظیفي للنسق التربوي كنسق فرعي یقوم بأدوار فأصبح وجوده (العنف ،ككل

معینة في إطار الحیاة االجتماعیة، باعتبار المدرسة مؤسسة اجتماعیة تعید النشء ووظائف 

وظیفتها التعلیمیة والتهذیبیة تكون عالما یقي التلمیذ من مظاهر للحیاة، فإذا أحسنت المدرسة 

   العنف أما غیاب الدور الوظیفي للمدرسة فقد یكون عامال من عوامل العنف لدى التالمیذ.

 -إلى حدوث العنف داخل أي تنظیم اجتماعي ةالوظیفی النظریةاذ ینظر أصحاب     

اعي، ویؤكدون بأن هناك عوامل عدیدة تعمل جتموظیفیة، تقتضیها حاجات النسق اإل كحاجة

  ىــــا الذكر علـــــا أسلفنــــة كمــــــادة توازن النسق، اذ تؤكد هذه النظریــــــاالستقرار، وٕاع على إعادة

والتماسك واالعتماد  ساقتاألجزاء، واإلور حول فكرة تكامل ترتكز علیها تتمح أساسیةمسلمة  

المتبادل بین هذه األجزاء المختلفة للنسق، وعلیه فإن أي خلل أو تغیر في جزء من أجزاء 

وعلى هذا األساس ینظر الوظیفیون النسق من شأنه أن یحدث تغیرات في أجزاء أخرى. 

،  التوازن وعدم االتساق داخل النسقللعنف، على أنه یتضمن دالالت هامة عن حالة ال

لعنف إما أن یكون نتاجا لفقدان المعیار، وٕاما أن یكون نتاجا لفقدان االرتباط بالجماعات فا

االجتماعیة، أو نتیجة الالمعیاریة أو فقدان التوازن الذي قد یصیب المجتمع اإلنساني أو 

           2الجماعة، بحیث تتحطم المعاییر وتسود الفوضى، فیلجأ األفراد إلى العنف.

ال یقع على عاتقها لوحدها مسؤولیة العنف لدى التالمیذ، بل إن  ؤسسة التربویةوالم    

تراجع األداء الوظیفي لألسرة باعتبارها من أهم المؤسسات االجتماعیة التي تعمل على 

                                                 
 .26نعیم حبیب جعنیني، مرجع سابق، ص  - 1
 .259، ص  2011، مطبعة بن مرابط، الجزائر، العنفمدخل إلى سوسیولوجیا جمال معتوق،  - 2
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 تكوین شخصیة الفرد وتنشئته على القیم واألخالق والمثل العلیا لها على اعتبار أنها عوامل

لسوي والصحیح لإلنسان وتدعم الشعور بالمسؤولیة واالنضباط، فاألسرة تدعم وتقوي الطریق ا

وتفتقد القدوة الحسنة بین أفرادها تصبح في حد ذاتها بیئة التي تنعدم فیها مثل هذه العوامل 

مناسبة لظهور عوامل االنهیار الخلقي والقیمي بداخلها واختالل المعاییر االجتماعیة وانعدام 

یجعل الحیاة داخل األسرة مجردة من معاني الشرف والفضیلة وتصبح فیها القیم الروحیة مما 

الجریمة واالنحراف والسلوك العنیف أمرا عادیا بالنسبة ألفراد األسرة فاحترام قواعد الضبط 

االجتماعي أساسیة لتنظیم سلوك األفراد وعالقتهم ببعضهم، فمن خالل تفعیل وسائل الضبط 

االستقرار في المجتمع ویساعد المنظمات االجتماعیة على قیامها االجتماعي یتحقق النظام و 

بوظائفها االجتماعیة حسب القواعد والمعاییر والقیم السائدة في المجتمع وتحقیقها ألهدافها 

دون تعرضها للتوتر، فالهدف األساسي للضبط االجتماعي هو استقرار التنظیم االجتماعي 

  ومعاییر المجتمع وتماسك الجماعات. األفراد في حدود قیموتحقیق حاجات 

وعلیه یرى الوظیفیون أنه كلما اشتد التماسك االجتماعي بین وحدات النسق االجتماعي      

معیاریة أو كلما قل أو انعدم العنف، كما أن العنف عند هذه النظریة یعد تفسیرا للحالة الال

  الذي یعیشه النسق. -التصدع -التخلخل

فالشغل الشاغل عند هذه النزعة هي كیف یمكن أن یضمن التوازن واالستقرار داخل     

النسق االجتماعي، وما هي الطرق التي تهتم بها النظریة الوظیفیة للمحافظة على توازن 

والتكامل والثبات النسبي للمجتمع أو الجماعات عناصر البناء االجتماعي، وأنماط السلوك 

ا األساس ینظر الوظیفیون للعنف على أنه داللة داخل السیاق االجتماعیة، وعلى هذ

االجتماعي، فهو إما أن یكون نتاجا لفقدان االرتباط بالجماعات االجتماعیة التي تنظم وتوجه 

السلوك، أو انه نتیجة الالمعیاریة وفقدان التوجیه والضبط االجتماعي الصحیح، وهكذا فإن 

  1حرفا یعكس القیم االجتماعیة للمجتمع الذي یحدث فیه.معظم السلوك الذي نسمیه سلوكا من

، فالتنشئة االجتماعیة قضیة التنشئة من ثم نجد أن دوركایم ركز على قضایا هامة مثل    

أو الصغار عند دوركایم تعتبر جزء أساسي من عملیات التربیة ذاتها التي تؤهل األطفال 
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ونسق القیم والمعاییر من األجیال الراشدة أو على اكتساب العادات والتقالید والسلوكیات 

   1 الكبار ومن خالل األسرة والمؤسسات االجتماعیة األخرى.

اذ أن طبیعة العالقة بین الوالدین واألبناء لها أثر كبیر في عملیة التنشئة االجتماعیة      

األب واألم لها  التي یستخدمها لتنشئة االجتماعیة األسریةسالیب االدور المهم ألإضافة إلى 

نها أن تنعكس ایجابیا أو سلبیا على تصرفات الكثیر من شأوالتي في المعاملة مع األبناء، 

سلوكیات من التالمیذ وسلوكهم داخل المؤسسة التربویة، فدور الوالدین في األسرة تصحیح 

فیظهر دور األب واألم في تنمیة ذلك  ،أبنائهم المنحرفة أو تعدیل بعض مظاهر العنف

   بعیدا عن مخاطر العنف. بالصورة المناسبة لكي یصبح سلوكا سویا

في دراسة األسرة، ویمكن إسقاط  النظریة أهم المداخل ة منالوظیفی النظریةعد توعلیه     

لتي مفهومي البناء والوظیفة على األسرة، فیشیر البناء اإلجتماعي لألسرة إلى الطریقة ا

تنظم بها الوحدات اإلجتماعیة والعالقات المتبادلة بین األجزاء، أما الوظیفیة فهي الدور 

في  2الذي یلعبه البناء اإلجتماعي الشامل، فاألسرة هنا تؤدي وظائف عدیدة ألعضائها،

  هذا الشأن نسلط الضوء على وظیفة التنشئة اإلجتماعیة.

قضیة التنشئة االجتماعیة كأحد القضایا الهامة التي أثارها بارسونز في أیضا وتظهر     

اهتمامه بعلم اجتماع التربیة، حیث تصور بارسونز نفس تصورات دوركایم من ناحیة  إطار

العالقة المتبادلة بین التنشئة االجتماعیة وعملیة الضبط االجتماعي، والعمل على تحقیق 

ت. كما حرص بارسونز على استعارة العدید من التصورات التكامل بین األفراد والجماعا

وال سیما تصوراته السیكولوجیة الفرویدیة، في  -وركایم على خالف د -والموضوعات األخرى

  مقومات الشخصیة إلنتاجالثقافي للمجتمع، وأیضا  اإلنتاج إعادةمحاولة منه لتحلیل مقومات 

، على أنها البناء الرئیسي لتكوین الشخصیة، الفردیة. ومن ثم، فهو یتصور عملیة التنشئة 

تطویرها أو نموها )، یتم لیة التفاعل االجتماعي، كما أن (الشخصیةعم إطاروالتي تتم في 

                                                 
، دار المعرفة علم اجتماع التربیة الحدیث ( النشأة التطوریة والمداخل النظریة والدراسات المیدانیة الحدیثة )عبد اهللا محمد عبد الرحمن،  - 1

 .172، ص ص 1998الجامعیة، االسكندریة، 
، دار المعرفة الجامعیة، االسكندریة، علم االجتماع العائلي (دراسة المتغیرات في األسرة العربیة)عبد العلیم ناصر، محمد أحمد بیومي، وعفاف  -2
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الدمج الذاتي بین األهداف المجتمعیة واألنماط المعیاریة الفردیة التي تحدث من خالل عملیة 

  یة.خالل عملیات تفاعل األطفال حسب المواقف االجتماع

من ناحیة أخرى ناقش بارسونز العالقة المتبادلة بین عملیة التنشئة االجتماعیة ودور      

األسرة والمدرسة، ودور العبادة وعالقتهم جمیعا بالنظام التربوي والتعلیمي الموجود في 

  المجتمع ككل. 

ق الیومیة في أي مجتمع عن طری كجزء من الحیاة -كما تتم عملیة التنشئة االجتماعیة    

). فكل فرد له دور ممیز مثل الممثلین على األدوار االجتماعیة للفاعلین (األفراد أو األعضاء

نوع من التفاعل بین أفراد الجماعة المشتركة  إطارالمسرح، یقوم بأداء دوره أو وظیفته في 

یتحدد من خالل الذي اد االجتماعي لألفر  التخصص الوظیفي، والدورمعه، وطبقا لنوعیة 

ذلك من  المواقف االجتماعیة ونوعیة الوظیفة، والدور والسلوك أو األفعال المتوقعة وغیر

مفاهیم عبر عنها بارسونز وفي تصوراته أیضا عن المتطلبات الوظیفیة األربعة والتي توجد 

  في أي مجتمع من المجتمعات وهي:

  * المحافظة على النمط.

  * التفاعل الداخلي.

  * تحقیق الهدف.

   1 * التكیف أو المواءمة.

وبمعنى آخر وحسب رأي بارسونز فإن الفرد في تفاعله مع اآلخرین سوف یتصرف      

حسب المعاییر والقیم والضوابط واألنماط الثقافیة التي اكتسبها من المؤسسات االجتماعیة 

  لى التفاعل مع اآلخرین.التي عاش فیها، وبذلك یظهر فعله منمطا تنمیطا نسقیا یساعده ع

ویرى بارسونز أن سلوك الفرد االجتماعي ال یصدر من فراغ وال من عقله أو رغبته     

  األسرة، المدرسة، ة (ــــة االجتماعیــــــاعله مع اآلخرین. حیث تلعب المؤسســــــة بل من تفــــــالذاتی

وحسب الدور األساسي في تقنین تصرفاته مع اآلخرین،  )ل اإلعالم...الخالجامعة، ووسائ

  2معاییرها وأنماطها وسماتها لیخرج " الفعل " على شكل تصرف منتظم وملتزم وموجه.
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هذا الصدد تشیر النظریة الوظیفیة إلى أن األسرة نسق فرعي للنسق االجتماعي  وفي    

. وبذلك یتعرض األبناء تتفاعل مع عناصره للمحافظة على البناء االجتماعي وتحقیق توازنه

أثناء التنشئة االجتماعیة لعملیات التنشئة األسریة واالمتثال التي تساعد األبناء على التوافق 

وفي هذه العملیة یستقي األبناء اتجاهات الوالدین رتباطها بعملیة التعلم. عي واجتمااال

وموافقتهما عن طریق التقلید والمحاكاة للقول أو الفعل أو السلوك وبذلك نجد أن هناك أدوارا 

  1محددة للذكور وأخرى لإلناث یلتزم بها الجمیع.

التي تعتبر  دور التنشئة االجتماعیة في األسرة في دراستنا الحالیة هذا وخیر مثال على     

بمثابة النواة األولى التي یتم فیها تنشئة األبناء، ومن ثم فمن خالل دور األسرة الفعال 

والوظائف الهامة لألسرة؛ والتـــــي تتعلق بتعدیل سلوكیات أبنائهــــا، وغــــــرس األخالق، والضبط 

مع أبنائهم داخل األسرة من االجتماعي وانتهاج أسالیب التنشئة االیجابیة التي یتبعها الوالدان 

لتوطید العالقة بین األسرة والمؤسسة التربویة، و  أجل تغییر نمط السلوكـــــــیات العنیفة للتالمیذ

  .من أجل تحسین العملیة التعلیمیة التعلمیة

  الدراسات السابقة: -ثامنا

هي تلك الدراسات التي تحترم القواعد المنهجیة في البحث العلمي، وقد یوجد هذا النوع      

من الدراسات في البحوث أو في الكتب أو في المذكرات أو في الرسائل أو في األطروحات 

للدراسة موضوعا وهدفا ونتائجا، وأما إذا وجدت فرضیات البحث الجامعیة، شریطة أن یكون 

واألدوات، فالدراسة تصبح أكثر تفصیال ودقة، والدراسات السابقة، إما أن والعینة والمنهج 

وفیه أن تكون دراسة مشابهة،  دراسة، أوتكون مطابقة، ویشترط حینئذ اختالف میدان ال

   2.الذي یتناول بالدراسةیدرس الباحث الجانب 

كانت التي و المجال بعرض مجموعة من الدراسات، لذلك سوف تقوم الباحثة في هذا     

بمثابة الدراسات المرجعیة التي تم االنطالق منها في تكوین خلفیة نظریة لجوانب عدیدة 

   وفیما یلي عرض لهذه الدراسات: ، ومختلفة لمتغیري الدراسة

  

                                                 
رسالة ماجستیر ( غیر منشورة )، ، أنماط التنشئة االسریة لألحداث المتعاطین للمخدرات في األسرة السعودیةربیع بن طاحوس القحطاني،   - 1
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  الدراسـة األولى:  -

    ".االتجاهات الوالدیة في تنشئة الطفل المغربيالعنوان: "  

وهي أطروحة لنیل دكتوراه الدولة في علم االجتماع مقدمة من: محمد الداشمي، للسنة      

م بجامعة فاس. أجریت بوالیة سوق أهراس ( شرق الجزائر)، وهي 2005 - 2004الجامعیة 

  :ابـة على التساؤل المركزي التاليدراسة وصفیة هدفت إلى اإلج

 لة الثانویة في الجزائر؟تمثالته وعوامله في المرح ما واقع العنف و

  وتهدف هذه الدراسة إلى تحقیق ما یأتي :

  انتشار ظاهرة العنف لدى تالمیذ التعلیم الثانوي في الجزائر.تحدید حجم  -

 دراسة العوامل السوسیولوجیة المؤدیة إلى عنف التالمیذ. -

 دراسة تمثالت التالمیذ للعنف المدرسي. - 

واتبع الباحث لإلجابة على تساؤالت الدراسة منهج المسح اإلجتماعي، معتمدا على      

المنهج اإلحصائي لعرض النتائج المتحصل علیها للتمكین فیما بعد من تفسیرها، كما 

  استعان بمنهج تحلیل المضمون لتحلیل المضامین التعلیمیة.

مستویـات دراسیة هي السنة األولـى  3شملت منتظمة و  وقد تم اختیار عینة عشوائیة    

)، و رث ثانویتان بوالیـة سوق أهـراس (شرق الجزائوالثانیـة والثالثـة ثانوي، و لقد اختار الباح

  تلمیذا. 180بلغ الحجم الكلي للعینة 

  هي: التي توصلت إلیها هذه الدراسة أهم النتائج من و    

   .أساتذتهم في الثانویتینالنسب المرتفعة للتالمیذ الذین قاموا بشتم  -

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

هناك توجـه عند التالمیذ لالنتحار، و یرجع ذلك إلى حالة الالأمل و العزلـة و الالقدرة  -

  على تغییر الواقع أو توجیهه.

تالمیذ حتى یتكیفوا الضروریة للاألسري لم یستطیعا تقدیم الضمانات إن النسق المدرسي و  -

هذا ما نالحظه من تصریحات التالمیذ حول مع مجتمعهم والتغیرات التي تحدث به، و 

  العوامل التي أدت بهم إلى التفكیر في وضع حد لحیاتهم.
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عدم وجود جماعة اجتماعیة أو مدرسیة تقوم باالستماع یظهر سلوك االنغالق عن الذات و  -

  االجتماعي.م فـي تكیفهم وتوافقهم النفسـي و تالمیذ، أحـد أهم ما یعترضهللمشاكـل النفسیـة لل

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

   :ثانیةالدراسـة ال -

    بعنوان: " العنف المدرسي ومحدداته كما یدركه المدرسون والتالمیذ".  

للسنة الجامعیة  ،وهي أطروحة مقدمة لنیل الدكتوراه في علوم التربیة لــــ: خیرة خالدي     

تهدف إلى الكشف عن  ،وهي دراسة وصفیة بمدینة الجلفة؛م. أجریت 2007- 2006

  ة الجلفة ــــات مدینـــــانویي ثـــــــاالختالف بین إدراك المدرسین وٕادراك التالمیذ للعنف المدرسي ف

)، وكذا كیفیة إدراك السلوكات ماكنه، عالقة العنف بالجنس...الخأشكاله، أتكراراته، (

)، والكشف عن قع في األقسام من طرف التالمیذ (عنیفة، غیر عنیفةالمشوشة التي ت

      وفق إدراك المدرسین من جهة و التالمیذ من جهة أخرى. ، األسباب وطرق التصدي للظاهرة

واتبعت الباحثة لإلجابة على تساؤالت الدراسة المنهج الوصفي معتمدة على االستبانة     

) على مدرسي یان موجه للمدرسین وآخر للتالمیذاستب( البحث وزعت أداةكأداة رئیسیة له 

تلمیذ وتلمیذة من هذه المؤسسات تم اختیارهم بطریقة  100ثالث ثانویات بمدینة الجلفة و

فرضیات الدراسة استعانت الباحثة بمقاییس إحصائیة من أهمها كاي  منوللتحقق  عشوائیة.

   .تربیع واختبار " ت " للفروق بین المتوسطات

  هي:  هذه الدراسةإلیها  تالتي توصل النتائج أهمو     

لالنتباه من طرف العنف المدرسي یقع على شكل سوء آداب خاصة وبطریقة ملفتة   -

التالمیذ نحو مدرسیهم في الثانویات، مرات عدیدة وفي أوقات مختلفة. وهذا وفق إدراك 

  المدرسین وهو ما یحقق الفرضیة األولى.

ن أكثر أشكال العنف المدرسي التي یتعرض لها التالمیذ من المصادر المذكورة تتمثل إ -

) ، یلیه العنف اللفظي وهذا وفق إدراك  أكثر في العنف النفسي ( تحقیر، تجریح، تهكم...

 التالمیذ. 

                                                 
أطروحة دكتوراه (غیر منشورة)، كلیة اآلداب والعلوم االنسانیة، شعبة االجتماع ، االتجاهات الوالدیة في تنشئة الطفل المغربي محمد الداشمي، - 1

 .2005، 2004النفس، جامعة سیدي محمد بن عبد اهللا ظهر المهراز، المغرب، الفلسفة وعلم االجتماع وعلم 
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أوضحت نتیجة البحث الحالي كذلك أن هناك تباین بین اقتراحات المدرسین والتالمیذ  -

حول ما یقدمونه من أهم الحلول لمواجهة العنف المدرسي. فالتالمیذ یرون أن الحل یكمن 

تحاور السماع إلى مبرراتهم...) من  یربالدرجة األولى في احترامهم وحسن معاملتهم ( تقد

). أما المدرسون فیرون أن الحل یوجد بالدرجة األولى على طرف الكبار (مدرسین وٕاداریین

  مستوى المؤسسة، كاالستعانة بالمختص النفسي وتخصیص أوقات لالستماع.

ختمت الباحثة الدراسة بعدة اقتراحات من أهمها: ارساء ثقافة الحوار والتشجیع     

واالنصات واالبتعاد عن أسلوب العقاب والتهجم اللفظي داخل المؤسسة التربویة الثانویة 

  1وخارجها، واالهتمام بالتربیة الدینیة والخلقیة في المقررات والمعامالت.

  : الثالثةالدراسة  -

  "-صفاقس نموذجا-ات التربویة في المجتمع التونسيبعنوان" العنف المدرسي بالمؤسس     

  . تخصص علم االجتماع.وهي أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في علم االجتماع

. أجریت هذه الدراسة 2012 -2011، للسنة الجامعیة: منیة بن عیادالباحثة  مقدمة من   

  في تونس، بمدینة صفاقس.

  :هذه الدراسة على علیها اعتمدت ، التيالفرضیات التالیةندكر أهم     

اخل المؤسسة التربویة ترجع إلى شخص التلمیذ كطرف أساسي لهذه ظاهرة العنف د -  

  الظاهرة. ومراحل تكوینه الشخصي والنفسي وطبیعة سلوكاته التي تنحو إلى العدوانیة.

ارتفاع نسبة الممارسات العنیفة لدى التالمیذ، ظاهرة أشمل من أن تفسر تفسیرا أحادیا  -   

وز حدود المدرسة إلى المجتمع الكبیر ودینامیكیته ضیقا، فأسباب هذه الظاهرة معقدة تتجا

  االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة.

أما عن منهج الدراسة فقد استخدمت الباحثة منهج دراسة الحالة، على اعتبار أن هذا      

  وقف ــــي المــــفؤثرة ـــة المـــــى العوامل الدینامیكیــــى التعرف علـــــة علـــــالدراسن هذه ــــالمنهج یعی

ي، وتم االعتماد على هذا المنهج كإثراء للبحث المیداني وٕالمام بجوانب ظاهرة العنف ـــالكل

  داخل المؤسسات التربویة وأسبابها. 

                                                 
 .2007-2006، رسالة دكتوراه (غیر منشورة)، قسم علم النفس وعلوم التربیة، جامعة الجزائر، العنف المدرسي ومحدداتهخیرة خالدي،  - 1
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اعتمدت الباحثة أیضا على المنهج اإلحصائي التحلیلي لتحلیل البیانات وتقدیم وصفا    

هذا المنهج یمكن  على اعتبارها أن ها المختلفة،كمیا للظاهرة المدروسة بأبعادها وجوانب

الباحث من إتباع الطریقة العلمیة في البحث ووسائل القیاس العلمي واألسالیب اإلحصائیة 

  والتي تساعده للوصول إلى القوانین.  

وبالنسبة ألدوات وتقنیات البحث فقد طبقت الباحثة: المالحظة البسیطة بدون مشاركة،     

ا على المقابلة المفتوحة وشملت مقابالت مع التالمیذ واألساتذة وبعض واعتمدت أیض

  اإلداریین وأیضا أولیاء بعض التالمیذ للحصول على معلومات تعبر عن اآلراء والمواقف. 

  .ئیسیة في جمع البیانات المیدانیةاعتمدت الباحثة أیضا على تقنیة اإلستبانة كأداة ر   

ة التالمیذ واألساتذة واإلداریین بالمؤسسات الثانویة في تكونت عینة الدراسة من فئ    

  صفاقس نموذجا. –المجتمع التونسي 

 من أهمها ما یلي:الباحثة إلى مجموعة من النتائج  قد توصلت    

إن االضطراب داخل األسرة له تأثیر سيء على النمو االنفعالي للطفل ففي مقابالتنا  -

وجدنا العدید منهم یحاولون أن یسقطوا على أبنائهم أحالمهم وأن  ،مع بعض األولیاء

یحققوا في أبنائهم ما فشلوا هم فیه دون النظر إلى میوالت أبنائهم وقدراتهم والنتیجة إلقاء 

 أعباء على األبناء أكبر منهم.

إن الجو األسري له عالقة بظهور ممارسات عنیفة داخل المؤسسة التربویة خاصة إذا  -

بتعسف المدرسة وقسوتها وهو ما یجعلنا نؤكد صحة فرضیتنا. وٕاذا فشلت األسرة  تعزز

في تحقیق هذا التوافق نشأت شخصیة ال سویة عاجزة عن التعامل اإلیجابي مع 

 المجتمع تلحقها األزمات والصراعات.

كما أن اإلحباط الشدید ینتج عنه الدافع نحو األفعال الجانحة من السلوك في محاولة  -

ویض نقص التقدیر الذاتي كرد فعل للتأنیب المتواصل وما یلقوه من توبیخ مستمر أو لتع

 العكس یعیشون في حضانة أولیاء یفرطون في تدلیلهم.

أكدت استجواباتنا في مقابلتنا مع تالمیذ قائمین بممارسات عنیفة، أن أكثرهم من  -

ى كره المدرسة التالمیذ أصحاب عالقات ضعیفة تجاه أولیاءهم ویمیلون أیضا إل

بالعدوانیة، حیث أن األسالیب التربویة الخاطئة تؤدي إلى حالة من تتسم وكیاتهم سل
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اإلضطرابات في شخصیة النشئ وشعوره بعدم اآلمان والثقة بالنفس ویشعر أنه مكروه 

 من طرف والدیه بل الشعور بأن العدوان یوجد داخل أسرته وخارجها.

یعتمدانه األبوان في كثیر من األحیان ینعكس سلبیا على لغة أیضا العنف اللفظي الذي  -

الطفل وتتواصل في مختلف مراحل حیاته، كما أن االختالف في األسالیب المعتمدة من 

طرف األب أو العكس وعدم وجود طریقة موحدة معتمدة بین األبوین تنعكس سلبیا على 

 النشء.

بنائهم وعدم متابعتهم وال مباالتهم كما یشتكي المربین من عدم مراقبة األولیاء أل -

ألعمالهم إضافة إلى التغطیة عن أخطائهم وتبریرها وحتى المفاخرة بها وتقصیر األبوان 

في توجیه أبناءهم نحو السلوكیات السلیمة وعجز األسرة في ممارسة التربیة الجیدة، 

 ن قیم وعاداتا وأدت إلى صراع بیخاصة مع التغیرات التي أفقدتها العدید من وظائفه

 لجیل القدیم مع قیم وعادات الجیل الجدید.ا

أكدت نتائج الدراسة الدور الكبیر الذي تلعبه جماعة النظائر في تشكیل شخصیة  -

المراهق الذي یتبنى أفكارها وتصوراتها وخاصة أن المراهق یحتاج إلى تكوین صداقات 

 .وتصوراتهانیا أفكار هذه الجماعة مع أشخاص یشعر بالراحة معهم، متب

إن التزاید في المشاكل االجتماعیة واالختالف في مستویات الضبط االجتماعي وسرعة  -

التغیرات التي أدت إلى شعور الفرد باإلحباط نتیجة الصراع بین رغباته وعدم القدرة 

على تحقیقها والتي یعبر عنها بسلوكیات عدوانیة. كما أن متطلبات الحیاة العصریة، 

م في غایة من التعقید والغموض. إضافة إلى التأثیر السلبي لوسائل جعلت عالم الیو 

اإلعالم على سلوك األفراد وٕافرازها سلوكیات عدوانیة، أضرت بالنسیج القیمي للمجتمع 

في ظل التطور التكنولوجي والغزو الثقافي والتدفق السریع للمعلومات، بدون انتقاء 

  اط ـــــى أنمـــــوسائل اإلعالم من مواد تحتوي علوقضاءها على العدید من القیم. وما تبثه 

من العنف والرعب، تسیطر على االستهالك الثقافي وسلوكیات األفراد، تخاطب الوجدان 

كل هذه النتائج تؤكد على تعقد هذه الظاهرة وأنه ال  والعواطف في ظل التقلید والتماهي.
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بل البد من ربطها بمنظومة تربویة یمكن تحمیل التلمیذ مسؤولیة هذه الممارسات بمفرده 

    1كاملة وواقع اجتماعي یعیش العدید من التغیرات والتحوالت والهزات ".

   :رابعةالدراسة ال -  

  " دور المؤسسات التربویة في مواجهة العنف المدرسي في الجزائربعنوان "    

مقدمة من  تربیةال علم اجتماع تخصص: وهي أطروحة دكتوراه في علم االجتماع     

 - بجامعة محمد خیضرم. وأجریت هذه الدراسة  2015-2014، سنة زهیة دباب طرف:

  ، نذكر أهمها:للدراسة فرضیاتهدفت إلى صیاغة وصفیة ، وهي دراسة بسكرة

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

 العنیفة.

ولقد تكونت عن طریق العینة كأسلوب لجمع البیانات الوصفي منهج ال ةالباحث تطبق    

العربي ن ثالث ثانویات من مدینة بسكرة (تلمیذا وتلمیذة م 300العینة الفعلیة للدراسة من 

، معتمدة على استمارة االستبیان، )، السعید عبید، ومتقنة محمد قروفبن مهیدي

  .المیدانیةات المالحظات، المقابالت كأدوات لجمع البیان

أن للمؤسسات التربویة دور  الباحثة إلى نتیجة عامة مفادها خلصتفي ضوء الفرضیات    

في مواجهة العنف المدرسي، وذلك من خالل قیام كل فاعل تربوي بدوره الفعال والمنوط به 

على أكمل وجه: من مساهمة األستاذ في معالجة السلوكیات العدوانیة لدى التالمیذ، عمل 

تشار التربیة في رصد أشكال ومظاهر العنف التي یقوم بها التالمیذ، وكذا سعى مستشار مس

التوجیه في التخفیف من السلوكیات العنیفة لدى التالمیذ من خالل تركیزه على عملیتي 

  النصح واإلرشاد، وأیضا مساهمة البرامج واألنشطة المدرسیة في الحد من السلوكیات العنیفة 

لدى التالمیذ فمن خالل األنشطة الثقافیة، الریاضیة والمسابقات الفكریة والرحالت المدرسیة 

   2الالعنف في المناهج الدراسیة. وكذا تجسید ثقافة التسامح و

  

                                                 
  غیر أطروحة دكتوراه في علم االجتماع ( ،صفاقس نموذجا -نسيالعنف المدرسي بالمؤسسات التربویة في المجتمع التو ، منیة بن عیاد 1

 .2012 ،تونس، كلیة العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة بجامعة تونس )، ورةشمن
، أطروحة دكتوراه ( غیر منشورة )، قسم العلوم االجتماعیة، جامعة محمد دور المؤسسات التربویة في مواجهة العنف المدرسيدباب، زهیة  - 2

 .2014،2015خیضر، بسكرة، 
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  الدراسة الخامسة:  

بعنوان: " ظاهرة العنف بین طالب المرحلة الثانویة". محمد السید حسونة  مقدمة من      

  الدراسة بمصر.أجریت هذه 

تكمن أهمیة هذه الدراسة في أنها تتناول أهم شریحة من شرائح المجتمع المصري أال      

  الثانویة. تالمیذ المرحلةوهي شریحة 

هذه الدراسة بهدف التعرف على مظاهر ظاهرة العنف  "محمد السید حسونة"ذ تناول ا     

في اآلونة األخیرة، واألسباب الكامنة ورائها، وكیفیة الحد منها من خالل وضع  تالمیذبین ال

مقترح یساعد المسؤولین والمهتمین بقضایا الشباب في التغلب على هذه الظاهرة التي بدت 

  في المد واالرتفاع.

قتصر هذه الدراسة على استخدام المنهج الوصفي، في محاولة لوصف وتشخیص ت    

  یة وضع الحلول المناسبة لها.الظاهرة، بغ

ترح للحد من ظاهرة مقتصور  ها:دنتیجة مفاراسة من خالل محاورها إلى توصلت الد    

  .في مجال األسرة، العنف الطالبي

  یلي: ترى الدراسة ضرورة اتباع األسرة ما 

  ضرورة زیادة وعي األسرة بأهمیة الرقابة على األبناء.   - 

  اآلباء فیما قد یحدث بینهم من خالفات. أن ینأى -

  االهتمام بغرس القیم الدینیة السلیمة لدى األبناء. -

اتباع اآلباء أسالیب الثواب والعقاب والعدل وعدم التمییز بین األبناء مع إعطائهم  -

  جزءا كبیرا من وقتهم للتحاور معهم.

حتیاجاتهم دون تقتیر أو أن یتناسب المصروف المقدم من قبل اآلباء لألبناء مع ا -

  اسراف.

  وترى الدراسة أن هناك دورا كبیرا یقع على وسائل اإلعالم للحد من  في مجال اإلعالم: -   

  عنف الطالب داخل المدرسة ویتمثل هذا الدور في: 

  انتقاء البرامج التي تؤكد على السلوك االیجابي عند الطالب. -  

  تخصیص برامج تناقش مشكالت الطالب. -  
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  1.ةاالهتمام بالبرامج التي تقوي العالقات بین أفراد العائل - 

  الدراسة السادسة:  -

دراسة  -مظاهر العنف المدرسي وتداعیاته في المدارس الثانویة الجزائریةبعنوان"      

، للسنة الجامعیة: لنیل شهادة دكتوراه العلوم ، أطروجة-میدانیة بثانویات مدینة الشریعة بتبسة

تبسة، وهي دراسة وصفیة هدفت  -في مدینة الشریعةوأجریت هذه الدراسة  .2017 - 2016

  إلى:

التعرف على أبرز مظاهر العنف التي یتعرض لها تلمیذ مرحلة التعلیم الثانوي من قبل  -

 زمالئه داخل محیط الثانویة.

التداعیات واآلثار التي یتركها هذا النوع من العنف على الجوانب النفسیة واإلجتماعیة  -

 .لمدرسيوالتربویة لدى التلمیذ ضحیة العنف ا

الوصفي للكشف عن مظاهر العنف لدى منهج ال منهج الدراسة فقد استخدم الباحث أما    

راسته، قام اختار الباحث ثانویات الشریعة بتبسة كمیدان إلجراء د ،تالمیذ المرحلة الثانویة

الحصر الشامل، اعتمد على عدد العمدیة أو المقصودة عن طریق  الباحث باختیار العینة

في استمارة االستبیان كأداة رئیسة في البحث، المقابلة،  أدوات جمع البیانات تمثلتمن 

  المالحظة.

  اسة إلى:أشارت نتائج هذه الدر      

كانت مادیة أو  تبین أن تالمیذ المرحلة الثانویة یتعرضون لجمیع مظاهر العنف سواء -

  معنویة، إال أن العنف كان أكثر ممارسة لدیهم.

وجود عالقة ارتباطیة موجبة ذات داللة احصائیة بین العنف اللفظي والمیل إلى التغیب  -

 عن الثانویة لدى أفراد عینة الدراسة. 

  

  

  

 

                                                 
 ). 22إلى   3، ص  ( من 2011، دار الكتب والوثائق القومیة، القاهرة، 3، جالعنف في المدرسة الثانویةمحمد السید حسونة  وآخرون،  -1
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  تراحات التي تخدم الدراسة الحالیة:توصل الباحث إلى بعض االقكما 

خالل  التنشئة االجتماعیة لألبناء، من األسرة بدورها التربوي ومسؤولیاتها في توعیة -

حثهم على استخدام أسالیب التنشئة السلیمة المبنیة على الحوار واحترام الرأي، بعیدا 

   1األبناء. التي تغذي العنف لدى عن األسالیب السلبیة

  ستفادة من الدراسات السابقة:مجاالت اال -1- 8  

اختلفت مجاالت االستفادة من الدراسات السابقة من دراسة إلى أخرى لكن یمكن اجماال      

  أن نلخصها كما یلي: 

  اإلستفادة النظریـة:  - أ

الحالیة الذي من الدراسات السابقة نظریا في إثراء اإلطار النظري للدراسة استفدنا    

أهم و  شئة االجتماعیة األسریةنوالت المدرسي یتمثل في التراث المعرفي الخاص بالعنف

وتجنب  ینالظاهرت اتینالنظریات التي حاولت تقدیم تفسیرات منطقیة ومبررات اجتماعیة له

  .نمطیة البحوث

التي تحث  التي وردت في هذه الدراسات واالقتراحات لتوصیاتاإلستفادة من اكما تم       

وأهم  على إجراء المزید من الدراسات التي تتعلق بمظاهر العنف في المؤسسات التربویة

وما هي أهم العوامل التي أدت إلى  ،التصورات المقترحة للحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ

 من خالل یة وال سیما التعرفانتشار وتزاید هذه الظاهرة بین التالمیذ في المؤسسات التربو 

على أهم أسالیب التنشئة األسریة الخاطئة التي تؤدي إلى ظهور  بعض الدراسات السابقة

  .العنف لدى التالمیذ

اآلباء واألمهات  ایب االیجابیة التي یستخدمهأهم األسالعلى أیضا تمكنا من التعرف      

یستفاد منها أیضا في و والطاقم التربوي في تنشئة التالمیذ  للتخفیف من ظاهرة العنف، 

ا، ـــاولت جزء منهـــــابقة أو تنـــــات الســـــا الدراســــي لم تتناولهــــى بعض المواضیع التـــــالتطرق إل

ارنتها مع نتائج مقلدراسات السابقة و تي توصلت لها اباإلضافة إلى اإلستفادة من النتائج ال

                                                 
1

اجتماع التربیة، قسم ، أطروحة دكتوراه (غیر منشورة)، تخصص علم مظاهر العنف وتداعیاته في المدارس الثانویة الجزائریةبوطورة كمال،  -

 .2017/ 2016العلوم اإلجتماعیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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، كما تم االستفادة من دراسة بوطورة كمال في اثراء الجانب النظري لموضوع الدراسة الحالیة

 العنف المدرسي.

  االستفادة المیدانیة: -ب  

السابقة میدانیا في التعرف على میدان  لستةمن هذه الدراسات ااستفادت الباحثة    

ف على بعض التطبیقات المیدانیة التعر علیه هذه الدراسات و  ة الذي طبقتالدراس

  منها في الدراسة الحالیة. واالستفادة

  االستفادة المنهجیة: - ج  

ثیة في الرجوع إلى بعض المناهج البحتمثلت  من الدراسات السابقة منهجیا االستفادة  

في الدراسة  الدراسات من التصمیمات المعدة لهذه طرقها واالستفادةالتي استخدمت فیها و 

الحالیة، أیضا االستفادة من بعض األدوات المعدة لجمع البیانات المیدانیة ومنها استمارة 

أیضا من  االستفادةة المستخدمـة في هـذه الدراسات و بعض األسالیب اإلحصائیو  البحث

  طریقة اختیار العینة.

  و الدراسات السابقة :  حالیةدراسة الالأوجه التشابه بین  -8-2

    في عدة جوانب أهمها: والدراسات السابقةلیة تتمثل أوجه التشابه بین الدراسة الحا    

في البحث  ،)بوطورة كمالو  زهیة دباب، (خیرة خالديتلتقي الدراسة الحالیة مع دراستي  -

 .في مؤسسات التعلیم الثانوي أحد المتغیرات المتمثلة في العنف لدى التالمیذعن 

استخدام المنهج الوصفي و  مع الدراسة الراهنة في إتباعهم ةالسابق اتاتفقت الدراس -

نیة. وتشترك الدراسة الراهنة لجمع البیانات المیدا واتكأدوالمالحظة والمقابلة االستبانة 

االحصائیة وبعض األسالیب  أیضا في التطرق لبعض المفاهیم األساسیةم معه

 .المستخدمة في تفریغ البیانات

مع الدراسة الراهنة في التأكید على أنه للتخفیف من ظاهرة  ات السابقةاتفقت الدراس -

 معاملةفي العنف لدى التالمیذ البد من انتهاج أسلوب الحوار واالستماع واالحترام 

 التالمیذ.

دور األولیاء في مواجهة مع الدراسة الحالیة في التأكید على دباب زهیة  كما اتفقت دراسة -

 التالمیذ. 
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في دراسة العنف لدى التالمیذ في ات السابقة كما تتطابق الدراسة الحالیة مع الدراس -

  مؤسسات التعلیم الثانوي.

دراسة موضوع (أسالیب التربیة في  دراسة محمد الداشميتتفق الدراسة الحالیة مع  - 

األسریة، أسالیب التنشئة األسریة)، كما تتفق معه الدراسة الحالیة في التطرق إلى بعض 

لى إ، الوصفي المنهجاتباع في  ااألسالیب االحصائیة، أیضا اتفق وبعضالمفاهیم األساسیة 

  للدراسة. رئیسیة جانب استخدام االستبیان كأداة

في دراسة موضوع العنف الحالیة مع الدراسة عیاد بن قة لــــ: منیة الدراسة السابتتفق  -

المنهج واتباع  في التطرق لبعض المفاهیم األساسیة امعهالحالیة المدرسي، وتشترك الدراسة 

جانب استخدام االستبیان كأداة للدراسة وبعض األسالیب  في الدراسة، إلىالوصفي 

في دراسة العنف لدى عیاد بن منیة كما تتطابق الدراسة الحالیة مع دراسة االحصائیة، 

  .التالمیذ في مؤسسات التعلیم الثانوي

تتفق الدراسة الراهنة مع دراسة محمد السید حسونة في دراسة ظاهرة العنف لدى التالمیذ  -

تشخیص بالمرحلة الثانویة، وتشترك معها في اتباع المنهج الوصفي في محاولة وصف و 

 مع دراسة محمد السید حسونةالظاهرة بغیة الوصول إلى حلول، كما تتطابق الدراسة الحالیة 

  في االهتمام بدور األسرة في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ. وآخرون

تتفق أیضا الدراسة الحالیة مع دراسة بوطورة كمال في اختیار مجتمع البحث من والیة  -

 تبسة. 

  أوجه االختالف بین دراسة الباحثة و الدراسات السابقة :   -8-3

  یمكن توضیح جوانب االختالف من حیث الهدف و المجال كما یلي:      

  :من حیث الهدف - أ  

  استهدفت الدراسات السابقة على التوالي:        

  :خیرة خالدي دراسة -   

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن االختالف بین إدراك المدرسین وٕادراك التالمیذ     

للعنف المدرسي في ثانویات مدینة الجلفة ( تكراراته، أشكاله، أماكنه، عالقة العنف 

بالجنس...الخ )، وكذا كیفیة إدراك السلوكات المشوشة التي تقع في األقسام من طرف 
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)، والكشف عن األسباب وطرق التصدي للظاهرة ( وفق إدراك  التالمیذ ( عنیفة، غیر عنیفة

  المدرسین من جهة و التالمیذ من جهة أخرى ).

 :دراسة زهیة دباب -

  تهدف هذه الدراسة إلى: 

التعرف على مدى التكامل بین أعضاء اإلدارة المدرسیة وأولیاء التالمیذ في مواجهة  

  السلوكیات العنیفة.

  :محمد الداشميدراسة  -

  تهدف هذه الدراسة إلى تحقیق ما یأتي :    

  تحدید حجم  انتشار ظاهرة العنف لدى تالمیذ التعلیم الثانوي في الجزائر. -

 دراسة العوامل السوسیولوجیة المؤدیة إلى عنف التالمیذ. -

  دراسة تمثالت التالمیذ للعنف المدرسي. -

  :بوطورة كمالدراسة  -

ظاهر العنف المدرسي وتداعیاته في المدارس مهدفت الدراسة إلى تسلیط الضوء على أهم   

  .الثانویة الجزائریة

  : منیة بن عیاد دراسة -

  :اإلجابة على التساؤالت التالیة هدفت هذه الدراسة إلى

أن التلمیذ المصدر الرئیسي للممارسات العنیفة أم أنه ضحیة لثقافة مدرسیة وما تتمیز  هل• 

  به من قوانین ونظم وأیضا لواقع اجتماعي ودینامیكیته االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة؟

  من حیث المجال: -ج

  هي: اآلتیة على التوالي المجاالت شملت الدراستین الجزائریتین السابقتین       

  .الجلفةبمدینة مؤسسات التعلیم الثانوي مجالها  خیرة خالديدراسة  - 

       .بسكرة بمدینـةزهیة دباب مجالها مؤسسات التعلیم الثانوي دراسـة  -

  دراسة محمد الداشمي طبقت بالمرحلة الثانویة بوالیة سوق أهراس بالجزائر. -

  تونس. -بصفاقسدراسة منیة بن عیاد طبقت بالمرحلة الثانویة  -

 . تبسةأما مجال الدراسة الراهنـة فهو: مؤسسات التعلیم الثانوي ببلدیـة 
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  في اختیار عینة الدراسة: على التوالي السابقةالدراسات عن و تختلف الدراسة الحالیة    

  دراسة خیرة خالدي عینتها شملت تالمیذ التعلیم الثانوي. -

  تالمیذ التعلیم الثانوي.دراسة زهیة دباب عینتها شملت  -

  دراسة محمد الداشمي عینتها شملت تالمیذ المرحلة الثانویة. -

أما عینة الدراسة ، التالمیذ واألساتذة واالداریین منمنیة بن عیاد كانت عینتها دراسة  -

  الراهنـة شملت التالمیذ الممارسین للعنف بالتعلیم الثانوي.



  

  

  ةالتنشئة اإلجتماعیة األسری: الفصل الثاني

  تمهیــــــد

:التنشئة اإلجتماعیة من منظور سوسیولوجي :أوال  

أهداف التنشئة اإلجتماعیة-1-1  

جتماعیةخصائص التنشئة اإل -1-2  

النظریات المفسرة للتنشئة اإلجتماعیة-1-3  

كنسق اجتماعي األسرة: ثانیا   

أنماط األسرة-2-1  

وظائف األسرة -2-2  

تطور األسرة الجزائریة وخصائصها :ثالثا  

أسالیب التنشئة األسریة والعوامل المؤثرة فیها: رابعا  

أسالیب التنشئة األسریة ذات الصلة بموضوع الدراسة  -4-1  

التفاعل اإلجتماعي األسري ودوره في عملیة التنشئة اإلجتماعیة -4-2  

ریةالعوامل المؤثرة في التنشئة األس -4-3  

 خالصـــــــة
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  تمهید: 

حیث أنها المحدد األسریة عملیة قاعدیة في حیاة الفرد، جتماعیة اإلتعد التنشئة      

خل داه ـــــــــاء شخصیتـــــي بنــــة فــــة األساسیـــا العملیـــكما أنه ،هــلسلوك ي واألولـــالرئیس

ى ــــبالرجوع إلا سلیما، ـــى توجیه أفرادها توجیهـــدائما إلى ـــولهذا فاألسرة تسع ؛المجتمع

فالتنشئة ؛ لذا تماشیا مع توجهات وثقافة المجتمعم عیة، وذلك لیكونجتماالمعاییر والقیم اإل

األسریة تتضمن بدورها مجموعة من األسالیب، فبالتدرج من عالم الطفولة إلى بدایة المراهقة 

وبالتحدید أسالیب التنشئة األسریة السویة الصالحة لتعدیل السلوك تزداد أهمیة دور األسرة 

ت السلبیة ذا ما بدت علیهم بوادر بعض الممارساإوتقویم اعوجاج األفراد وال سیما المراهقین، 

   للحفاظ على توازن الفرد وتثبیت القیم السلیمة وتعدیل سلوكاته الخاطئة، الشاذة والسلبیة.   

مـن وجهـة علماء االجتماع على األسرة والمعاملة الوالدیة باعتبارها  یركز في هذا السیاق     

ـــــــة أهــــــم العوامــــــل البیئیییولوجســــــالسو  النظــــــر ــــــــــة التــ ـــــــتــــــؤثر في ـ ــــــــاألبني ســــــلوك ــ اء وتشــــــكیل ـــ

ــــــــــفمــــن المعــــروف أن الفــــرد یــــتعلم الع ،اتهمصــــیشخ ـــــــــاسیـــــادات األسـ ـــــــة لجماعتـ ه عــــن طریــــق ـــ

األسرة، وبالتالي فإن خبراته الماضیة وبیئتـه التـي نشـأ فیهـا تلعـب دورا هامـا فـي تحدیـد سـلوكه 

  ونمو شخصیته.

على بعض العناصر األساسیة الخاصة الضوء سنحاول من خالل هذا الفصل تسلیط     

  .بشيء من التفصیل الموضحة في خطة الفصل بعملیة التنشئة األسریة

  التنشئة االجتماعیة من منظور سوسیولوجي :أوال

  جتماعیة:أهداف التنشئة اإل -1-1

  1جتماعیة في النقاط التالیة:یمكن تحدید أهداف التنشئة اإل    

  داخلیة للسلوك: غرس عوامل ضبط -1-1-1    

إقامة  جتماعیة من أجلفي المواقف اإلتقوم األسرة بتعلیم الطفل كیفیة ضبط سلوكه     

وبالتالي فإن الضمیر یحتوي عوامل الضبط الداخلیة  ،نسق الضمیر اإلیجابي في ذات الطفل

هذه وتصبح جزءا أساسیا منه، ویوصف الضمیر بأنه حي عندما تكون مكوناته من األنواع 

                                                 
، إصدارات مجلس الثقافة العام، دون بلد نشر، دون أسالیب التنشئة اإلجتماعیة األسریة ودوافع اإلنجاز الدراسیة محمد فتحي فرج الزلیتني، -1

 .118، 117ص ص سنة نشر، 
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اإلیجابیة، وأفضل أسلوب إلقامة نسق الضمیر في ذلك الطفل أن یكون الوالدین قدوة 

مط سلوكي مخالف للقیم واآلداب ائهما، حیث ینبغي أال یقوم أحدهما أو كالهما بنــــألبن

  جتماعیة.اإل

  تحقیق النضج االجتماعي: -1-1-2

اإلجتماعیة تعلم یكتسب خاللها الفرد صفاته  سبقت اإلشارة إلى أن التنشئة هي عملیة    

جتماعیة المقبولة، وأنها العملیة التي ینمو من تدریب المستمر لتكوین العادات اإلعن طریق ال

جتماعي السلیم ذلك تقوم األسرة بتوفیر الجو اإل خاللها الفرد لیكون كائنا اجتماعیا، ومن أجل

هتمام لمودة واألمن وٕاحاطة األبناء باإلیتسم باأللفة واوالذي  ؛والمالئم والالزم لعملیة التنشئة

جتماعیة والنفسیة والصحیة اللذین یقومان بإشباع حاجاتهم اإلوالرعایة من قبل الوالدین 

جو من  بالشكل المالئم، كما أن تفاعل أبناء األسرة الواحدة مع بعضهم البعض یسهم في

أسرة مكتملة تضم  لنفسي للفرد من وجوده فيجتماعي والتوازن ااألخوة في تحقیق النضج اإل

  1خوة حیث یلعب كل منهم دورا في حیاته.األب واألم واإل

  تحقیق النضج النفسي: -1-1-3

 لكي تنجح األسرة في تحقیق النضج النفسي ألبنائها البد لها من توفیر العناصر        

  2التالیة:

 معاملة األبناء.تفهم الوالدین وٕادراكهما لحقیقة دوافعهما في   - أ

إدراك الوالدین ووعیهما بحاجات الطفل السیكولوجیة والعاطفیة المرتبطة بنموه  - ب    

  وبتطور نمو فكرته عن نفسه وعن عالقته بغیره من الناس.

  إدراكها لرغبات ودوافع الطفل الكامنة وراء سلوكه وقد یعجز عن التعبیر عنها. -ج   

  وعي الوالدین بقدرات واستعدادات الطفل الخاصة والمختلفة عن غیره من األطفال. -د   

تفهم الوالدین لخطورة جعل الطفل مسرحا تظهر علیه رغباتهما كأن یستخدمه طرف      -ه   

  في إیذاء وضرر الطرف اآلخر.

ین، األمر الذي    إدراك الوالدین لخطورة استعراض عیوب الطفل أو أخطائه أمام اآلخر  -و   

  ینعكس على صحته النفسیة.

                                                 
 .71، ص 1996، المكتب الجامعي الحدیث، القاهرة، دینامیكیة العالقات األسریةإقبال محمد وآخرون،  - 1
 .71المرجع تفسه، ص  -2
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  إشباع الحاجات الصحیة: -1-1-4

 الصحیة، فهو مثال في حاجة إلى لكي ینمو الطفل نموا متكامال البد من إشباع حاجاته     

والعدوى  ى وقایته من األمراضـــــو في حاجة إلي الكامل والمسكن الصحي، وهــــالغذاء الصح

  1بغیره من المرض. ختالطومن اإل

على األدوات  جتماعیة األسریة، إلى أن یحصل الفرداإلوتهدف أیضا عملیة التنشئة     

ندماج في الجماعات المتعددة، في أطوار النمو أثناء تفاعله مع التي تساعده على اإل

 اآلخرین من األعضاء في األسرة. ومن هذه األدوات اللغة كأداة رمزیة تسمح بالترابط بین

  2الجماعات وتحصیل المعارف.

  خصائص التنشئة االجتماعیة: -1-2

  جتماعیة بمجموعة من الخصائص هي:تتمیز عملیة التنشئة اإل

  إنها عملیة تعلم اجتماعي: -2-1- 1  

 جتماعیةریق التفاعل اإلجتماعي أدواره اإلجتماعیة والمعاییر اإلیتعلم فیها الفرد عن ط     

التي تحدد هذه األدوار، العادات والتقالید، والقیم، واألدوار والثقافة بشكل عام، كما یكتسب 

الفرد بواسطتها معارفه وعلومه واتجاهاته واألنماط السلوكیة التي توافق علیها الجماعة 

دیث مع ــــوف، وحسن الحــــل الضیــــا المجتمع. فالطفل ال یعرف كیف یستقبـــــویرتضیه

اس، ونوعیة الحدیث مع رفاقه، ومع معلمه، ومع الكبار في السن، إال إذا تلقى تنشئة من ــــلنا

ا الحقوق والدیه في هذا الشأن، أو شاهد والدیه كیف یعامالن غیرهما. ویتعلم الفرد أیض

جتماعیة في المجتمع، وكما یتعلم عیة من مصدر من مصادر التنشئة اإلجتماوالواجبات اإل

مور الحسنة یتعلم األمور السیئة. ألن الفرد في المجتمع ینقل النماذج السلوكیة من الفرد األ

جتماعي للفرد. وهذا هو الذي هذه النماذج تتحدد حسب المحیط اإلمحیطه الذي یعیش فیه، و 

  اتهم، وحتى اختالف عاداتهم وتقالیدهم من بیئة ألخرى. ـــیفسر اختالف أخالق األفراد وتصرف

  إنها عملیة تحول اجتماعي: -1-2-2 

ن الفرد یتحول بها من أي أ ،عملیة التنشئة االجتماعیة تشكیل الفرد منذ والدته تتولى    

جتماعي، ویصبح قادرا على إلى إنسان اجتماعي یقوم بدوره اإل) طفل عضوي (بیولوجي

                                                 
 .119، 118محمد فتحي فرج الزلیتني، مرجع سابق، ص ص  -1
 .225، ص 1998، دار المعرفة الجامعیة، األزاریطة، مصر، البناء االجتماعي والشخصیةمحمد سعید فرج،  -2
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نى أن الفرد بمع جتماعیة من حوله.اع حاجاته بما یتفق والمعاییر اإلضبط انفعاالته، وٕاشب

ي، والخبرات ـــاعـــجتمسلوكیـــة التي یتمیز بها المحیط اإلاط الـــعندما یولد یتعلم األنم

جتماعیة  السائدة. ویتم نقل هذه والمعاییر والقیم واالتجاهات اإل ة،ــــجتماعیارات اإلـــوالمه

جتماعیة الحصول على تماعیة. كما یمكن عبر التنشئة اإلجاألشیاء عبر عملیة التنشئة اإل

جتماعیة التي یرغب المجتمع في نقلها إلى الذي نریده، وبناء االتجاهات اإل نوعیة الفرد

  أجیاله.

  إنها عملیة فردیة ونفسیة واجتماعیة:  -1-2-3

بمعنى أنها فردیة خاصة بالفرد، وأنها فردیة وسیكولوجیة باإلضافة إلى كونها عملیة     

  1 جتماعي الجماعي.ن الجماعة، وفي اإلطار اإلإال ضم اجتماعیة ال تتم

  انها عملیة دینامیكیة:  -1-2-4

ملیة أخذ وعطاء، فالفرد أنها عملیة تحركیة وفي تفاعل دائم ومتغیر، وهي بالتالي عأي  

 جتماعیةاییر واألدوار اإلمع أفراد الجماعة یأخذ ویعطي فیما یختص بالمع في تفاعله

واالتجاهات النفسیة، أیضا یصبح الفرد مكتسبا للثقافة التي یعیشها، ومن ثم ینقل هذه الثقافة 

       لآلخرین. 

ونحن نعلم أن تنشئة الطفل في األسرة تتم عبر التفاعل بین الوالدین والطفل؛ فالطفل 

ي ــــوق التـــــــــــإذن الحق يء یریده، فیتعلمـــــه عن شــي من طرف أمـــــابل بالنهــــــمثال عندما یق

ه، والواجبات التي علیه. وكذلك األمر داخل جماعة الرفاق، ومن خالل عملیة األخذ ــــل

اذ من والعطاء یتعلم الفرد قیم وقوانین الجماعة، والتلمیذ أیضا عند مالحظته لسلوك األست

ه الحالة قد یتعلم التلمیذ جتماعیة داخل الصف الدراسي. وفي هذخالل التفاعل والعالقات اإل

السلوك السلیم، وقد یكون العكس، بحیث یكون السلوك الذي یتعلمه التلمیذ هو عبارة عن 

  ردود فعل داخلیة وخارجیة إزاء أسلوب األستاذ كما یدركه التلمیذ.

  إنها عملیة خاصة ومحددة: -1-2-5

في مقدور أي فرد أن یستوعب كل ثقافة مجتمعه بأكملها، ومثال ذلك أنه لیس  أي لیس    

ا اذا ما تعطلت، ومع أنه یعرف سبب ـــارة أن یقوم بإصالحهـــبإمكان كل شخص یقود سی

                                                 
 .242، ص سابقمرجع نعیم حبیب جعنیني،  -1
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العطل، كما أنه لیس بمقدور كل فرد زراعة ما یأكل، أو صناعة كل ما یلبس، أو بناء البیت 

  1الذي یسكنه.

  المؤسسات التي تقوم بعملیة التنشئة: تنوع -1-2-6

) متنوعة، فهناك األسر الالمقصودة التي تتم بها عملیة التنشئة (المقصودة و فاألماكن     

أماكن العمل، القبیلة، الدولة، المدرسة، المعهد، الجامعة، دور العبادة، الصغیرة، العائلة، 

تهدف إلى بناء إنها عملیة من عملیات المجتمع األساسیة  -ووسائل اإلعالم على اختالف

ا من ــــــأنواعه ة.ـــختلفوانب المـــع الجـــرار نموه من جمیـراره واستمـــه واستقـــــالمجتمع وتماسك

  جتماعیة والثقافیة.اإل ما، وصحف، والنوادي الریاضیة وة، وتلفاز، وسینـــإذاع

  ن هذه المؤسسات، زادت سرعة التنشئة وثباتها والتمسك بها.وكلما زادت درجة التوافق بی    

تهدف إلى بناء المجتمع وتماسكه األساسیة  إنها عملیة من عملیات المجتمع -1-2-7

  2واستقراره واستمرار نموه من جمیع الجوانب المختلفة.

  جتماعیة عملیة إشباع للحاجات: التنشئة اإل -1-2-8

جتماعیة أنها تهدف إلى إشباع الحاجات اإل جتماعیة،من الخصائص الممیزة للتنشئة اإل     

للفرد. فالفرد یحتاج إلى الحب والحنان من والدیه، وعندما تقوم األم بإلصاق ابنها بصدرها 

 ،وتقبیله، حینئذ یشعر الطفل بالدفء والحب من أمه، وبالتالي یغذي نفسه بالحب من أمه

والحنان والعطف األبوي حتى یشعر الطفل هذا الحب النسبة ألبیه. ویتطور وكذلك األمر ب

جتماعي السلیم لشخصیة على النمو اإل مر یساعدته. وهذا األأنه مقبول اجتماعیا في أسر 

وینسحب هذا الكالم على الحاجة لألمن والطمأنینة، التي هي حاجة ضروریة الطفل. 

في بدایة حیاته یحتمي بوالدیه، وعندما یتقدم به  لإلنسان في جمیع مراحل حیاته. فالطفل

ة السن ینتمي إلى جماعة الرفاق لیحتمي بها أكثر خارج البیت. والحاجة لألمن هي حاج

جتماعیة تلبي هذه الحاجة عن طریق مؤسساتها، سواء فطریة في اإلنسان. والتنشئة اإل

  أكانت المدرسة أو األسرة أو جماعة الرفاق...

جتماعیة للفرد التي د تحدث الكثیر من علماء النفس اإلجتماعي عن الحاجات اإلولق    

اجة ــــي: الحــــات هــــاجـــة. وهذه الحــــجتماعیة اإلـــــا عن طریق التنشئـــــــــیمكن تلبیته

                                                 
 .243، 242، ص ص ابقنعیم حبیب جعنیني، مرجع س -1
 .90، 89، ص ص بق ذكرهسمرجع ابراهیم عبد اهللا ناصر،  - 2
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، اجة للتقدیر، والحاجة للمعلوماتة لألمن، والحاجة للمحبة، والحـــة، والحاجــــــالبیولوجی

  1والحاجة لالنتماء...

  إنها عملیة اجتماعیة ومستمرة: -1-2-9

جتماعیة تحدث في وسط اجتماعي یتكون من أفراد إنسانیین. فهي تعبر عن التنشئة اإل     

خاصیة فطریة في اإلنسان، وهي أنه اجتماعي بطبعه كما یؤكد ذلك أیضا ابن خلدون. هذه 

ثرائها وفقا لما تدعو لسلوكیة بین األفراد، وتعدیلها واجتماعیة تؤدي إلى تبادل النماذج ااإل

افظة ــــة التي تعمل على المحــــجتماعیه اإلــــالمجتمع. فالمجتمع له مؤسساتة ــــــإلیه حاج

ح للفرد ـــات تتیــــا یضمن استمراره. وهذه المؤسســـة سلیمة، بمـــه تنشئـــه، وتنشئة أجیالـــــعلی

جتماعي الصحیح، والسلوك السوي، الذي ال ـــة، یتعلم خاللها األداء اإلاجتماعیتولي أدوار 

یتعارض والمجتمع الذي یحیط به. كما یتعلم معنى القیادة، ومعنى الطاعة، ومعنى المحافظة 

جتماعیة عملیة والتنشئة اإل على اآلخرین، ومعنى تقدیم الخدمات إلى اآلخرین وهكذا.

لطفل، وتتواصل معه حتى الشیخوخة. أي ال تقتصر على مرحلة مستمرة، تبدأ بمیالد ا

الطفولة ولكنها تستمر خالل مراحل العمر المختلفة من الطفولة إلى المراهقة فالرشد وحتى 

الشیخوخة، وهذا یعود لطبیعتها الدینامیة التي تتضمن التفاعل والتغیر. وألن اإلنسان في كل 

جتماعي، شیاء تساعده على عملیة التكیف اإللم أفترة من فترات حیاته یحتاج ألن یتع

باعتبار أن المجتمع في تغیر مستمر، وتطور متواصل؛ وهذا التغیر یحتاج من اإلنسان ألن 

ا یعرف كیف یتعامل معه. ومهما بلغ اإلنسان من العلم، فهو بحاجة إلى تعلم وتنشئة. وهذ

  2جتماعیة عملیة مستمرة.ما یجعل التنشئة اإل

  التنشئة االجتماعیة هي عملیة نمو متواصل للفرد: -1-2-10

ة ـــــــه یملك استعدادات عقلیــــى غیره، ولكنـــه یكون معتمدا علــــان عند والدتــنساإل     

 عتماد على نفسه. وهذهلتحول إلى اإلة، واجتماعیة، ونفسیة تمكنه من اـــــــــوأخالقی

ة االستعدادات تصل إلى مرحلة النضج من خالل عملیة النمو التي تتم بموجب عملیة التنشئ

یة اإلنسان یكون بفعل جتماعي الذي یحدث في شخصاالجتماعیة. ومن ثم، فالنمو اإل

                                                 
 .39، 38، ص ص 2011، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، 1، طاالجتماعيالتنشئة االجتماعیة واالنحراف عامر مصباح،  - 1
 .40، 39، ص ص المرجع نفسه  -2
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. -المراهقة، الرشد الطفولة، –جتماعیة التي یتلقاها الفرد في جمیع مراحل نموه التنشئة اإل

 ختالط باآلخرین عن طریق اللعب مع أبیهیه الحاجة إلى اللعب والمرح، واإلفالطفل تنمو لد

جتماعي حتى تبدو علیه مظاهر حب االستقالل عن وأمه وٕاخوته. ثم یتطور سلوكه اإل

ى. وهذا جتماعیة األخر إلى أن تنمو فیه باقي الحاجات اإلاألسرة في تصرفاته الیومیة وهكذا، 

جتماعیة التي تلقاها اعي، قد تم عبر عملیة التنشئة اإلجتمالتطور في سلوك الشخص اإل

عیة سواء في األسرة أو في ریاض األطفال أو في جماعة الرفاق أو في أي مؤسسة اجتما

  جتماعیة.أخرى تقوم بعملیة التنشئة اإل

  التنشئة االجتماعیة عملیة نقل للحضارة: -1-2-11

ة على المضمون الرمزي للتنشئة اإلجتماعیة. فهي في عمقها تركز هذه الخاصی    

ندثار أو للتغلب على قیم لمجتمع ما، للمحافظة علیها من اإلجتماعي نقل للقیم الحضاریة اإل

حضاریة أخرى وغزوها. ویظهر هذا المفهوم بشكل واضح في ما یعرض في وسائل 

  اإلعالم.

جتماعیة، إذ سیلة فعالة في التنشئة اإلو  أصبحت الحالي فوسائل اإلعالم في عصرنا    

یستطیع الفرد أن یتعلم الكثیر من المفاهیم واألفكار بشكل سریع وفعال في نفس الوقت، 

ویتقمص الكثیر من النماذج السلوكیة ولو كانت مرفوضة في المجتمع؛ عبر عملیة 

. ویكون تأثیر وسائل اإلعالم فعاال أكثر في "ألبرت باندورا"المالحظة كما یؤكد على ذلك 

األطفال والمراهقین. فالیوم لم تصبح األسرة وال المدرسة فعالة في شرح وتفسیر القیم 

الشعوب العربیة  على الحضاریة لألجیال، بقدر ما علیه وسائل اإلعالم. ولذا نرى هذا التأثیر

  واإلسالمیة بالحضارة الغربیة.

جتماعیة. وهذا ما دفع عبر عملیة التنشئة اإل قل للقیم الحضاریة یكونوبالطبع هذا الن    

ة ـــجتماعیة هي نقل للقوى الحضاریة الخارجیالباحثین إلى اعتبار التنشئة اإل ببعض

    1الموضوعیة، لتكون قوى فردیة داخلیة شخصیة.

لد الطفل یكون فاقدا عندما یو جتماعیة عملیة تكیف اجتماعي: التنشئة اإل -1-2-12

جتماعیة التي تیسر له سبل الحیاة، إذ أن اإلنسان یولد كمخلوق معتمد على للمهارات اإل
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جتماعیة التي تمكنه من التعامل ال إذا ملك الخبرات والمهارات اإلغیره، وال یستطیع الحیاة إ

جتماعیة التي ة اإلهم. وهذا یتم عن طریق التنشئمع غیره من بني جنسه، والتأقلم والتفاهم مع

ذا اعتبرنـــا أنـــه بواسطـــة ه. إـــي للفرد مع محیطــــة تكیف اجتماعـــا عملیــــهي في حد ذاته

حتى إن  ب لمطالب المجتمع الذي یعیش فیه.ي، یستطیع الفرد أن یستجیـــجتماعالتكیف اإل

ــــة ان علیه أن یمتثل لقوانین تلك البیئـــة جدیدة لم یعهدها من قبل، كــــى بیئــــالفرد إذا انتقل إل

كل هذا یتم عبر عملیة ة؛ حتى یستطیع العیش فیها والتكیف مع طبیعة حیاتها. و ــــــجتماعیاإل

  1جتماعیة.التنشئة اإل

لها أهداف كثیرة وتستعین بأسالیب ووسائل متعددة  إنها عملیة معقدة متشعبة -1-2-13

مختلفة تؤثر على شخصیة الفرد لنقله من كائن یعتمد على استعداداته الفطریة إلى كائن 

مع شخصیة اآلخرین في المجتمع دون  ما تتفق إلى حد ،اجتماعي له فردیة اجتماعیة

جتماعیة عملیة معقدة ومركبة، إلبانها فیها. بمعنى أن التنشئة ااآلخرین في المجتمع دون ذو 

جتماعي، إلى بیعة شخصیة اإلنسان إلى محیطه اإلتتداخل فیها عناصر كثیرة، بدءا من ط

التي إدراك الفرد نحو تكوینه البیولوجي والوراثي، إلى اللغة ومضامینها، ثم تنوع  المؤسسات 

لرفاق، ووسائل اإلعالم، جتماعیة، كاألسرة والمدرسة وجماعة اتتم عبرها عملیة التنشئة اإل

ودور العبادة والنوادي. إال أن هناك تفاوتا في التأثیر من مؤسسة من هذه المؤسسات 

ألخرى، بناء على نسبة تجاوب الفرد مع كل مؤسسة وتفاعله معها. فهناك من األفراد من 

ه، ــــــــــن والدیه أكثر مــــــة رفاقــــــیعتمد اعتمادا كبیرا على أسرته، وهناك من یسمع لجماع

  ي من المسجد، وهكذا....ــــــجتماعــنه اإلى تكویــــــاك من یتلقــــــــوهن

وخاصة في المجتمعات الحدیثة حیث  إنها عملیة تعتمد على الفروق الفردیة -1-2-14

أصبحت التربیة سابقة على التعلیم وتوجه جل اهتمامها إلى اهتمامات الطفل. إن التفاعل ما 

ثم جتماعیة یؤدي إلى تقبل هذه العملیة، ومن اإل عدادات الطفل وبیئته المادیة وبین است

  2والقیم التي ترضى عنها ثقافة المجتمع. جتماعیةنجاحها في إكسابه المعاییر اإل

                                                 
 .42 ، صعامر مصباح، مرجع سابق -1
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نه مهما كان هناك اختالف في التنشئة األسریة من مجتمع إلى أونستخلص من ذلك 

، وفي المجتمع الواحد إال أن الهدف األسمى لهذه العملیة هو واحد ویتمثل في آخر مجتمع

   .واتجاهاته وعاداتهبناء شخصیة الفرد المتماثلة مع قیم المجتمع الذي یعیش فیه 

  :النظریات المفسرة للتنشئة االجتماعیة -1-3

  :    تفسیر عملیة التنشئة االجتماعیة ز النظریات التي حاولتاسنتناول فیما یلي ابر 

  النفسي:نظریة التحلیل  -1-3-1

الذي یرى أن جذور  ،"سیجموند فروید"یتزعم نظریة التحلیل النفسي الطبیب النمساوي     

األنا األعلى" الذي یتطور بتقمص " بــــیة عند اإلنسان تكمن فیما یسمیه جتماعالتنشئة اإل

الولد لدور أحد والدیه من جنسه قصد تجاوز عقدة األودیب عند الذكور وعقدة األلكترا عند 

  1.اإلناث

الدوافع البیولوجیة حیت نجد أن نظریة التحلیل النفسي الفرویدیة أكدت على أهمیة     

النظریات المحوریة في التنشئة النظریة من  ویمكن أن نعتبر هذه .2والعملیات الالشعوریة

نظرنا إلیها معا  إذان المراحل الثالث: الفمیة، الشرجیة، والقضیبیة أجتماعیة، حیث ترى اإل

یمكن أن تصلح لتفسیر السنین الخمس األولى للطفولة المبكرة من الحیاة وهي السنوات 

والتي یصعب أن تتحول عنها بعد ذلك في مراحل  ،المسؤولة عن تشكیل أنماط الشخصیة

النمو المختلفة، ویمكن القول بأن الطفل یظل معتمدا على والدیه فترة طویلة تجعل من 

  3.كوین األنا األعلىالسهل ت

هي عملیة نمو وتطور  "فروید"جتماعي عند جتماعیة أو التطبیع اإلإن عملیة التنشئة اإل    

فهي عملیة نمو حتمیة وأساسیة متداخلة فیما بینها وذات تأثیر بالغ في شخصیة الفرد 

تضمن جتماعیة تالنفسي ترى أن عملیة التنشئة اإل مستقبال، حیث نجد أن مدرسة التحلیل

، أن Freud "یدو فر "اكتساب الطفل واستدخاله لمعاییر والدیه وتكوین األنا األعلى لدیه، ویعتقد 

                                                 
  .49، ص 1998، دار المسیرة، عمان، سیكولوجیة التنشئة االجتماعیةصالح محمد علي أبو جادو،  -   1
  .  272، ص 1999، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، الزواج والعالقات األسریةسناء الخولي،  - 2
، 170ص  ، ص2000مكتبة عین شمس، القاهرة، ، الخدمة االجتماعیة المعاصرة في مجال األسرة والطفولة عبد الخالق محمد عفیفي، - 3
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اإلنطفاء القائم على  هذا سیتم من خالل أسالیب عقلیه وانفعالیة واجتماعیة أهمها: التعزیز و

  الثواب والعقاب.

في التحلیل النفسي حیث یتوحد الطفل  یاویمثل مفهوم التوحد أو اإلندماج مفهوما مركز     

 1ومن ثم نستنتج خصائص الشخص المتواجد معه ومن هنا تكتمل تنشئته مع أحد والدیه،

االجتماعیة التي یتعرض لها الطفل خارج األسرة وما تقوم به من دور بارز في عملیة 

   2.التنشئة كتأثیر جماعة الرفاق

ن أو حاجة الفرد إلى فروم" هو حاجة الفرد إلى اآلخریإیرك أهم ما یمیز نظریة " في حین    

"فروم" یؤكد على أهمیة إلیها عملیة التنشئة المستمرة، وجتماعیة والتي أرجع العالقات اإل

ن الفرد ال یعیش منعزال بل أنه دائما یحتاج إلى اآلخرین أالجماعة إزاء الشخص، حیث یرى 

الراشد إلى اآلخرین بحاجة الطفل لهم، فالطفل  ویحتاج مساعدتهم وحنانهم ویشبه فروم حاجة

ال یستطیع أن یستغني عن األشخاص الذین من حوله إلشباع حاجاته المتعددة ولتحقیق 

 "فروید"الطمأنینة له، وبذلك فقد حاول فروم أن یعید النظر في حتمیة السلوك التي قال بها 

وباستطاعته أن یتجاوز  ،یةموضحا أن المجتمع عامل هام في تكوین الشخصیة االجتماع

 "فروید"وفیما أرجع  ،الخبرات الجدیدة المستقاة من حاجته إلى إقامة عالقات اجتماعیة

انطلق  ،جتماعیةیة ومالها من أثر على التنشئة اإلالمشكالت النفسیة إلى الدوافع الجنس

ع من تصوره ان تنبمن وجهة نظر جدیدة مؤكدا أن المشكالت التي یعاني منها اإلنس "فروم"

ي نسان ألسباب اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة یبحث على معنى الحیاة ففاإللمعنى الحریة "

زیادة انتمائه إلى الجماعة تولد لدیه نتیجة عكسیة وتجعله  ننتماء إلى اآلخرین، لكصورة اإل

ومن ثم فأسباب التوترات النفسیة كشعور بالوحدة  ،یفتقد حریته ویشعر بأنه أصبح مجرد آلة

اإلحترام من المجتمع  وبالتالي فإن عدم شعور اإلنسان بالتقدیر و ،3وعدم اهتمام اآلخرین به

   المنغمس فیه سبب شقائه وتعاسته.

  

                                                 
 ص، 1995المكتب الجامعي الحدیث، االسكندریة،  2ط، ،ب معاملة الوالدینمشكالت الطفل السلوكیة وأسلو أحمد السید محمد إسماعیل،  - 1
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  النظریة السوسیولوجیة:   -1-3-2 

توجیه السلوك حسب بأنها عملیة جتماعیة یعرف عملیة التنشئة اإل "ایمیل دوركایم" ان     

القواعد األخالقیة، ویرى بأنها عملیة تعتمد على اإلیحاء لتعوید الطفل على الحیاة الجماعیة 

ألولى تثبیت السلوك في فترة الطفولة ا "كایمدور "لى النظام واحترامه، وقد رفض والتدریب ع

جتماعیة أن عملیة التنشئة اإل م االجتماع"قواعد المنهج في عل" داخل األسرة وبین في كتابه

جتماعیة وك الشخصي، فالتنشئة اإلوتعبر عن قهر الجماعة للسل ،تبدأ من السنوات األولى

وهذا السلوك  ،ل الجماعي للجماعةعقلى توجیه السلوك وتغییره حسب العملیة تهدف إ

أن  "دوركایم"لمدرسة، عن طور الرشد، ویقول یختلف في طور ما قبل المدرسة عن طور ا

عملیة التنشئة كلها تستهدف أن تفرض على الطفل أسالیب الفكر والعاطفة والفعل، فمنذ "

وفي مواعید  ینأن یأكل ویشرب وینام على نحو معالسنوات األولى من المیالد یفرض علیه 

یجبر على تعلم النظافة والهدوء والطاعة، وأخیرا یضغط علیه لیتعلم تقهر رغباته و منظمة، و 

اجة ــــ، ویحترم العادات ویؤمن بالح1عد السلوك األخالقي في التعامل مع اآلخرین"بعض قوا

ة، ـــادة مألوفــــار عــي هذه المرحلة یقل الشعور بالقهر بسبب أنه صــــى الوظیفة، وفــــإل

نه یبقى منبع أل القهر ال ضرورة له، بالرغم من باإلضافة إلى المیول الداخلیة التي تجع

یعتبر تنظیم حاجات الطفل  "كایمدور "العادات األخالقیة، وفي هذا السیاق یجدر القول أن 

 ة، ما هي في حقیقة األمر إالـــام وتعلم قواعد السلوك األولیــــاعة والنظـــى الطــوتدریبه عل

یتم تكوین الطابع ال تبدأ إال في المدرسة حیث ، إذ أن عملیة التنشئة األساسیة أمور ثانویة

  القومي للشخصیة.

تجاه ن حاولوا التوفیق بین اإلمن علماء االجتماع الذیر یعتب كولي "تشارلزأما "    

من خالل تفسیره للعالقة  جتماعیةسي في تفسیرهم لعملیة التنشئة اإلتجاه النفاإل جتماعي واإل

بین الفرد و المجتمع، كما كانت آراؤه بمثابة رد فعل في سیاق التیار الفكري لعلماء االجتماع 

: "إن تصورنا الفرد منعزل هو فسي، وفي هذا السیاق یقولاألمریكیین ضد مدرسة التحلیل الن

شيء مختلف عن  نهأادله في ذلك تصورنا للمجتمع على تجرید ال تعرف به الخبرة، یع

یمثالن ولكنهما  ةمجتمع ال یشیران إلى ظواهر منفصل، ویرجع ذلك إلى أن الفرد والاألفراد

                                                 
  .130، ص 1989دار المعرفة الجامعیة، األزاریطة، ،  ،2ط ،نظریة علم االجتماعنیقوالتیما شیف،  -  1
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وبهذا التأكید رفض آراء المدرسة  1التوزیعي لشيء واحد"ببساطة المظهران الجمعي و 

دافع الي تفسیر ـــــاسمة فــالفرویدیة التي ترى أن العوامل البیولوجیة هي العوامل الح

وفي كالمه  ،ومن ثم رفض االتجاه النفسي الذي یدرس الفرد بمعزل عن الجماعة ،الشخصي

من حیث أنها تقوم  ،وتأثیرها على التنشئة األولیةعن تنشئة الفرد یشیر دائما إلى الجماعات 

على عالقات المواجهة المباشرة والتعاون الواضح والصراع وحریة التعبیر عن الشخصیة 

  والعواطف.

بصفة خاصة على األسرة وجماعة اللعب والحوار، بل هو یؤكد أن  كوليوقد أكد     

ظاهرة عامة في كافة التنظیمات  Informalالجماعات األولیة أو ما یسمى غیر الرسمیة 

ر جتماعیة، إال أنه أشاالتربیة بالتنشئة اإل تسمیة عملیة لحاعیة، كولي وٕان لم یصطجتماإل

فیه  یةمر عرها في مرحلة صأنه لم یح باإلضافةنسانیة، الطبیعة اإلإلیها بعملیة تشكیل 

تفاعل الفرد مع مختلف الجماعات األولیة: أسرة، مدرسة، جماعة ببل ربطها  ،خاصة

  :اع من خالل كتاباته المتعددة مثلوأن اتجاهه نفسي في علم االجتم ...،الرفاق

Human nature and social ordre "الذي جعله ینظر إلى  "جتماعينسانیة والنظام اإلالطبیعة اإل

في تحدید  على أنها كل متكامل، حیث ساد تساؤل حول أولویة الوراثة أو البیئة الوراثة والبیئة

حیثما تبدأ حیاتنا " :وفي هذا السیاق یقول : أي أیهما یؤثر على الشخصیة؟نسانيسلوك اإلال

جتماعي یتجسمان في لتاریخ هما الوراثة والعامل اإلا الفردیة نالحظ أن العاملین المؤثرین في

ولكن الوراثة والبیئة هما في حقیقة األمر ...، كقوى منفصلة انفیبدو ، ...هذا الموقف الجدید

لى التنشئة إفقد حاول اإلشارة وبالتالي  2"،ألن الشيء الواقعي یمثل عملیة كلیة...تجریدیان

ي ــــي البیولوجـــوأهمیتها في تشكیل الشخصیة دون أن یهمل العامل الوراث جتماعیةاإل

تجاه التوفیق بین اإل ومن هنا یتضح ،ي، بل وأنه ربطهما لدرجة استحالة الفصل بینهماـــالنفس

  جتماعیة.وتحلیله لعملیة التنشئة اإل كولي تشارلزجتماعي في آراء اإل النفسي و

فأشار إلى أهمیة  ،"فروید"و "كایمدور "من طرح ه أفكار  "زنو بارس"تالكوت استخلص      

تنتهي عند مرحلة  وأجتماعیة باعتبارها عملیة دینامیكیة (تغییر مستمر)، ال تبدأ التنشئة اإل

تم هذه تجتماعي وال وأنها تساعد على التكوین اإل ،عمریة محددة من مراحل نمو الشخصیة

                                                 
  .130، ص مرجع  سابقشیف، ماتی نیقوال - 1
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العملیة تلقائیا، بل یدرب علیها في مواقف معینة، تبدأ  بالمواقف األسریة ویكون الدافع في 

سلوك الراشد في تلك وما یحدد  ،إلشباع المباشر للطفل والراشداتلك المواقف األسریة 

المواقف مشاعره نحو الطفل وأعضاء المواقف، وتنعكس أثناء مواقف التفاعل وتنشئة الطفل 

  القواعد و المبادئ العقلیة واالجتماعیة السائدة في المجتمع.مجموعة من 

  : نظریة التعلم االجتماعي -1-3-3

عبارة عن العملیة التي یكتسب من خاللها الفرد طرق إشباع  "Gets" "جیتس"التعلم یعرفه     

   1.عن طریقها إلى تحقیق أهدافه دوافعه أو یصل

لنظریة التعلم، فالتنشئة أو التعلم من وجهة نظر هذه ویعتبر التعلم القاعدة األساسیة     

أ عن التجربة ــــي السلوك تنشــــارة عن تغیرات فــــ، عبيــــات في التطبیق اإلنسانـــــالنظری

اجة إلیه، وذلك لما للتعلم من ــى التعلم وأكثر حــوالخبرة، وبما أن اإلنسان أقدر المخلوقات عل

جتماعیة، والتي ستمرة وخاصة في عملیة التنشئة اإلعتباره عملیة دائمة وماته، باــــفائدة في حی

من التعلم الذي یهتم بالسلوك  على أنها ذلك الجانب ،ینظر إلیها أصحاب هذه النظریة

ألنها تتضمن تغیرا وتعویدا  ،أي تنشئة اجتماعیة)اعي عند الفرد، فهي عملیة تعلم (جتماإل

ة ـــــــــات التنشئـــخبرات، كما أن مؤسسة و ــــات معینـــتعرض لممارسة الــــفي السلوك وذلك نتیج

بعض الوسائل واألسالیب في تحقیق  ،جتماعیة، تستخدم أثناء عملیة التنشئة اإلةـــــــــجتماعیاإل

   التعلم سواء كان بقصد أو بدون قصد.

  نظریة التفاعل الرمزي:  -1-3-4

 "هربرت مید جورج"و "كولي تشارلز" الرمزي لكتابات في نظریة التفاعل یرجع الفضل    

الزاویة في بناء  رجتماعیة هي حجتجاه إلى أن التنشئة اإلء هذا اإل، یرى علما"زرایت میل"و

 نساني عبارة عن نسیج من تفاعالتأن المجتمع اإل "كولي"حیث یرى  شخصیة الفرد.

تعامل مع وتوتصورات وانطباعات، والنفس البشریة عبارة عن مجموعة من أفكار تتفاعل 

  نسانیة:ز كولي بین نوعین من الجماعات اإلوقد می 2.نفوس اآلخرین

  عضائها ومن أالجماعات األولیة: تتصف بالعالقات الحمیمیة والمباشرة والتعارف بین * 

 اللعب.أمثلة هذه الجماعات: األسرة، جماعة 
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في جماعة الطلبة  الجماعات الثانویة: ال تكون معها في عالقات حمیمیة ومباشرة كما*

 مثال.

البیئة فقط بل یتصرفون على أن الحیاة  التفاعل الرمزي یعني أن الناس ال یتفاعلون مع

  في حالة مستمرة.

  یلي:  هم األسس التي تقوم علیها هذه النظریة ماأومن 

 ماعیة، حقیقة عقلیة تقوم على التخیل والتصور.جتأن الحقیقة اإل -

نسان على االتصال من خالل الرموز، وقدرته على تحمیلها التركیز على قدرة اإل -

  أفكار ومعلومات یمكن نقلها لغیره.و  نمعا

  یلي:  ولقد عرض جورج مید نظریته كما

  .اآلباء واألمهات واألصدقاء من نفس المجتمع یكونون شخصیة الفرد -

 ٕادراك اآلخرین من خالل التفاعل مع المجتمع وباألخص أسرته.و یستطیع الفرد فهم  -       

جتماعیة وهي ي یمكن من خاللها خلق الشخصیة اإلاللغة من العوامل األساسیة الت -

 أول وسیلة.

 مع نمو الطفل تبدأ فكرة الخطأ والصواب. -

لطفولة حیث تتأثر الشخصیة جتماعیة تحدث في امعظم التأثیرات للتنشئة اإل -  

من  األسرة، فهي تعتبر أول لوخاصة الخبرات التي تحدث من خال ،بخبرات الطفولة

 یؤثر في شخصیة الطفل.

من وجهة نظر هذه النظریة تمتد مدى الحیاة حیث یتفاعل الفرد  جتماعیةفالتنشئة اإل      

في حیاته مع مختلف الجماعات التي ینتمي إلیها، وبما أنها عملیة تأخذ وقتا وتحتاج إلى 

بصورة خاصة تفاعل الطفل مع من خالل التفاعل مع المجتمع و  ،فهم وٕادراك اآلخرین

فاعل ومن أبرزها اللغة التي تعتبر عامال مهما ، والذي یحتاج إلى وسیلة من وسائل التهوالدی

   1.اإلجتماعیة في تحقیق وخلق وتنمیة الشخصیة
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  : نظریة الدور االجتماعي -1-3-5

جتماعیة، فهو نمط السلوك الذي یتوقعه مفهوم الدور من أعقد المفاهیم اإلیعتبر     

هم  شخاص یشغلونأاجتماعیا معینا خالل تفاعله مع  اآلخرون من شخص یحتل مركزا

   1.اآلخرون أوضاعا اجتماعیة أخرى

جتماعیة وهما یسیین في تفسیر عملیة التنشئة اإلتركز هذه النظریة على مفهومین رئ    

 المكانة االجتماعیة والدور االجتماعي.

به : یقصد بها وضع الفرد في بناء اجتماعي یتحدد اجتماعیا وترتبط جتماعیةالمكانة اإل -

مكانة نمط من السلوك المتوقع وهو  وواجبات تقابلها حقوق وامتیازات ویرتبط بكلالتزامات 

 الدور االجتماعي.

: الذي یتضمن تلك األفعال التي تتقبلها الجماعة في ضوء مستویات جتماعيلدور اإلا -

  2.السلوك في الثقافة السائدة وعادة ما یكون للفرد أكثر من دور داخل النظام الذي ینتمي إلیه

 اءـــــــــــــــــة من اآلبــــــــي یكتسب الطفل أدوارا اجتماعیـــجتماعة التفاعل اإلـــي عملیـــــفف   

یضا ال بد من وأرتباط العاطفي مهم ألنه یحرك دوافع الطفل نحو التعلم، اإل و ،الراشدینو 

  یلي:  نینة، وتتوزع األدوار كماأتوفر األمن و الطم

 : دور الطفل، المراهق، الراشد.دوار الحیاةأ -

 ..األدوار المفروضة: الجنس، الطبقة. -

جتماعي لطفل دوره اإلویكتسب ا ،3األدوار المكتسبة: داخل العمل، المهنة، الثقافة... -

 یلي:  عن طریق ما

المباشر: حیث یتعلم الطفل بصورة مباشرة من والدیه، كما یتعلم قیما معینة  التعلم  - أ

و بأدوار اجتماعیة أو یتعلم الطفل معاییر سلوكیة معینة أمرتبطة بمكانة اجتماعیة 

 بصورة مباشرة.

جتماعیة عن طریق المواقف العدیدة یث نجد أن الطفل یتعلم أدواره اإلالمواقف: ح  - ب

لوكا مناسب لما هو متوقع منه، ویلقى المساندة من اآلخرین التي یسلك في بعضها س

                                                 
  .78مرجع سابق، ص عبد العزیز خواجة،  - 1
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معارضة ویطلب منه  ىو یسلك سلوكا منافیا لذلك التوقع في البعض اآلخر فیلقأ

 التغییر.

النمذجة: هنا یتخذ الطفل من الذین یتفاعل معهم نماذج له وقدوة یقتدي بها فیتعلم    - ج

برون عنها أثناء تفاعلهم التي یع ،معن طریق سلوكهم ومشاعرهم واتجاهاتهم وتوقعاته

مع بعضهم، والطفل بدوره یتعلم هذه التوقعات من النماذج التي لها اتجاهات نحو 

  أصحاب مكانات معینة مثل الطبیب أو المدرس.

أ الذات فعن طریق التفاعل مع اآلخرین تنمو اللغة وتستدمج المعاني ومن ثم تبد  

  جتماعیة بالظهور.اإل

  نظریات التنشئة االجتماعیة: لىتعقیب ع -1-3-6

أن كل لنا یتضح  جتماعیةتنشئة اإلللالمفسرة  السابقة النظریاتبعض نا لعرض بعد      

على اعتبار أن الفرد متعدد األبعاد ؛ فتقر إلى البعد الشمولي للفردنجده یجانب من جوانبها، 

ال ینبغي وأنه من غیر الممكن دراسة كل جانب بمعزل عن الجانب اآلخر إال نظریا، كما 

جتماعیة للتنشئة، حیث نجد أن أكثر ما یؤخذ على نظریة التحلیل إهمال عوامل الثقافة اإل

رة في تنوع بین أعضاء األسني المغجتماعي الم تأخذ بعین االعتبار التفاعل اإلالنفسي أنها ل

أو من ثقافة القطاع  ،جتماعیة المشتقة من ثقافة المجتمع كلهتأثره بالقیم والمعاییر اإل

جتماعیة ا أغلقت هذه النظریة المؤثرات اإلجتماعي الخاص الذي تنتمي إلیه األسرة، كماإل

ئة التنش وما تقوم به من دور بارز في عملیة ،التي یتعرض لها الطفل خارج األسرة

هو ممنوع  هو مباح وما جتماعیة للطفل كتأثیر جماعة الرفاق التي یتعلم منها الطفل مااإل

 ادعاءاتن علماء االجتماع یعتقدون ان أ ، ولهذا نجد1مما یؤثر على نمو األنا األعلى

فیما یتعلق بأهمیة مراحل النمو األولى في الطفولة بالنسبة لتوافق الشخصیة فیما بعد  "فروید"

وأنصاره في هذا  "فروید" هألن أكثر ما ذكر  ،بریقیة بأي تأیید یذكرملم یحظى من الناحیة اإل

ن تكون دلیال على ما یحدث بالفعل بالنسبة أالصدد كان متعلقا بحاالت مرضیة ال یمكن 

الذي یحتمل أن ال یتعرضوا لظروف استثنائیة یمكن  ،لعظمى من أعضاء المجتمعللغالبیة ا
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فروید وغیره ممن اقتنعوا بآرائه على  عكفأن توصلهم إلى مستوى تلك الحاالت التي 

   1.دراستها

ي أهمیة بالغة لتأثیر جتماع تولالنظریات التي أتى بها علماء اإل نأفي حین نجد     

المدرسة في توجیه السلوك وتكوین  على دور "كایمإمیل دور "حیث ركز  ،جتماعیةالعوامل اإل

في تفسیره على أهمیة الجماعات األولیة، وفي مقدمتها  "كولي"هذا وأشار  ،الطابع القومي

، حیث "فروید"و "كایمدور "ارسونز استسقى أفكاره من طرح األسرة وتأثیراتها في حین نجد أن ب

  ة هي الدافع في تعلم الطفل جملة من المبادئ والقواعد.توصل إلى أن المواقف األسری

أما نظریة التعلم االجتماعي فتتمیز بالدقة ألنها نشأت وتطورت من العمل المخبري ومن    

وفیها من الدقة في المنهج والتفسیر ما یجعلها على جانب  ،تجاربه المضبوطة بدرجة كبیرة

جتماعیة البسیطة، غیر ي تفسیر المواقف اإلهذه النظریة فكبیر من األهمیة، وقد نجحت 

، كما ِیؤخذ على نظریات التعلم 2أنها قصرت كثیرا في تفسیر المواقف االجتماعیة المعقدة

نساني من خالل أنماط محددة من ومحاوالتها فهم وتفسیر السلوك اإلتحیزها الواضح للبیئة 

  3.التغیرات واالستجابات

عیا یتناسب مع الدور جتماعي ترى أن لكل فرد مركزا اجتمان نظریة الدور اإلإفي حین     

خرین وخاصة دائه، ویكتسب الطفل مركزه ویتعلم من خالل تفاعله مع اآلأالذي یقوم ب

على نظریة الدور ین في حیاته الذین یرتبط بهم ارتباطا عاطفیا، ولكن یؤخذ ماألشخاص المه

ات ـــــــي المجتمعــــــــا فــــــة خصوصـــــرة واضحو ـمفهوم الدور لم یتحدد بصي، أن ـــــاالجتماع

وأخیرا تركیزها  ،المعقدة، وٕاغفالها لتركیب الشخصیة وخصائصها في تأدیة الدور االجتماعي

سیة التي أما نظریة التفاعل الرمزي فتعتبر واحدة من المحاور األسا 4.على الجاني النفسي

  جتماعیة.نساق اإللیل األجتماعیة في تحتعتمد علیها النظریة اإل

                                                 
  274،  ص مرجع سابقسناء الخولي،  - 1
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دات ـــــا لفهم الوحــــــــة منهــــمنطلق) MICRO(ي تبدأ بمستوى الوحدات الصغرى ـــــوه    

فعال األفراد أف .جتماعياإلبمعنى أنها تبدأ باألفراد وسلوكهم كمدخل لفهم النسق  رى،ــــــــالكب

تصبح ثابتة لتشكل بنیة من األدوار، ویمكن النظر إلى هذه األدوار من حیث توقعات البشر 

األدوار  ىإما على بنبعضهم تجاه بعض من حیث المعاني والرموز، وهنا یصبح التركیز 

  جتماعي.الفعل اإلو جتماعیة، أو على سلوك الدور واألنساق اإل

جتماعیة ضمنا باعتبارها بنى لألدوار بنفس طریقة ترى البنى اإل ومع أنها    

ا مامهتها بقدر ،نساقشغل نفسها بالتحلیل على مستوى األإال أنها ال ت ،Parsons"بارسونز"

بالتفاعل الرمزي المتشكل عبر اللغة، والمعاني والصور الذهنیة استنادا إلى حقیقة مهمة هي 

  .أنه على الفرد أن یستوعب أدوار اآلخرین

ن تشیر إلى أونجد أن نظریة التفاعل الرمزي أكدت على أن المجتمع تفاعل رمزي دون     

اق أي نمط من أنماط بناء بثأنماط الظروف مهما كان نوع التفاعل الذي یؤدي إلى ظهور وان

في سیاق أي ظرف من الظروف، كما أنها اتسمت بالغموض في  هاجتماعي واستمراره وتغییر 

  االجتماعي وتغییره فهناك غموض بین عملیة التفاعل ونتائجها. كیفیة تشكیل التنظیم

جتماعیة بحیث جعلتها موضوعات نظریة التقلیل من شأن األبنیة اإلكما حاولت هذه ال   

ولم تربط بین األبنیة  ،وجعلت األشیاء تتشكل كنتیجة للتفاعل ،ناتجة من اتجاهات الفاعلین

  قتصرت على تأكید وجود كل منها.جتماعیة واجتماعیة والعملیات اإلاإل

   : األسرة كنسق اجتماعيثانیا

   أنماط األسرة: -2-1

نتیجة للتغیرات والتطورات التي تطرأ على المجتمعات اإلنسانیة صنفت وتعددت األنماط     

  األسریة إلى: 

  :األسرة النواة -1-1- 2  

أبناء، وتمثل وحدة اجتماعیة  وهي عبارة عن جماعة صغیرة تتكون من زوج وزوجة و

الرغم من صغر حجمها إال أنها جماعة متماسكة تحكمها بمستقلة عن باقي المجتمع. 

  1ضوابط أسریة، وهذا النموذج من األسر یعتبر النموذج التقلیدي في كل المجتمعات.

                                                 
 .62، ص 2009اإلسكندریة،  ، دار المعرفة الجامعیة ،-نظرة معاصرة -علم االجتماع التربوي ،صفاء المسلماني -1



 التنشئة االجتماعیة األسریة                                الثاني                 الفصل 

                                              

59 
 

إلى أن معظم األفراد یمرون في  "نورمان بل وایزرا فوجل" ویذهب العالمان األمریكیان     

  1مسیرة حیاتهم بوحدتین من هذا النوع من األسر:

أو أسرة التنشئة أو أسرة التوجیه وهي األسرة التي یولد ویتربى فیها  :األسرة األولیة * 

  الشخص.

أو أسرة اإلنجاب وهي األسرة التي یتخذ فیها الشخص وضعیة الزوج أو  :األسرة الزواجیة * 

  األب.

بناء على ذلك تعتبر األسر النواة مؤسسة اجتماعیة مستمرة باستمرار حیاة اإلنسان في     

وحدات أسریة، وهذا یعني أن األسرة النواة لیست هي نفسها في كل مكان، حیث أنها تخضع 

  تغیرات كثیرة وتتنوع بتنوع الثقافات.ل

  :األسرة الممتدة -2-1-2

األسرة المركبة التي تضم عددا كبیرا یشمل الزوجین وأبنائهما المتزوجین وغیر  هي     

المتزوجین واألعمام والعمات واألخوال والخاالت والجد والجدة، لیكون الرابط بین األفراد هو 

حیث تشكل األسرة الممتدة نمطا شائعا في  2.رابط الدم ویعیش الجمیع معا تحت سقف واحد

الملكیة  ،وهي عبارة عن جماعة متضامنة ئیة والمجتمعات غیر الصناعیة؛لبداالمجتمعات ا

  3فیها عامة والسلطة فیها لرئیس األسرة أو الجد األكبر، حیث ال تختلف كثیرا عن العائلة.

تتكون من تجمعات  Extended Family أن األسرة الممتدة " إلىسناء الخولي"تشیر       

ویطلق علیها أحیانا اسم األسرة الدمویة أو األسرة المتصلة. إن هذا الشكل هو  ،األسر النواة

نه نتیجة لتحول كثیر من ي الماضي في معظم المجتمعات، إال أالذي كان شائعا ف

    4المجتمعات من الزراعة إلى الصناعة انهارت روابط األسرة الممتدة وتناقصت أهمیتها.

ال ة الممتدة، تكون األسرة وحدة إنتاج واستهالك لیتعلم األطفعلى وحدة األسر  وللمحافظة     

؛ التي جتماعي وعالقات السلطة والقیم والعادات وطرق السلوكمن الكبار أسالیب التفاعل اإل

                                                 
 .18، ص 2004المتحدة، بیروت،  ةدار الكتاب الجدید، 1ط، علم اجتماع األسرة بین التنظیر والواقع المتغیر ،حمد سالم األحمرأ -1
 .67ص مرجع سابق،  ،شروخصالح الدین  -2
 .9 ، ص1998، دار المعرفة الجامعیة، مصر، األسرة والمجتمع ،السید عبد العاطي، سامیة محمد جابر وآخرون -3
 .66 ص، مرجع سابق ،سناء الخولي -4
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نها أن تحافظ على وحدة العائلة واستمرارها وٕاعادة إنتاجها في كل جیل. حیث یتعامل من شأ

جتماعي الذي یتم بین عائالت اعتبارها وحدة التفاعل اإلة ككل بالمجتمع مع األسرة الممتد

  ولیس أفراد وبذلك تلغى استقاللیة الفرد.

   :األسرة المتعددة الزوجات -2-1-3

األسرة التي تتكون من زوج وعدد من الزوجات واألبناء كما هو متعارف علیه في  وهي    

النوع من  بعض المجتمعات، یعیشون في مسكن یتولى فیها الزوج الرعایة واإلنفاق. هذا

یسوده جو من التفاهم، لیصبح مجتمع مفكك منهار ال تحكمه قوانین منضبطة و  األسر ال

ات االستئثار بالسلطة عن باقي الزوجات، أو أن یعطي وذلك إذا حاولت زوجة من الزوج

   1سري كبیر.من الزوجات مما قد یحدث انقسام أ الزوج اهتمام أكثر لزوجة

یعتبر هذا النمط من أكثر األشكال شیوعا في المجتمعات البدائیة والنامیة، ویدل في     

ظروف ودوافع عدیدة تؤدي إلى  ناحیة منه على المكانة العالیة والتمیز والثراء، لتكون هناك

ذلك. فبالرغم من أن الشریعة اإلسالمیة تسمح بتعدد الزوجات إال أن الشكل السائد للزواج 

وذلك لتدخل عوامل عدیدة اقتصادیة وثقافیة واجتماعیة  ،في المجتمع العربي هو الوحدانیة

   2.األقلتحول دون الزواج بأكثر من واحدة أو تجعله أمرا غیر مرغوب فیه على 

یسمى هذا النمط من أنماط األسرة باألسرة الجمع ألنها تجمع مجموعة من األشخاص و      

حول شخص واحد، وتعتمد علیه في معاشها وحیاتها وتبادلها ومصالحها، وحتى حیاتها 

  3العاطفیة.

  :األسرة األمومیة واألسرة األبویة -2-1-4

هي صورة من صور األسر التي تكون فیها األم هي المسیطرة على األسرة األمومیة: * 

األمور ومتحكمة من الناحیة المادیة، معتمدة عادة على حاجة األبناء لها في قضاء أمورهم، 

                                                 
 .63، ص سبق ذكره مرجع  ،صفاء المسلماني -1
 . 53مرجع سابق، ص  ،سناء الخولي - 2
، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة، القاهرة، علم االجتماع األسري ،نخبة من المتخصصین -3

 .53 ، ص2008/2009
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أو خوفا من غضبها. فتعطي األم لنفسها الحق في اختیار كل ما یخص األبناء وحتى الزوج 

  م وكل ما یخصهم. فتختار لهم تعلیمهم وأزواجهم ومالبسه

وهي األسرة التي تصبح السلطة األولى فیها لألب وهنا ال یترك مجال األسرة األبویة: * 

، ن المناسبلألم أو األبناء في االشتراك معه في التخطیط لمستقبل األسرة، فهو یقرر المسك

جتمعات ویخطط لألبناء حیاتهم حتى بعد وفاته، وعادة ترى صورة من األسر األبویة في الم

الشرقیة عندما یكون األب هو السلطة الوحیدة ویترك بعد وفاته وصیة یوصي فیها أبناءه 

لیصبح بذلك األب في هذا النمط  .حتى یضمن استمرار سیطرته وسلطته حتى بعد الممات

من األسرة هو صاحب القرار والسلطة والحكم المطلق، وال خیار ألفراد األسرة اآلخرین في 

  1 ألب البیولوجي واالجتماعي لألسرة.ذلك، كونه ا

تتألف من أب قد یكون له أوالد من زوجة سابقة أو أم قد  وهي األسرة المشتركة: -2-1-5

یكون لها أوالد من زوج سابق وأوالدهما معا إذا وجدوا؛ وهو مفهوم ال یغطي مجموعة األسر 

   2التي تسكن في شقة مشتركة.

ة هي أسر ـــالمجتمع الجزائري، نجد أغلب األسر الجزائریاط على ــهاته األنم وبإسقاط    

ممتدة، وذلك تطبیقا وعمال بالعادات والتقالید والقیم الدینیة، لكن هذا ال یمنع من وجود 

  األنماط األخرى بصفة نسبیة وذلك تأثرا بثقافة المجتمع الجزائري. 

رتب عنها تقسیم من األفراد، یتوعلیه فإن األسرة تتشكل من الناحیة البنائیة من عدد      

جتماعي السائد في جبات، یخضع كل ذلك إلى النظام اإلوالحقوق والوااألدوار والمراكز 

المجتمع، من خالل آلیات الضبط الرسمي وغیر الرسمي، والذي یهدف إلى المحافظة على 

   3جتماعیة.سرة، وتمكینها من أداء وظائفه اإلاأل

یف األسر إلى خمسة أنواع، وذلك على أساس طریقة تصن یمكنمن جهة أخرى و     

  التعامل التي تتبعها األسرة مع أبنائها، وهذه األنواع هي:

                                                 
 .63مرجع سابق ، ص  ،صفاء المسلماني  -1
 . 45، 44، ص ص 2011، دار الفكر، عمان، العالقات والمشكالت األسریة ،نادیة حسن أبو سكینة، منال عبد الرحمن خضر -2
 .70 ، ص 2002، منشورات باجي مختار، عنابة، الجزائر، مؤسسات التنشئة اإلجتماعیة ،مراد يزعیم -3
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ما من إن اإلبن منبوذا وغیر مرغوب فیه، وفي هذه األسرة یكو األسرة النابذة:  -2-1-6

  قبل أبیه أو من قبل أمه أو من كلیهما. 

وهي كل أسرة تقبل اإلبن وترغبه بداخلها، ویمثل فیها األسرة القابلة الراضیة:  -2-1-7

  األبناء منزلة هامة تجعلهم ینمون في جو عاطفي ودافئ.

  األسرة المستبدة:  -2-1-8

األسرة تمیل إلى السیطرة على األبناء في جمیع األوقات وفي شتى مراحل النمو،  وتلك    

  أن یقوموا به. وقد ینوب األب أو األم عن أوالدهم في تنفیذ ما یجب

  األسرة المسرفة:  -2-1-9

وهي األسرة التي تبالغ في العنایة باألبناء، فهي غالبا ما تسرف في التساهل معه أو     

  تبالغ في إظهار الحب له.

  األسرة الدیمقراطیة:  -2-1-10

وهي األسرة التي تعترف بأن األبناء أشخاص یختلف بعضهم عن البعض اآلخر، وأن     

لكل منهم حاجاته واهتماماته التي یجب أن تؤخذ بعین اإلعتبـــار، وبالتالي فإن هذه األسرة 

أي فیها یعتبر األب رئیسا، ولكن تشترك معه األم  1تستطیع النظر إلیهم نظرة موضوعیة.

  وتحدید أهداف األسرة، ویتشاورون مع األبناء أحیانا حسب أعمارهم. في اتخاذ القرارات 

خاص في التعامل وأسلوب خاص من التفاعل بین  وعلیه لكل أسرة من األسر نمط     

أفرادها، وقد یتكون هذا النمط نتیجة للعدید من العوامل منها ما هو متعلق بالنواحي 

ادیة أو المكانیة لألسرة. ولهذا ظهرت أنواع متباینة اإلجتماعیة أو النواحي الثقافیة أو اإلقتص

   من التعامالت األسریة التي أدت إلى تأثیرات في التكوین النفسي لألبناء.

     وظائف األسرة: -2-2

المراحل ، وتختلف هذه الوظائف باختالف العصور وظائف تكفلت بها لألسرة على مر      

فیما یلي و  جتماعیة.، وتختلف كذلك باختالف البیئة اإلالزمنیة والعصور التي تعاقبت علیها

  نذكر أهم الوظائف التي تضطلع بها األسرة:

 

                                                 
 .48، 47، ص ص سبق ذكرهمرجع  ،عبد العزیز بن ناصر الریس - 1
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 الوظیفة البیولوجیة: -2-2-1

اء ـــجتماعي الذي ارتضاه كل مجتمع من أجل تزویده باألعضفاألسرة هي النظام اإل    

العضویة   ولذلك فاألسرة هي التي تحفظ المجتمع من االنقراض والفناء، فاستمرار ،الجدد

   1جتماعیة مرهون باستمرار بقاء األسرة.اإل

التي من أجلها شرع  ،ساسیةمن األغراض األأو التكاثریة  تعتبر الوظیفة البیولوجیةو     

  اإلنجاب.ت المقدمات ألجله حفظا للنوع اإلنساني من خالل أوهی الزواج،

فهي الوظیفة األساسیة التي تستأثر بها األسرة في غالبیة المجتمعات للمحافظة على         

 قتصادیة  وي ذلك بالتغیرات اإلالنوع، ولقد تعرضت هذه الوظیفة لعملیات تنظیمیة متأثرة ف

جان الزو  العمر الزمني الذي یفضل عند على والثقافیة، وتتوقف عملیة اإلنجابجتماعیة اإل

        2اإلنجاب به، وهذه السن قد تحدد رسمیا بالقانون أو قد تحدد بطریقة غیر رسمیة.

ونظرا للتغیرات التي طرأت على األسرة الجزائریة وتدرجها من األسرة الممتدة إلى األسرة    

یعود إلى  النوویة، وتقلص عدد األطفال والذي یعود إلى عملیة تنظیم النسل، ولعل هذا األمر

جتماعیة التي اتسمت بها العقود األخیرة كخوصصة المؤسسات قتصادیة واإلالظروف اإل

  وتسریح العمال...الخ. 

  : األدوار االجتماعیة وظیفة -2-2-2

تعد األسرة بنیة اجتماعیة أساسیة في البناء، وهي نظام متكامل في جمیع المجتمعات       

وعن طریق األسرة تنتقل المعاییر وقیم المجتمع  ،الزواجمهما كان شكلها تقوم على میثاق 

مارسها األفراد. ویرى  بارسونز "إن جتماعیة التي یغار المجتمع، ومن ذلك األدوار اإلإلى ص

جتماعیة البنائیة األخرى تتكون من مجموعتین من األدوار: األدوار األسرة كاألنساق اإل

جتماعیة المكتسبة، وتزید یة، واألخرى األدوار اإلائص الجنسالفطریة والتي یغلب علیها الخص

  3جتماعي واستمراره.ار من تماسك البناء اإلهذه األدو 

راد في بعض المجتمعات المراكز هي التي تمنح األف األسرةویذكر بعض العلماء أن      

ي جتماعیة للفرد قد تتوقف على الوضع األسر " أن المكانة اإل "میردوك"جتماعیة ویذكر اإل

                                                 
 .171، ص 1990الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، والتعلیمأصول التربیة  تركي رابح،  - 1
 .61، مركز االسكندریة للكتاب، االسكندریة، دون سنة نشر، ص آفاق جدیدة في علم النفس االجتماعي سلوى محمد عبد الباقي، -2
 .59، ص سلوى محمد عبد الباقي، مرجع سابق -3
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فداخل األسرة یتعلم الفرد التفریق بین الدور  1،"تهءا تتوقف على انجاز الفرد وكفاوأكثر م

والمركز من خالل أمه وأبیه وٕاخوته، ومن الصعب والعسیر إعادة تكوین هذه القاعدة إذا ما 

  شب الفرد وكبر على نزاع األدوار داخل األسرة. 

وبناء على ذلك یتضح أن األسرة تساعد على إكساب الفرد األدوار االجتماعیة لكي      

، وغني عن البیان أن التوقعات یشغل أمكنة موقعیة في الجماعة التي یعیش بوسطها

ة ــوالمعتقدات الدینی جتماعیةوالقیم اإلر جتماعیة للدور تستقي عناصرها من المعاییاإل

ضمن الحقوق جمیعها تعمل على تحدید أبعاد مكانة الفرد التي تتة، و ــــجتماعیوالخبرات اإل

د ومن هنا تبرز أهمیة األسرة في حیاة الفرد كعضو في المجتمع تتحد. جتماعیةوالواجبات اإل

جتماعي الذي رسمته شخصیته في سنوات تكوینه خصوصیة وجوده من خالل الدور اإل

  األولى.

لألسرة أن نحدد مكوناتها  هاات السابقة التي قدمنایمكن لنا على أساس التعریفعلیه و     

  األساسیة على النحو التالي:

على المستوى المادي: تتكون األسرة من أفراد كالزوج والزوجة واألطفال یعیشون في مكان  -

  ).(المنزل واحد

وحدة اقتصادیة ثقافیة اجتماعیة تربط بین أفرادها  جتماعيل األسرة على المستوى اإلتشك -

  عالقة اجتماعیة تعاونیة وروحیة.

یة (تنشئة اجتماعیة) واقتصادیة ) تربو األسرة وظائف متعددة بیولوجیة (إنجابیة تمارس -

  ).(تأمین الحاجات المادیة

ومركز تشتمل األسرة على منظومة من المراكز واألدوار مثل مركز األم ومركز األب  -

الطفل ومركز الزوجة ومركز األخ واألخت. وتقوم بین هذه المراكز عالقات تعكس طبیعة 

  التفاعل بین أعضاء األسرة.

یوجد لألسرة نمط خاص من المعاییر والقیم والمفاهیم التي توجه سلوك أفرادها وتنظم  -

  2تفاعالتهم المختلفة.

  

                                                 
 . 75، دار غریب، بیروت، دون سنة نشر، ص مدخل إلى علم االجتماعطلعت ابراهیم لطفي،  -1
 .74، 73، ص ص 2004/ 2003، طبع بإذن جامعة دمشق، دمشق، علم االجتماع التربويعلي أسعد وطفة،  - 2
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 وظیفة التنشئة االجتماعیة:  -2-2-3

لك إلى عملیة تطبیعهم ووظیفة األسرة ال تقتصر على إنجاب األطفال بل تتعدى ذ     

جتماعي، فالطفل لیس ملكا لوالدیه فحسب وٕانما هو عضو في المجتمع األكبر بالطابع اإل

  الذي یعیش فیه ولذلك ینبغي أن ینشأ نشأة اجتماعیة سلیمة.

جتماعیة، والتي یتعلم الطفل من ء االجتماع على ضرورة التنشئة اإلولهذا أجمع علما    

خاللها خبرات الثقافة، وقواعدها في صورة تؤهله فیما بعد لمزید من االكتساب، وتمكنه من 

ألسرة والذي یقوم بعملیة هذه التنشئة هي ا ؛المشاركة التفاعلیة مع غیره من أعضاء المجتمع

  يـــــاته األساسیة التــــاجـــــ، وتشبع حهــي ولغة المجتمع وثقافتــجتماعالتي تعلم الطفل السلوك اإل

  1یمكن تلخیصها في الحاجات التالیة: 

بحیث یشعر أنه محبوب من غیره وأن هناك  ،الحاجة إلى الحنان وعطف المحیطین به*   

  من یستحق حبه وعطفه.

فیها بحیث ال یشعر بأنه وحید في  ،نتماء إلى جماعة معینة تقبله عضواالحاجة إلى اإل *  

وٕانما هو عضو في جماعة یشعر فیها بوجود عالقات  ،هذه الحیاة وهو أعزل من كل عون

 طیبة متبادلة بینه وبین أفرادها.

الحاجة إلى األمن ومعناها أن یشعر الطفل أنه بعید عن الخطر، وتظهر هذه الحاجة *   

 یحمونه من الخطر ویشعرونه بالحب والعطف للطفل عندما یجد والدیه أو أفراد أسرته

  والحنان.

الحاجة إلى الحریة وتتمثل في توفیر فرص اللعب للطفل وعدم تقیید حریته بطریقة *   

وهذه الحاجة هي أساس تحمل المسؤولیة في المستقبل والقدرة على  ؛تعسفیة من الكبار

  التصرف في المواقف الحرجة.

یحیط به لیؤثر  ویؤثر اجتماعیا، یتأثر بأسرته ومجتمعه، وبكل ماوعلیه فاإلنسان یتأثر    

  بعد ذلك في بناء شخصیة أبنائه.

  

  

                                                 
 .59، ص زعیمي مراد، مرجع سابق -1
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  الوظیفة العاطفیة:  -2-2-4

بها التفاعل العمیق بین اآلباء واألبناء في منزل مستقل، وهذا مما یخلق وحدة  ونعني     

أعضاء األسرة وهي وظیفة أولیة صغیرة تكون المصدر الرئیسي لإلشباع العاطفي لجمیع 

على درجة كبیرة جدا من األهمیة بالنسبة للفرد، وبالنسبة للمجتمع على السواء، وذلك ألن 

األسرة تصبح بذلك مالذا من خالله یتزود األفراد بشحنات من األمن والحب والتدعیم 

  1العاطفي.

تكوینا سلیما، فإذا لم  إن إشاعة الود والعطف بین األبناء له أثره البالغ في تكوینهم     

یراعي الوالدین ذلك. فإن أطفالهم یصابون باختالالت نفسیة واجتماعیة فاألسرة منبع الدفء 

  والحنان والعطف.

أنه برزت وظیفة جدیدة لم یهتم بها " بالقول: "سناء الخولي"المنحى تذهب وفي هذا     

 2التحلیل السوسیولوجي من قبل وهي الوظیفة العاطفیة."

  الوظیفة التشریعیة والقضائیة: -2-2-5

حیث یتعرف  ،واألسرة هي التي ترسم ألفرادها الحدود في عالقاتهم الداخلیة والخارجیة    

جتماعیة والعرف والتقالید قبل أن والواجبات والقوانین والعادات اإلهؤالء األفراد على الحقوق 

  3یذهبوا إلى المدارس.

    الوظیفة االقتصادیة: -2-2-6

وهذه الوظیفة مستمرة. ولها صور مختلفة وأسالیب وأهداف. وقد كانت األسرة في      

الماضي وحدة جماعیة مشتركة ومتكاملة تقوي عالقاتها والروابط بین أفرادها سلطة رب 

  األسرة وسیطرته على مقوماتها، وكانت الملكیة فیها جماعیة.

قتصادیة على أداء أدوار تتجه نحو الفردیة في الوقت الحاضر تقوم الوظیفة اإلو      

  قتصادیة لألسرة.أداء األعمال لتنظیم الحاجات اإل واالستقاللیة في

                                                 
 .75ص ، 2003، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، لعربیةااألسرة المتغیرة في مجتمع المدینة  عبد القادر القصیر، -1
 .285، ص ابقمرجع سسناء الخولي،  -2
 .173، ص ابقتركي رابح، مرجع س - 3
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راد في بعض المجتمعات المراكز هي التي تمنح األف األسرةویذكر بعض العلماء أن      

األسري  جتماعیة للفرد قد تتوقف على الوضعأن المكانة اإل: ""میردوك"جتماعیة ویذكر اإل

   1وأكثر ما تتوقف على انجاز الفرد وكفاءته."

جتماعیة لكي ساعد على إكساب الفرد األدوار اإلوبناء على ذلك یتضح أن األسرة ت    

، وغني عن البیان أن التوقعات یشغل أمكنة موقعیة في الجماعة التي یعیش بوسطها

ة ــــوالمعتقدات الدینی ةـجتماعیوالقیم اإلر جتماعیة للدور تستقي عناصرها من المعاییاإل

جتماعیة، وجمیعها تعمل على تحدید أبعاد مكانة الفرد التي تتضمن الحقوق والخبرات اإل

  والواجبات االجتماعیة.

تتحدد خصوصیة  ،ومن هنا تبرز أهمیة األسرة في حیاة الفرد كعضو في المجتمع     

  في سنوات تكوینه األولى. جتماعي الذي رسمته شخصیتهمن خالل الدور اإلوجوده 

  الوظیفة الدینیة:  -2-2-7

وتنتقل إلیهم القیم الروحیة  اعد الدین وتعلیم أحكامه للصغار.تقوم األسرة بترسیخ قو      

فعن طریق األسرة یكتسب األطفال دینهم ونظامهم القیمي  ،السامیة التي تهذب أخالقهم

األخالقي الذي یمكنهم من معرفة الفرق بین الخیر والشر والحق والباطل والفضیلة والرذیلة 

  وحسن المعاملة وٕاساءة المعاملة.

  وظیفة الحمایة: -2-2-8

في حاالت الصحة  توفر األسرة الحمایة واألمن ألفرادها صغار السن منهم وكبار السن      

  والمرض والعجز، وتوفر لهم العیش الكریم في سنین عمرهم المبكرة واألخیرة.

فاألسرة كانت وما زالت تقوم بهذه الوظیفة. كما أنها تقوم بإزالة الخالفات والنزاعات بین      

ي ـــة التـــــجتماعیة اإلــالیب التنشئـــلوكهم من خالل أسأفرادها وتحكم بالعدل بینهم وتقوم س

الثواب والعقاب للحفاظ على حقوقهم وتمكینهم من أداء واجباتهم تتبع أسلوب ا، و ـــتتبعه

  2وتحقیق النظام في حیاتهم والحیلولة دون وقوع الفوضى والتفكك فیها.

  

  

                                                 
 . 75ص  ،مرجع سابقطلعت ابراهیم لطفي،  - 1
 . 83، ص 2003، دار صفاء، عمان، التنشئة االجتماعیة للطفلعمر أحمد همشري،  -2
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  :وخصائصها الجزائریةتطور األسرة  -لثاثا

تمتاز األسرة الجزائریة بخصائص اجتماعیة متنوعة، حسب ما كشفت عنه الدراسات     

والتي تتمیز بنوعین من الخصائص: خصائص اجتماعیة  ،المهتمة بدراسة العائلة الجزائریة

  تقلیدیة، وخصائص اجتماعیة حدیثة أو معاصرة.

 جتماعیة لألسرة التقلیدیة:الخصائص اإل -3-1

  تتمیز األسرة الجزائریة التقلیدیة بخصائص اجتماعیة متنوعة؛ من أهمها:      

األب فیها والجد هو القائد الروحي للجماعة، وینظم فیها أمور  التقلیدیة،العائلة الجزائریة  - 

تسییر التراث الجماعي، وله مرتبة خاصة تسمح له بالحفاظ وغالبا بواسطة نظام محكم على 

  1.ة المنزلیةتماسك الجماع

عائالت  هي عائلة موسعة (األسرة) حیث تعیش في أحضانها عدة التقلیدیة العائلة الجزائریة -

الدار الكبیرة" عند الحضر (والخیمة الكبرى) عند البدو، إذ نجد من زواجیة، وتحت سقف واحد "

  2.عشرین إلى ستین شخص وأكثر یعیشون جماعیا

ناك ه و .ام لهاحفي كتف  شي جماعة من األشخاص التي تعیالعائلة الجزائریة التقلیدیة ه -

  ...عائلة مركبة من بیت األب ومن أبنائه المتزوجین ؛هما هناشكلین من العائلة یمكن تحدید

 أبنائهم  اإلخوة، وبالطبع من لمجموعة من "البیوت"وعلى عائلة مركبة من مجموعة من 

ي بعض العموم فإن عشرین إلى ثالثین من األقرباء یعیشون جماعیا، وف على و...، المتزوجین

وهذه الخاصیة للحیاة الجماعیة داخل األسرة  3.الخمسین الحاالت یصل عددها أو یفوق

ء األفراد جمیعا قرابة جتماعي الریفي، إذ تجمع هؤالي بالدرجة األولى میزة البناء اإلالتقلیدیة ه

قتصادیة نظرا لبعض العوامل اإل عموموجد واحد وهي ممتدة على النحدار من نسب اإل الدم و

  والثقافیة كضرورة تجمع أفراد العائلة للعمل في القطاع الفالحي الذي یتطلب ید عاملة كثیرة.

والخاصیة الجماعیة األساسیة بالدرجة األولى التي تشارك فیها األسرة الممتدة، هي تدخل     

ب الوالدین تدخل الجد ومحاولة بیة األبناء، حیث نجد إلى جانأغلب أعضائها في مسألة تر 

                                                 
  .37، ص 1984الجامعیة، الجزائر، ، دیوان المطبوعات ) ور والخصائص الحدیثةطالت ( العائلة الجزائریةشت، و مصطفى بوتفن - 1
  .37ص  نفسه، لمرجعا - 2

3 Robert descloitres et larbi debzi, système de parente et structure en algérie, Alger, C.A. S. H. A. 1965, P 12 . 
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العم كالخال و  ،شفاق على الطفل وحمایته عندما یقسون علیه اآلباء، كما نجد تدخل األقارباإل

  والعمة ومحاولة تربیة الطفل حسب رغباتهم. 

سالمیة العائلة العربیة اإلحدى نماذج إقول بأن العائلة التقلیدیة تمثل وبصفة عامة یمكننا ال    

: األجداد اآلباء، واألحفاد ، حیث تحتوي على ثالثة أجیالسيباعتبارها النموذج العمودي األبی

وذلك بحكم انتمائهم إلى نفس  ،الذین یسكنون مع بعض تحت سقف واحد مهما ارتفع عددهم

، ائلة الممتدة الواسعة الحجمالعائلة، وبهذا المفهوم فإن العائلة الجزائریة التقلیدیة هي تلك الع

داخل ما یسمى بالدار  والتي تحتوي على عدة عائالت صغیرة نوویة یعیشون تحت سقف واحد 

   1.الكبیرة عند الحضر أو الخیمة الكبیرة عند البدو

، فإن هناك العدید من الخصائص اجتماعیة التي سبق ذكرهوٕالى جانب هذه الخصائص اإل    

و ما مدى استقرار هذه الخصائص ه كلها، ولكن ما یمكن قولهحصرها  التي ال یمكن

 اریخیةجتماعیة والتعلمنا أن الظروف اإلجتماعیة التقلیدیة، وما مدى تغیرها، خاصة إذا اإل

متقاربة مع  التي مر بها المجتمع واألسرة الجزائریة الحدیثة، والتي تحمل حتما أنماط مختلفة أو

  الزواجیة.األسر التقلیدیة الحدیثة أو 

 :الحدیثةجتماعیة لألسرة الجزائریة الخصائص اإل - 3-2   

بتقلص حجمها من النظام  "محمد السویدي"رة الجزائریة الحدیثة، كما یرى األس تتمیز     

األسري الممتد إلى النظام األسري النووي، فبعد أن كانت األسرة الجزائریة في طابعها العام 

ري الذي كان یمثل طابع أصبحت الیوم تتسم بصغر الحجم، فالریف الجزائ ،أسرة ممتدة

االقتصاد الزراعي، وتربیة الماشیة، في مقابل المراكز  جتماعیة القائم علىالحیاة اإل

في مقابل النمو ...صبح الیوم یتجه نحو االنكماشأالحضریة المحدودة العدد والسكان 

   2.الحضریةالسریع للمراكز 

كما أن األسرة النوویة الحدیثة هي نتیجة النشطار األسرة الممتدة أمام ظروف التمدن      

التمدرس وهذه األسرة تختلف عن األسرة التقلیدیة األم، حیث یكون نمط الحیاة للزوجین  و

                                                 
غیر لجزائر العاصمة، رسالة ماجستیر (العائلي في اة میدانیة لمكانة الذكر في الوسط ، دراسرغبة المرأة في انجاب الذكورحوریة محفوظ،  - 1

  .  33، 32، ص ص 1996منشورة)، معهد علم االجتماع، جامعة الجزائر، 
  ، دیوان)تحلیل سوسیولوجي ألهم مظاهر التغیر في المجتمع الجزائري المعاصر ( مقدمة في دراسة المجتمع الجزائريمحمد السویدي،  - 2

   .88، ص 1990الجزائر، المطبوعات الجامعیة، 
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مختلف عن النمط التقلیدي، وقد أدى ضیق المسكن إلى التقلیص من حجم األسرة، كما أن 

عتمد في دخلها على أجر منتظم، وفي أغلب األحوال نجد أن الزوجة تكون قد هذه األسرة ت

حصلت على مستوى تعلیمي معین یسمح لها بإعادة النظر في دورها التقلیدي، ویعطیها 

  1قدرا من حریة اختیار النموذج العصري للحیاة.

بروز ظاهرة فالسیاسة التصنیعیة التي انتهجتها الجزائر منذ السبعینات أدت إلى      

الهجرة الداخلیة، المكثفة وهذا من األریاف إلى المدن قصد الرفع من مستوى المعیشة. وهذه 

نسجمت اوطبیعة الزواج، وسرعان ما  2،الظاهرة تنعكس أكثر ولو ظاهریا على نمط العائلة

التي غیرت من بعض أو  جتماعیةة بأشكال متفاوتة بحسب الفروق اإلهذه األسرة النازح

من أغلب خصائصها التقلیدیة وأولى هذه الخصائص كما سبق وأن ذكرنا تقلص حجمها 

  سري النووي.من النظام األسري الممتد إلى النظام األ

ولكن رغم هذه التغیرات التي حدثت على األسرة الجزائریة، إال أنها بقیت إلى حد بعید    

وظائفها التقلیدیة، بحیث نالحظ أن هذا الشكل الجدید  محافظة، ومتمسكة بقیمها، وببعض

إذ یتراوح معدل أفراد األسرة  ،یتمیز بكثرة اإلنجاب ...الذي بدأت تتسم به المراكز الحضریة

الزواجیة بین خمسة وسبعة أفراد، وبقائها محتفظة في كثیر من األحیان بوظائف األسرة 

قالل بدأت تتشكل بوضوح أسرة جزائریة تجمع الممتدة، ومن ثم یمكن القول أنه بعد االست

  األسرة الحضریة، ووظائف األسرة الریفیة، وهذا على مستوى الجیل األول بین خصائص

 والثاني من النازحین، أما الجیل الثالث ففي الغالب یتجه نحو األسرة  الحدیثة.

   :والعوامل المؤثرة فیها أسالیب التنشئة األسریة: رابعا

    :ذات الصلة بموضوع الدراسة أسالیب التنشئة األسریة -1- 4  

وردت كلمة أسالیب في بعض المفاهیم والقوامیس العربیة، وكلمة أسلوب لفظ مجرد       

أي: طرق، كما أشــــار القاموس المحیط إلـــى أن األسلوب یعنــي الطریقــــة،  )ه (أسالیبــجمع

  ویقال: أخذ فالن في أسالیب القول بمعنى الطریق أو المذهب.

                                                 
1
  Khodja Souad, A.comme Algerienne, Enal, Alger,1991, pp 49,50. 

  2Abdelghani Megherbi,Culture et personnalité dans la société algerienne de massinissa à nos jours, Alger, 
ENAL, OPU, 1986,P 139. 
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األسریـــة بعدة مسمیات مختلفة فــــي كثیر من قد استخدم مصطلح أسالیب التنشئة و     

أسالیب المعاملة الوالدیـــة، الرعایــــــة الوالدیـــة،  ة مثل:ات العربیة واألجنبیــــالبحوث والدراس

التربیة الوالدیة، والتربیة األسریــــة، االتجاهات الوالدیة، وهذه المصطلحات جمیعها تقع تحت 

   1.إطار التنشئة االجتماعیة وترادفها، فهي أكثر شموال لحیاة الفرد

نفسیة واالجتماعیة التي تستعمل أو الظروف "الوسائل الاألسریة:  ویقصد بأسالیب التنشئة   

  2التي تهیئها األسرة بقصد إكساب الفرد سلوكا معینا أو تعدیل سلوك موجود بالفعل ".

"تلك  أسالیب التنشئة األسریة بأنها: یعرف "Mory , Neocomb" "موراي ونیكومب"أما     

إذ أن اآلباء هم  ،األسالیب الوالدیة الناتجة عن المؤشرات الثقافیة السائدة في المجتمع

وهم المصدر األساسي للتربیة  ،المصدر المباشر للمعتقدات واألسالیب واألنماط السلوكیة

ما هو االجتماعیة وأن ما تقوم به المؤسسات االجتماعیة المختلفة األخرى في هذا المجال إن

  ".أكید دور األسرة وبلورتهلت

ویعرف حامد زهران أسالیب التنشئة األسریة بأنها: "تلك االستجابة من قبل الوالدین       

  على سلوك الطفل مما یؤدي إلى إحداث تغییر في هذا السلوك." 

وینظر البعض أیضا إلى أسالیب التنشئة األسریة على أنها: "كل ما یراه اآلباء      

   3 من أسالیب في معاملة األبناء في مواقف حیاتهم المختلفة." ویتمسكون به

جراءات التي یتبعها الوالدان في تطبیع وتنشئة بأنها هي اإلتعرفها؛ " "هدى قناوي"أما     

وما  -أي تحویلهم من مجرد كائنات بیولوجیة إلى كائنات اجتماعیة -أبنائهم اجتماعیا

  سلوكهم".یعتنقاه من اتجاهات في توجیه 

وترى انشراح دسوقي، أن أسالیب التنشئة األسریة هي: "األسالیبب التي یتبعها اآلباء      

التنشئة إلكساب األبناء أنواع السلوك المختلفة والقیم والعادات والتقالید، وتختلف أسالیب 

لى ما االجتماعیة باختالف الثقافة والطبقة االجتماعیة وتعلیم الوالدین والمهنة وتؤثر ع

  الیب ــى أســــــا علـــــسوف یكتسبه الفرد من خصائص مرتبطة باألسلوب التربوي المتبع، ومنه

                                                 
، أطروحة دكتوراه في الفلسفة وعلم المعاملة الوالدیة وعالقتها بالسلوك العدواني والنشاط الحركي الزائدأسالیب  ،محمد الشیخ حمیدة الشیخ - 1

 . 10 ، ص2010النفس ( غیر منشورة )، جامعة الخرطوم، 
 . 119، ص  ، مرجع سبق ذكرهمحمد فتحي فرج الزلیتني - 2
 .58، 57 ص ص، ، مرجع سبق ذكرهعبد العزیز بن ناصر الریس  - 3
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  1الفردیة." -اإلكراه -عدم االتساق -" التقبل والرفض واالستحواذ والضبط

وانطالقا من التساؤالت المطروحة في اشكالیة بحثنا یمكن أن نتبنى تعریفا ألسالیب     

 واألمهاتاآلباء ویتمسك بها یتبعها التي  التربویة اإلیجابیة سالیباألالتنشئة األسریة" هي 

عند معاملتهم ألبنائهم في محاوالتهم المتكررة في غرس القیم والتقالید والمعتقدات الدینیة 

األسلوب الدیمقراطي كأحد أسالیب التنشئة إلجتماعیة والسلوكیة في نفوسهم، ویعتبر وا

في  وسلوكیا أو كنمط في التعامل مع األبناء لغرض تنشئتهم اجتماعیایجابیة اإل األسریة

ویؤدي ذلك إلى ظهور تأثیرات إیجابیة في ردود أفعالهم السلوكیة أو  مواقف التنشئة المختلفة

   و الفكریة أو االجتماعیة".  االنفعالیة أ

تعتبر أسالیب معاملة اآلباء واألمهات ألبنائهم ذات أثر بالغ على  وعلى غرار ما سبق    

جتماعي، فإذا كانت أسالیب اإل ور الحیوي في تكوینهم النفسي وشخصیاتهم، فضال عن الد

العدائیة كاالنحراف اآلباء واألمهات غیر بناءة أو خاطئة، فهذا یثیر في األبناء المشاعر 

  والعنف وغیرها من المشاكل السلوكیة الغیر المقبولة اجتماعیا.

جتماعیة حالیة المتمثل في دور التنشئة اإلوتعتمد الباحثة في موضوع الدراسة ال      

لدین األسریة في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ مجموعة من األسالیب التي یتبناها الوا

 ؛یجابیةداخل األسرة التي ترى أنها مناسبة لتنشئة األبناء، ومنها األسالیب اإل) ألب واألما(

  والتي لها آثار ایجابیة على شخصیة االبن في المستقبل داخل األسرة وخارجها مثل المدرسة.

  وفیما یلي عرض ألهم تلك األسالیب ذات الطابع االیجابي وتوضیح أثرها على الفرد:   

    Démocratisationالدیمقراطي:األسلوب  -1-1- 4  

إلى منظومة من عملیات التنشئة یشیر مفهوم األسلوب الدیمقراطي في التربیة     

جتماعیة التي تنطلق من قیم الحب والتعاطف والتعزیز والدعم والمساندة والمشاركة اإل

التربیة التي تسقط فیها الحدود النفسیة الصارمة  والحوار والتبصر في العملیة التربویة. وهي

  .واإلكراهالقائمة بین اآلباء وأبنائهم وتتنافى مع كل أشكال العنف 

أسالیب التبصر والتفهم التربوي العمیق لطبیعة األطفال  الدیمقراطیوناآلباء یعتمد     

ة لدیهم هي التربیة الحرة فالتربیومشكالتهم، ویتبنون المبادئ التربویة الحدیثة في التربیة. 

                                                 
، ص ص 2014، المكتب العربي للمعارف، القاهرة، أسالیب المعاملة الوالدیة وعالقاتها بالسلوك االنتمائي لدى األطفال " ،أنور ابراهیم أحمد - 1

35 ،36. 
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وغني عن  التي تعتمد على مركزیة الطفل، فالطفل هو مركز العملیة التربویة وغایتها.

البیان أن التربیة الدیمقراطیة تعتمد مبدأ النمو الذاتي الحر الطبیعي للطفل وترى أن للطفل 

  1یة.خصوصیته النفسیة والجسدیة وعلى المربي أن یأخذ في اعتباره هذه الخصوص

المناخ المناسب لبناء عالقات تربویة  داخل األسرة تشكل األجواء الدیمقراطیةعلیه و     

تحقیق التواصل االیجابي ویتجلى هذا  والدینوالوهي تتیح لألبناء  تفاعلیة ذات اتجاه ایجابي.

  المناقشة وٕابداء الرأي المخالف وتوجیه النقد االیجابي.كفي فعالیات الحوار 

جتماعیة اإل وعلیه یمكن أن ندرج تحت األسلوب الدیمقراطي كأحد أسالیب التنشئة    

یجابیة والسویة ا اآلباء واألمهات في التنشئة اإلمجموعة من األسالیب التي ینتهجهاألسریة 

  لتعدیل سلوكیات األبناء الخاطئة والمنحرفة نوضحها كاآلتي:

  :الحوار  - أ

  تعاریف الحوار نظرا لمفهومه الواسع، ومن بینها نذكر ما یلي:  تتعدد      

س متین یحمي األسرة من سري مبدأ عظیم وأسان الحوار األإیقول " ادریس بنزاكور" "     

ذن فالحوار یعتبر قیمة انسانیة بالدرجة األولى، ألن عن طریقه تنشأ إنحرافات"، كوابیس اإل

 حترام واإل سجام، والعطف والفهم، والثقة وناإل ویة موجبة یسودها الحب عالقة أسر 

ة النفسیة ومشبعا وبالتالي فهو یهیأ لألبناء مناخ أسري سلیم من الناحی ستقرار والمشاركة،اإل

  2مان.اآل بالطمأنینة و

أما حسن شحاتة، زینب النجار تعرفان الحوار على أنه" عملیة تبادل الحدیث بین أفراد     

   3أو مجموعات على اختالف توجهاتهم وأفكارهم من أجل التفاهم وتبادل المعرفة."

وهناك من یرى أن "الحوار هو تبادل الحدیث بین األفراد"، أو "أن الحوار هو القدرة     

  4ا مع اإلنصات الفعال لآلخرین وصوال إلى األهداف المنشودة."على التعبیر عن آرائن

وهناك من یرى بأن الحوار هو "النقاش باألسئلة واألجوبة بین فردین أو أكثر، في حین     

نظر البعض اآلخر إلى الحوار على أنه عبارة عن سلوك تعاوني بین األفراد، أما البعض 

                                                 
 .122 ص 2004بیروت،  ،مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، علم االجتماع المدرسي، علي جاسم الشهاب، علي أسعد وطفة -1
 .25، ص 2000 )، مكتبة دار الثقافة، عمان،( نظریاته وأسالیبه العالجیة االرشاد األسريسعید حسني العزة،  -2
 .172، ص 2003القاهرة،  اللبنانیة،، الدار المصریة والنفسیةمعجم المصطلحات التربویة ، رحسن شحاتة، زینب النجا -3
 ص ،2011/ 2010رسالة ماجستیر (غیر منشورة)، قسم علم النفس وعلوم التربیة، جامعة وهران،  ،اآلباء واألبناءالحوار بین كروش كریمة،  -4

30. 
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ألشكال الرئیسیة لألنشطة اللغویة التي تتمیز اآلخر فقد اعتبر الحوار على أنه أحد ا

    1بتركیبات غیر معقدة وتفاعالت بین المتحاورین."

  ومن خالل ما سبق من تعریفات، یمكن تلخیص الحوار في التعریف التالي:   

الحوار هو التفاعل بین أفراد األسرة الواحدة عن طریق المناقشة والحدیث عن كل شيء      

أو أمر یتعلق باألسرة من أهداف واهتمامات وانشغاالت لیتم وضع حلول لها وذلك بتبادل 

مما یخلق جو من األلفة  ؛األفكار واآلراء الجماعیة مع ضرورة إصغاء كل طرف لآلخر

  ألسرة.والتواصل بین أفراد ا

ولعل ما یدعو إلى الحوار مع األبناء داخل البیت هو اإلیمان بهدف نبیل وهو تحقیق    

التقبل عن طریق التواصل اللفظي وغیر اللفظي مع األبناء، وهو ما یتحقق عن طریق 

الحوار اإلیجابي الذي یتیح الفرصة لنمو األبناء وبناء شخصیتهم بعیدا عن اللوم والتوجیه 

  الكبت في نفوس األبناء. الجاف وغرس

یعد الحوار قیمة حضاریة وٕانسانیة ودینیة یجب أن یعمل بها اآلباء وفي السیاق نفسه     

ذ یزیل ا ل الدائم بین األطراف المتحاورة،في ممارستهم الیومیة التربویة، فهو أساس التفاع

بحیاة أبنائهم الغموض ویوصل إلى كشف الحقائق التي تغیب عن ذهن األولیاء والمتعلقة 

ویعتبر الحوار من أحسن الوسائل المؤدیة إلى اإلقناع  خاصة في مرحلة الشباب أو المراهقة.

وتغییر االتجاه الذي یدفع إلى تعدیل السلوك إلى األحسن، ویساعد في ترویض النفوس على 

یف من قبول النقد واحترام آراء اآلخرین، كما تتجلى أهمیته في دعم النمو النفسي، والتخف

  مشاعر الكبت وتحریر النفس من المشاعر العدائیة.

لذا فمن واجب اآلباء احترام آراء األبناء وبخاصة الشباب، باعتبار أن لهم كیانهم      

الخاص وشخصیتهم المستقلة، ووجهة نظرهم فیما یتعلق بشؤونهم الخاصة، وبما یدور حولهم 

ا استقاللیتهم، وأن یقللوا من فرض القیود في بیئتهم ومجتمعهم، فیحترموا كیانهم ویعززو 

علیهم، ویستمعوا لوجهة نظرهم وآرائهم بكل جدیة واهتمام، مراعین في ذلك مبدأ االختالف 

                                                 
،  2005 القاهرة،دون بلد نشر،  ،مهارات التواصل الشفوي ( التحدث واالستماع دراسة عملیة تطبیقیة) تنمیةراشد محمد عطیة أبو صواوین،  -1

 .26ص 
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في الرأي ال یفسد للود قضیة، وأنه یمكن التوفیق بین الطرفین بالحوار ولیس بطریقة الفرض 

  1واإلكراه.

في اإلصغاء لما یعرضه علیهم رجة تتمثل دوما إن مهمة الوالدین في هذه المرحلة الح    

هم الشباب بكل عنایة واهتمام، وأن یأخذوا ما یقولونه على محمل الجد، وأن یتجنبوا ءأبنا

ستخفاف نفعاالت والتوترات وكل ألوان اإلداد بالرأي، ویبتعدوا عن جمیع اإلالتسلط أو االستب

    ستهانة بآراء األبناء وأفكارهم.اإل و

  العدل: - ب

العدل إلى وجوب تعرف األبوین على خصائص نفسیات أوالدهم والتعامل أسلوب یشیر     

  مع كل منهم بما یتالءم وشخصیته وفكره مع المساواة بینهم.

: تعني العدل بین األبناء مادیا ومعنویا في المعاملة في األمور في هذه الدراسة والمساواة   

لألوالد بشكل متساو مثلها مثل الطعام واللباس والهدایا  الیومیة، فالعاطفة یجب أن تمنح

واأللعاب، كما یجب عدم تفضیل الذكر على األنثى في المعاملة مما یؤدي إلى زرع الحسد 

   والحقد بینهم.

األسریة إلى میل اآلباء واألمهات إلى العدل  جتماعیةویشیر العدل في عملیة التنشئة اإل     

بین األبناء في المعاملة، دون التمییز بینهم بناء على السن أو الجنس. فیخضع الكبار 

ة، ــــاقبـأة والمعــــافـــاحیة الحب والعطف والمكــــة، من نـــى نفس المعاملة الوالدیــــار إلـــــوالصغ

األوامر والتوجیهات، وال یسمح ألحد یتجاوزها أو تعدیلها والتشجیع، ویخضع الجمیع لنفس 

  لمكانة یملكها في قلب والدیه. 

  االهتمام: -ج

عندما نتطرق إلى أسلوب االهتمام كأحد أسالیب الوالدین في تنشئة أبنائهم تنشئة ایجابیة     

األبناء  وسلیمة، من الضروري أن ننوه إلى ضرورة زیادة وعي األسرة بأهمیة الرقابة على

والتالمیذ في مرحلة التعلیم الثانوي خاصة، ومتابعة سلوكیاتهم وتوجیههم باستمرار نحو 

  االلتزام بالقیم والسلوكیات السلیمة.

                                                 
 .12، 11 ـ، ص ص2000 ،، دار الفكر العربي، عمانتربیة المراهقین ،الرحیم عدسمحمد عبد  -1
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وترى الباحثة في هذه الدراسة أن أسلوب االهتمام یشیر إلى المكانة الخاصة التي یجعلها    

حقیق واشباع حاجیاتهم، والحرص على تاآلباء واألمهات لألبناء في مجال اهتمامهم، 

  .متشجیعهو  تحفیزهمداخل األسرة وخارجها، و  واهتمامهم باألبناء

  أسلوب الثواب والعقاب: -د

  .( الثواب ) المكافأةأسلوب  -أ    

  :أسلوب العقاب -ب    

أنه وٕاذا كان العقاب من الناحیة القانونیة الرد اإلیجابي على سلوك المخطئ معا، إال      

وهذا بعد معرفة الدوافع الحقیقیة التي  ،یجدر بالمربي التسلسل في العقاب من اللین إلى الشدة

  أدت إلى السلوك الخاطئ محاوال بذلك أن ال تكون نظرة الطفل للعقاب على أنه انتقام منه.

ویمنع الضرب المبرح الذي یترك أي أثر لدى الطفل، كما یجب أن ال یكون المربي في    

لیكن الضرب هو أقصى العقوبات على د مخافة إلحاق الضرر بالطفل، و "لة غضب شدیحا

  ".حاإلطالق وال یجوز اللجوء إلیه إال بعد الیأس من كل وسیلة للتقویم واإلصال

   مراحل العقاب: *

ة الطفل ــي یراها مناسبة لمعاقبـــي اتخاذ اإلجراءات التــبالرغم من أن كل مربي حر ف     

  وردعه، إال أنه توجد مراحل للعقاب یمكن االعتماد علیها:

  النهي بالنظرة واإلشارة. -

  العتاب بالكلمة. -

  العقاب النفسي كعدم االكتراث به وٕاهماله لحین. -

  التوبیخ. -

  إجبار الطفل على القیام بأشیاء لفائدة غیره. -

  منعه وحرمانه من تحقیق بعض رغباته. -

  رهیب والترغیب.استعمال أسلوب الت -

  الضرب المبرح. -
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  ضوابط العقاب:*     

إن التغاضي عن األخطاء بشكل دائم هو خطأ فادح في حد ذاته، فالطفل یجب أن      

لقیام تكون له رعایة دائمة وبطریقة سلیمة ولینة دون تسلط وجبر، والمربي عند إقباله ل

حسنات الطفل السابقة، وفداحة الخطأ الذي ارتكبه  االعتباریأخذ بعین  بالعقوبة یجب أن

حالیا، فیجب تقویم الخطأ وتوضیح المسؤولیة للطفل على ذلك الخطأ وحجمه حتى یكون 

  سببا لعدم تكراره، وهو ما یستوجب الحدیث معه قبل العقاب وبعده لیتحمل تبعات خطئه.

  ویمكن إیجاز أثر األسلوبین في السطور التالیة:

م الطفل ما یعیشه، فإن عاش االنتقاد تعلم اإلدانة، وٕان عاش العداء تعلم المقاتلة، یتعل     

وٕان عاش السخریة تعلم الخجل، وٕان عاش التخجیل تعلم اإلحساس بالذنب، وٕان عاش 

التسامح تعلم الصبر، وٕان عاش الثناء تعلم التذوق، وٕان عاش المساواة تعلم العدالة، وٕان 

ٕان عاش الموافقة یمان، وٕان عاش التقبل والصداقة تعلم حب الناس، و عاش الطمأنینة تعلم اإل

  1.تعلم تقبل الذات

یستخدم على نطاق واسع في األسرة خالل عملیة تنشئة العقاب سلوب أوترى الباحثة أن     

ن رغوب من قبل الطفل أكثر فاعلیة مویعد الثواب الذي یكون مقرونا بالسلوك الم ،الطفل

واالثنان معا أكثر فاعلیة، وبالرغم من أن العقاب وسیلة ضروریة لتعوید األبناء العقاب 

  الطاعة واالمتثال إال فائدته تتوقف على نوع العقاب ودرجته.

  :اإلجتماعیة التفاعل االجتماعي األسري ودوره في عملیة التنشئة -4-2

( فردین أو جماعتین ) أو   یشیر مفهوم التفاعل االجتماعي إلى تلك العالقة بین طرفین     

فرد وجماعة التي تجعل من سلوك أي منهما منبها لسلوك اآلخر وجمیع المواقف االجتماعیة 

تعد من هذا النوع، إذ یشكل التفاعل االجتماعي المنطلق األساسي ألیة حیاة اجتماعیة، 

اجتماعي وفي  هذا ال یتم في فراغ، بل في سیاق وتجدر اإلشارة إلى أن التفاعل االجتماعي

  2إطار الحاجة إلى اآلخرین والحاجة إلى االرتباط بهم واالنتماء إلیهم.

                                                 
 .182، 181، ص ص 2010دار العلوم ، عنابة، الجزائر،  علم النفس االجتماعي واإلسالم،صالح الدین شروخ،  -1
، ص 1996 ، دیسمبر214تقبل العربي، العدد: مجلة المس " الخلفیات االجتماعیة للتفاعل التربوي في الجامعات العربیة "،علي وطفة،  -2
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وفي محاولته لتفسیر عملیة التفاعل االجتماعي المرتبطة بالتنشئة یذهب عالم االجتماع     

جورج مید إلى أن " الذات " تنمو خالل عملیة التنشئة االجتماعیة، فالطفل حدیث الوالدة 

خرین لكنه عن طریق تفاعله بوالدیه واآلخرین صور عن نفسه كفرد بمعزل عن اآللیس لدیه ت

  من حوله یستطیع إدراك شخصیته المنفصلة، وهكذا تنمو ذاته وتتطور بالتدریج.

وتلعب األسرة دورا حیویا في عملیة التفاعل االجتماعي المرتبطة بالتنشئة حیث تسهم في    

كما أنها  تشرب المعاییر والقیم الثقافیة، اللغة والمساعدة فيوتعلیم توفیق الروابط الشعوریة 

السلوك وبسمات  ث في محیطها تمد الفرد بنماذجومن خالل التفاعل االجتماعي الذي یحد

  1الشخصیة عندما یبلغ مرحلة الرشد.

في حیاة الفرد وما تزوده به من خبرات خالل       ویمكن استعراض ما تساهم به األسرة      

التفاعل االجتماعي الذي یتم بداخلها خاصة فیما یتعلق بحاجاته االجتماعیة والنفسیة    

  وعملیة النمو فیما یلي:

 األشیاء التي تقدمها األسرة إلى  تعد الحاجة إلى االستجابة الودیة والحمیمیة من أهم أوال:  

لتقدیر والحب، ویمكن أعضائها، فكل طفل یحتاج إلى أن یكون مرغوبا فیه وأن یجد الفهم وا

إشباع هذه الرغبة في أفضل صورها داخل جماعة األسرة، فالطفل عند فصله أو إبعاده عن 

والدیه یفقد العالقة االنفعالیة مع أشخاص یشاركونه استجاباته الودیة المتبادلة، وهذه العالقة 

 لحیاة األسریة. الودیة بین أعضاء األسرة وخاصة عالقة الطفل بوالدیه ذات أهمیة حیویة ل

والطفل الذي یحرم من الحب في طفولته المبكرة نتیجة لعزله عن أمه مثال یتأخر نموه البدني 

والعقلي واللغوي واالجتماعي وتصاب شخصیته بضرر بالغ، وهو عندما ال یجد الفرصة 

بدو الطبیعیة للتعبیر عن حبه یصبح مستكینا كئیبا وتعتریه نوبات من االنفعاالت الحادة وی

  2والشقاء.علیه البؤس 

توفر األسرة من خالل التفاعل االجتماعي داخلها المواقف المختلفة لتنمیة قدرات  ثانیا:  

الطفل واستخدامها في أنواع مختلفة من النشاط، وعن طریق اختیار أدوات اللعب واأللعاب 

ر هذه المواقف في والرفاق، تهیأ األسرة أول المواقف التي یمارس فیها الطفل نشاطه، وتدو 

بدایة األمر حول الطفل ذاته لتشجیعه وحثه بمفرده، ثم تبدأ األسرة بعد ذلك في توفیر مواقف 

                                                 
 .107محمد فتحي فرج الزلیتني، مرجع سبق ذكره، ص  -1
 .273دون سنة نشر، ص القاهرة، ، دار الفكر العربي، 4، طاألسس النفسیة للنمو فؤاد البهي السید، -2
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فالمنافسة مظهر من مظاهر التفاعل االجتماعي السوي الذي  ،التنافس والعمل مع اآلخرین

  إلى الجماعة.المعنى تتصل بروح االنتماء یحفز الفرد للطموح وتحقیق المثل العلیا وهي بهذا 

یتلقى الطفل عن األسرة أول دروس الحیاة االجتماعیة في التعامل مع اآلخرین  ثالثا: 

والتكیف معهم، وتعتبر األسرة مجتمعا صغیرا یكتشف فیه الطفل تدریجیا أهمیة تقدیر واحترام 

وجود األشخاص اآلخرین، واالعتراف بحاجاتهم وحقوقهم، وتدریجیا یرى الطفل أنه یتحتم 

علیه أن یضع قیودا على مطالبه في وجود اآلخرین والتكیف معهم والتحول من مرحلة  

   التركیز على الذات إلى المرحلة االجتماعیة وبذلك یأخذ السلوك االجتماعي لدیه في النمو. 

الخبرات خالل عملیة التكیف هذه، فعلیه أوال أن یتكیف مع الراشدین  ویتلقى الطفل كثیرا من

ة، أي مع الوالدین أو اإلخوة أو األقارب أو غیرهم وكل من هؤالء یمكن أن یساهم في األسر 

  بقدر كبیر في عملیة التنشئة االجتماعیة.

تعتبر األسرة ذات أهمیة قصوى في تحدید اتجاهات الشخصیة ومن بین االتجاهات  رابعا:

نحو بعضهم البعض، التي تقوم خبرات األسرة بتشكیلها ما یتعلق بتنمیة اتجاهات أعضائها 

أن ینمي اتجاهات نحو كل عضو آخر ویتعین على كل عضو من أعضاء جماعة األسرة 

وبهذه الطریقة یكتسب الطفل األنماط ذات العالقة بعدد كبیر من العالقات الشخصیة 

  الالحقة.

وقد ركزت الكثیر من الدراسات اهتمامها على اتجاه الطفل نحو والدیه بصفة خاصة،    

ألنه ال یتضمن مجرد عالقة بین شخص وآخر، بل ویتضمن كذلك عالقة بین شخص وذلك 

وآخر یتمتع بسلطات واسعة، فاآلباء لیسوا مجرد أشخاص ولكنهم یعتبرون رموزا للسلطة، 

  واتجاه الطفل نحو والدیه یحدد اتجاهه نحو السلطة خالل العالقات بین اآلباء واألبناء.

لتفاعل االجتماعي داخل األسرة على كثیر من الوسائل یحصل الطفل عن طریق اخامسا: 

التي تمكنه من ممارسة حیاته االجتماعیة بشكل فاعل، وخاصة اكتساب اللغة التي یبدو 

دورها في أنها أداة للتراكم الثقافي ونقله من جیل إلى آخر، واإلسهام في تنمیة الشخصیة، 

عل والعالقات التي تتضمنها المؤسسة وتعتبر اللغة أسلوبا رمزیا یحقق االتصال والتفا
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، فاللغة إذن ال یمكن تعلمها إال من خالل اآلخرین وهي بهذا المعنى تعد مكونا 1االجتماعیة.

  رئیسیا من مكونات التنشئة االجتماعیة ككل.

األسرة هي المرتع الذي یتعلم فیه الطفل مجموع العادات الحسنة، كعادات كیفیة  سادسا:

  للباس والنوم واستقبال الضیوف والتعامل مع الجیران...األكل والشرب وا

وأخیرا حتى یكون التفاعل األسري وسیلة فعالة لعملیة التنشئة االجتماعیة، یجب أن  سابعا:

  2تكون األسرة مجاال لتعلم العقائد والتدین الصحیح، الذي یضمن استقامة السلوك.

  :العوامل المؤثرة في التنشئة األسریة -4-3

التنشئة االجتماعیة األسریة وسیلة االتصال الرئیسیة بین الماضي والحاضر، تعد      

واالنتقال من الحاضر إلى المستقبل، ففیها ومن خاللها وفي نطاق األسرة یلقن الطفل قیم 

مجتمعه ومثله وأهدافه، وما یعتز به من انجازات في تاریخه الطویل، فهي وظیفة أساسیة 

  3االجتماعي.من وظائف الضبط 

ویتوقف أثر األسرة، في عملیة التنشئة االجتماعیة، كما بینا سابقا، على نسق من     

العوامل البنیویة المكونة لها: كاألصل االجتماعي، ومستوى الدخل، والمستوى التعلیمي 

لألبوین، وعدد أفراد األسرة، والعالقات القائمة بین أعضاء األسرة، والمفاهیم والقیم التي 

ویؤكد  سرة، وعلى الخصوص المفاهیم التي تتصل بأسالیب التنشئة االجتماعیةتتبناها األ

بیرت على أهمیة هذه العوامل األسریة بقوله: " إن أشیع العوامل وأكثرها خطرا وتدمیرا على 

  4حیاة الفرد هي العوامل التي تدور حول حیاة األسر في الطفولة.

ة التنشئة االجتماعیة، ویتكامل ذلك یمارس كل عامل أسري دورا خاصا في عملی و    

تحقق هذه العوامل المختلفة  الدور مع جملة التأثیرات التي تمارسها العوامل األخرى. و

  لألسرة نوعان من التوازن والتكامل في التأثیر في شخصیة األطفال.

تحاول األسرة بالدرجة األولى تحقیق أرقى األهداف فیما یخص تربیة أبنائها، إال أن  و   

  كشخصیة فیها متغیرات متعددة، هذه األسالیب تختلف من أسرة ألخرى حسب عوامل تتحكم 

                                                 
 .246، ص 1977، دار الكتب الجامعیة، االسكندریة، رعایة األسرةمحمود حسن،  -1
 .110، 109، ص ص مرجع سبق ذكرهعامر مصباح،  -2
، جمعیة 76، مجلة شؤون اجتماعیة، العدد: " أنماط المشاهدة لبرامج األطفال في محطات التلفزة المحلیة العربیة"محمد ابراهیم عایش وآخرون، -3

 .68، ص 2002االجتماعیین، الشارقة، 
 .534، ص1970المصري الحدیث، االسكندریة، المكتب أصول علم النفس، أحمد عزت راجح،  -4
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 المادیة ومركز الطفل بین إخوته، اآلباء وخبراتهم الحیاتیة ومستواهم التعلیمي وظروفهم

  ل فیما یلي:وسنبین هذه العوام

  طفولة الوالدین وخبراتهما الحیاتیة: -1 

ن مشاعر اآلباء والخبرات التي مروا بها في طفولتهم یبقى لها األثر العمیق في     ا     

نفسهم وبالتالي ستظهر في شكل سلوكیات تترجم ما یجول بالعقل الباطن لهؤالء اآلباء،   

فمنهم من تلقى نوع من بین أسالیب المعاملة الوالدیة السلبیة كالقسوة والضرب والعنف   

   1سقاطیة معاملة أوالده بنفس األسلوب.الته فتجده فیما بعد یحاول بطریقة والحرمان في طفو 

وهكذا یتضح أن طفولة الوالدین وخبراتهما وما یحمالنه من ذكریات سعیدة أو ألیمة من    

الماضي من بین العوامل التي قد تنعكس في أسالیب التنشئة االجتماعیة األسریة ألبنائهم 

  بیة أم السلبیة.سواء من الناحیة اإلیجا

  العالقات األسریة: -2

  العالقة بین الوالدین: -2-1    

 بحكم بنیتها ووظائفها على نسق من العالقات التي تقوم بین أفرادها تشتمل األسرة      

وتعد العالقة القائمة بین األبوین المحور األساسي لنسق العالقات التي تقوم بین أفراد 

لعملیة التنشئة االجتماعیة. حیث تعكس العالقة األبویة ما یسمى  األسرة، والمنطلق األساسي

. وهذا ل نفسیا ومعرفیا"بالجو العاطفي" لألسرة والذي یؤثر تأثیرًا كبیرًا على عملیة نمو األطفا

بینه تمثل هذه العالقات السلوكیة القائمة السلوكیة من خالل یعني أن الطفل یكتسب أنماطه 

ت عدة دراسات أهمیة ومدى االستقرار والتماسك األسري الذي یتجلى وقد أثبتوبین أبویه. 

على  فخالف الوالدین یقع تأثیره الضارفي معاملة الوالدین للطفل خالل تنشئته وتطبیعه، 

یسوده الطفل، الذي یصبح بعد ذلك وعن غیر قصد هدفا للعداء، أما إذا كان الجو األسري 

  2لطفل سوف یشعر باألمان والطمأنینة.بین الوالدین، فإن ا الحب والتفاهم

  

                                                 
 .43، ص 1993، دار الفكر اللبناني، بیروت، دور علم النفس في الحیاة المدرسیةمحمد أیوب الشحیمي،  -1
، ص 1997، منشأة المعارف، االسكندریة، ارشاد الطفل وتوجیهه في األسرة ودور الحضانةمواهب ابراهیم عیاد، لیلى محمد الخصري،  -2

187. 
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  األبناء: العالقة بین الوالدین و -2-2

وطریقة معاملة الوالدین لطفلهما عامل     التي تنشأ بین الوالدین والطفل إن نوع العالقة    

  . ي تشكیل الشخصیة المستقبلیة للطفلمهم ف

والقبول والثقة تساعد الطفل على  الباحثة أن العالقات واألسالیب المشبعة بالحبإذ ترى     

لیب في حین العالقات واألسا أن ینمو ویصبح شخصا محبا لغیره ویتقبل اآلخرین ویثق فیهم.

) أو اإلهمال والتسلط والتسامح وتفضیل مثل الحمایة الزائدة (التدلیل للوالدین غیر السویة

خ تؤثر تأثیرا سیئا على النمو الالذكر على األنثى أو العكس أو االبن األكبر أو األصغر... 

    وعلى الصحة النفسیة للطفل.

  العالقة بین اإلخوة: -2-3

فطبیعة العالقة بین األبناء أنفسهم وطبیعة التفاعل بینهم، تساهم في تحدید توجهات      

وأنانیة في التعامل وعدم األطفال في حیاتهم المستقبلیة. فإذا كان هناك توتر في العالقة 

في االستقالل عن األسرة أو  األبناء لبعضهم البعض، یؤدي هذا باألبناء إلى التفكیرتحمل 

مغادرتها والهرب من جوها. وربما یؤدي إلى النفور التام من التعامل مع بعضهم إلى 

   البعض.

من جانب آخر، یجب أال نغفل أن توافق العالقة بین األبناء أو توترها یرجع إلى طبیعة     

الوالدیة لألطفال. فإذا اتسمت المعاملة الوالدیة بتفضیل طفل على آخر، فهذا من المعاملة 

  1شأنه إثارة روح التنافس والتنازع والغیرة بین اإلخوة، وٕاشاعة روح الكراهیة والحسد بینهم.

اإلخوة وعدم الخالف االنسجام والتوافق التي تحدث بین وعلیه ترى الباحثة أن عالقة    

بعضهم  اإلخوةعدم الغیرة وحب ف ،، له أثر كبیر في نمو شخصیة األبناءداخل األسر بینهم

  لبعض یقوم بغرسه اآلباء من خالل أسالیب التنشئة االجتماعیة األسریة. 

  حجم األسرة:  -3

یعد حجم األسرة من العوامل التي تؤثر تأثیرا كبیرا في عملیة التنشئة االجتماعیة      

ممارستها، وتؤكد الدراسات أن الرعایة المبذولة للطفل داخل األسرة  وخاصة في أسالیب

                                                 
 .90، ص مرجع سبق ذكرهعامر مصباح،  -1
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صغیرة الحجم تكون أكثر فاعلیة، فاألسرة التي تضم طفلین أو ثالثة أطفال مثال على عكس 

حدید مستوى الرعایة ودرجة تلك التي تضم عددا یفوق ذلك. إذ تتدخل عوامل عدیدة في ت

  ( كالمستوى االقتصادي لألسرة مثال ). یتهفاعل

تأثر بعدد أفراد وبینت نتائج الدراسات المنشورة أن أسالیب التنشئة االجتماعیة األسریة ت   

األسرة، ففي األسر كبیرة العدد تتسم اتجاهات اآلباء بإهمال أطفالهم ألنه یصعب علیهم 

لوك المقبول اجتماعیا، وهنا االهتمام بأمور كل األطفال، ویصعب علیهم حثهم على الس

، كما أن الحب والمساندة االنفعالیة واإلهمال تفرض القیود الصارمة فیزداد التسلط والسیطرة

كثیرة العدد إذا كانت هذه األسر  أو تنعدم في األسرة الكبیرة. خاصة من اآلباء ألطفالهم تقل

بین الوالدین تنعكس مما یؤدي إلى خالفات دائمة  ،تعاني من مستوى اقتصادي منخفض

   1على معاملتهم ألطفالهم.

  مركز الطفل أو ترتیبه بین اخوته: -4

العدید من الدراسات إلى أن مركز الطفل في أسرته یحدد مكانته لدى والدیه،  تشیر     

وتثبت هذه الدراسات أن الطفل األول هو األكثر ترددا على العیادات النفسیة، وذلك ألنه نشأ 

لم یكتسبا بعد الخبرة الالزمة لتربیة األطفال ولم یتم بعد بینهما التوافق الذي  ووالدیه

یساعدهما على استقبال الطفل الجدید، كما أن بقاء الطفل وحیدا لفترة طویلة یعرضه 

   2 للحرمان من فوائد التنافس واألخوة واألخذ والعطاء.

بین إخوته، إذ یكون لالبن األكبر أسلوب تتأثر أسالیب المعاملة الوالدیة للطفل بموقعه      

یختلف عن االبن الثاني والثالث، كما أن االبن األصغر له وضع خاص في األسرة، أما 

   3الطفل الوحید في األسرة فأسلوب تنشئته لها ظروفها الممیزة.

  المستوى التعلیمي لألسرة: -5

یؤثر المستوى التعلیمي للوالدین على أسالیب نقل القیم واألفكار والمعاییر االجتماعیة     

لألبناء، حیث یلعب التعلیم دورا بالغ األهمیة في التأثیر على شعور الوالدین بكفاءاتهم للقیام 

بأدوارهم الوالدیة، فیكونوا أكثر مرونة في التعامل مع آبائهم، وأكثر اعتمادا على الطرق 

                                                 
 .118، ص 2005، دار الشروق، عمان، التربیة والتنشئة االجتماعیة ،عبد اهللا زاهي الرشدان -1
 .116، ص سبق ذكره محمد فتحي فرج الزلیتني، مرجع  -2
 .165، 164، ص ص 2011، مؤسسة كنوز الحكمة، الجزائر، القنوات الفضائیة وأثرها على القیم األسریة لدى الشباب ،نسیمة طبشوش -3



 التنشئة االجتماعیة األسریة                                الثاني                 الفصل 

                                              

84 
 

الحدیثة في التنشئة، كما یزداد وعیهم وقدرتهم على معرفة میول أطفالهم واهتماماتهم، 

  واكتشاف مواهبهم فیحاولون صقلها وٕاعطائها مجال لالستقالل. 

في بناء شخصیة الطفل والمحافظة على  ایلعب العامل التعلیمي للوالدین دورا هامكما     

الجاریة في هذا الخصوص،  بینت الدراساتحیث  .الدراسي هتحصیل اللغوي والجسمي و نموه

المستویات التعلیمیة لألب بین األسر بتباین االجتماعیة  أسالیب التنشئةفي  أن هناك تباینا

تبین أیضا أن األبوین یمیالن إلى استخدام األسلوب الدیمقراطي في التنشئة  وقد واألم.

االجتماعیة وٕالى االستفادة من معطیات المعرفة العلمیة في العمل التربوي كلما ارتفع مستوى 

على العكس من ذلك یمیل األبوان إلى استخدام أسلوب  تحصیلهما المعرفي أو التعلیمي. و

  1واها التعلیمي.مست الشدة كلما تدنى

وعلیه فاألسرة التي تتوفر لها إمكانات معرفیة یمكن لها توظیف رصیدها العلمي والثقافي     

في السهر على إعطاء تربیة متكاملة لألبناء، أما جهل الوالدین باألسالیب العلمیة والتربویة 

التربویة والنفسیة للتنشئة األسریة، لضعف مستواهم التعلیمي أو لقلة اطالعهم على المسائل 

لمراحل نمو أبنائهم، له تأثیر سلبي على أسالیب التعامل مع األبناء، وكیفیات تقویم سلوكهم 

  وتوجیههم.

  الوضع المهني لألب:تأثیر  - 6  

 .یالحظ الباحثون وجود ترابط وثیق بین األب ومستوى النمو العقلي عند األطفال      

القانون الناظم للعالقة بین المهنة وحاصل الذكاء، في أن حاصل الذكاء یرتفع  ویتمثل

ومن أهم الدراسات التي أجریت في هذا  .تدریجیًا كلما تم الصعود في السلم المهني لألب

عینة المجال البحث الذي أشرف علیه المجلس األسكوتالندي للبحوث التربویة والذي تناول 

وقد بلغ عدد األطفال الذین أظهروا حاصل ذكاء  ون ألف طفل.واسعة قدرت بحوالي سبع

% من مجموع عدد أفراد العینة. وتم توزیع هؤالء األطفال وفقًا 20وما فوق)  113عالي (

% من أبناء أساتذة الجامعة والمهن الحرة ینتمون إلى 66للفئات المهنیة آلبائهم وقد تبین أن 

 2أبناء العمال المهنیین غیر المؤهلین.% من 10فئة األطفال األذكیاء مقابل 

                                                 
المركز العربي للدراسات األمنیة والتدریب،  دور األسرة كأداة للضبط االجتماعي في المجتمع العربي،عبد المجید منصور، أحمد سید،   -1

 .180، ص 1987الریاض، 
 .153، ص عبد المجید منصور، مرجع سابق -2
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في بعض الدول العربیة ال یتحقق مبدأ تكافؤ الفرص في الوظائف،  إن وترى الباحثة هنا    

حیث توجد كثیر من أرباب األسر لدیهم شهادات دراسیة عالیة ولكن من المؤسف جدا 

مما یسبب ذلك إحباطا للكثیر من األباء هني ال یتناسب مع تلك الشهادات، وضعهم الم

واألبناء في عدم االهتمام بالتعلیم ألنه ال یحقق المكانة االجتماعیة، ویتجهون إلى األعمال 

حرمان الكثیر من أبناء تلك األسر من إلى الحرفیة التي تدر مكاسب أكثر، مما یؤدي ذلك 

   . التعلیم، ویتسبب في انتشار األمیة في المجتمع

  المستوى االقتصادي لألسرة: -7 

یقاس ذلك من  یتم تحدید العامل االقتصادي لألسرة بمستوى الدخل المادي الحاصل، و     

غالبًا ما تحسب  و خالل الرواتب الشهریة أو الدخول السنویة التي یتقاضاها أفراد األسرة.

المستوى االقتصادي أحیانًا  یقاس نسب الدخل بتقسیم الدخول المادیة على عدد األفراد. و

بقیاس مستوى ممتلكات األسرة من غرف، أو منازل، أو سیارات، أو عقارات، أو من خالل 

  كالتلفزیون والفیدیو.. إلخ.   األدوات التي توجد داخل المنزل:

یلعب الوضع  وتتباین هذه المؤشرات بتباین مناهج البحث المستخدمة في هذا المجال. و    

لألطفال، وذلك في  المادي لألسرة دورًا كبیرًا على مستوى التنشئة االجتماعیة االقتصادي

المدرسي وأوضاع التكیف  : على مستوى النمو الجسدي والذكاء، والنجاحمستویات عدیدة

  االجتماعي.

وتبین الدراسات العدیدة أن الوضع االقتصادي لألسرة یرتبط مباشرة بحاجات التعلم     

المادیة بشكل جید من غذاء،  رة التي تستطیع أن تضمن ألبنائها حاجاتهموالتربیة فاألس

، وألعاب، ورحالت علمیة، وامتالك األجهزة التعلیمیة: كالحاسوب، والفیدیو والكتب، وسكن

لموضوعیة لتنشئة اجتماعیة سلیمة، والقصص. تستطیع أن تضمن من حیث المبدأ الشروط ا

ي ال تستطیع أن تضمن ألفرادها هذه الحاجات وعلى العكس من ذلك فإن األسر الت

األساسیة لن تستطیع أن تقدم للطفل إمكانیات وافرة لتحصیل علمي، أو معرفي مكافئ. 

وبالتالي فإن النقص والعوز المادي سیؤدي إلى شعور األطفال بالحرمان والدونیة، وأحیانًا 

  إلى السرقة والحقد على المجتمع.    
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ویلعب هذا العامل دوره بوضوح عندما تدفع بعض العوائل أطفالها للعمل المبكر، أو     

االعتماد على مساعداتهم وهذا من شأنه أن یكرس لدى األطفال مزیدًا من اإلحساس 

  .1مبالحرمان والضعف ویحرمهم من فرص تربویة متاحة لغیره

أجریت على تسعة  يبفرنسا، التتشیر الدراسة التي قام بها المعهد العالي في هینو     

طالبا وذلك من أجل تحدید مستوى الذكاء  620وعشرین صفا، وعلى عینة تقدر بحوالي 

وفقا لمستوى دخل أسرة التالمیذ، إلى وجود عالقة ترابط قویة بین المستوى االقتصادي 

  2لألسرة، وحاصل الذكاء عند التالمیذ.

  ثقافة المجتمع: -8

یكون للمجتمع والثقافة الممیزة له صلة وثیقة بشخصیات األفراد الذین ینتمون إلیه. ان      

اختالف العادات والتقالید والمثل والمعاییر االجتماعیة بین المجتمعات ما هو في النهایة إال 

محصلة التباین الثقافي بین تلك المجتمعات، وان كان ذلك ال یعني بأن الثقافة العامة في 

تمع هي فقط المؤثرة في عملیة التنشئة بل إن للثقافات الفرعیة أیضا أثرها في تلك المج

الناحیة اإلقتصادیة العملیة، فخصائص المجتمع المحلي وكذلك خصائص األسرة من 

     3والتعلیمیة...الخ یكون لها دور كبیر في ذلك.

  سوء التنظیم االجتماعي: -9

المتعددة التي ظهرت على طبیعة بناءات المجتمع ونظمه قد حقیقة أن جملة التغیرات       

  أثرت بالفعل على األسرة بصورة أساسیة.

وتشهد التغیرات االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة التي حدثت في المجتمع الحدیث      

خالل النصف األخیر من القرن الماضي، مجموعة من المشاكل التي ظهرت على بناءات 

ووظائفها المختلفة، فلقد حدثت تغیرات شملت المكونات أو الخصائص یثة األسرة الحد

  والسمات والوظائف العامة لألسرة ونتج عن ذلك تعدد المشكالت.

وكما یتصور علماء االجتماع عموما أن مظاهر الخلل البنائي والوظیفي الذي ظهر في     

م اجتماعي وتؤثر فیه: مشكالت النظام األسري ومن أهم المشكالت التي تواجه األسرة كنظا

                                                 
 .145 ، ص جاسم الشهاب، مرجع سابق عليعلي أسعد وطفة،  -1
 .146  المرجع نفسه، ص -2
 114، 113 ، ص ص سبق ذكرهمرجع محمد فتحي فرج الزلیتني،  -3
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الطالق وآثارها على األبناء، كما ظهرت مشكالت الجریمة والعنف واالنحراف وأمراض نفسیة 

وعصبیة وخروج المرأة للعمل مما أدى في غالب األحیان إلى تضاؤل دورها التربوي وأثر 

ج أو انشغاله كثیرا ذلك على تنشئة أبنائها، إضافة إلى غیاب األب نتیجة للعمل والسفر للخار 

ها في األسرة الممتدة أو عن األسرة إلى تقلص دور األب والسلطة الممتدة التي كان یتمتع ب

المركبة، وتفكك األسرة نتیجة للتغییر الحاصل في المجتمع من حیث العمل والقیم واألدوار 

واألبناء...، وقد تؤدي بعض المشاكل  اآلباءواالستقالل، ظهرت المنازعات والخالفات بین 

األسریة إلى إهمال الوالدین للطفل وعدم متابعته، عدم االستقرار االقتصادي الذي أدى إلى 

        1المعاناة من ظروف الفقر...

هناك عوامل أخرى ذات صلة باألسرة وتلعب هي األخرى دورا هاما في ترى الباحثة أن و     

  ة األسریة منها ما یلي:عملیة التنشئة االجتماعی

 أ ) سن الوالدین    

 أنثى) إلى جانب ذكاء الطفل. -ب ) نوع الطفل ( ذكر   

  ج ) التكوین الجسمي للطفل  

  ) البیئة المادیة واالجتماعیة المحیطة بالطفل مثل وسائل الترفیه بالبیت.د    

 هناك عدة عوامل تتفاعل فیما بینها لتكون خلفیة ألسالیب التنشئة وهكذا یتضح لنا أن       

والتي تقوم بدور نقل القیم والمعاییر االجتماعیة لألبناء االجتماعیة األسریة المختلفة، 

بأسالیب یكون بعضها سلیما ومعتدال والبعض اآلخر یكون بطریقة غیر سویة، مما یؤثر 

     بالسلب. على سلوك األبناء سواء باإلیجاب أو

  خالصة:

تلعب دورا بارزا وأساسیا  األسریة مما سبق ذكره تجدر اإلشارة إلى أن التنشئة االجتماعیة    

في إكساب الفرد جملة من المعاییر والقیم واالتجاهات التي تحفل بها ثقافة المجتمع، ابتداء 

حلة الشیخوخة حیث أن بمرحلة الطفولة مرورا بمرحلة المراهقة، فمرحلة الرشد وصوال إلى مر 

وذلك بمساعدة العدید من مؤسسات التنشئة  لكل مرحلة تنشئة خاصة بها تختلف عن األخرى

االجتماعیة انطالقا من األسرة فالمدرسة، فالمسجد، فجماعة الرفاق، فوسائل اإلعالم ولعل 

                                                 
 137، 136، ص ص بق ذكرهمرجع س ،التربیة والتنشئة االجتماعیةعبد اهللا زاهي الرشدان،  -1
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، هذه كل هذه المؤسسات مجتمعة مع بعضها تساعد على تدعیم ما تعلمه الفرد داخل األسرة

المؤسسة التي تعد النواة األولى ذات األهمیة البالغة في تنشئة أبنائها وال سیما المراهقین، وال 

تتم هذه العملیة االجتماعیة إال من خالل مجموعة من األسالیب التي تتبعها األسرة في 

والدیة) مع عملیة التنشئة؛ والتي یطلق علیها أسالیب التنشئة األسریة أو المعاملة األسریة (ال

خرى تبعا للعوامل ألالمراهق؛ هذه األسالیب التي تختلف من ثقافة إلى أخرى ومن أسرة 

ن تنعكس على شخصیة المراهق في تصرفاته إزاء المواقف أ، والتي من شأنها المؤثرة فیها

  المتنوعة.
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  تمهید:  

إن التغیرات التي تحدث للمراهق ال تقتصر على جانب من جوانب شخصیته وٕانما      

تشملها جمیعا، یضاف إلى هذه التحوالت، فإن للمراهقة مطالب وحاجات یسعى خاللها 

وقد یقف المجتمع بتقالیده وعاداته ونظمه ضد تحقیقها مما  وٕاشباعها،المراهق لتحقیقها 

یصدمه ویوقعه في نزاع بین الرغبة في تحقیقها وبین قیود المجتمع، ونتیجة لهذا كله تصبح 

في ف العنف خالل مساره الدراسي. مشكلةفي منها الوقوع و المرحلة معقدة وكثیرة المشاكل 

اء العالم تطورا لیس ــي مختلف أنحـــة فـــات التربویــن المؤسساآلونة األخیرة شهدت الكثیر م

 ي حجم وعدد أعمال العنف، وٕانما كذلك في األسالیب التي یستخدمها التالمیذـــفقط ف

ة ـــفي تنفیذ الفعل العنیف. ففي الوقت الذي ینتظر أن تكون المؤسسة التربوی المراهقین

ال ـــي المجـــاعلین فــــاون بین الفـــالسلوك وتنمیة روح التعاط وحسن ــان األول لالنضبـالمك

  واألستاذ وال اإلدارة. أصبحت هذه األخیرة مرتع لظواهر لم تستثني ال التلمیذي، ـــالمدرس

لتوصل إلى حلول تقید انتشار ظاهرة العنف المدرسي من شأنه أن یساعد في اإلرتقاء ول    

بمعالجة ظاهرة البحث عن أنجع الحلول الفعالة والكفیلة  طلببعملیة التربیة والتعلیم، یت

توجیه وٕارشاد الكبار والمحیطین بالتلمیذ المراهق، سواء األولیاء،  العنف المدرسي، من خالل

  حتى یسیر نموه في طریقه الطبیعي. أو غیرهم من المحتكین به ساتذة أو األ

ء شرح مفصل حول أهم المفاهیم سنحاول في هذا الفصل اعطاوضمن ذلك المسعى      

هذا تخدم ارتأینا أنها أهم المحاور التي  علىالمرتبطة بالعنف المدرسي، وتسلیط الضوء 

  .العنف المدرسي لدى تالمیذ المرحلة الثانویةالفصل الموسوم ب

  سوسیولوجیا العنف المدرسي:أوال: 

  ي:المفاهیم المرتبطة بالعنف المدرسأهم  -1-1

بعض و  "School violence"" الدراسات السابقة لمصطلح "العنف المدرسيتعرضت       

لتخریب، دم االنضباط، البلطجة، االشغب والعدوانیة، ع: المصطلحات المتداخلة معه مثل

  همها:أ نوردوسوف  خ.الجنوح...إل التعدي، الترویع، الجناح/

   Agressivité:العدوانیـة -1-1-1  

التي تعني السیر نحو  "agredi"كلمة عدوانیة في اللغة الفرنسیة مشتقة من الكلمة الالتینیة      

  قل ال عراك أو على األالي الذي یبحث عن ـــــة الشخص العدوانة صفـــالعدوانیالهجوم و و  ضد، أو
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ى ـــــلإتشیر  اــألنهي ـــى قدحــى معنـــة علــالعدوانی ى تجنبه أو الهروب منه. كما تدلـــیعمل عل

المه ــة كــــا، بواسطــــــــا أو أخالقیـــــسمیاجمة غیره، جــــالشخص المستعد لمه ةـــــخاصی

  1.ه، بهدف الظهور بمظهر االستعالء أو حتى بهدف إحداث األلم أو الضرر لهـــــــاهاتــــاتجو 

إلى  إلنسانمیل ا"في معجمه الفلسفي لفظ العدوانیة أیضا على  "جمیل صلیبا"یطلق و     

ثبات ذاته، أو على تعصبه للمبادئ و لى انتهاك كل فرصة إلإعمال العنیفة، أو على میله األ

یذاء غیره، أو إیذاء ما إیذاء نفسه أو إلى إالعقائد التي یؤمن بها تعصبا شدیدا، أو على میله 

  2."ألشیاءیحل محلها من ا

لهذا نجد مفهومها متنوع ومختلف  ،إن مفهوم العدوانیة شغل الكثیر من العلماء والباحثین      

   :لم إلى آخر ومن أهم التعاریف نجدمن عا

هذا المصطلح یرتبط بطابع  ؛عتداءمیل لال: "ة على أنهاالعدوانی  " N. Sillamy"یعرف       

 ،المهاجم لشخص ما یمیز دینامیكیة الفرد الذي یثبت نفسه، ال یتجنب الصعوبات وال المقاومة

بواسطتها یستطیع الكائن الحي أن  فهو یمیز تلك القابلیة األساسیة التي وبصفة أكثر عمومیة

  3.یتحصل على حاجاته الغذائیة و الجنسیة

انفصال بین نزوة " العدوانیة على أنها ناتجة عن: "Freud"حسب  "richaudeau" كما یرى      

ة و ــــاعد النزوات الجنسیـــــتس أنالعدوانیة ممكن  ةى آخر القو ـــبمعن ،الموت و نزوة الحیاة

  . "الهدف إلىتساعدها على الوصول 

عالقة ": أنهاالعدوانیة على  "Freud" "فروید"حسب  "إسماعیلعزت سید " في حین یعرف     

ور بالنفور الشعو تكاد تترك بعض الرواسب  ،تستمر بعض الوقت بین شخصین ألیفةعاطفیة 

  4."تخلص منها عن طریق الكبتوالعداوة التي یجب ال

لعدوانیة في هذه الحالة تنفجر امن العدوانیة و  أن العنف هو الجانب النشط" :"حجازي"أما      

  ا، وقد ـــا لهــكثر الناس توقعة حتى ألــــا لكل الحدود، مفاجئــــتیاحهاجي شدتها و ـــة مذهلة فـــصریح

  

  
                                                 

 .14، ص 2014، منشورات مجلة علوم التربیة، الدار البیضاء، 1، طعنف المؤسسة ومأسسة العنف)العنف (سیكولوجیة أحمد أوزي،  -1
 .67، ص 1982، دار الكتاب اللبناني، بیروت، 1، جالمعجم الفلسفيجمیل صلیبا،  -2

         3 Sillamy N، Dictionnaire encyclopédique de psychologie, ED mastrojam et mantage (m), paris, 1980 ،

p 34  
  .48، ص 1968، الكاتب العربي، القاهرة، محاولة في تفسیر الشعور بالعداوة، سید عویس -4
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أخذ طابعا ــي تـــهاذل، و ـة و التخـــا سوى االستكانــي لم یتوقع منهـــاصر التـــتنفجر عند العن   

جودي العام، وتفشي العالقات رمزیا على شكل سلوك جانح أو قد تتخذ طابع التوتر الو 

  1".ضطهادیةاإل

على اعتبار أن العدوان هجوم، في حین أن  العدوانیة،كما یمكن التمییز بین العدوان و    

         2العدوانیة عبارة عن استعداد للمهاجمة أو البحث عن العراك و النزاع و إثبات الذات.

في كون الفصل بین العدوان و العدوانیة قام ب" "D. LAGACHE" "غاشالد. " في حین   

 أوالجزئي  أوالهدف هو التدمیر الكامل  أین ،على الفعل اإلقدام أوالعدوان عبارة عن فعل 

  3."العدوانیة فهي العدوان كاستعداد بالنسبة للفعل أماالمجازي للموضوع، 

سواء  باآلخر األذى إلحاقهدفها هو  أنحول العدوانیة یبقى  فیالتعار ومهما اختلفت     

 المعنویة. أومن الناحیة الجسمیة 

  Agression االعتداء: -1-2 

هجوم شخصي أو جماعة بشكل مباغت، وبغیر سبب على  هو "Agression" عتداءاال      

توجد في كل درجات السلم الحیواني و لها شخص آخر. واالعتداء ظاهرة طبیعیة فطریة 

  4."ارتباط بغریزة الحیاة

اعتدى المرء ": بأنه "Agression" في معجمه الفلسفي االعتداء "صلیباجمیل "یعرف       

لى إ، و یطلق االعتداء على كل سلوك یهدف رواالعتداء هو الظلم و الجو ، على غیره ظلمه

  5".ایذاء الغیر أو الذات، أو ما یحل محلها من الرموز

االعتداء عندما  ختلف عنان التعریف العامي المتداول بخصوص العنف یجعله غیر م    

حداث الضرر. وعندما یتعلق إشخاص، ووجود نیة مر بالتصرفات و السلوك بین األیتعلق األ

ن االعتداء یختلف عن العنف. فاالعتداء قد تكون له قیمة إخرى فأمر بوجود خصائص األ

لى الحفاظ على بقاء النوع، مما یجعله بدون إو عندما یهدف أعندما یكون سلوكا تكیفیا، 

  فلیس هناك ما یبرر العنف.  ،ك یختلف عن العنفش

  
                                                 

 .15، ص 1999، دار قباء، القاهرة، العنف األسريجالل اسماعیل حلمي،  -1
 .13، ص بق ذكرهمرجع س، عنف المؤسسة ومأسسة العنف)سیكولوجیة العنف (أحمد أوزي،  -2
 .26، ص 1988، منشورات ذات سالسل، الكویت، العنفسیكولوجیة اإلرهاب وجرائم عزت سید اسماعیل،  -3

-Norbert Sillam, Dictionnaire Encyclopédique de psychologie, Bordas, Paris, p 32. .4 
  .103جمیل صلیبا، مرجع السابق، ص  -5
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رهاب و اإلأكما هو الحال في الحرب أو االغتصاب  ریمكن أن یوجه العنف الى الغیو     

ن إو المعاملة السیئة، كما قد یوجه العنف في بعض الحاالت نحو الذات. أو القتل أ

على الغیر أو یتخذ اعتداءهم حیان بالعنف الذین یعتدون في غالب األ االشخاص المتسمین

  1شكال قویا.

       Non discipline:االنضباطعدم  -1-3

مرادفة  أنهاحیث یرى البعض  ،ارتباطا وثیقا "بالعنف المدرسي"ومن المفاهیم المرتبطة      

مصطلح وهو  ؛ Non discipline"باطالالنض" أو "المدرسي االنضباطبعدم "ما عرف حدیثا  له:

التعلیم المدرسي، ویمكن  أوالتربیة بالتربویة فیما یتعلق  األوساطالتعارف علیه حدیثا في تم 

إمیل "جتماعي التي فسرها نحراف اإلكحالة من حاالت اإل": "درسيباط المالالنض"تعریف 

 أوتحوالت عنیفة سواء كانت اقتصادیة  إثربالالمعیاریة التي تصیب المجتمعات  "دوركایم

أو تهم ببعضهم ابحالة فقدان المعاییر في عالق األفرادثقافیة، فیصاب  أواجتماعیة 

     2."مع كل المجتمع أوبالجماعات المختلفة  أو بالمؤسسات

 المصطلح الشائع في علم االجتماع المعروف منمشتق أصال  ضباطنالالومصطلح    

  ."جتماعيبالضبط اإل"

الضبط "تتناول العنف المدرسي ال یمكن التغاضي عن مفهوم  -وفي دراسة كهذه    

  هذا المفهوم: إلى اإلشارةوبناء علیه یمكن ، "باطالالنض" إلىو الذي تطور  "جتماعياإل

           3." ودة و هادفةـة مقصـسیطرة اجتماعی": بأنهاعي ـجتمط اإلـالضب "ادوارد روس"یعرف      

جتماعي ینحصر فیما یقوم به المجتمع الضبط اإل أنیرى "ادوارد روس"  أنویفهم من ذلك   

بطریقة مقصودة أي عن وعي تام  األفرادمن ضغط على  –من خالل وسائله المختلفة  –

  .مختلفة أغراضة وذلك لتحقیق مصادف أوبعیدا عن كل عفویة 

بكونه ال یتعلق بالفرد ذاته، وانه لیس مفروضا "جتماعي الضبط اإلیعرف  "دوركایم" أما    

    4."هو جزء من الموقف الذي یمثله وٕانمامن الخارج ، 

  

                                                 
 .16، ص  بق ذكرهمرجع س، ومأسسة العنف)عنف المؤسسة سیكولوجیة العنف (أحمد أوزي،  -1
 .100ص ، 2005، ، دار السحاب، القاهرةالعنف المدرسي (بین األسرة والمدرسة واإلعالم)أمیمة منیر جادو،  -2
 . 34 ، ص1984، دار المعرفة الجامعیة، االسكندریة، القانون و الضوابط اإلجتماعیة سامیة محمد جابر، -3
 .100، ص ، مرجع سبق ذكرهعلم االجتماع التربوي ،صالح الدین شروخ -4
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كل مظهر  إلى" -نه یشیر بصفة عامةومهما تعددت تعاریف الضبط اإلجتماعي نجد أ     

 األسالیبوما یستخدمه من  ،أفرادهلسیطرة على سلوك من مظاهر ممارسة المجتمع ا

على التكیف مع ما هو سائد في مجتمعهم من معاییر وقیم وقواعد  ملمساعدتهوالوسائل 

  "للسلوك و التفكیر و العمل.

من وجهة نظر علماء االجتماع  -یعتبر -جتماعي على هذه الصورةوالضبط اإل    

  لتماسك وحدات  اـــأساسیة فیعتبر ــة الوظیفیـــة البنائیــة من الناحیـضرورة اجتماعی -المعاصرین

نه یعمل على تحقیق التكامل ماعي، مما یحقق توازن التنظیم اإلجتماعي. كما أجتالبناء اإل

  جتماعیة.مؤسسات اإلللمنظمات وال الوظیفیةبین التخصصات 

االستقرار في المجتمع، ویساعد المنظمات جتماعي یحقق النظام و اإلفالضبط      

  جتماعیة حسب القواعد والمعاییر و القیم الثقافیة السائدة، اإلجتماعیة على قیامها بوظائفها اإل

للضبط اإلجتماعي هو استقرار  األساسي. فالهدف دون تعرضها للتوتر ألهدافهاوتحقیقها 

في حدود قیم و معاییر المجتمع، وتماسك  األفرادجتماعي، و تحقیق حاجات التنظیم اإل

  1.جتماعیةوالمصالح اإل بین المصالح الفردیةالتوفیق  أوالجماعات 

       Deviance: االنحراف -1-4

الدونیة  أوالقانونیة  أو األخالقیةوصف عام یطلق على كل سلوك ال یتسق مع القاعدة      

مع العرف العام للمجتمع فهو تجاوز لقیم المجتمع،  األحیانحتى في بعض  أو اإلنسانیة أو

جتماعیة القائم. ولذلك فقد تباینت لقواعده اإلجتماعیة، وتعد على نمط الحیاة اإل وٕاهمال

  نحراف.العلماء والباحثین حول مفهوم اإل تعاریف

هو كل سلوك مضاد للمجتمع، یستحق نوعا " فیعرفه عبد الرحمان محمد عیسوي بقوله:    

    2."نه سلوك یخرق القانونأ أومن العقاب، 

و بعبارة السلوك التي تهدد توازن النظام، أمجموعة من ": بأنهیعرف كما یمكن أن     

  ."یصبح مضطرب الوظائف Merton "رتون"می

  

  

                                                 
 .147، ص1998القاهرة، ،، دار الفكر العربي، 3، طعلم اجتماع التربیةة  أحمد السید، سمیر  -1 
 .25، منشأة المعارف، االسكندریة، دون سنة نشر، ص سیكولوجیة جنوح األحداث، محمد عیسوي عبد الرحمان - 2
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ا یجلب انتباه وسائل الرقابة اإلجتماعیة، وعلى سلوك غالبا م" نه:وهناك من عرفه على أ    

  1."نه سلوك یقتضي اتخاذ موقف نحوهأ

أي سلوك ال یتفق مع توقعات "وهكذا فمصطلح االنحراف ینطبق بمعناه الواسع على     

  2."جتماعيي العامة والمقررة داخل النسق اإلومعاییر السلوك الفرد

      Delinquency  الجناح: -1-5

وخاصة عن  األخالقیة أوانتهاك بسیط للقاعدة القانونیة " :بأنهالجنوح  أویعرف الجناح      

   3."المراهقین أو األطفالطریق 

  الجنوح هو: أنالتي ترى  "Robson "  "صوفیا روبسون"جتماعي فتتزعمه التصور اإل أما   

كل سلوك یعارض مصلحة الجماعة في زمان ومكان معینین، بصرف النظر عن كشف "  

                                                                              4". هویة الفاعل وبصرف النظر عن تقدیم الفاعل للمحاكمة

وبصفة عامة، فالسلوك الجانح هو السلوك غیر المقبول اجتماعیا من قبل غالبیة    

  5.سن المراهقة إلى باألطفال أكثرانه یتعلق  إال المجتمع، كاالنحراف،

  اتجاهات العنف المدرسي عالمیا وعربیا ومحلیا:  -1-2

الذي ال یشغل السلطات تعد الیوم مسألة العنف في المؤسسات التربویة في قلب النقاش     

اهتمام الرأي العام في مجمله. وقد بدأ هذا  نما یشعل أیضاإ التربویة والتعلیمیة فحسب، و 

شغل المجتمع و یؤرق بهذا المشكل یخیرین، حیث بدأ االهتمام مر خالل العقدین األاأل

حیاء الهامشیة وما یساهم ت الذي بدأ فیه االنشغال بوضع األذلك في نفس الوقالمسؤولین. و 

  أسبابه.أفرادها في تفریخ أشكال العنف و  عیشبه نوع حیاة و 

ن مسألة العنف ظهرت في العدید من المؤسسات التربویة منذ الثمانینات من أالواقع و    

ن العدید من مدیري المؤسسات التربویة قاموا بحجبها، على اعتبار أالماضي، غیر القرن 

  مر اعة الكالم عنها. غیر أن األـــــي التصریح بها واشــــى الخجل وال ینبغـــلإا قضیة تدعو ــأنه

  

                                                 
وعات الجامعیة، الجزائر، هر بوغنبوز، دیوان المطب، ترجمة: الطاهر عیسى وما(دراسة مقارنة) المراهق والمجتمع ،سزابو وآخرون دونى - 1

 .92، ص1988
 .130 ، ص2005ة الجامعیة، االسكندریة، دار المعرف ،قاموس علم االجتماع ،محمد عاطف غیث -2
 .20 عبد الرحمان محمد عیسوي، مرجع سابق، ص -3
 .26-18 ، ص ص1989منشورات ذات السالسل، الكویت، ، 1 ج، جناح األحداث عدنان،الدورمي  -4
 .243، ص سبق ذكرهمرجع  ،عامر مصباح - 5
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بح من غیر الممكن اخفاؤه، خاصة وأن أصمنذ التسعینیات حیث اشتد العنف و اختلف 

رجال و نساء التربیة و ى مخاوف الرأي العام بشكل عام، و م بدأت تردد صدعالوسائل اإل

  1التعلیم بشكل خاص.

الذي یهمنا في هذه الورقة هو التركیز على العنف المدرسي باعتباره ظاهرة جدیدة و و     

سئلة التالیة: ما عدد جرائم العنف التي ومن ثم یمكننا طرح األ .خاصة في مجتمعاتنا العربیة

السابق؟ هل  قل أمنا منأتحدث في المؤسسات التربویة؟ هل المؤسسات التربویة اآلن تعتبر 

أخیرا ما نوع جرائم العنف التي تحدث من داخل المؤسسات التربویة؟ و التالمیذ یشعرون باأل

عرض اتجاهات العنف المدرسي عن هذه االسئلة نحاول  لإلجابةفي المؤسسات التربویة؟ و 

  2یجاز.العربیة و الجزائریة بشيء من اإل في كل من المجتمعات الغربیة و

  :في المجتمعات الغربیةاتجاهات العنف المدرسي  -1-2-1

انینات العنف المدرسي في المجتمعات الغربیة كان في بدایة التسعینات و الثم      

معینة، ولكن بحلول التسعینات من القرن الماضي مدارس محصورا في مناطق محدودة و 

أصبح العنف یعم المؤسسات التربویة في البلدان األوربیة و خاصة في الوالیات المتحدة 

   األمریكیة.

% من عینة أمریكیة 77في أمریكا أن:  1999ولقد أظهرت دراسة أجریت في عام      

حصائیات أن التالمیذ الذین تتراوح ول أمن مدارسهم. كما تشیر بعض اإلیشعرون بالقلق ح

ملیون حالة عنف في المدرسة خالل  1.2سنة قد تعرضوا الى  18الى  12أعمارهم ما بین 

    2005.3. وال یستبعد أن تكون هذه المعدالت قد زادت في عام 1998عام واحد هو عام 

األحداث مریكیة تدل على زیادة معدالت جرائم حصائیات األومن المؤسف أن اإل    

غتصاب، وكذلك زیادة عدد عتداءات العنیفة، و اإلن، بما في ذلك جرائم القتل، و اإلالجانحی

  انحین لتشمل ـــمریكیة، وتطورت جرائم األحداث الجاكم األــألحداث المتطورة أمام المحقضایا ا

حداث سنة اذ صعدت نسبة جرائم األ التهدید بالقنابل.عتداء على االناث، و اإل االبتزاز و

  .1995% مقارنة بنسبة  60لى إ 1996

  

                                                 
 .110، ص بق ذكرهمرجع س، عنف المؤسسة ومأسسة العنف)سیكولوجیة العنف (أحمد أوزي،  -1
 .237، ص مرجع سبق ذكرهأحمد حویتي،  - 2
 .33، 32، ص ص 2007، دار النهضة العربیة، بیروت، 1ط ،سیكولوجیة العنف المدرسي والمشاكل السلوكیةعبد الرحمن العیسوي،  - 3
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حصائیات الرسمیة التي تصدرها الجهات المختصة في الوالیات رجعنا الى اإل اوٕاذ    

لى إ 10 عمارهم منأالذین تتراوح حداث الذین تم توقیفهم و عنف األ المتحدة نجد أن معدل

  .1992 -1985% خالل الفترة 58د ازداد بنسبة قسنة  17

خر بنسبة أوساط المراهقین فقد ازداد هو اآلأما بالنسبة لمعدل القتل من جراء العنف في     

عملیة  62.8االت القتل من ح ، وذلك نتیجة ازدیاد1992 -1985% من خالل الفترة 6

مراهق سنة  100.000عملیة قتل لكل  66.6لى إ 1985مراهق سنة  100.000قتل لكل 

1992.1  

وكارا للعنف و أصبحت أمریكیة ن المدارس األألى إاحصائیات  شارتأ 1995وفي سنة    

أن عدد التالمیذ الذین یتعاطون مواد مخدرة  مثل الكوكایین و الهیروین ارتفع المخدرات، و 

  .% في السنة نفسها25رس ازداد الى % و أن عدد عصابات المدا65لى إ

)، أن العنف المدرسي ینتشر في المؤسسات 1984أما في فرنسا تؤكد دراسة فرنسیة (      

  2 نماط التعلیم.ألیس قاصرا على نمط واحد من  أنهنواعها، بمعنى أالتربویة على اختالف 

 التي ألقتها في الملتقى الدولي الذي أشرف علیه   (Cathrine Blaya,1998)أظهرت دراسة    

أن الصغار الفرنسیین أكثر عنفا من الصغار  ،2001الفرنسي بتاریخ  المجلس البریطاني

  ال ـــطفن كل األأة بینت ــ%)، نفس الدراس24ى ـــلإ %41.3( ةـــانیین بمرتین، أي بنسبـــالبریط

ضرب وشتم وسرقة، واعتداء على "ن) یعرفون العنف بأنه عبارة عن بریطانیی( فرنسیین و 

  3."الزمالء...

 1998/1999احصائیا وزارة التربیة الوطنیة في فرنسا بالنسبة للسنة الدراسیة بینت     

لى إنهم تعرضوا أحادث وقع في المدرسة الثانویة، اعترفوا  240.000أنه من بین  .مثال

لى اهتمام إصبح یدعو أن المشكل حسب المسؤولین الفرنسیین أالعنف المدرسي، مما یعني 

  4.ركثأبه 

  

                                                 
 .239، 238ص ص  سبق ذكره،أحمد حویتي، مرجع  - 1
 .33سابق، ص عبد الرحمن العیسوي، مرجع  -  2
، طبع بالمؤسسة التربیة، والیة تیزي وزو نموذجا)مؤشرات العنف في الوسط المدرسي، ( دراسة مسحیة في متوسطات وزارة میزاب ناصر،  - 3

 .22، ص 2014الوطنیة للفنون المطبعیة وحدة الرغایة، الرغایة، الجزائر، 
 نفس المرجع والصفحة.  -4
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 1998المقدم أمام البرلمان بتاریخ The Social Exclusion Unit : أظهر تقریرافي بریطانی    

الف وآ .، وعدد المطرودین من التالمیذ بلغ حد كبیرن التعطالت المدرسیة المتكررةإ: یلي ما

حیث أصبحوا یكونون مشتلة لتخریج المجرمین  ،اهتمامهم بالذهاب للمدارس طفال قلاأل

طفال عن المدرسة الف األآویتغیب في كل سنة دراسة  .عن العملبل قوالعاطلین في المست

تلمیذ طرد  1300، وحوالي عن المدرسة مؤقتا اأبعدو  100.000 بدون عذر منهم حوالي

) حالة طرد؟ فقط للسنة الدراسیة  3000 – 2000بین ( نهائیا حیث قدر هذا العدد ما

 1.)1998 – 1988. وبلغ أقصاه في عشریة (1980

ف قد تفشى بین تالمیذ ، أن العن1996حصائیات الرسمیة سنة لى اإلإٕاذا رجعنا و    

سلحة في أیدي لى التلفاز، وبرامج التعلیم، وانتشار األإتهام رت أصابع اإلأشاالمدارس، و 

  2.الصغار

لى إفي بلجیكا تفاقمت مشكلة العنف في المؤسسات التربویة، مما أدى بالحكومة و      

لمعالجة الموقف.   TASK FORCE) ( FORMATION OF GOVERNMETتكوین لجنة حكومیة 

ومن خالل نتائج األبحاث التي أجریت لمعرفة مدى تفشي العنف في المدارس البلجیكیة سنة 

% من التالمیذ المتمدرسین قاموا ولو مرة واحدة على األقل بأعمال 38، تبین أن 1992

 3اسة.اجرامیة خالل فترة الدر 

به یومیة، كما أما في ألمانیا فأقل ما یقال أن العنف یتصاعد في مدارسها بصورة ش     

% من التالمیذ حالیا یمارسون أشكاال متنوعة من 5عالم، فحوالي بینت ذلك وسائل اإل

لمانیة في باحث الجنائیة األمدارة الإالعنف بشكل معتاد، فقد عرضت الدراسة التي أصدرتها 

ملیون یلجؤون بصفة دائمة  12.5ألف تلمیذ من إجمالي  625نحو "أن:  2005مطلع عام 

  4."للعنف

لى تكوین لجان إبصفة عامة فإن تزاید العنف المدرسي في المجتمعات الغربیة، أدى و     

  حلول لمشكلة العنف في المؤسسات التربویة. إلیجادبیة مشتركة، و أور 

  

                                                 
 . 23سابق، ص  میزاب ناصر، مرجع  -1
 .241، ص بق ذكرهأحمد حویتي، مرجع س - 2
 .102، ص 2001، أكتوبر، 03، العدد: 10، الفكر الشرطي، المجلد والدور الوقائي لإلعالم""العنف في المؤسسات التربویة أحسن طالب،  - 3
  www.islamonline. net,23-10-2007 a: 9 :30، نقال عن:"العنف یتصاعد بمدارس ألمانیا ویرعب تالمیذها"أحمد المتبولي،  -4
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  اتجاهات العنف المدرسي في المجتمعات العربیة: -1-2-2

العربیة، إال أن هذه الظاهرة لم  المدارسعلى الرغم من انتشار بعض مظاهر العنف في     

التي أصبحت یها في المجتمعات الغربیة واألمریكیة، و إللى حد الخطورة التي وصلت إتصل 

  تهدد وجود المدرسة ذاتها كمؤسسة تربویة.

، شملت عینة "أحمد حویتي"دراسة استطالعیة أوردها  "مصطفى سویف"جرى ولقد أ    

مستشارا في التوجیه المدرسي، حول  26في التعلیم الثانوي العام و  اأستاذ 25مكونة من 

أنواع السلوك المنحرف السائد في المدارس المصریة، تبین أن هناك اتفاقا بین األساتذة و 

مستشاري التوجیه في ترتیب أنواع السلوك اإلنحرافي مع اختالف في نسبة الترتیب كما هو 

  ):01مبین في الجدول رقم (

  1اع السلوك المنحرف لدى التالمیذ داخل المدرسة.ترتیب أنو  یوضح): 01الجدول رقم (   

 العینة الترتیب أنواع السلوك المنحرف النسبة

72%  

72%  

24%  

16%  

12% 

  مظاهر التخریب

  السلوك العدواني

  تعاطي المخدرات

  التحرش الجنسي

 تعاطي الكحولیات

1  

2  

3  

4  

5 

 األساتذة

61.53 %  

61.53 %  

19.23 %  

11.53%  

/ 

  مظاهر التخریب

  السلوك العدواني

  تعاطي المخدرات

  التحرش الجنسي

 تعاطي الكحولیات

1  

2  

3  

4  

5 

مستشاري التوجیه 

 المدرسي

ي الوقت الراهن، ــــــي المدرسة المصریة فـــتدل االحصائیات على أن العنف المدرسي فو     

  وا السالح ــــأنهم حملرون قرروا ــــالح، وآخـــــتمثل في أن أعدادا منهم قد تعرضوا للتهدید بالس

معهم للمدرسة عدة مرات، وهناك نسبة كبیرة من المعلمین قرروا أن السلوك السيء یضر 

 2ساءات شفویة من قبل التالمیذ.بعملیة التدریس، ومنهم من تعرض إل

 

                                                 
، رسالة دكتوراه (غیر منشورة)، قسم علم النفس، جامعة لتلمیذ المدرسة الثانویة النشأة االجتماعیة و السلوك اإلنحرافي ،عامر مصباح -1

 .269، ص 2001الجزائر، 
 ،رسالة ماجستیر (غیر منشورة)والطالب،  واالداریین العنف في المدارس الثانویة من وجهة نظر المعلمینعلي بن عبد الرحمن الشهري،  -2

 .23، ص 2003، الریاض، 2003 ة،العربیة للعلوم األمنینایف  أكادیمیة
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العنف في المؤسسات التربویة ظاهرة أن ى إلأیضا تشیر احصائیة أخرى في األردن     

% من تالمیذ المدارس، أن العنف موجودا في  98أشارت ما یقارب من مستفحلة، حیث 

   1هذه المدارس.

ردنیة، أن ما صالح عن العنف في المدارس األ فلایر تشیر نتائج الدراسة التي قامت بهاو     

  ى ــــلإمثال  1995ي مدارسهم، مما أدى سنة ـــدوا وجود العنف فـــ% من التالمیذ أك98ارب ــیق

% من التالمیذ أكدوا وجود 49ن أ لى المستشفى. وإدخال بعض المدرسین إ تلمیذ و وفاة 

بالنسبة لظاهرة العنف بین التالمیذ أنفسهم أكد و  رسات جنسیة شاذة بین التالمیذ.مما

  2.%52.2ما أكدتها الطالبات بنسبة % من الطالب وجود هذه الظاهرة، بین81.5

طالب المدارس كذلك دراسة أجریت في الكویت، أن أكثر المشكالت شیوعا بین  أشارت    

عنف العنف البدني على الزمالء، حیث بلغت نسبة الفي مشكلة العدوان والشغب والتمرد و 

م طیحت التمرد و الشغب و % و38.2اللفظي العنف  % و32.7البدني على الزمالء، 

  3%.35.8الممتلكات 

المملكة العربیة السعودیة تشیر دراسة مركز أبحاث الجریمة، أن جرائم العنف تحتل  فيو     

في دراسة قدمها  "سهام صالح"كدت ذلك أ%. كما 15المرتبة الثالثة في قائمة الجرائم بنسبة 

منیة عن المشكالت السلوكیة لدى ة بجامعة نایف العربیة للعلوم األقسم العلوم االجتماعی

% من 35.8ن العنف یمثل نسبة عالیة بلغت أل التعلیمیة المختلفة، اتضح تالمیذ المراح

 4خرى.بین المشكالت السلوكیة األ

) مدرسة أعدتها 5000) تلمیذ في (180.000جریت على (أخرى أشارت دراسة أكما    

) 830(و) مشكلة سلوكیة 3041) تناولت (2005التعلیم السعودیة سنة (وزارة التربیة و 

%) في المرتبة 35.2یة. جاء السلوك العدواني لدى تالمیذ منطقة الریاض (قضیة طالب

بینما ظهرت هذه  .الثامنة من المشكالت التي تعاني منها المنظومة التربویة السعودیة

                                                 
   .11، ص المرجع نفسه -1
 .105أحسن طالب، مرجع  سابق، ص  - 2
، 16، مجلة دراسات الخلیج والجزیرة العربیة، العدد: "المشكالت الطالبیة في المناطق الحكومیة المستحدثة"النوحي عبد العزیز، حداد محمد،  - 3

 .45-23الكویت، دون سنة نشر، ص ص 
 .11علي بن عبد الرحمن الشهري، المرجع السابق، ص  - 4
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نة بتالمیذ الثانوي %) مقار 44.9المشكلة مرتفعة لدى تالمیذ المرحلة المتوسطة بنسبة (

  1.%)37بتدائي (%) و اإل17.5(

بعاد أرقام الدقیقة، یصعب تقدیم صورة تقریبیة عن حجم و األو  وفي غیاب المعطیات     

  فعال العنیفة المقترفة في حق التالمیذ و لمدرسي في المغرب. فعدد ضحایا األظاهرة العنف ا

   غیرهم خالل كل سنة دراسیة غیر متوفرة بتاتا.

مظاهر ارتفاعها فعال و هذه األ حول حجم خرآلولهذا فإن السؤال الذي یطرح من حین     

  ن بدون إجابة.لى حد اآلإأو انخفاضها یبقى 

شكاوى ساتذة و أخبار صحفیة وشهادات األمحدودة و إذن تبعا لما یتوفر من معطیات      

انتشارا كثر حجما و أصبحت أن السلوكات العنیفة أباء، یمكن االفتراض بلتالمیذ واآلبعض ا

تراجع حافزیة  خیرة. فالكل یجمع علىالمغربیة خالل السنوات األعلیمیة في المؤسسات الت

طراف مر الذي یثیر قلق جمیع األاحترامه لقانون المؤسسة، األطه و باضانتعلم التلمیذ و 

االنتشار الواسع  لىإن هذه الظاهرة التي تتجه أالمهتمة بالعملیة التعلیمیة. فالمخیف هو 

عال و ات التعلیمیة، أصبحت تتمظهر في أفعمار ومختلف المؤسسلتشمل مختلف األ

اللكم بین دل الضرب و لى تباإالتجهیزات جهزة و رادي لألتصرفات تمتد من التخریب اإل

االعتداء على بعض  وحتى واإلهانةالت االحتقار لى محاو إتهدید صغارهم سنا التالمیذ و 

  2.ینداریالمدرسین و اإل

واخر التسعینات، ألى إالتي تعود المدارس التونسیة و هرة العنف في في تونس، برزت ظاو     

  انوي ـــالتعلیم الثعدادي و لى التعلیم اإلإنها تزامنت مع النمو الكبیر لعدد التالمیذ المرتقین أأي 

 ها التالمیذ خالل السنة الدراسیةحالة عنف تسبب فی 2054نه تم تسجیل ألى إمشیرا 

و  4حالتهم على مجلس التربیة بین إ، كما یتراوح عدد التالمیذ المعاقبین بعد 2004/2005

  ظاهرة لى أن إتوصلت الدراسة كذلك %، و 57قسام فیما تبلغ نسبة حاالت العنف داخل األ 5

حاالت عالقة سببیة بین الفشل المدرسي و لى وجود إ المدارس و العنف تتفاوت بین الجهات و 

  العنف.

، و 2004مارس  21نت دراسة أخرى أنجزها المرصد الوطني للشباب أنجزها في كما بی    

هي تبرز حت متفشیة في المجتمع التونسي، و بینت الدراسة أن ظاهرة العنف اللفظي أصب

                                                 
، رسالة ماجستیر (غیر منشورة)، أكادیمیة العوامل االجتماعیة المؤدیة للعنف لدى طالب المرحلة الثانویةفهد بن علي عبد العزیز الطیار،  - 1

 .8، ص 2005نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، 
 .31، 30، ص ص 2010، أكتوبر 45، مجلة علوم التربیة، العدد: العنف المدرسي في المغرب""مشكل الغالي أحرشاو،  -2
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ن كان لهذه إ بشكل واضح في أوساط الشباب بمختلف شرائحه مع شيء من التفاوت. و 

یبعث  بشكلفع انتشارها في الفترة الحالیة و دواو  سبابأالظاهرة جذورها التاریخیة، فإن أهم 

    1السریعة التي عرفها المجتمع.خل، جملة التحوالت الكثیفة و دیستدعي التلقلق و على ا

ل حو  2014دیسمبر  05وكشف تقریر للمرصد الوطني للعنف المدرسي صادر بتاریخ     

والیة تونس الكبرى قائمة في محیط المؤسسات التربویة، عن تصدر مؤشرات العنف داخل و 

، واعتمد المرصد على 2014نوفمبر الفترة الممتدة ما بین سبتمبر و  حوادث العنف خالل

المقاالت الصادرة عن الصحف الوطنیة طوال الفترة خباریة و رصد وتحلیل التقاریر اإل

ویة بناء على المراصد الجهجتماعي من أخبار و ات التواصل اإلالمذكورة، مع ما تنشره صفح

  و المحلیة المنتصبة في أنحاء الجمهوریة.

% في حین بلغت 52كشف التقریر أن حاالت العنف داخل المدرسة التونسیة بلغت و     

لى التفاوت الواضح إحصائیا في حاالت إ% كما لفتت المؤشرات االنتباه 48 في محیطها

% من حاالت 77القروي، حیث تم تسجیل لمسجلة بكل من المجالین الحضري و العنف ا

% في المجال القروي، مما یوحي بأن العنف المدرسي 23العنف بالمجال الحضري مقابل 

 ي فيستثناء، إال أن حاالت العنف المدرسبامتیاز، مع وجود هامش ومجال لإل حالة حضریة

دات أخرى بمحداعي مرتبطة بالبیئة االجتماعیة و ذلك لدو المدن أكثر من حیث العدد، و  

  الثقافیة.یة و االجتماعدرجة كثافتها، والظروف االقتصادیة و لدیموغرافیة و كالبنیة ا

على الترتیب من حیث حاالت العنف أمن جهة أخرى تصدرت والیة تونس الكبرى     

  %. 10%، و جهة صفاقس بنسبة 11%، تلتها جهة سوسة بنسبة 14المسجلة وصلت الى 

 يالقصرین على نفس النسب مع تدنالجهات الغربیة كسیدي بوزید و  عضفیما حافظت ب

  ملحوظ في حاالت العنف المادي.

ن العنف المقترف من قبل التالمیذ ضد المربین یأتي في مقدمة أكما سجل التقریر     

  الحوادث مقارنة مع العنف بین التالمیذ.

فعال المدرسي أنواع ال حصر لها من األ طراف الفاعلة للعنف في الوسطوتصدر عن األ   

ذى النفسي أو الرمزي أو لحاق متعمد لألإالسلوكیات التي تدخل في خانة العنف بما هو و 

                                                 
 . 106، ص ذكره بقرجع سمدباب ،  زهیة -1
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العبث  وأتالف و اإلأبما هو ایقاع مقصود للضرر عبر التخریب ، و خرباآلالمادي 

     1مرافقتها ومحتویاتها.بالمؤسسة التربویة و 

  اتجاهات العنف المدرسي في الجزائر: -1-2-3

خیرة ظهور موجات من العنف في المجتمع الجزائري، الذي هو األ اآلونةنالحظ في     

شكاال جدیدة ومتعددة، حیث ألیس بمنأى عنها، فكثیرا من المواضیع التي أخذت صورا و 

استهالك المخدرات وظهور عمال العنف لدى التالمیذ و أعرفت مدارس الیوم زیادة كبیرة في 

داریین من تصرفات بعض التالمیذ غیر اإلو اتذة ست التربویة، وكذلك ما یعانیه األالمشكال

أكثر مظاهر هذه الظاهرة انتشار حاالت العنف في المؤسسات نها في خطر و أالتربویة تنذر ب

عالم تتحدث عن إلائل اــى صوره، بحیث أصبحت وســـصأقى ـــلإة، ومن أبسط صوره ـــالتربوی

  ي أخذت ــــــــعنف المدرســوادث الــــــالحدید، إذن حان ـــالخنجر، أو ضرب بقضبـــاالت طعن بـــــح

ذ تطورت إو بالید، أالذي كان یتمثل في اعتداء زمیل له باللسان  تتجاوز الشكل التقلیدي؛

  غیرهما. الخنجر وعتداء لتصبح آالت حادة كالشفرة و وسیلة اال

رس الثانویة حوادث نف في المداوفي دراسة قامت بها مفتشیة أكادیمیة حول ظاهرة الع    

جابة عن ثالثة أسئلة رئیسیة: هل یمارس العنف في المؤسسات التربویة؟ ماهي مظاهر و اإل

  ومن هو مصدر العنف؟ ؟أشكال العنف في المدرسة

سیدي محمد وكانت عینة الدراسة مكونة ذه الدراسة في منطقتي بن عكنون و أجریت ه    

تلمیذة من منطقة سیدي محمد. وقد   110 تلمیذ، 95تلمیذة، و 175 تلمیذ و 138من 

 % من 92.57% من التالمیذ، 89.78ن أبن عكنون هرت نتائج هذه الدراسة في منطقة أظ

التلمیذات أكدوا وجود العنف في المؤسسة التربویة الجزائریة. كما جاءت نتائج منطقة سیدي 

% 63.63تالمیذ، % من ال68.42محمد ال تختلف كثیرا عن منطقة بن عكنون، إذ أكد ا

  .التلمیذات وجود العنف في المدرسةمن 

في المؤسسة التربویة الجزائریة فقد جاءت كما هو  ةالعنف الممارس ألشكالأما بالنسبة    

) مطابقة لكثیر من أشكال العنف المدرسي الممارس في 02مبین في الجدول رقم (

ك اتفاقا بین عینتي بن عكنون و المجتمعات الغربیة. ویالحظ من خالل هذا الجدول أن هنا

                                                 
/ 05/ 25بتاریخ:  :  WWW; new:edu: com "، نقال ظاهرة العنف المدرسي أسبابها وأنواعها "تونس نموذجامحمد جالل بن سعد، " - 1

 .15:30.، على الساعة: 2017
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نواع السلوك العدواني، إال ان نسبة السلوك العدواني لدى عینة بن أمحمد حول اسیدي 

  1عكنون تعتبر أعلى.

  الجنس:ع السلوك العدواني حسب المنطقة و أنوا یوضح) 02الجدول رقم: (     

 المنطقة أنواع السلوك العدواني الذكور اإلناث

 السب و الشتم 82.60% 97.14%

 بن عكنون

 الضرب 65.21% 58.85%

 التخریب 59.42% 74.28%

 التهدید 39.85% 29.71%

 السرقة 65.94% 69.14%

 المساومة 21.01% 14.85%

 إتالف أدوات الغیر 52.17% 57.14%

 التحرش الجنسي 40.57% 22.85%

 باأللقابالتنابز  63.76% 65.14%

 و الشتم السب 71.57% 73.63%

 سیدي محمد

 الضرب 37.89% 17.27%

 التخریب 18.94% 3.63%

 التهدید 13.68% 6.36%

 السرقة 38.94% 30%

 المساومة 6.31% 5.45%

 إتالف أدوات الغیر 25.26% 19.09%

 التحرش الجنسي 17.89% 18.18%

 باأللقابالتنابز  71.57% 60.90%

  .271، ص بق ذكرهمرجع س ، النشأة االجتماعیة و السلوك اإلنحرافي لتلمیذ المدرسة الثانویة: مصباح عامر، المصدر

أما بخصوص مصدر العنف، فتظهر نتائج هذه الدراسة أنه لیس هناك فرق بین       

 العینتین، وكذلك بین الجنسین في كون أن التلمیذ یأتي على رأس قائمة مصادر العنف في

  2).03 رقم:(ن في الجدول المدرسة كما هو مبی

  

  

  

  

                                                 
 .243، ص سبق ذكرهرجع مأحمد حویتي،  - 1
 .244، ص بق ذكرهسد حویتي، مرجع أحم -2
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  الجنس:العنف في المدرسة حسب المنطقة و  مصادر یوضح)  03الجدول رقم: (     

 المنطقة  العنف  مصدر الذكور اإلناث

 التلمیذ 68.11% 78.28%

 األستاذ %39.11 %28 بن عكنون

 اإلدارة 26.81% 29.14%

 التلمیذ 51.57% 48.18%

 األستاذ %43.15 %38.18 سیدي أمحمد

 اإلدارة 38.94% 41.81%

  .271، ص بق ذكرهمرجع س ، النشأة االجتماعیة و السلوك اإلنحرافي لتلمیذ المدرسة الثانویةمصباح عامر، : المصدر

  

العنف"  ى سوسیولوجیاإلمدخل في مقدمة كتابه بعنوان: " "معتوق جمال"وقد ذكر       

احصاءات حول حجم العنف المدرسي في الجزائر؛ كشفت عنها دراسة قامت بها مصالح 

  ى ـــلإ 2000ي الوسط التربوي منذ سنة ــــار ظاهرة العنف فــــــة حول انتشـــــوزارة التربیة الجزائری

ألف حالة في أوساط التالمیذ، أغلبها في الطور  300، احصاء ازید من 2007غایة 

ساتذة وموظفي آالف حالة عنف للتالمیذ تجاه األ 8متوسط، فیما تم تسجیل أزید من ال

دارة وموظفي اإل لألساتذةآالف حالة عنف  5)، و 2009خالل الموسم الماضي( االدارة

  1تجاه التالمیذ خالل نفس الموسم.

المنعقد بجامعة " یر التربیة الجزائري في "الملتقى المغاربي حول الشباب والعنفقدم وز       

رض في عأرقام العنف في المدارس، حیث ت -)18/12/2011-17ما بین ( 2الجزائر

   1942أستاذ للعنف من قبل التالمیذ، مقابل  4555؛ تعرض 2010، بأنه في سنة تهمداخل

دارة، كما بلغت حاالت العنف ما بین وموظفي اإل ساتذةضوا للعنف من قبل األر تلمیذ تع

  دى ـــثر لــزداد أكــاهرة تــــى أن الظـــة علـــد وزیر التربیــــالة، حیث أكـــح 17645 التالمیذ أنفسهم

یدرسون في  تلمیذ 1455. وهذا مقابل 2899تالمیذ مرحلة التعلیم المتوسط، إذ تورط منهم 

تلمیذ یدرسون في الطور االبتدائي. بالرغم من وجود القانون  201الطور الثانوي، و

منه. كما یلزم نفس  21لتربیة الوطنیة، الذي یمنع العقاب الجسدي والسیما المادة التوجیهي ل

  من القانون. 20القانون احترام األساتذة، المادة 

                                                 
 . 11، ص 2011، دار بن مرابط، الجزائر، مدخل إلى سوسیولوجیا العنفجمال معتوق،  -1
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المهني لمدیریة التابعة لمركز التوجیه المدرسي و یؤكد هذا ما قامت به الفرقة التقنیة      

% من التالمیذ یمارسون 17حوالي: ثانویة  28التربیة لوالیة قسنطینة. حیث سجلت في 

  1العراك...الخ.ریب األثاث المدرسي، و الشتم، و السلوك العنیف المتمثل في تخ

وعلیه فظاهرة العنف المدرسي تعد من الظواهر الجدیدة على المجتمعات العربیة بشكل     

یة تبسة ن هذه الظاهرة ال تختلف في والأال إعام، وعلى المجتمع الجزائري بشكل خاص، 

صبحنا نسمع ونالحظ ان الكثیر أمیدان الدراسة الحالیة، كإحدى والیات الجزائر، خاصة أننا 

  داریین یشتكون من مظاهر العنف المنتشرة في أوساط مؤسساتهم.ساتذة و اإلمن األ

وفي دراسة قامت بها مدیریة التربیة لوالیة تبسة حول العنف المدرسي بناء على المنشور    

  2:ىإل، وهدفت هذه الدراسة 2014نفي جا 02المؤرخ في  04ي رقم الوزار 

  .وفق الواقع المیداني تقدیم رؤیة حول ظاهرة العنف في الوسط المدرسي -

  تقدیم حجم ظاهرة العنف في الوسط المدرسي. -

  تحدید أنواع العنف المسجلة -

  سباب.األ حصول العوامل و -

  .الوسط المدرسي ثار المترتبة عن العنف فيتقدیم اآل -

  العالجیة. ت الوقائیة وتقدیم المقترحا -

وقد أجریت هذه الدراسة على مختلف المؤسسات التربویة، ومست جمیع المراحل    

   ننا سنقتصر في عرض نتائج هذه الدراسة على مراحل التعلیم الثانوي فقط. أال إالتعلیمیة، 

  ).04 كما هو مبین في الجدول رقم (

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .26، 25میزاب ناصر، مرجع سابق، ص ص   -1
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انوي بوالیة درجة انتشار ظاهرة العنف بین التالمیذ في مرحلة التعلیم الث یوضح ):04الجدول رقم (   

  :رحسب نوع التقری )2014( تبسة

 بدرجة كبیرة بدرجة متوسطة بدرجة قلیلة

  درجة االنتشار   

  

  

 الحاالت

 التي كانت محل تقاریر كتابیة ×  

 التي كانت محل تقاریر شفویة  × 

 التي كانت محل تقاریر معاینة   ذ×

  .2014مدیریة التربیة لوالیة تبسة: االستشارة المیدانیة حول العنف في الوسط المدرسي جانفي  :المصدر    

 

نالحظ من خالل هذا الجدول أن عدد حاالت عنف التالمیذ في الوسط المدرسي التي      

بصفتها موثقة في ذلك و لى، وهي حاالت مؤكدة عنت محل تقاریر كتابیة كانت هي األكا

  .سجالت المؤسسة

  ة في الجدول رقم ینلمؤكدة الخاصة بالتالمیذ فهي مبأما عن حجم الظاهرة للحاالت ا   

) 05.(1    
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ــــم ( ــــف  یوضــــح ):05 الجــــدول رق ــــانوي الحجــــم انتشــــار عن ــــیم الث ــــة التعل ــــي مرحل ــــذ ف بوالیــــة تالمی

الموســــــــم الدراســــــــي  ول مــــــــني األ الثالثــــــــو  )2012/2013( الدراســــــــيالموســــــــم  بســــــــة خــــــــاللت

)2013/2014.(  

عدد الحاالت المؤكدة و النسب 

 المئویة

عدد الحاالت المؤكدة و النسب 

        المئویة

                 

  حجم الظاهرة               

  

  

 الحاالت            

 )2013/2014الثالثي األول (
الدراسي  الموسم

)2012/2013( 

 التكرار النسب المئویة التكرار المئویة ةالنسب

 التي كانت محل تقاریر كتابیة 1560 70.27% 500 59.81%

 التي كانت محل تقاریر شفویة 470 21.18% 270 32.30%

 التي كانت محل تقاریر معاینة 130 05.85% 53 6.34%

 مجالس التأدیب التي كانت محل 60 0.270% 13 1.55%

 المجموع 2220 100% 836 100%

  مدیریة التربیة لوالیة تبسة: المصدر

  

التالمیذ  وفالة في صفح) 2220نه تم تسجیل (أ أعاله، نالحظ من خالل الجدول      

ثانویة وهو عدد ثانویات تراب  42على مستوى  2012/2013خالل الموسم الدراسي 

  1الوالیة.

) 836)، فتم تسجیل (2013/2014ول من السنة الدراسیة (خالل الثالثي األ أما     

  حالة.

شكال العنف، فقد أأما عن درجة انتشار العنف في مرحلة التعلیم الثانوي حسب      

لى جمیع مظاهر العنف موجودة في المدارس الثانویة، إال أن أكثرها شیوعا إتوصلت الدراسة 

  2). 06ي و العنف ضد الممتلكات، وهذا ما بینه الجدول رقم (و انتشارا هو العنف اللفظ

  

  

                                                 
 .157، ص المرجع نفسه -1
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  ):یبین درجة انتشار العنف حسب نوع العنف:06الجدول رقم ( 

 بدرجة كبیرة بدرجة متوسطة بدرجة قلیلة

  

  درجة االنتشار         

  

  

 نوع العنف

 عنف لفظي ×  

 عنف جسدي  × 

 عنف ضد الممتلكات ×  

  التربیة لوالیة تبسةمدیریة : المصدر

  

  1).07أما عن عدد حاالت العنف المؤكدة الخاصة بالتالمیذ فهي مبینة في الجدول رقم (   

  الثانویة تالمیذ المرحلةالخاصة بیبین عدد حاالت العنف المؤكدة و  ):07 الجدول رقم ( 

عدد الحاالت المؤكدة و النسب 

 المئویة
 عدد الحاالت المؤكدة و النسب المئویة

  حجم الظاهرة                   

 نوع العنف    
 )2012/2013( السنة الدراسیة )2013/2014الثالثي األول (

 التكرار النسب المئویة
  النسب المئویة

  
 التكرار

 عنف لفظي 130 54.17% 55 65.47%

 عنف جسدي 25 10.42% 09 10.72%

 عنف ضد الممتلكات 85 35.41% 20 23.81%

 المجموع 240 100% 84 100%

  مدیریة التربیة لوالیة تبسة: المصدر

  

ن أرقام میع ثانویات والیة تبسة، تبین األالتي مست ج ومن خالل هذه الدراسة المسحیة     

هذا ما لة التعلیم الثانوي و ي منتشر بدرجة مرتفعة، خاصة في مرحسالعنف في الوسط المدر 

ه مظاهر العنف المدرسي وتداعیات"بوطورة كمال" بعنوان : لیه نتائج الدراسة السابقة لـ: "إخلصت 

 2".في المدارس الثانویة الجزائریة

 

                                                 
 .158، ص بوطورة كمال، مرجع سبق ذكره - 1
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وفي السیاق نفسه، أفادنا مدیر مركز مصلحة االمتحانات للتعلیم الثانوي بمدیریة التربیة لوالیة    

 ي للسنة ــــالمدرسي الوسط ــحصائیات المتوفرة حول التالمیذ الممارسین للعنف فهم اإلأتبسة، عن 

ي ترفع ــــ، مع العلم أن الحاالت العنیفة لدى التالمیذ، الت2015/2016، 2013/2014الدراسیة 

التربیة، وتدون في سجل محاضر المجلس التأدیبي بالمدیریة؛ هي العقوبات من  یةلى مدیر إ

  الدرجة الثالثة.

ویمكن أن نوضح عدد حاالت العنف في الوسط المدرسي، التي كانت محل طعون لدى     

، فهي 19/12/2013لى إ 09/09/2013اللجنة الوالئیة لوالیة تبسة في الفترة الممتدة من: 

 ):08مبینة في الجدول رقم(
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كانت محل طعون لدى اللجنة الوالئیة یبین عدد حاالت العنف في الوسط المدرسي التي  ):08الجدول رقم (

  :19/12/2013الى  09/09/2013في الفترة الممتدة من 

قرار لجنة 

الطعن 

 الوالئیة

اقتراح 

التحویل الى 

مؤسسة 

 اخرى

 القسم سبب اإلحالة
عدد 

 التالمیذ
 البلدیة المؤسسة

نوع 

 التعلیم

تحویل 

التلمیذ الى 

ثانویة 

 أخرى

 سلوك سيء مع األساتذة ×
أولى ثانوي جذع مشترك 

 علوم تكنولوجیة

02 
النعمان بن 

 البشیر

  

  

  

  

  

  

  

  

 الشریعة

 

// × 

سوء السلوك مع األساتذة و 

والمساعدین التربویین وتحطیم 

 الممتلكات

 ثانیة ثانوي علوم تجریبیة

// 
× 

تكسیر كراسي و طاوالت أثناء 

 تواجد األساتذة

ثانیة ثانوي تسییر 

 واقتصاد
02 

مصطفى بن 

 // بولعید
× 

التحرش مع زمیلته و تهدیدها 

 أثناء الحصص

ثانیة ثانوي تسییر 

 واقتصاد

// 
× 

إهانة و سب وشتم أساتذة 

 الفرنسیة

أولى ثانوي جذع مشترك 

 علوم تكنولوجیة 
02 

شرفي 

 // الطیب
× 

الشجار مع أساتذة الریاضیات 

 أثناء الحصة و إحداث الفوضى

أولى ثانوي جذع مشترك 

 علوم تكنولوجیة

// 

× 

الصعود فوق السخان المركزي 

و التهور مع المساعدین 

 التربویین

 ثانیة ثانوي آداب وفلسفة

02 
فاطمة 

 الزهراء
 تبسة

// 

× 

الصعود فوق السخان المركزي 

و التهور مع المساعدین 

 التربویین

أولى ثانوي جذع مشترك 

 آداب 

  

// 

 

× 

 

الشجار مع أساتذة الریاضیات 

 أثناء الحصة و إحداث الفوضى

 ثانیة ثانوي علوم تجریبیة

 

01 

 

مالك بن 

 نبي

 

 تبسة

 

  

  

//  

× 

 

كثیر الغیاب و التلفظ بألفاظ 

بذیئة أمام االساتذة أثناء 

  الحصص الدراسیة

  

  01  الثانیة متوسط

حي الجرف 

  الجدیدة 02

  

  

 متوسط  تبسة

وي
ثان
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الفصل 

النهائي 

من 

 المؤسسة

× 

ختبار سب وشتم أساتذة أثناء اإل

و عرقلة السیر الحسن 

 لالختبارات في الثانویة

أولى ثانوي جذع مشترك 

 علوم تكنولوجیة 
 ثانوي تبسة جبل الجرف 01

تحویل 

لى إالتلمیذ 

متوسطة 

 خرىأ

× 
ن من الحصص الخروج دون اذ

 ساتذةو احداث الفوضى مع األ
 01 الثانیة متوسط

 حي السلم
الماء 

 بیضاأل
 متوسط

تحویل 

لى إالتلمیذ 

متوسطة 

 خرىأ

× 
ساتذة التلفظ بألفاظ بذیئة أمام األ

 في كل حصة
 01 الثانیة متوسط

تحویل 

لى إالتلمیذ 

ثانویة 

 خرىأ

× 
ساتذة أسب و شتم إهانة و 

 الریاضیات

أولى ثانوي جذع مشترك 

 علوم تكنولوجیة 
01 

جویلیة  05

الماء 

یض األب

ملحقة أم 

 علي

الماء 

 االبیض
 ثانوي

تحویل 

لى إالتلمیذ 

ثانویة 

 خرىأ

 ساتذةالتعدي جسدیا على األ ×
أولى ثانوي جذع مشترك 

 علوم تكنولوجیة 
 ثانوي العقلة قردي عرفة 01

  : مدیریة التربیة لوالیة تبسةالمصدر

كانت من خالل هذا الجدول، یتضح لنا أكثر حاالت العنف في الوسط المدرسي التي     

  19/12/2013 إلى 09/09/2013محل طعون لدى اللجنة الوالئیة في الفترة الممتدة من 

لدى  التعلیم الثانوي ببعض ثانویات والیة تبسة، وبالخصوص أولى ثانوي تنتشر لدى تالمیذ 

 السنة أولى ثانوي جذع مشترك علوم تكنولوجیة.
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في  لدى التالمیذ حسب نوع العنف العنف الممارسة) یوضح حجم مظاهر 09أما الجدول رقم (     

  الطورین (الثانوي والمتوسط): 

 ثانوي متوسط

  المستوى

  

 نوع العنف

 شجار داخل القسم 69 39

 مخدرات 01 01

 خمر 02 00

 شجار + مخدرات 01 03

 المجموع 73 43

 تعداد التالمیذ 27204 50428

 النسبة المئویة 0.27% 0.09%

  مدیریة التربیة لوالیة تبسة: المصدر

 

بناء على ما سبق، اتضح لنا من خالل عرض بعض المعطیات حول انتشار ظاهرة       

أن ظاهرة العنف في المجتمع الجزائري ال  ؛في الجزائر، بشيء من التفصیل المدرسيالعنف 

تختلف في شيء عما تشهده باقي المجتمعات سوى أنها في طور النشوء، و إن كان لهذه 

فراد المجتمع، فإن انتشارها في أعراف السائدة في وسط األالظاهرة نتائج وخیمة على القیم و 

مؤسسات من المفروض أنها  فضاءات التعلیم یدعو للقلق أكثر، نظرا للخطر الذي تمثله في

  العدید ام ـــة، ولهذا فقد انصب اهتمــات غیر السویـــي منأى عن كل ما یمت بصلة بالسلوكیـــف

حاول العدید منهم تفسیرها، واقتراح االجتماع حول هذه الظاهرة و  ، والسیما علماءعلماءمن ال

  بعض الحلول العملیة للحد منها.

   أنواع العنف المدرسي: -1-3

یفرز العنف عامة أنواعا عدیدة طبقا لمعاییر التصنیف. قد ال یختلف بالنسبة للعنف     

 من بینها ما یلي: ،المدرسي
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  عنف من خارج المدرسة: - 1

  زعرنة أو بلطجة:االستقواء أو  -أ

وهو العنف الموجه من خارج المدرسة إلى داخلها على أیدي مجموعة من البالغین      

لیسوا تالمیذا وال أهالي، حیث یأتون في ساعات الدوام أو في ساعات ما بعد الظهر من 

  أجل اإلزعاج أو التخریب وأحیانا یسیطرون على سیر الدروس.

  :هاليعنف من قبل األ - ب

ویحدث ذلك عند و إما بشكل فردي  ،)(مجموعة من األهالي عيویكون إما بشكل جما    

عتداء على نظام المدرسة واإلدارة والمعلمین اء دفاعا عن أبنائهم فیقومون باإلمجيء اآلب

  مستخدمین أشكال العنف المختلفة.

  العنف من داخل المدرسة: -2

  العنف  بین التالمیذ أنفسهم. *     

  أنفسهم. األساتذةالعنف بین  *     

  والتالمیذ. األساتذةالعنف بین  *     

؛ ویسمى هذا العنف عنفا شامال حین یشترك فیه تالمیذا التخریب المتعمد للممتلكات *     

مضطرب بأجمعه وتسوده حالة من عدم االستقرار،  المؤسسة التربویة، حیث نظام وأساتذة

عدم القدرة والسیطرة على ظاهرة العنف المنتشرة بین التالمیذ أنفسهم أو من ویظهر واضحا 

  .أساتذتهمبینهم وبین 

العامة، ینبع من لتالمیذ تجاه الممتلكات الخاصة و وهناك العنف الفردي، وهو عنف ا    

  1التأقلم معها.ذ وصعوبة مواجهة أنظمة المدرسة و فشل التلمی

"، إن هناك نوعان من في كتابه بعنوان: "سیكولوجیة العنف "أحمد أوزي"وقد أشار     

العنف في الوسط المدرسي یمكن مالحظتهما. وقائع عنف شدیدة یعاقب علیها القانون ویجرم 

مرتكبها. وهي نوع العنف الذي تشهر به وسائل اإلعالم وتغذي خطاب التحسیس حول 

انتشاره محدود، فهو ال یحدث إال في  إشكالیته. وهذا النوع من العنف وٕان كان شدیدا، فإن

  مؤسسات منعزلة. أما النوع الثاني من العنف، فإنه یتجلى في السلوك وأفعال العنف الصغیرة 

  

  

                                                 
، مجلة العلوم االنسانیة، جامعة محمد أسباب تجانس)" أسباب العنف المدرسي ( أسباب تمایز أمنادیة مصطفى الزقاي، یوب مختار، " -1

 .57، ص 2003،  دیسمبر 05 :خیضر، بسكرة، الجزائر، العدد
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التي ترتكب یومیا. فهي جملة من السلوكات التي قد یعاقب علیها أو ال یعاقب، وتتجلى في 

  ، أو الفریق ستاذلسلوك التي حددها األالتلفظ بعبارات السب والشتم، أو عدم االمتثال لقواعد ا

التربوي، أو صعوبات التواصل. إن هذا النوع الثاني من العنف المدرسي نجده منتشرا في 

النظام المدرسي في كل المؤسسات التعلیمیة على وجه التقریب. وهذا النوع الثاني من العنف 

تي لها تأثیر أكبر على جودة الذي یتجلى في السلوكیات الیومیة الصغیرة المتكررة، هي ال

  1الحیاة المدرسیة.

   أشكاله: مظاهر العنف المدرسي و -1-4

العنف  العنف في الوسط المدرسي أشكاال ومظاهر متعددة، وهذا یرجع إلى أن یتخذ     

بل انه یتخذ العدید من  ،كغیره من أنماط السلوك اإلنساني ال یتخذ صورة واحدة فقط

حیث أن اإلنسان في ذاته متغیر تختلف تصرفاته  ،المظاهر والسبب في ذلك طبیعة اإلنسان

باختالف المواقف التي اإلنسان وأفعاله من وقت آلخر ومن زمن آلخر، كذلك یختلف 

یتعرض لها في الحیاة الیومیة، إذن العنف هنا یظهر في عدة أشكال أو مظاهر بناء على 

  أنماط معینة تختلف باختالف المكان ومصدر العنف وطبیعته.

نجد كال من محمد السید حسونة وعند الوقوف على مظاهر العنف المدرسي وأشكاله،      

مظاهر أهم "، إلى  " العنف في المدرسة الثانویةالمعنون بـــــ:في كتابهم  او أشار  قد آخرونو 

التي تناولت  ضوء مجموعة من الدراسات السابقة وعالمیا، في العنف لدى التالمیذ محلیا

مظاهر العنف لدى التالمیذ على المستوى العالمي الغربي في المدرسة الثانویة ( األمریكیة، 

  2:) وعلى المستوى المحلي بالمدارس الثانویة المصریة، والتي خلصت إلى المكسیك

  .ساتذةاالعتداء أو الهجوم على األ -   

  .األشیاء الثمینة داخل المدرسةرق القیام بح - 

  . د للممتلكات الخاصةلتخریب المتعما - 

  تكوین عصابة یشترك فیها مجموعة من التالمیذ. -    

  .عاطي المخدراتت  -     

  

  

                                                 
 .113، 112، ص ص  بق ذكرهمرجع س، عنف المؤسسة ومأسسة العنف)سیكولوجیة العنف (، أحمد أوزي - 1
 .10محمد السید حسونة وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
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 والذي شهد  المجتمع األمریكي، اذ ینتشر بدرجة مرتفعة باهماخدواست ةحسلألحمل ا -   

  .تفشي حوادث القتل العشوائيوأخطرها  ، أشكال العنف عند التالمیذ تطورا یوما بعد یوم في

من ثم احترام بعض التالمیذ للقانون، و  عدمنین و اللوائح المدرسیة و التعدي على القوا -   

عدم حضور (  كأو التنفیذ الصارم للعقوبة مثال ذل ،عدم الخشیة من العقاب القانوني الرادع

  .على أرض المدرسة هداجو تالرغم من الدروس ب

  . األثاثالمتعمد لمباني المدرسة و التخریب  -   

  حاالت الغش الجماعي التي یقدم علیها بعض التالمیذ. -   

  اعتداء بعض التالمیذ على زمالئهم ممن یخالفونهم في الرأي أو في الفكر أو العقیدة. -   

  .على الهیئة اإلداریة المدرسیة االعتداء -  

   االنضمام إلى بعض التنظیمات و الجماعات المنحرفة. -  

أشكاال مختلفة حددها  "دوباكییه" العنف المدرسي بین أشكال عن  ة أخرىفي دراسو       

إحداث فوضى في الصف عن طریق الضحك والكالم واللعب وعدم  1:حسب رأیه في

عن الصف، ابتزاز المال عمد االنتباه، المشاجرة بین التالمیذ فردیا أو جماعیا، التغیب المت

  بالتهدید، الكالم السفیه والتحریض على الشغب.

ات تربویة ما كما توصلت الدراسة التي قامت بها وزارة التربیة الفرنسیة على عدة مؤسس     

االعتداء على ؛ التالمیذ لدىمتعددة للعنف  إلى أن هناك أشكاال ،1984/ 1981بین 

وقد أصبحت السرقة والتخریب  ،اآلخرین، سلب ممتلكات الغیر، السرقة، سب وشتم األساتذة

  2أمرا مألوفا وصل إلى درجة إطالق النار واالعتداء الجسدي على التالمیذ والمدرسین.

ما وضحتها الجزائریة، ك ؤسسة التربویةالتالمیذ في الم لدىكال العنف الممارس وعن أش   

  ، فهي تتراوح بین: السب والشتم، الضرب والتخریب، التهدید، السرقة الجزائربدراسة أكادیمیة 

كما تصل أحیانا إلى  3، التنابز باأللقاب.والمساومة، إتالف أدوات الغیر والتحرش الجنسي

ٕان كان ذلك بنسب قلیلة مقارنة بأشكال أخرى القاتل في بعض المؤسسات، و العنف حد 

  . مثل األوروبیةفي الدول  للعنف

  

  

                                                 
 .www.alkomate.net/vb/shouthread, p :7 , 23-01-2007 نقال عن: التربیة والتعلیم و العنف المدرسي"،" ،صعبإلین  -1
 .241مرجع سبق ذكره، ص  ،أحمد حویتي -2
 .241  ذكره، صمرجع سبق ، االجتماعیة و السلوك اإلنحرافي لتلمیذ المدرسة الثانویةئة نشالت عامر مصباح، -3
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و أشكال حسب الطرف أو ویشیر آخرون إلى أن العنف المدرسي یأخذ مظاهر متنوعة     

  :1الجهة التي تمارسه ومنها

    :العنف الخارجي* 

أمام المدرسة، فهي لیست بالضرورة عنفا مدرسیا یشمل كل أنماط العنف المشاهد       

 فباإلمكان أن تكون امتدادا للتصرفات العنیفة الخارجیة.

    :العنف في المدرسة* 

ینتج عن دمقرطة وتوسیع قاعدة التعلیم على اعتبار أن طبائع متعددة ستلتقي داخل       

اإلجتماعیة ستؤثر في  فسیة وشخصیتهم وخلفیتهم النبالتالي فإن عناصر حیاتهم، و المدرسة و 

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

   :العنف ضد المدرسة* 

یعبر عن سلوكات موجهة ضد النسق المدرسي مباشرة ( المدرسة، األساتذة، التالمیذ        

العنف الخارجي: عنف أمام أبواب  المدرسة ). وهناك من یطلق علیه المندمجین في قیم

  المؤسسة. 

  : عنف التالمیذ*

إن العنف الممارس من طرف التالمیذ یبرز كذلك في عدة أشكال ومظاهر، فهو       

یختلف من حیث األشكال حسب نوع الضحیة: تالمیذ، أساتذة، إداریین أو ممتلكات مدرسیة. 

  ذ هي:لعنف التالمی شكالوعلى هذا األساس توجد أربعة أ

  : العنف بین التالمیذ* 

مظاهر العنف التي یمارسها التالمیذ فیما بینهم، وتتراوح بین أفعال عنف بسیطة  تتعدد    

  ي. ویرى بعض الباحثین أن ـــــى إفساد الجو المدرسـوأخرى مؤذیة، ینزع التالمیذ من خاللها إل

غالبا ما تأخذ مظهرا غیر مكشوف خشیة العقاب أو التوبیخ. وقد یكون تعبیرا  هذه المظاهر

  عن السخط الذي یعانیه التلمیذ إزاء سلطة معینة سواء أسریة أو مدرسیة.

اشتباكات التالمیذ فیما بینهم، الضرب دد مظاهر العنف بین التالمیذ في: وهناك من یح     

  ات الغیر ــــــه، إتالف ممتلكــــى استعمالـــــأو التهدید باستعماله أو حتار السالح ـــــــــــــوالجرح، إظه

  

                                                 
، 2007-03-11، بتاریخ:  .www.Rezarg.com/debat/show.artنقال عن:  "العنف المدرسي والطفولة المستباحة" ،جیهان المشعان -1

 .15:30الساعة: 



 الفصل الثالث                              العنف المدرسي لدى تالمیذ المرحلة الثانویة  

118 

  

وتفشي اللصوصیة، االنتشار الواسع لأللفاظ البذیئة من خالل السب والشتم، اإلیماءات 

  والحركات التي یقوم بها التالمیذ والتي تبطن بداخلها سلوكا عنیفا. 

   :تجاه األساتذة ذعنف التالمی* 

هو الذي یحدث بین التالمیذ واألساتذة، ؛ و هد المؤسسات التربویة نوعا آخر من العنفتش    

بحیث یكون األساتذة هم الضحایا والتالمیذ هم الفاعلین. ومن مظاهره: سب األساتذة، التهكم 

  یة، رفض الخضوع للسلطة المدرسیة.والسخر 

  :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 

أكثر ضحایا العنف بمختلف أشكاله، مثلهم  ربویةالتربویون والمراقبون داخل المؤسسات الت

  هذه الظاهرة الخطیرة باالهتمام الجدي  تحظىسنوات األخیرة، ومع ذلك لم مثل التالمیذ في ال

أحد الطابوهات اد الحلول. و أكثر من ذلك تعتبر التشخیص، وٕایجو  في مجاالت الكشف

بفعل تحاشي المربین الحدیث عنها، الذین یعرفون مسبقا أنه مفروض علیهم أن یواجهوا 

  1وحدهم هذه الظاهرة.

له رأي مخالف لما سبق عندما یعتبر أن هذه الحاالت قلیلة جدا، مادام  غیر أن هناك من 

اإلداري من وجهة نظر التلمیذ هو رجل السلطة الموكول له تأدیب التلمیذ وتوقیفه عند حده 

  .2عندما یعجز األستاذ عن فعل ذلك

  :عنف التالمیذ تجاه الممتلكات المدرسیة* 

المدرسیة ینبع من  تأن عنف التالمیذ تجاه الممتلكا "دویك جواد حجازي ویحیى "یرى     

فشل التلمیذ وصعوبة مواجهة المدرسة والتأقلم معها، ولكن ال یوجد له أثر كبیر على نظام 

اإلدارة في المدرسة. ومن مظاهره: إتالف أثاث المدرسة، إتالف أدوات النشاط المدرسي، 

أو حتى على  ،ران والرسوم التشویهیةتشویه حوائط المدرسة من خالل الكتابة على الجد

  3.الكراسي والطاوالت، إلقاء الكراسي على التالمیذ وتكسیر زجاج النوافذ

  

                                                 
  ، 2005سبتمبر،  7، 4494، الخبر الیومي، العدد: "العنف المدرسي خطر جدید یتنامى في المجتمع الجزائري" ،نورالدین بن ناصر - 1

 .13ص 
، مجلة فكر ونقد، دار النشر المغربیة، السنة السادسة، العدد: "المظاهر، العوامل، بعض وسائل العالج" العنف المدرسي ،عبد المالك أشبهون 2

 .92، ص 2004، فیفري 56
 .319، ص 2004، المركز العربي الثقافي، المغرب، الطفل والتربیة المدرسیة في الفضاء األسري والثقافي، منى فیاض 3
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شارات المدرسي تتمثل في: ( السرقة، اإل أن مظاهر العنف "بن ققة سعاد"ترى و     

 واالیماءات، التدخین، الشتم والسب، الشغب، االتالف والتحطیم، الغش في االمتحانات،

  اللجوء إلى االنتقام، التحرش الجنسي باألطفال ).

كما أشارت إلى أن العنف المدرسي یأخذ أشكاال متعددة، وتم حصرها في األنماط     

اآلتیة: ( العنف الجسدي، العنف النفسي، العنف المتجسد في اإلهمال )، ومن ناحیة أخرى 

  .1یقسم إلى: عنف مادي وعنف معنوي

ق، نالحظ أنه كثیرا ما تطرح ظاهرة العنف المدرسي مشكل تحدید بناء على ما سب     

، خاصة إذا تعلق األمر بإنجاز دراسة میدانیة حوله، وهذا یرجع ربما إلى إیجاد مظاهرها

صعوبة لدى المهتمین والدارسین في وضع نموذج موحد ومحدد لمظاهر العنف المدرسي 

ات السابقة والتراث النظري حول هذا وأشكاله، إال أنه من خالل االطالع على الدراس

على النحو  في المرحلة الثانویة تصنیف مظاهر العنف المدرسي ترى الباحثةالموضوع، 

  التالي:

  من حیث الشكل: -

  العنف الجسدي ( البدني): -1

بالنسبة للعنف الجسدي ال یوجد هناك اختالف كبیر ومتباین في التعریفات التي كتبت     

إلى أي لبس في هذا  الباحثین حیث أن الوضوح في العنف الجسدي ال یؤديعلى أیدي 

  ة ــلعدد من التعریفات العنف الجسدي: هو استخدام القوة الجسدیالتعریف، وهنا تعریفا شامال 

-Inflicted)جل إیذائهم وٕالحاق أضرار جسمیة لهم ما یدعى أبشكل متعمد تجاه اآلخرین من 

injury)  لوي عضو أو عوجه، وذلك كوسیلة عقاب غیر شرعیة مما یؤدي إلى اآلالم و

  أوجاع ومعاناة نفسیة جراء تلك األضرار كما ویعرض صحة الطفل لألخطار.

رفسات  الجرح، الحرق أو الكي بالنار، –من األمثلة على استخدام العنف الجسدي     

لوي ألعضاء الجسم، دفع الشخص، أو األدوات،  ) باألیدي ( كالضرب ضربال ،باألرجل

  2.القرص الشعر، شد : الصفع، لطمات، وركالت، ومن أمثلته كذلك

  

                                                 
، مجلة العلوم االنسانیة واالجتماعیة، "  - تشخیص للواقع واقتراح للحلول –صورة العنف المدرسي في الصحافة المكتوبة "  ،بن ققة سعاد - 1

 .90 -88 ، ص ص2014، جوان، 15العدد: 
، جامعة دمشق، مداخلة بالملتقى الدولي األول " العنف و المجتمع "، جامعة محمد تأثیر العنف المدرسي على شخصیة التالمیذ ،كامل عمران -2

  . 123، ص 2003مارس،  10-09بسكرة،  -خیضر
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  :) المعنوي العنف النفسي ( -2 

علیه بالعنف الفكري أو الذهني، وهو عنف تمارس من خالله سلطة على  ویصطلح     

األفكار والمشاعر وتكبح فیه المبادرات الذهنیة واختبارات األفراد والجماعات وفرض تبعیة 

  اآلخر ألفكار معینة دون غیرها.

س قاییوالعنف النفسي قد یتم من خالل عمل أو االمتناع عن القیام بعمل وهذا وفق م     

ر النفسي، وقد تحدث تلك األفعال على ید شخص أو مجموعة مجتمعیة ومعرفة علمیة للضر 

) مما یؤثر على  من األشخاص الذین یمتلكون القوة والسیطرة لجعل طفل متضرر ( مؤذي

الجسدیة، كما ویضم هذا التعریف وتعاریف أخرى السلوكیة، الوجدانیة، الذهنیة، و وظائفه 

قائمة بأفعال تعتبر عنف نفسي مثل : رفض وعدم قبول الفرد، إهانة، تخویف، تهدید، عزلة، 

استغالل، برود عاطفي في التعاطي مع اآلخرین، صراخ، سلوكیات تالعبیة وغیر واضحة، 

نضیف إلى ما سبق أن فرض  ، كما1تذنیب الطفل كمتهم، المباالة وعدم االكتراث بالطفل

  اآلراء على اآلخرین بالقوة هو أیضا نوع من أنواع العنف النفسي.

: اإلذالل، السخریة من التالمیذ أمام الرفاق، نعته ونجد من أمثلة العنف النفسي كذلك   

بصفات مؤذیة، احتجازه في الصف، القساوة في التخاطب معه، انتقاده باستمرار، التمییز 

  وآخر، عدم احترامه، عدم تقدیر جهوده. بین طفل 

  العنف اللفظي ( الشفوي): -3

اآلخرین عن طریق الكالم كما هو واضح من المفهوم أنه عنف یهدف إلى اإلیذاء من       

و النبذ والتحقیر، ولیس استخدام العنف اللفظي هو  ( كسب الدین ) السب والشتم -واأللفاظ

  و غیرها من األنواع التي تلحق الضرر باآلخرین وذلك دون تهدید باستخدام العنف البدني أ

استخدام العنف اللفظي، ونجد أن هذا النوع من العنف عادة ما یسبق العنف البدني، 

فاإلنسان هنا یعد في محاولة إلى كشف قدرات وٕامكانیات األفراد اآلخرین، وذلك قبل اإلقدام 

، والشتم والسخریة، والتهدیدد حدود الكالم الذي یرافق الغضب، على العنف البدني، ویقف عن

وهو كذلك یمكن أن یكون یذاء أو خلق جو من الخوف، ....الخ. وذلك من أجل اإلاالستهزاء

   2موجها للذات أو لآلخرین.
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  :العنف الرمزي -4

المقنع، وال هو أحد مظاهر العنف، ویسمى كذلك بالعنف الغیر مباشر أو الخفي أو     

  یكون بشكل صریح ومباشر، وهنا عدة تعاریف له منها :

في واستبدادي یترجم بفرض القوة والسلطة على عنف تعسعرفه بوردیو على أنه: "   

االستبداد كغیره و  ". وفي هذا التعریف یتقاسم العنف الرمزي صفة التعسفأشخاص آخرین

الضرر ى هدفها الذي هو إلحاق األذى و ـي یتفق الكل علـمن أصناف العنف األخرى، والت

  بالغیر.

جملة من الرموز واإلشارات والدالالت هدفها فرض قوة : "وعلیه فإن العنف الرمزي هو     

  ."أو سلطة بطریقة غیر مباشرة، وتلك الدالالت إنما تحمل في طیاتها العدید من المعاني

ومن خالل جملة التعریفات التي سبق ذكرها، نستشف من ذلك عدة نقاط یمكن أن  وعلیه    

  1:تكون بمثابة صفات أو خصائص للعنف الرمزي

إن العنف الرمزي كسائر أنواع العنف یشترك معهم في الهدف و الذي هو إلحاق األذى و  -

  ضح تماما.الضرر باآلخرین، ویختلف عنهم من حیث آدائه وصورته ألنه خفي وغیر وا

وز والمعاني التي ـة الرمـادا إلى طریقته وٕالى جملـوة وتأثیر كبیر استنـالعنف الرمزي ذو ق -

  یحملها.

 إن العنف الرمزي یتخذ عدة أشكال وعدة خصائص وأهمها الترمیز. -

 العنف الرمزي یهدف إلى فرض السلطة و النفوذ بطریقة تعسفیة واستبدادیة. -

الرمزي یشمل التعبیر بطرق غیر لفظیة كاحتقار األفراد اآلخرین أو توجیه اإلهانة  العنف -

لهم كاالمتناع عن النظر إلى الشخص الذي یكن العداء له أو االمتناع عن تناول ما یقدم له 

 أو النظر بطریقة ازدراء وتحقیر. 

  العنف المادي: -5

كأن یلحق األذى باألشخاص في هو العنف الذي یخلف أضرارا مادیة ملموسة، و      

أجسادهم مثل االعتداء بالضرب والجرح و القتل...إلخ، أو إلحاق األذى بالممتلكات مثل 

  المتنقلة، سرقة األشیاء أو تخریبها، إتالف بعض المواد مثل رق المزارع و العقارات الثابتة و ح

  

                                                 
1  Myriam watthee-delmotte : la violence représentation et ritualisations, l’harmattan, france, 2002, p : 17. 
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كذلك تظهر لدى التالمیذ أو في المؤسسات التربویة بصفة  ،1الوثائق أو الغذاء أو غیرها

  :األخرى وهي تتمثل في اآلتي لعامة ثالثة أشكال إلى جانب األشكا

 العنف الناتج عن استفزاز:  - أ

الذي یكون ناتج بسبب وجود دافع قبلي لهذا العنف وهو العنف الذي یسعى  أي العنف     

التلمیذ من خالله إلى الدفاع عن نفسه ضد اعتداءات وتهدیدات اآلخرین. أي أن هذا العنف 

  هو عنف دفاعي یستخدم لرد االعتداءات التي یتعرض لها التلمیذ أي أن هناك سبب 

اولة اآلخرین االعتداء على التلمیذ، وتظهر نتیجة ونتیجة یظهر السبب في االستفزاز ومح

ذلك العنف الذي یلجأ إلیه التلمیذ لرد هذا االعتداء وهذا في حد ذاته یدل على أن هناك دافع 

  2.رئیسي للعنف

  :العنف الناتج عن غیر استفزاز - ب  

قرانه و أیهدف التلمیذ هنا ومن خالل هذا النوع من العنف إلى السیطرة والتسلط على     

إزعاجهم أو إغاظتهم أي أن العنف هنا یرجع سببه إلى الشخص أو التلمیذ المتسلط دون 

وجود سبب لدى الضحیة ویظهر هذا العنف في مرحلة المراهقة عندما یحاول التلمیذ في هذه 

  3.المرحلة إثبات الذات

 العنف المصحوب بنوبة الغضب: -ج

تحطیم وٕاتالف األشیاء من حوله كإتالف ممتلكات لتلمیذ إلى أ افي هذا النوع یلج    

أي أن هذا العنف یقوم به التلمیذ عندما ال  ،المدرسة وٕاتالف وتحطیم سیارات المعلمین

یستطیع توجیه هذا العنف إلى مصدر العنف األصلي خصوصا عندما یكون هذا المصدر 

التلمیذ إلى هذا النوع من العنف  یلجأ أیضا ،ةی(أي مصدر العنف) هو السلطة المدرس

رغبته في اإلیذاء وكراهیته للجمیع ولآلخرین، یعرف هذا العنف بالعنف المادي  كتعبیر عن

  4.الذي یقصد منه إفساد الممتلكات الخاصة باآلخرین
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  من حیث األداء: -

 بل إن تصرفات وسلوكیات اإلنسان لیست دائما في شكل فردي أو في شكل جماعي،     

  نه یقوم بها الفرد بمفرده تتصف بالفردیة أي أ إال أن هناك أعمال ،أنها مزیج بین هذا وذاك

وهناك أشكال من السلوك اإلنساني یتم في شكل جماعي ومن هذه السلوكیات السلوك 

  .العدواني والعنف

   العنف الفردي: -1

 والعنف الموجه من فرد إلى فرد آخر وهو یظهر غالبا في مجاالت الحیاة الیومیة  وهو     

السلوك  األفراد الذین یرتكبون هذا النمط من العنف یتصفون بخصائص تجعلهم یتجهون إلى

  1:وینقسم هؤالء األفراد إلى ثالث فئات هي العنیف

  :الفئة األولى

األفراد الذین یصبح العنف جزءا أساسیا من سلوكیاتهم لتحقیق رسالتهم وغایاتهم  هم     

  هؤالء من ذوي الخلق المتسلط. واومطالبهم ویمكن أن یكون

  : الفئة الثانیة

هم األفراد و األشخاص الذین یستخدمون العنف لتوكید وتعزیز الذات أمام أنفسهم وأمام      

ع ) ویفسر هذا الوض سلوك عندما یشعرون بشيء من النقصون إلى هذا الؤ اآلخرین ( یلج

  نه نوع من العالقة التعویضیة بین تقییم الذات المنخفض وبین العنف.أ

  : الفئة الثالثة

هم األفراد الذین یتصفون بالشخصیة العنیفة وهم أولئك الذین ال یعملون حسابا إال     

وحاجات اآلخرین، حیث یمارس البعض ألنفسهم وحاجاتهم ومطالبهم دون اعتبار لمطالب 

ٕاثارة الفزع واستغالل ارسة العنف و من هؤالء األفراد البلطجة حیث یجدون اللذة من مم

  اآلخرین.

 یة في حالة عدم استجابة الغیر إلتباعكوسیلة عقاب إلیه تستخدم هذه الفئة العنف وتلجأ    

ع التالمیذ في المدرسة أو مع : العنف الذي یستخدمه التالمیذ ممثال ذلكاحتیاجاتهم و 

  المعلمین. 

  

                                                 
 . 119-118ص  ، صمرجع سبق ذكره ،عزت سید اسماعیل -1
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   العنف الجمعي: -2

باستخدام القوة  عنف تقوم به مجموعة من األفراد ضد فرد أو مجموعة أفراد آخرینوهو      

 وعادة ما یقوم على شعور ثابت یرفض الوضع القائم التي ترمي إلیه الخ،..دید.التهو 

، أو أن تمارس طرف مجموعة ضد الدولة س العنف منأن یمار  الجماعة، ومن مظاهره

  الدولة العنف ضد األفراد...الخ ومن أمثلة ذلك اإلرهاب والعصابات. ومعروف أن العنف قد

رب التي تستخدم القتل والتدمیر والتخریب جماعیا كما هو الحال في الح یكون فردیا أو 

والتخریب كما یحدث  الجماعي، وقد تتعرض بعض الجماعات للسلب والنهب والسرقة والقتل

في  هالحظالعصیان والتمرد الجماعي مثلما ن في حاالت المظاهرات الصاخبة أو حاالت

  1.كثیر من الدول المتقدمة منها والمختلفة

  2: ویمكن تقسیم العنف إلى:من حیث أسلوب األداء -

  عنف مباشر: -1

العنف الموجه للمصدر المتسبب في إنتاج السلوك العنیف، على اعتبار أن ممارسة  وهو  

العنف كسلوك عدواني، یكون في الغالب رد فعل لسلوك أو أفعال من طرف أو من أطراف 

  أخرى.

  عنف غیر مباشر: -2

وهو العنف الموجه نحو جهة أخرى لها عالقة بالمصدر األصلي المتسبب في السلوك    

، ویطلق على هذا النوع بالعنف الخفي أو المقنع، بحیث ال یظهر بشكل مباشر وٕانما العنیف

رات یحاول العنیف من خاللها إلحاق األذى واأللم بغیره فردا كان أو جماعة شعن طریق مؤ 

دون أن یتصدى له وجها لوجه، لذلك یسمیه البعض اآلخر بالعنف الرمزي، والذي هدفه 

المواجهة  یمكننا القول عن العنیف المباشر هودي أو نفسي بینما إلحاق األذى سواء كان ما

الصریحة ما بین العنیف وضحیته مهما كان فردا أو جماعة، وعادة ما یكون األلم والضرر 

  مادي وجسمي أكثر منه نفسي.
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 العنف المدرسي: ظاهرة المؤدیة إلى األسریة العوامل  -1-5

أسباب العنف داخل المدارس من مدرسة ألخرى، ولهذا یمكن القول أن العنف  تختلف    

داخل المدارس له أسباب وعوامل مختلفة تختلف باختالف البیئة الداخلیة والخارجیة 

للمدرسة، منها عوامل أسریة وعوامل مدرسیة وعوامل تتعلق بجماعة األقران...وأخیرا عوامل 

  اعل الفرد مع البیئة فال شك أن الخطوة ــــالعنف هو دالة تف، وحیث أن سلوك تتعلق بالمجتمع

األولى نحو الوقایة من العنف هو تحدید وفهم العوامل واألسباب التي تسهم في حدوث 

  العنف، إذ أن الوقایة من العنف تعتمد في جزء كبیر منها على فهم أسبابه، فالعنف المدرسي 

وسنتطرق في یكن أحداث معزولة بل هو جزء من مشكلة العنف العام في المجتمع.  لم

   دراسة هذا العنصر إلى نتائج بعض الدراسات السابقة كما یلي:

الكامنة وراء انتشار ظاهرة العنف  أهم األسباب "حسونة وآخرونالسید محمد " ترجع دراسة   

دراسة أجریت "، "العنف في المدرسة الثانویة بعنوان مفي كتابه لدى التالمیذ محلیا وعالمیا

  1ما یلي:  إلى" ظاهرة العنف بین طالب المرحلة الثانویة" بمصر بعنوان: 

إن األسرة هي المسؤولة عن تربیة وتنشئة التلمیذ قبل أن یذهب إلـــى  أسریة: عوامل - 

العنف اللفظي أو العنف البدني كوسیلة ؛ وهــــي المسؤولة أیضـــــا عن استخدام التلمیذ درسةالم

التي قد تنشب بینه وبین ممن یختلف معهم في الرأي. ویتجسد ذلك في  ،لحل الخالفات

  النقاط التالیة:

ومتابعة سلوكیاتهم وتوجیههم التوجیه  انشغال بعض اآلباء واألمهات عن رعایة أبنائهم -

 التربوي السلیم بسبب العمل خارج البیت.

اء ـــــسواء بین الزوج والزوجة أو بین اآلب بعض العالقات األسریة واضطرابها تفكك -

 اء.ــواألبن

  اجتماعیة كثیرة. لعوامل اقتصادیة و األسر انهیار تقسیم العمل داخل بعض -

  وعجز بعض اآلباء عن توفیرها.زیادة المطالب االقتصادیة داخل األسرة  -

من التالمیذ تعویضــــــا لهم عن غیــــــاب  بعض األسر في اإلنفــــــاق على أبنائهــــا مبالغــــة -

  األب أو كلیهمــــــا وعدم تفرغهما لرعایتها.

  

                                                 
 .13،12محمد السید حسونة وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص ص   - 1
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بسبب كثرة العمل أو ضیق الرزق أو التغیر في القیم، حیث  زیادة التوتر داخل األسرة -

ا ـــة سیئة نتج عنهــــمنها معاملة األبناء بطریقانعكست هذه التوترات في العدید من المظاهر، 

  كثیر من السلوكیات غیر السویة.

ة واإلنسانیــــة داخل بعض األسر واإلعالء من القیم المادیـــــة ــــضعف تــــأثیر القیم الدینی -

  اإلنفاق علـــى حساب القیم الروحیة واألخالقیة. :مثل

ة ــــــا المستویات االقتصادیـــــي تنخفض فیهــــــلبیئات التو بخاصة في ا جهل كثیر من األسر -

  واالجتماعیة والتعلیمیة.

ى ـــــي عصابات، أو اإلقدام علـــــانخراط بعض التالمیذ ف يــــقد تسهم األسرة المتصدعة ف -

ولید العنف داخل ــــلت اةـــــة تكون مدعـــــات المنحرفــــــدرة، ومثل هذه السلوكیـــــشراء العقاقیر المخ

  1المدرسة.

 محمد حسونة وآخرونأیضا من العوامل األسریة المحدثة للعنف المدرسي كما ذكرها      

" دور المدرسة ة أجریت بمصر بعنوان: ــــــدراس"، ةـــي المدرسة الثانویـــالعنف ف" مفي كتابه

   2ما یلي:الثانویة في الحد من ظاهرة العنف بین طالب المرحلة الثانویة" 

فاألبناء یستطیعون  سوء معاملة اآلباء لألبناء في الطفولة ومشاهدة العنف في األسرة: -

  تعلم العنف إذا كانوا قد شاهدوا العنف بین الوالدین أو تعرضوا هم أنفسهم للعنف.

من المتغیرات التـــــــي ضعف الرقابــــة الوالدیة وغیاب أحد الوالدین عن األسرة لفترة طویلة  -

 .ترتبط بالعنف لدى التالمیذ

فاألسرة كبیرة العدد ال ي، ـــــحجم األسرة وبنائها له عالقة باندماج التلمیذ في العنف المدرس -

ا مقارنة باألسرة الصغیرة، فغالبا ما یؤدي تستطیع توفیر الحاجات الجسمیة والنفسیة ألبنائه

تفكك األسرة والشجار والخصومات المستمــــرة وغیــــــاب أحد الوالدین أو كلیهمــــــا مدة طویلة أو 

  الطالق، إلـــــى افتقار الطفل إلـــــى اإلحساس بــــــاألمن واالستقرار االنفعالي.

عد أسلوب ـــإذ ی ة له صلة كبیرة بالعنف لـــدى التالمیذ،ـــــة األسریـــكما أن أسلوب التنشئ -

التنشئـــــــة المتبع داخل األسرة من أهم وأخطر العوامل في ظهور السلوك العنیف، إذ التربیــــة 

  ه ـــــــه وأعمالـــــاتـــــرد وطرق تفكیره وتصرفة الفـــــــة مسؤولـــــــة بشكل رئیســــــي عن شخصیــــالعائلیـــ

                                                 
 
 .149، 148،  مرجع سبق ذكره، ص ص: محمد السید حسونة وآخرون -  2
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دین ــــة كالعنف أو غیره، فاألسلوب االستبدادي والتسلطــــي للوالدین وتذبذب آراء الوالــــــالمنحرف

دي الضعیف ـــــد الجنسین، أو أسلوب التعصب واإلشراف الوالــــل طفل من أحــــوأسلوب تفضی

تسم بالسلبیــــــة والتساهل والتسامح مع واالنضبـــاط الوالدي القاســــي واتجاهات الوالدین التـــــي ت

  .ؤسسة التربویةالعنف الصادر عن المراهق یؤدي إلى تشجیعهم على ممارسة العنف في الم

  النظریات المفسرة للعنف المدرسي: -1-6

رة ذلك باعتباره ظاهرة جدینظریا، و عدیدة هي المقاربات التي تناولت ظاهرة العنف     

ة التي تراكم فیها وعي خیر الموضوعیة والرصینة خصوصا في السنوات األبالدراسة العلمیة 

نه قد مس صمیم المجتمع البشري من خالل أكادیمیین بخطورته على اعتبار العلماء واأل

  1...نعني بذلك المدرسةفي أكثر المؤسسات قداسة ورمزیة و تفشیه 

من التخصصات و ید المجتمع، عملت عدداعیات السلبیة على حیاة الفرد و نظرا لتو 

التمحیص في محاولة المشارب الفكریة والعلمیة على تناول "العنف المدرسي" بالدراسة و 

الحد من انتشاره. وسنحاول فیما سیأتي أن نستعرض بعض هذه المقاربات النظریة فسیره و لت

  التي تناولت العنف في سیاقاته المدرسیة.

 التفسیرات االجتماعیة للعنف: -1-6-1

 النظریة الوظیفیة و تفسیر العنف:  - أ

عتماد المتبادل بین اإل جزاء في كل واحد وة تكامل األتقوم هذه النظریة على فكر و      

جزاء من شأنه أن ي تغیر في أي أحد األأللمجتمع الواحد، لذلك فإن  العناصر المختلفة

له داللة داخل  أن العنفتنظر الوظیفیة إلى بالتالي و  ،خرىجزاء األتغیرات في األ یحدث

توازن عناصر هذه النظریة بالطرق التي تحافظ بها على  أیضا السیاق االجتماعي، وتهتم

الجماعات  مجتمع أوالثبات النسبي للالسلوك والتكامل و أنماط و  البناء االجتماعي،

ساس ینظر الوظیفیون أیضا للعنف على أن له داللة داخل االجتماعیة، وعلى هذا األ

أن یكون نتاجا لفقدان اإلرتباط بالجماعات اإلجتماعیة التي  الجتماعي، فهو إماالسیاق ا

تنظم وتوجه السلوك، أو أنه نتیجة لفقدان المعاییر ونقص التوجیه و الضبط اإلجتماعي 

ومن جهة أخرى نجد أن بعض األفراد قد یتخذون من العنف أسلوب للحیاة ویلجؤون إلى 

  دم معرفتهم طریقة أخرى للحیاة غیر السلوك المتسم بالعنف، العدوان على اآلخرین نظرا لع

                                                 
  .31، ص 2012، دار نقوش عربیة، تونس، 1، طالمدرسي (االبعاد المنتجة ومشاریع الحلول) العنفمحمد محرز الهاني،  -1
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وهكذا فإن معظم السلوك الذي نسمیه سلوكا منحرفا یعكس القیم اإلجتماعیة للمجتمع الذي 

یحدث فیه، أو الذي یتضمن على األقل تأثیرا للخروج على ما تعارف علیه هذا المجتمع 

   1من مقاییس سلوكیة.

  نظریة الضبط االجتماعي و تفسیر العنف: - ب

من بین النظریات السوسیولوجیة التي تنظر إلى   Control Theoryتعتبر نظریة الضبط     

ویرى أصحاب هذه النظریة أن العنف  جتماعيلى اعتبار أنه استجابة للبناء اإلالعنف ع

غریزة إنسانیة فطریة تعبر عن نفسها عندما یفشل المجتمع في وضع قیود محكمة على 

أعضائه. ویذهب أصحاب نظریة الضبط إلى أن خط الدفاع األول بالنسبة للمجتمع یتمثل 

لوكهم عن في معاییر الجماعة التي ال تشجع العنف. فأعضاء المجتمع الذین ال یتم ضبط س

طریق األسرة وغیرهما من الجماعات األولیة، یتم ضبط سلوكهم عن طریق رجال الشرطة و 

جتماعي الرسمیة، وعندما تفشل هذه انون، أي عن طریق وسائل الضبط اإلالخوف من الق

  .2الضوابط الرسمیة، یظهر سلوك العنف بین أعضاء المجتمع

 إلى  بإرجاعهتفسیر سلوك العنف واالعتداء أیضا تسهم نظریة الضبط االجتماعي في      

 م المجتمع ومعاییره في شخصیةاستدخال قی فشل المجتمع في عقلنة وضبط السلوك و

ذا إ و  .ما هو غیر مقبول من أشكال السلوكهو مقبول و  سان عن طریق تحدیدها لماناإل

      3.نف یعبر عن نفسه في مظاهر مختلفةن سلوك العإفشلت هذه المؤسسات، ف

 –نف والع –راف نحجتماعي من افتراض مؤداه أن الدافع لالیة الضبط اإلر وتنطلق نظ       

الشيء  متثال هياإل ى أن الطاعة وإل، كما تذهب فرادشيء طبیعي یوجد لدى جمیع األ

  : أنماط من الضبط على النحو التالي، وهناك ثالثة الذي یجب أن یتعلمه الفرد

، ي توضع أمام الفردــــالتى الضوابط ــــــلإ، یشیر اهريــــــأسلوب ظوهو  :الضبط المباشر  - أ

 . لتي تحرم أنواعا معینة من السلوك، أو صور للعقاب المختلفةمثل القوانین الرسمیة ا

  

                                                 
 .24 مرجع سبق ذكره، ص ،اجالل اسماعیل حلمي -1
 .105مرجع سبق ذكره، ص  ،محمد سعید ابراهیم الخولي -2
 .103، ص  بق ذكرهمرجع س، عنف المؤسسة ومأسسة العنف)سیكولوجیة العنف (أحمد أوزي،  - 3
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: وهو یركز أساسا على االرتباط العاطفي بالوالدین وبأشخاص الضبط غیر المباشر  - ب

 محافظین. 

لى الشعور الذي یكون لدى الفرد، والذي یعمل على إ: وهو یشیر الضبط الذاتي -ج

، وبذلك منه دما تندمج القواعد والقوانین في نفس الفرد تصبح جزءاعنتوجیه سلوكه، ف

ي یجب ، ولكن القانون هو الشيء الصحیح الذن انتهاكه غیر شرعيالقانون لیس أل یطیع

   1.أن یتمسك به

لى الطبیعة البشریة من خالل وجهة إن نظریة الضبط االجتماعي، تنظر إوباختصار ف     

خالقي قائم، و أسوي، فمن خالل وجود نظام مر طبیعي و أن االنحراف أالنظر التي تفترض 

اجتماعیة تزید من سة جد نظریة الضبط االجتماعي مؤسطار مرجعي تقلیدي في المجتمع، تإ

  وث درجة أكبر من االنحراف.بحد -قوة الرابطة الضعیفة بصورة آلیة

ول بالنسبة جتماعي األن خط الدفاع اإلألى إجتماعي یؤكد أصحاب نظریة الضبط اإلو    

نه سلوك غیر تي ال تشجع على العنف وترفضه، ألللمجتمع یتمثل في معاییر الجماعة ال

 مقبول و مستهجن اجتماعیا.

ال وهي أول مؤسسة أانطالقا من  جتماعيل مؤسسات الضبط اإلوعلیه یجب تفعی     

لى المؤسسات الضبطیة الخاصة بالدولة، وهذا حتى یتم حصر ومضایقة إسرة وصوال األ

ینفلت الوضع في العمل على ردعها حتى ال تتفاقم و غیر السویة و لسلوكیات العنیفة و ا

  المستقبل.

ف، و یؤكد وقوع العن العقوبة) تقلل من احتمالیةجتماعي (ومن هنا فإن عملیة الضبط اإل    

ن التدخل للتعامل مع حاالت العنف یمكن أجتماعي على أصحاب نظریة التبادل والضبط اإل

  سرة أسلوب سري والمجتمعي، وذلك من خالل تعلم أفراد األن تتم على المستوى الفردي واألأ

  

                                                 
، 55، ص ص 2009، عالم الكتب، القاهرة، سیكولوجیة العنف ضد األطفالرشاد علي عبد العزیز موسى، زینب بنت محمد زین العایش،  - 1

56. 



 الفصل الثالث                              العنف المدرسي لدى تالمیذ المرحلة الثانویة  

130 

  

  

والمجتمعیة  سریةف، وتوفیر المساندة األالعنو لى استخدام القوة إحل الخالفات دون اللجوء 

  سریة.وتخفیف الضغوط األ

ن تركز على تحقیق أن عالج مشكلة العنف ینبغي أ -أصحاب هذه النظریة–كما یرون   

  هداف رئیسیة هي:أثالثة 

 خفض حجم المكافأة التي یحصل علیها الشخص نتیجة ممارسته للعنف. -

 زیادة حجم تكالیف ( العقوبة) العنف. -

 1عملیات الضبط االجتماعي. تعزیز -

لى نسق إصدقاء األسرة و نساق صغیرة مثل األأنساق من علیه حیث تتراوح هذه األ ثرتأ

  المجتمع.كبر منها مثل المدرسة و أ

  نظریة العنف الرمزي عند بییر بوردیو: -ه    

یا في تناوله للمسألة موضوعا محور  "Bourdieu"" نف الرمزي عند "بوردیوشكل الع    

موضوعیا نوع من قد عرض النشاط التربوي على أنه "نتاج، حیث نجده عادة اإلإ التربویة و 

  2."العنف الرمزي، و ذلك بوصفه فرضا من قبل جهة متعسفة لتعسف ثقافي معین

الفاعلون بداخلها ال یقتصر على ویة و العنف الرمزي الذي تمارسه المؤسسات التربو     

" أعضاء المجموعة عدى ذلك لیشمل كما یقول "بوردیو، بل یتالمدرسة كمؤسسة تربویة

و من قبل أالتربیة العائلیة)، ماعة أو طبقة معیلة هذه المهمة (جبها یط حالعائلیة التي ت

و أكلیة  و غیر مباشرة،أیعتمد عمالء تخولهم هذا الشأن، مؤسسة تضطلع بصورة مباشرة 

شارة حصریة، على أي إفي حال وجود  الإتربیة مؤسسیة)، وكذلك جزئیة، بوظیفة تربویة (

لى معاودة انتاج نموذج التعسف الثقافي الخاص بالطبقات إنشاط تربوي سواء أكان یهدف 

      3و بالطبقات المغلوبة.أالغالبة 

                                                 
 .270، 269، ص ص بق ذكرهمرجع سجمال معتوق،  - 1
 .7، ص 1997نظیر جاهل، المركز الثقافي العربي، بیروت،  :، ترجمةالعنف الرمزي (بحث في أصول علم االجتماع التربوي)بییر بوردیو،  - 2
 .335، 334، ص ص بق ذكرهرجع سمجمال معتوق،  - 3
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رادها، حیث نجد على أفكمؤسسة تربویة تمارس عنفا رمزیا خاصا اتجاه  فاألسرةعلیه و      

تلفة عن تلك التي بناء الذین هم بطالین بكیفیة مخیتصرفون مع األولیاء ن األأسبیل المثال 

 - بناء البطالینلى األإبناء الذین یمارسون عمال مأجورا، حیث ینظرون یسلكونها مع األ

شعارهم إخیرة على ذه األینعتوهم بنعوت ال تلیق، تعمل هنظرة دونیة و  -العاطلین عن العمل

  نف الرمزي.شكال العأبالالقیمة و هذا شكل من 

قریبة جدا رة لهذا النوع من السلوك شبیهة و و النظریة المفسأن العنف الرمزي أهنا نالحظ    

فراد جتماعیة التي یتلقاها األجتماعیة، كما تعد التنشئة اإلو التسمیة اإلأمن نظریة الوصم 

اهر المختلفة للعنف ــــر المظى و المباشرة في انتشاـــوللة األعبر المؤسسات التنشیئیة المسؤو 

األلم باآلخر عن طریق لى الحاق األذى و إفالعنف الرمزي یهدف في نهایة المطاف  ي.الرمز 

  1و التربیة بشكل عام.أالكالم 

مواضیع حول العنف الرمزي " هذه في دراسة ستفادة من نظریة "بوردیواإلكما یمكن     

الممارس من طرف أو  المدرسة،سرة، كذلك العنف الرمزي الممارس من طرف داخل األ

زیاء، العنف الرمزي الرمزي الممارس من طرف الموضة وعالم األ عالم، العنفوسائل اإل

مواضیع المتصلة و اللهجات األخرى و غیرها من الأالخاص بكل لغة على حساب اللغات 

  2التنشئة.بكل من الثقافة و 

  نظریة األنومي و تفسیر العنف: -د

هذا المصطلح لإلشارة إلى حالة من الصراع بین الرغبة في إشباع  "دوركایم"استخدم     

وقد أشار دوركایم  بین الوسائل المتاحة إلشباع تلك االحتیاجات.و االحتیاجات األساسیة للفرد 

من الالمعیاریة األخالقیة باعتبارها أنومیة فعندما یفتقر المجتمع إلى مجموعة من إلى حالة 

، یصبح حالة من سلوكیة الطبیعیة والواجب اتباعهاحدد له األنماط الالمعاییر التي ت

  الالمعیاریة األخالقیة أي فقدان المعاییر األخالقیة.

                                                 
 .335، 334، ص ص بق ذكرهجمال معتوق، مرجع س  - 1
 .340، 339المرجع نفسھ، ص ص  -  2
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"یوجد داخل كل جماعة میل جمعي إلى السلوك التوافقي، وهذا المیل " دوركایم"یقول      

 یخص الجماعة ككل، ومصدره میل كل فرد أكثر من كونه نتیجة له.

ویتشكل هذا المیل الجمعي من تیارات األنانیة أو الغیریة، أو األنومي التي تنتشر في     

المجتمع. إن مثل هذه اإلتجاهات في الكیان اإلجتماعي تؤثر في األفراد، ومن ثم تدفعهم 

  .1إلى االنتحار

  نظریة الصراع وتفسیر العنف:   - ه

ن العنف الذي یحدث في أساسیة هي أصحاب نظریة الصراع على مسلمة أیركز      

  ات من عدم ـــــــقلیي منه األــــى ما تعانــــلإ باإلضافةي، ــــا هو میراث للظلم التاریخـــنمإالمجتمع 

مما  ؛القوة، مازال الكثیر یعیشون تحت خط الفقرلحصول على نصیب عادل من الثروة و ا

اج ن العنف نتألمة التي یركزون علیها هي حترام، فالمسیكنون للقانون قلیال من اإلیجعلهم 

سلحة التي ن ضحایا القهر یستخدمون غالبا األإبل  القهر الذي یتعرض له الناس، و

االحباط الذي یعانون منه فهم یحتدون نهم تحت ضغط االضطراب و أو أاستخدمت ضدهم 

لتفسیرات هذه  شخاص الذین یقهرونهم. وطبقام بدال من األصدقائهم وجیرانهأغالبا في وجه 

تقطن مناطق سكانیة عشوائیة مزدحمة تعاني  ألسرن معظم التالمیذ ینتمون إالنظریة، ف

ة قتصادي، وهذا التفاوت في الثرو اإل جتماعي والمستوى اإل انخفاضنقص الخدمات نتیجة 

  2الغنیة یزید من استعمالهم للعنف.و الدخل بین الطبقات الفقیرة و 

  تفسیر العنف في النظریة النفسیة: -1-6-2

  نظریة التحلیل النفسي: -أ

تقوم مقاربة التحلیل النفسي للعدوان على اعتباره نزعة فطریة غریزیة لم تستطیع الذات      

عالء، و استبدال النزعة العدوانیة، و اإلأالسیطرة علیها عن طریق التسامي و األنا ضبطها و أ

معاییر المجتمع و دینه وحضارته، بسلوك وشهوانیة ال تقبلها قیم و بدائیة التي تعتبر طاقة 

  قیمه.مقبول یتفق مع منتظرات المجتمع و 

  

  

                                                 
 .64فوزي أحمد بن دریدي، مرجع سبق ذكره: ص:  -  1
 .14:16، الساعة، 2017-12-26، بتاریخ، www. Blogspot.com ، نقال عن:سي"عنف المدر النظریات المفسرة لل"ایجي دبلیو،  -2
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الثة قوى دینامیة. نسان نظرة طبوغرافیة مكونة من ثلى شخصیة اإلإینظر التحلیل النفسي    

ن إف الغریزیة المندفعة، ذا كانت الهو تشكل القوة النفسیةإلى. فعنا األاأل  نا واأل وهي الهو و

قیم ومعاییر و في ذلك، مبادئ  من اندفاعها، معیارها فیخفالتنا تقوم بمحاولة الجامها و األ

الدینیة و على یجسد المبادئ الخلقیة و نا األساس. فاألعلى، التي تعتبر مرجعه األنا األاأل

على الضعیف قد نا األاألن إالشخص عبر عملیة التربیة. لذا ف القیم االجتماعیة التي تمثلها

لى عدم القدرة على السیطرة على دوافعه العدوانیة، مما یترك الهو یتصرف إیقود الفرد 

" S. Freud" "سیجموند فروید" ینظر التحلیل النفسي، خاصة في شكله الفرویدي تصرفا غریزیا.

بیولوجیة من طاقة  دوافع السلوك التي یراها تتبع إلى) من ناحیة ثانیة، 1856-1939(

  عامة.

  ین:عیمكن التمییز فیها بین نو      

  دوافع الحیاة، وهي دوافع البناء؛ -أ

هي تعبر عن نفسها في شكل سلوك عدواني، الهدم و دوافع الموت، وهي دوافع الموت و  -ب

مستودع هذه القوى هو و الحقد والكراهیة أو القتل. و أقد یأخذ صورة الغضب الشدید 

 الالشعور.

العدوان لیه فروید، تصورها للعنف و إلى ما ذهب إالمقاربة الفرویدیة، الجدیدة  یفضوت    

لى جانب عدم إالمشاكل االنفعالیة التي یعیشها الفرد بارهما نتاج الصراعات الداخلیة و باعت

  1عدم التكیف مع محیطه االجتماعي.مان والشعور بالنقص، و األو  باألمنحساسه إ

  تفسیر العنف:نظریة السلوكیة و ال - ب

ن البیئة هي أفهي ترى ؛ النتیجةالسلوكیة العنف من منظور السبب و تفسر النظریة      

ن شخصیة الفرد تتشكل من خالل الخبرات التي أد الرئیسي في تشكیل سلوك الفرد، و المحد

أن التعلم یشكل جوهر هذه تنشئة االجتماعیة داخل البیئة، و یتعرض لها الفرد عبر عملیة ال

العملیة النهائیة، حیث ركز "واطسون" رائد المدرسة السلوكیة على دراسة البیئة باعتبارها ذات 

ثر فعال في تشكیل السلوك متجاهال العوامل الوراثیة ودورها في تشكیل ونمو الشخصیة و أ

ة التي یعیش فیها البیئ ن السلوك یتحدد بواسطةأنصار هذه النظریة أسلوك الفرد، ویرى 

جتماعیة داخل البیئة هي التي تؤثر في تحدید السلوك، اإل ف المادیة وأن الظرو الشخص، و 

                                                 
 .102ص مرجع سابق، ، عنف المؤسسة ومأسسة العنف)سیكولوجیة العنف (أحمد أوزي،  - 1



 الفصل الثالث                              العنف المدرسي لدى تالمیذ المرحلة الثانویة  

134 

  

لى السلوك الخارجي، إأیضا المشاعر) و لى السلوك الداخلي (التفكیر و إو أن تأثیر البیئة یمتد 

ل السلوك ن البیئة هي التي تسهم في تشكیأفهي تهتم بتأثیر البیئة على سلوك الفرد أي 

  1العنیف.

ن الفرد بوصفه كائن عضوي یكتسب حصیلة ألى إ "Skinner"وعلى هذا ذهب "سكینر"     

یسهم في ائیة و من التعلم یمثل الجوهر في هذه العملیة النأالبیئة، و الوراثة و السلوك نتیجة 

متعلم من فرد ن سلوك الأم العالقة الوظیفیة بین البیئة والسلوك، و تشكیل الشخصیة وتنظی

شأنه شأن أي ن العنف أنصار المدرسة السلوكیة ألذلك یرى خرین و خالل التفاعل مع اآل

  بادئ التعلم، لذلك یضا وفقا لقوانین و مأتعلمه، و كذلك یمكن تعدیله سلوك یمكن اكتسابه و 

ن السلوك متعلم من البیئة، ومن ثم أجراها السلوكیون على أالدراسات التي ركزت البحوث و 

و المثیرات التي اكتسبها شخص معین وفیها سلوك عنیف قد تم تعزیزه و أن الخبرات إف

 2تدعیمه.

  سوسیولوجي): -نظریة النفس االجتماعیة ( البسیكو -1-6-3

عدة عوامل تبدو في نظرها  ى عدة اتجاهات كل اتجاه منها تبنىتركز هذه النظریة عل    

جاه الذي یأخذ بعین االعتبار عامل التنشئة مسؤولة عن العنف إال إننا سنركز على االت

ن النظریات النفس أاالجتماعیة وتأثیرها على عملیة التوافق االجتماعي واالمتثالیة مع العلم 

یرورة العالئقیة كمنطق لتفسیر والساالجتماعیة تشیر كلها إلى الوسط والظروف والمواقف 

  .3العدوانیة أو العنیفة تالسلوكیا

جتماعیة المحیطة بالفرد هي التي تجعله عنصرا وحسب هذه النظریة فإن الظروف اإل    

جتماعیة تنشئته اإل عنیفا أي أن هناك أسباب عدیدة تؤدي إلى حدوث العنف لدى الفرد أثناء

في المجرى  جتماعیة التي تؤثر في التلمیذ تأثیراات التنشئة اإلن المدرسة إحدى مؤسسأوبما 

خصیته عن طریق السیاسة التي تتبعها في تكوینه، فإذا كانت سیاسة حكیمة تتبع ائي لشالنم

عارض مع ما یحكم علیه تإلى التقویم فال ت -التلمیذ -منهجا سلیما مالت شخصیة الفرد

وبالتالي  المجتمع والقوانین التي یتبعها وٕاذا كانت غیر ذلك أدى بالضرورة إلى حدوث توترات

  اضل في ـــــى كل ما هو أخالقي وفــــلى السلوك السيء واالنحراف علتجنح شخصیة التلمیذ إ

  

                                                 
دار الوفاء، االسكندریة،  استراتیجیات  وبرامج مواجھة العنف والمشاغبة في التعلیم،طھ عبد العظیم حسین وسالمة عبد العظیم حسین،  -  1

 .88، 87، ص ص 2010
  .58میزاب ناصر، مرجع سبق ذكره، ص  - 2

       3 Gabriel taide , psychologie des violences social, ed du nord, paris, 1980, p :26. 
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الذي تسبب له في عرقلة طموحاته وكبت نظر المجتمع كنوع من االنتقام من مجتمعه 

جتماعیة ضاربا عرض الحائط مشاعر مبتعدا عن اإل یمیل بذلك التلمیذ إلى األنانیةطاقاته و 

  روب الضعف وبذلك یصبح في نظره اللجوء إلى العنف ن االهتمام بها درب من دأل اآلخرین

صورة من صور إثبات الذات والوجود ویبدأ المنحرف بتجربة هذا المنهج، فإذا نجح فیه 

  1.بالسلوك العنیف على طول الخط اإلتیانعممه ومال إلى 

بالغة إلى نتائج نفسیة جتماعیة أن التربیة التسلطیة تؤدي فسیة اإلوتبین الدراسات الن   

الدیمقراطیة إلى یفرزها أسلوب التنشئة التسلطیة و تفید المقارنات بین النتائج الذي الخطورة و 

  وجود فروق نوعیة في اآلثار نذكر منها ما یلي:

  2): یوضح آثار التنشئة االجتماعیة على األطفال.10جدول رقم (   

  التربیة التسلطیةآثار                       آثار التربیة الدیمقراطیة         

  

  التبعیـــة  1  اإلستقـــالل

  األنانیة ( مركزیة الذات)  2  النزعة اإلجتماعیة

  كسل وٕاحباط                                                           3  المواظبة واالنجاز 

  اإلضرابات اإلنفعالیة  4  التوازن الذاتي(ضبط الذات)  

  التــوافقیــة  5  اإلبداع

  العــدوانیــة  6  المـــودة

  القلـــق  7  اإلحساس باألمن

  الحزن واالكتئاب  8  الفرح و السعادة

                             

التسلط تؤدي إلى عملیة هدم في الشخصیة وٕالى هذه النتائج أن تربیة اإلكراه و  تبین     

ة ـاإلحساس باألمن واالنتماء والثقأزمة متواصلة ومستمرة تفقد فیها الشخصیة مشاعر 

 ومختلف أسس البناء. إن مثل هذه األنماط التربویة ولألسف المستفحلة في األسر و

  المجتمع، 

التي ة الكبرى التي ستحل في المجتمع و یجب أن تزول بأسرع ما یمكن وٕاال كانت الكارث

  3.ستقضي على أسس نهضته وتطوره

                                                 
 .185 ، ص1999الفكر الجامعي، القاهرة، ، دار اإلرشاد النفسي، عبد الرحمان العیسوي 1
، جامعة مدخل نقدي لتفسیر ظاهرة العنف من خالل التنشئة االجتماعیة بین تبریرات الواقع واألنموذج المعیاري مصمودي زین الدین، -2

 . 48، ص 2003مارس  10، 09بسكرة،  ،، جامعة محمد خیضر" العنف و المجتمع "  قسنطینة، مداخلة بالملتقى الدولي األول
 .والصفحةمرجع ال نفس -3
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  ومن بین هذه النظریات نذكر:    

  نظریة التعلم االجتماعي: -أ

المتخصصین، اذ یرى النظریات اعتمادا بین الباحثین و كثر أتعد هذه النظریة من     

لى فكرة التقلید، حیث یلجأ إساسا أن حدوث السلوك العنیف یرجع أصحاب هذه النظریة أ

یتعلم الطفل ما كما فراد یتعلمون العنف تماألن اأیضا ألى تقلید الكبیر، وهي ترى إالصغیر 

 مقیاس قدخرى، لیكون العنف بهذا النماط السلوك األأمختلف كل والملبس و طریقته في األ

سرة التي یعنف الزوج فیها زوجته، أو المدرسة التي یعنف فیها وقع اكتسابه عن طریق األ

  .المعلم تالمیذه...الخ

قد یحدث ا من العنف و لما مارس الفرد مزیدومن هنا یكون العنف عادة متعلمة تتدعم ك    

و أمحیطین به،  ألشخاصالتقلید سواء في الوسط الذي یعیش فیه، مثال ذلك تقلید فرد معین 

خصوصا المرئیة منها،  1عالم،ذج التي تبث له عن طریق وسائل اإلتقلید الفرد لبعض النما

بثه في قلید ما یقع تلدى الطفل، اذ تكون المحاكاة، و  دورا كبیرا في ارساء سلوك عنیف

ن تساعد على تأسیس أ/كالم/ مشاهد من شأنها لعاب التي قد تحتوي على مواقفاألالبرامج و 

  سلوك عنیف لدى الطفل...

التأثر، فإن جملة لى درجة عالیة من التأثیر و بن بوالده تكون عن عالقة اإلأباعتبار هذا    

بالغ األثر في تشكیل  هالالخبرات التي یمر بها الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة، یكون 

في حل كل المشاكل  رجدنه األأعند البلوغ، لیكتسب بالمحصلة سلوكا عنیفا یرى  شخصیته

  2ن تعترضه في حیاته.أالتي من شأنها 

ن عادة العنف تتكون في الفرد منذ وقت مبكر في حیاته، و هذا من خالل ومنه فإ    

  حدوث السلوك العنیف ومن العالقات الشخصیة، ففي األسرة هناك أسباب عدیدة تؤدي إلى 

ن شخصیته تمیل إلى السلوك ، فإذا كانت تنشئة سویة فإ3ق التنشئة االجتماعیةبینها طر 

ن شخصیة الفرد تجنح اإلجتماعیة، عموما فإ األسریة أو ةالقویم، انتابتها توترات في الحیا

                                                 
 .105 ص ،مرجع سبق ذكرهمحمد سعید ابراهیم الخولي،  - 1
ص ص  ،2003الریاض،  ،أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة ،في الدول العربیة جرائم العنف وسبل المواجهةعبد اهللا عبد الغني غانم،  - 2

107 ،108. 
  .105، ص: ، مرجع سابقمحمد سعید ابراهیم الخولي 3
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هو بذلك ینتقم من ه المجتمع قیما أخالقیة فاضلة، و إلى السلوك السيء، و تنحرف عما یعتبر 

  1.هذا المجتمع الذي تسبب في عرقلة طموحه اإلنساني

  نظریة التنشئة االجتماعیة و تفسیر العنف: - ب

من تلك التي ترتكز علیها نظریة التعلم وسع أعلى مدلوالت  ترتكز هذه النظریة     

  اة ــــحیي تشكیل ـــــا فـــدورا رئیسی باألسرةاالجتماعي، و حسب هذه النظریة یلعب نمط التنشئة 

و لكنها نتاج أیضا للطریقة  ،نسانیة هي نتاج للجینات الموروثةأبنائها، ذلك أن الشخصیة اإل

  ة ـــــــسرة بال قیم، الزوجأا. فعندما ینشأ طفل ذكر مثال بلیها في أسرنالتي نتربى بها و ننشأ ع

القائم على تبني Gender.biased ینطبع التحیز السلوكي الجنسيفیها مستعبدة یغرس فیه و 

الطفل یتعلم معظم أنماط سلوكه ومعتقداته وعاداته من  نأالعنف كأسلوب سلوكي، ذلك 

بها الطفل، وهذه القیم سرة هي مصدر القیم التي یتشر ن األإف سرة التي ینشأ فیها. وكذلكاأل

سرة مهیأة مرغوب. فإذا كانت األالغیر طأ والصواب والمرغوب و هي التي تحدد للطفل الخ

  ینشأ سلیما متوافقا مع مجتمعه. الطفلللقیام بتزوید الطفل بنسق قیمي سلیم، فإن 

تربیة السرة و ن األأجرام وتراث علم اإل وجياألنثروبولو وتوضح مراجعة التراث االجتماعي    

سریة الطرق التي تسهم بها التنشئة األ العنف"، و عند مراجعةتلعب دورا حاسما في ظهور "

التربیة في هناك عدة طرق تسهم بها التنشئة و ن أیجاد العنف، نجد إعملیات التربیة في و 

  ظهور العنف بالمجتمع ومن تلك الطرق ما یلي:

  سري و دورة العنف.العنف األ -

  2التنشئة على العنف.نظام التربیة و  -

  نظریة المخالطة الفارقة لـ " إدوین سذرالند" و تفسیر العنف: -د

إحدى النماذج التفسیریة، فهي تفسر  "ادوین سذرالند"تعد نظریة المخالطة الفارقة للعالم      

اإلتجاهات والنظریات والنماذج شموال السلوك اإلجرامي وهي األكثر شیوعا ألنها تعتبر أكثر 

  للعوامل التي تؤدي أو قد تؤدي إلى الجریمة.

أیضا تحاول هذه النظریة الربط بین الجریمة والمحیط اإلجتماعي والمتغیرات اإلجتماعیة     

وذلك باعتبار هذه المتغیرات هي التي تدفع الفرد إلى الجنوح والجریمة ومنه العنف  ،والثقافیة

نظریة المخالطة الفارقة هو أن اإلنسان جزء من المجتمع وینتمي إلى محیط ووسط مضمون 

                                                 
  1999ثقافة السلم والالعنف، حسین داي، الجزائر، أكتوبر، ( مجلة سلسلة موعد ك التربوي)،المركز الوطني للوثائق التربوبة  1

 .32  ، ص
 .108، 107سابق، ص ص  نم، مرجع عبد اهللا عبد الغني غا - 2
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فهو یتأثر به خصوصا عندما یكون ذلك الوسط ضیقا كما یتأثر الفرد في  ،إجتماعي معین

  الوسط والمحیط اإلجتماعي الذي ینتمي إلیه بالمتغیرات والنماذج السائدة في ذلك الوسط.

ریة االختالط فهي ال تركز على االختالط المادي فقط بل یمتد وعندما ذكرت هذه النظ   

  ذلك لیشمل اختالط األفكار واآلراء واالقتناع بها خصوصا عندما تكون هذه األفكار متكررة.

رد من یذكر "سذرالند" في هذا الصدد أن السلوك اإلجرامي هو سلوك متعلم یتعلمه الف    

) وتزداد إمكانیة التعلم واالقتناع عندما تزداد درجة فالوسط والمحیط اإلجتماعي (ومنه العن

  التفاوت بین الفرد والمحیط الذي یتفاعل فیه.

فالفرد في ضوء هذه النظریة محاط بقوى مؤیدة للجریمة ومحبذة لها وقوى معادیة     

فإن الفرد سوف یتعلمه  ؛للجریمة والسلوك اإلجرامي لدى الجماعة التي یتفاعل فیها الفرد

عادي وینبذ الجریمة، ویظهر العكس عندما یغلب الرأي وقد یتقمصه مما یؤدي إلى اإلجرام وی

  .1خصوصا عندما یصبح في موقف مناسب

    :النظریة التفاعلیة الرمزیة و تفسیر العنف - ه

لنظریة في من أحدث االتجاهات ا -نظریة اجتماعیة نفسیة -تعد نظریة التفاعلیة الرمزیة    

" القضایا األساسیة للتفاعلیة الرمزیة في ثالث مقدمات، شیكاغو، ویلخص "بلومرمدرسة 

األولى أن الكائنات تسلك إزاء األشیاء في ضوء ما تنطوي علیه هذه األشیاء من معاني 

ظاهرة لهم، والثانیة أن هذه المعاني هي نتاج التفاعل اإلجتماعي في المجتمع اإلنساني، 

تتعدل وتتشكل خالل عملیة التأویل التي یستخدمها كل فرد في تعامله  الثالثة أن هذه المعاني

  مع الرموز التي تواجهه.

اإلجتماعي ضمن منظور التفاعلیة عند تفاعل مجموعة من  وتظهر عملیة التفاعل    

  في: االمحاور نحدده

  الذات اإلجتماعیة -1

 الفرد -2

 المجتمع -3

  2.طبیعة السلوك الخارجي للفرد -4

                                                 
 .116-115علي بن عبد الرحمن الشهري، مرجع سبق ذكره: ص ص  -  1
 .71بن دریدي، مرجع سبق ذكره، ص  أحمد فوزي -2
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أن العنف سلوك یتعلمه   « Colman, Cressey  »وفي ضوء هذه النظریة یرى كل من      

الناس، بمعنى أنه یمكن تجنب العنف عن طریق عدم تعلمه وبالتالي یمكن التخفیف من حدة 

  داث بعض ـــة، و إحـــــة اإلجتماعیـــــالعنف عن طریق " تغییر محتوى أو مضمون عملیة التنشئ

ٕاعداد البرامج القومیة الفعالة لعالج مشكلة العنف من خالل المدارس الثقافیة، و  تغیراتال

  1.ووسائل اإلعالم

  تفسیر العنف في النظریة البیولوجیة ( بیولوجیا العنف): -1-6-4

جتماعیة التي تفسر السلوك لیه المقاربة اإلإتذهب هذه المقاربة مذهبا عكسیا لما تذهب      

المتخصصین من ن هناك من الباحثین و أنه وراثي، حتى أنها تفسره على إ نه مكتسب.أعلى 

من یتحدث عن المقاربة الوراثیة، إذا ما كان بصدد اعتماد هذه المقاربة، و ذلك الرتباطها 

  الوثیق، في نظرهم بالجانب الوراثي أكثر من أي شيء آخر...

ن الجهاز أوراثیة بمعنى  ن الشخص العنیف له استعداداتأكما یعتقد البیولوجیون     

ن له في عائلته أ" بالوراثة، أي لهذا الشخص له نزعة عنیفة وهو "سریع االستثارة العصبي

  من هو كذلك فعال.

عضاء في جسم ن بعض األأثباتات المعقدة منها رهنة على ذلك یعتمدون جملة من اإلللبو    

و  .سلوكیات عنیفة إلتیانیدفعها الفطریة ما ون لها من االستعدادات المسبقة و نسان تكاإل

  2بهذا المقیاس یكون السلوك العنیف على عالقة وثیقة بالبیولوجیا في نظر هذه النظریة.

  :تعقیب على نظریات العنف المدرسي -1-6-5

تفسیرات  الإجمالها ماهي إنها في أبعد عرض التفسیرات النظریة السابقة التي تبین     

  البیولوجیا و  ن كثیرا من علماءأحتمیة في وقت ینكر العلم اآلن التفسیرات بالحتمیة. بجانب 

النفسي للعنف، حیث وجدنا علماء وراثة علماء علم النفس وغیرهم رفضوا التفسیر البیولوجي و 

. كما وجدنا "دافید لیستر"، و"هان برونر"، "بول بیلنجر"لى الجینات مثل إینكرون رد العنف 

علماء في علم النفس ینكرون الحتمیة النفسیة للعنف ومنهم دافید لیستر، وكذلك الحال 

ذا انتقدت بالحتمیة إنتقادات ال حصر لها، تعرضت إل فإنهابالنسبة للتفسیرات االجتماعیة، 

و التفسیر أسري أو العامل االقتصادي ل األعندما ركزت على عامل محدد للعنف مثل: العام

  ى ــــــــلإادات عدیدة ــــــــكذلك فقد وجهت انتق، و "تارد"ام به ـــــیر بالتقلید الذي قالتفس وأالجغرافي، 

                                                 
 .385، ص: 1998دار المعرفة الجامعیة، مصر،  ،-وجهة نظر علماء االجتماع -، المرأة والمجتمععلیاء شكري و آخرون 1
 .39، 38ص ص  سابق،مرجع محمد محرز الهاني،  - 2
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، وكذلك واجهت نظریات الثقافة الفرعیة و "الیر سیزر"االختالط التفاضلي التي قال بها 

  1النظریات الثقافیة انتقادات ال حصر لها.

نه أننا نرى الشخص العنیف على أان موقفنا النظري من تفسیر العنف یتمثل بإیجاز في    

ر بها في مراحل عمره  المبكرة، وهذه تجارب ماالستعداد للعنف بتأثیر عوامل و  تهیأ واكتسب

و أظروف تنشئته أو أكثر من ما یلي: وضع أسرته و  العوامل قد ترتبط بواحدالتجارب و 

التربویة...الخ، ثم جتماعیة و اإل قتصادیة ویعة البیئة اإلطب فسیة، أولناحالته الصحیة و 

تعرض هذا الشخص في مراحل تالیة من عمره، والسیما مرحلة المراهقة لعوامل دافعة 

ر الردع ضبطها بحكم عدة متغیرات كتدني دو ضغوطا علیه، لم یستطع مقاومتها و مارست 

جتماعیة صحة تفسیرنا للعنف ات اإلتؤكد التفسیر جتماعي، كما العقابي وطبیعة الضبط اإل

طفال الذین یكون العنف ان األ"وربطها بالتنشئة االجتماعیة، حیث فسر العنف بالقول مثال: 

من دورة العنف التي تنتقل عبر جتماعیة المبكرة یصبحون جزءا سري جزءا من تنشئتهم اإلاأل

باء الذین ن اآلأبالغین یتسمون بالعنف، اذ مراهقین، بل و طفال جیال، اذ یصبح هؤالء األاأل

لى ما سبق إبنائهم، و استناد ألى إبناء ینقلون العنف بدورهم یمارسون العنف على األ

الظاهرة في المجتمع الجزائري،  ستحاول الدراسة الراهنة اختبار هذه النظریات في تفسیر هذه

  مبریقیة.   التعمیمات غیر األلتخمینیة و دنا ذلك دون شك عن التأویالت النظریة الفلسفیة اعبسیو 

  السلوك العنیف لدى المراهق المتمدرس: ثانیا:

 المرحلة الثانویة:المراهق المتمدرس في  -2-1

مرحلة متمیزة من مراحل نمو المتعلمین، إذ تقع علیه  ""التعلیم الثانويمرحلة  تعد     

تبعات أساسیة وذلك للوفاء بحاجاتهم ورغباتهم وتطلعاتهم، وهي بحكم طبیعتها وموقعها في 

السلم التعلیمي تقوم بدور تربوي واجتماعي متوازن، إذ تعد تالمیذها لمواصلة تعلیمهم في 

خراط في الحیاة العملیة من خالل الكشف عن الجامعات والمعاهد العلیا، كما تهیئهم لالن

تنمیة تلك القدرات بما یساعدهم على اختیار المهنة أو و میولهم واستعداداتهم وقدراتهم، 

     2الدراسة التي تتناسب وخصائصهم"

                                                 
 .139عبد هللا عبد الغاني، مرجع سابق، ص َ - 1
 47صه، ، مرجع سبق ذكر فوزي بن دریدي -2
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مواصفات  إنها تتمثل في اكتساب المراهق "أما فیما یخص األدوار المنوطة بالثانویة ف    

وتنمیة الوعي بالمسؤولیة تجاه المجتمع والدولة، والمساعدة على إدراك  المواطنة الصحیحة،

  1 االلتزامات القومیة ".

إن التعلیم الثانوي یقابل مرحلة نفسیة هامة، هي مرحلة ما بعد الطفولة أو مرحلة     

   .) Adolescence( المراهقة 

العقلي للتلمیذ لذلك تحتاج هذه یة مرحلة الكتمال النمو الجسدي و تعد المرحلة الثانو      

اهر العنف مرحلة المراهقة) تكون مظة (المرحلة الى معاملة خاصة للتلمیذ. في هـذه المرحلـ

الفعلـي والجسدي ذات تأثیر كبیر على المراهق أو تلمیذ المؤسسة الثانویة في اللفظـي و 

  تكوینه وفي بناء شخصیته.

أوال سنحاول لهذا و . ومراحلها اهتمت بمفهوم المراهقةتعددت اآلراء التي لقد اختلفت و و      

  للمراهقة من بینها: الهامة تقدیم جملة من التعریفات

  تعریف المراھقة:  - أ

المراهقة بأنها:" مرحلة االنتقال من الطفولة إلى الشباب  "مخول مالك سلیمان"عرف     

وتتسم بأنها فترة معقدة من التحول والنمو، تحدث فیها ثغرات عضویة ونفسیة وذهنیة 

      2واضحـــــة تقلب الطفل الصغیر عضوا في مجتمع الراشدین".

نحو النضج وتقع بین فترة التحول الفیزیقي المراهقة بأنها: " "عاطف غیث"أیضا عرف      

بدایة سن النضوج وبدایة مرحلة البلوغ، ویحددها بعض علماء النفس عادة في سن الثانیة 

 باختالف الثقافات، كما أن األثر عشر أو الثالثة عشر، وتختلف االتجاهــــــات نحو المراهقة

ة والسیكولوجي للمراهقة یختلف أیضا طبقا الختالف األنماط الثقافی االجتماعي

         3واالجتماعیة.

سنة وما  18و 12أن: " المراهقة فترة تبدأ بالبلوغ، وتمتد بین  "مصطفى عشوي"یرى     

  4 یمیزها هي أزمة هویة، وهي تنتهي إما بتكوین شخصیة سویة أو غیر سویة ".

                                                 
 .289، 288 ، ص ص1997، دار الفكر العربي، مصر، التعلیم والتنمیة الشاملة، عبد الناصر محمد رشاد - 1
 .332 ، ص1981، مطابع مؤسسة الوحدة، دمشق، علم النفس الطفولة والمراهقة، مخول مالك سلیمان - 2
 .192، ص: 2002اإلسكندریة، ، دار المعرفة الجامعیة، قاموس علم االجتماع ، محمد عاطف غیث -  3
 49  ص، سبق ذكرهمرجع  ،فوزي بن دریدي - 4
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شامل هي فترة نمو " مخول مالك سلیمان: أما التعریف األكثر شیوعا للمراهقة تناوله أیضا   

ینتقل خاللها الكائن البشري من مرحلـــــة الطفولة إلى مرحلة الرشد وتمتد في العقد الثاني من 

  1 سنة أو قبل ذلك بعام أو عامین ". 19إلى  13حیاة الفرد من 

قبول . وعلیه یمكن أهم مراحل المراهقة إلى أن نشیر یمكن وانطالقا من التعاریف السابقة   

  2التصنیف التالي:

) وهي فترة تغیرات سریعة نحو  سنة 14 -11* المرحلة األولى: مرحلة المراهقة المبكرة ( 

  البلوغ.

سنة ) حیث تكون التغیرات ذات  18-14مرحلة المراهقة المتوسطة (  * المرحلة الثانیة:

  العالقة بالبلوغ قد اكتملت تقریبا.

  نة ) وهي مرحلة الشباب.س 21 -18* المرحلة الثالثة: مرحلة المراهقة المتأخرة ( 

)  18 – 15من الناحیة العمریة فإن المرحلة الثانویة تقابل مرحلة المراهقة الوسطى ( و     

  سنة.  22سنة، ولكن في الواقع الجزائري فإن عمر التلمیذ یمتد أحیانا إلى 

سنة إلى  15الثانویة في الجزائر تمثل المرحلة التي تمتد من  في المرحلة إن المراهقة     

سنة، یمیزها عدم تكیف الظاهرة مع األنظمة والقوانین التربویة الموضوعة من طرف  20

  3المؤسسة التربویة.

ة تبدأ مرحلة انتقالی هيله عالقة بموضوع الدراسة: " مراهقةوعلیه نستخلص تعریفا لل    

النفسیة عقلیة و ددها مجموعة من التغیرات الجسمیة والجنسیة الشد، تحبالبلوغ وتنتهي بالر 

خر تبعا للمقومات یة، وتختلف شدة تأثیرها من فرد آلجتماعیة والخلقاإل ونفعالیة اإل

الثانویة في الجزائر تمثل المرحلة التي ة المراهقة مرحل والحضاریة التي ینتمي إلیها الفرد، 

األولى ثانوي، ثانیة ثانوي، ثالثة طوار (وفي مختلف األ سنة 20سنة إلى  15تمتد من 

 المیدانیة علیها الدراسة یم الثانوي المرحلة التي سوف تجرىثانوي)، والتي تقابل مرحلة التعل

یمیزها عدم تكیف الظاهرة مع األنظمة والقوانین التربویة  م.2017-2016للعام الدراسي 

  الموضوعة من طرف المؤسسة التربویة.

                                                 
 .332 ص مرجع سابق،مخول مالك سلیمان،  - 1
، ص 2007، جهینة للنشر والتوزیع، عمان، حدیثة ومعاصرة ) ( نظریات أساسیات علم النفس الطفولة والمراهقة ،األعظمي سعید رشید - 2

59 . 
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بما  تعریفا للمراهق المتمدرس في المرحلة الثانویة بناء على ما سبق یمكن أن نحدد و      

یلي: " هي المرحلة التي یكون فیها المراهق متمدرسا في مستویات ( السنة األولى، السنة 

  ) سنة. 20 -15(  الثانیة والسنة الثالثة ) من التعلیم الثانوي، والذي یكون عمره ما بین

  مشكالت التلمیذ المراهق: - 1

ترتبط مشكالت التلمیذ في هذه المرحلة بحالة من التحول من الطفولة إلى المراهقة،      

وكذلك عدم قدرة المراهق على التكیف مع الواقع االجتماعي نتیجة للتعارض أو التدافع بین 

ماعیة أو نمط النظام الدوافع والحاجات النفسیـــــة للمراهقین، ونمط القیم والمعاییر االجت

  االجتماعي القائم.

هذه المرحلة هي تعبیر عن حالة التغیر الشامل في جمیع جوانب النمو االجتماعي     

واالنفعالي، والتي تتضمن أهداف مرحلة المراهقة، واالهتمام بالجنس اآلخر، والنضج 

لمهنة وغیر ذلك من جوانب االنفعالــي واالجتماعــي، والمیل نحو االستقالل والثورة واختیار ا

   1النمو.

إذ تشیر دراسات نفسیة أقیمت بغرض التعرف على المشكالت التي یعاني منها تالمیذ     

المرحلة الثانویـــة إـلــــى أن هناك مشكالت أكثر شیوعا یعاني منها التالمیذ وهــــي: القلق، 

  ل، الحساسیة الزائدة واالنسحاب.التشتت، االعتمادیـــــة، الخجل، التواصل واالتصــــــا

أیضا أجریت في هذا الباب دراسة على عینة من المراهقین في مدینة الریاض، وجد أن    

  المراهقین یشكون أكثر من غیرهم من الخالفات األسریة، وسوء العالقة بین الوالدین، والغیرة 

بین اإلخوة، واإلهمال والقسوة، وانعدام الثقة بین أفراد أسرهم، وقلــــة األصدقـــــاء وكثرة 

التعرض للنقد واإلهانـــــة، وسرعـــــة الغضب، والضیق والشك والنسیـــــان وأحالم الیقظـــــة 

  2 والمخاوف والتعاسة. إضافة إلى مشكالت صحیة أخرى.

)، تحصر  1995في دراسة لكل من محمود عبد الرزاق شفشق وهدى محمود الناشف (    

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

تعبر عن االستجابة التي تكمن وراء الرغبة في إلحاق الضرر واألذى بالغیر؛ العدوانیة: -

دون  هكم من فرد آخر إلى القتل للشخص الذي یعتبر محبط أو عائقا وهي تترواح بین الت

الوصول إلى غرض ما، وغالبا ما یظهر السلوك العدواني في شكل قضم األظافر، أو 

                                                 
 .264النهضة العربیة، بیروت، دون تاریخ نشر، ص  ، دارأسسه النظریة والتجریبیة - علم النفس التربوي، خیراهللا السید - 1
 .264، مرجع سبق ذكره، ص التنشئة االجتماعیة والسلوك االنحرافي لتلمیذ المدرسة الثانویةعامر مصباح،  -2
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الشعور بالمخاوف وعدم االستقرار، وقد ینشأ العدوان نتیجة اإلحباط أو الفشل فیلجأ 

  المراهق إلى االنتقام من المحیط.

یر إلـــــى لجوء التلمیذ إلــــــى تدمیر األشیاء التــــــي تقع تحت یدیــــــه إذا لم یش التدمیر:-

 یتمكن من التعبیـــــر عن العدوان إزاء شخص معین.

یعبر عن عدم انصیاع المراهق للنظام االجتماعي السائد نتیجة خلل معین في  العناد: -  

  عملیة التنشئة االجتماعیة.

یشیر إلى هروب المراهق من الصعوبات أو عدم القدرة على مواجهة الواقع  االنطواء:-  

االجتماعي الذي یتحداه، والذي هو ناتج عن ظاهرة الشعور بالنقص ولعل أهم سبب للشعور 

  بالنقص هو الشعور بالعجز الجنسي.

حیـــة قد یكون أقل أنواع السلوك إضرارا باآلخرین، ولكنــــه أشد خطرا من النا الخجل:- 

المرضــــیة، فالمراهق الخجول الهادئ ال یقلق أو یضایق زمالئه، ولكنه لم یصل إلى مستوى 

   1النضج الكافي الذي یتطلبه المحیط االجتماعي.

من ناحیة أخرى، قد تكون مشكالت المراهقین منطویة على عدم الرضى النفسي، والذي      

تحقیق  هو ناشئ عن حالة اإلحباط في إشباع الحاجات االجتماعیة، كعدم القدرة على

  .ياألهداف وحب الظهور الشخص

  النمو االنفعالي واالجتماعي في مرحلة المراهقة: - 2

       النمو االنفعالـي:  *     

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 الرفض 

  عنه منأ ـــة الطور الذي یمر به وما ینشــلطبیعتكثر انفعاالته ولعل األمر یعود وعدم القبول ف

ا صورة كاملة عن ـــــي لنـــطاقات واستعدادات وقدرات جسمیة وعقلیة كل هذا یتفاعل لیعط 

ئة أسریة تدرك خصائص هذه المرحلة وتجدر اإلشارة یشخصیة المراهق إذا ما صادفتها ب

وأن المراهق یثور ألتفه األسباب وأبسطها ولعل  ةاالنفعاالت تكثر في مرحلة المراهق نإلى أ

المظاهر للنمو االنفعالي البارزة في هذه المرحلة نجد الخوف، الغضب، الحب، العدوان،  أهم

  .2الغیرة،...الخ

                                                 
 .44 ص المرجع نفسه، - 1
 .347، ص  1999، دار المعرفة الجامعیة، بیروت، 2، طتربیة األبناء والبنات في ضوء الكتاب والسنةالشیخ خالد عبد الرحمن العك،  2
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   1 :مرحلة المراهقة الخصائص التالیة ولعل أهم ما یمیز النمو االنفعالي في   

  : الحساسیة الشدیدة -أ 

رات، فهو التأثیر بأتفه المثیذلك أن المراهق شدید الحساسیة و وتسمى بالرهافة أیضا،      

ا ر جدیتأثألسباب و ا مرهف الحس جدا نتیجة الختالل اتزان الغدة حیث تسیل دموعه ألتفه

  اإلرشاد.عند انتقاده ولو كان للنصیحة و 

  :الكآبة و الیأس - ب 

ویكتمها في نفسه وذلك خشیة أن  هیتردد المراهق أحیانا في اإلفصاح عما یختلج بصدر      

  ي العزلة ــــــه فـــوكثیرا ما یوقع هاطـــــا یشعره بفشله وٕاحبــالمجتمع من حوله ولعل هذا م یثیر نقد

إلي التفكیر في  انفسه وبعدما یستبد به القنوط فإن األمر قد یؤدي به أحیان على االنطوائیة

طریق یختلج بصدره عن االنتحار ویأتي دور األهل في مساعدة هذا المراهق بالمكاشفة عما 

  حبیس نفسه فیقع فیما ال یحمد عقباه. الفعال حتى ال یبقى و یحالحوار الصر 

  االنطالق:       -ج

تعتبر مرحلة المراهقة مرحلة اندفاع وتهور فالمراهق مندفع متهور في جمیع قراراته، فنجده   

  ة ــــــابــــسرعان ما یستجیب لسلوك الجمهرة الصاخبة التأثیر في طیش قد ترمى به هذه االستج

المندفعة إلى التهلكة، وقد تسیطر علیه أحیانا نزوة من نزوات انفعاالته فیقهقه ضاحكا عندما 

  ...حد رفاقه فكاهة عابرة وهما یسمعان إلى خطبة الجمعةأ یشیر إلیه

لنشاط والحركة ولهذا إن مرحلة المراهقة هي مرحلة انطالق وحیویة فالمراهق یمیل إلى ا   

جل أن یلفت النظر ویجد قبوال في مجتمع التهور وكل هذا من أ وده انفعاالته إلىما تقفكثیرا 

برز السمات الدالة على النضج االنفعالي في هذه المرحلة والبد أ الكبار، هذه هي إذن

  ة جیدة، أما ـــتعود على ضبط جمیع انفعاالته لكي یحضى بصحة نفسیبعد أن ی للمراهق فیما

نفعالیة سوف الن حیاته ارعایة الصحیحة للنمو االنفعالي فإة السلیمة والإذا فقدت التنشئ

   ضطراب وتتعرض صحته الجسمیة لالختالل.تتعرض لإل

  النمو االجتماعي: *

هاته ایمه واتجذلك التعبیر الذي یطرأ على عادات الفرد وق ":جتماعي هوالنمو اإل إن    

وعالقاته وتصرفاته مع اآلخرین في هذه المرحلة، فهو یتصل بسلوك الفرد  جتماعیةاإل

                                                 
 .306 ، ص 1997، دون دار نشر، القاهرة، األسس النفسیة للنموفؤاد البهي السید،  1
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جتماعیة وبمركزه ودوره تصرفه في المواقف اإل جتماعي بطرق تعامله مع اآلخرین وأسالیباإل

  1.وأدواره في المجتمع

جتماعي ال تتم بمعزل عن التبادالت التي تحدث على الصعید اإل إن هذه التغیرات أو    

الجنسي والعقلي واالنفعالي، فكلها تتصل على المستوى الجسمي و  تغیرات التي تحدثال

ة والثقافة التي ـجتماعیتأثیر البیئة اإل ة إلىـتؤثر في بعضها إضافال و ـببعضها تمام االتص

اتساعا و رحلة المراهقة أنه أكثر تمایزا و جتماعي في ملعل ما یمیز النمو اإلي كنفها، و یحیا ف

جتماعیة مع اآلخرین تتسع آفاق عالقاته اإلتزداد و  ند مرحلة الطفولة، فینمو الفرد إذشموال ع

ة أكثر في ــــي یكتسب ممارســــى خبرات اآلخرین المحیطین به لكــــیصبح بحاجة أكثر إلو 

   :جتماعي في مرحلة المراهقة ما یليین، ولعل من أبرز خصائص النمو اإلالتعامل مع اآلخر 

                                     لذات:تأكید ا -أ

 تهجتماعي في هذه المرحلة نجد إحساس المراهق بذاتیمن أبرز خصائص النمو اإل    

  ي ـــي تأكیدها وسط الجماعة فهو في نظر نفسه لم یعد ذلك الطفل أو الصبــــورغبته الشدیدة ف

آراء اآلخرین، فهو من خالل هذا النقاش ونقد سمح له بالكالم أو إبداء الرأي و الذي ال ی

  ا ـــــیسعى إلى أن یكون له مركز ودور داخل المجتمع حتى یتم االعتراف به، حیث یمیل دائم

  

المظهر الشخصي، للقیام بأعمال ملفتة للنظر ولعل وسائله في ذلك متعددة منها االهتمام ب

لألزیاء مما  تفضیل آخر صراعااالهتمام باأللوان الزاهیة الالفتة للنظر وتاختیار المالبس و 

  2.یظهر محاسن الجسم ویستر مساوئه

الغسل وغیرها من عمال المنزلیة المتنوعة كالطبخ و فالفتاة تسعى من خالل قیامها باأل   

الفتى یحاول إقحام نفسه في مناقشات تكون فوق ألعمال لتصبح مضرب مثل اآلخرین و ا

  إبراز ذاته بین أقرانه.مستواه وقد یطیل الحدیث وذلك من أجل 

  الوالء لجماعة الرفاق: - ب

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 

الغایات، ویشعر المراهق و  وحدة األهدافالمراهق یشعر في وسط جماعته بالمشابهة وب

                                                 
 .35، ص: 1987، الجامعة المفتوحة، لیبیا، الشباب، األسس النفسیة و التربویة لرعایة عمر محمد التومي الشیباني 1
 .38  ، ص1994، وزارة الداخلیة السعودیة، دور المؤسسات التربویة غیر الرسمیة في عملیة الضبط اإلجتماعي محمد بن معجب الحامد،  2
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یمكن  یالعبهم ویأكل معهم، ومما ذكرته هارلوكبالسعادة حین یكون وسط رفاقه یكلمهم و 

متنوعة عندما یكون ضمن اإلطار ع في المراهقة أهدافا استنتاج عدة نقاط فهي تشب

یع عن طریق تفاعله مان واالرتیاح و المتعة یستطوفر له الشعور باآلجتماعي، فالجماعة تاإل

عته أن یصبح أكثر تساهال ومرونة ومنها یكتسب المهارات اإلجتماعیة و في وسط جما

    1.جتماعيالوالء اإل

تمسك المراهق بجماعة الرفاق كلما بعدت المسافة بینه وبین أسرته وتعذر علیه  ویزداد    

  ة ـــــأن یناقشها في أموره وأحواله من خالل ما یالحظه على نفسه من تغیرات عضویة ومزاجی

وحتى نفسیة وعاطفیة، ولعل من أهم المواضیع التي یناقشها مع جماعته وال سیما في هذه 

العالقات بین الجنسین ولعلها من أهم المتعلقة بالنمو الجنسي و  األمورالمرحلة نجد 

  یر المراهق في بدایة هذه المرحلة.المواضیع التي تشغل حیز تفك

  المیل إلى الجنس اآلخـر: -ج

 تعتبر مرحلة المراهقة مرحلة تجاذب بین الجنسین، بعدما كان األمر في بدایته أمرا      

الفتاة یتعصب وینحاز لبني جنسه، أما مع تطور هذه و  مستحیال حیث كان كل من الفتى

  ي غیر ـــــــادئ األمر خفـــــي بــــــنسین لآلخر ویكون هذا المیل فـــــمیل كل من الج فنجد المرحلة

واضح ثم یتطور هذا المیل ویصبح واقعیا واضحا فیحاول كل منهم أن یجذب انتباه اآلخر 

یقسن نجاحهن الشخصي بمدى من خالل اهتمام كل منهما بأناقته ومالبسه فالفتیات مثال " 

عور عام بالنقص مما شفي نظر الفتیان، فإذا لم یهتم الفتیان بهن تولد في نفوسهم  جاذبیتهن

كما أن أفراد  ،الشعور هذا به التغلب على ان من السلوك المشكل الذي یقصدلو یؤدي إلى أ

الجنسین یحب كل منهم أن یكون محبوبا من الجنس اآلخر حتى یتسنى له أن یكون ذا وزن 

  2.في مجتمع الشباب

ین و خاصة في مرحلة حد الجنسین إلى اآلخر أمر فطري في كال الجنسمیل أ نإ    

الغ فیه هو محاولة كل من ال یمكن إنكاره أو تناسیه غیر أن الشيء المب هو أمرالمراهقة، و 

قد یسبب لبعضهم الشعور بالنقص و ئل أن یجذب انتباه الطرف اآلخر و بشتى الوسااآلخر و 

ام ن أمرا كهذا في غیاب االهتملم یتحقق له ما كان یصبو إلیه. فإأحیانا باإلحباط إذا 

، قب هذه العالقة إذا زادت عن حدهاعواأضرار و تعریفه بالواضح بالمراهق داخل األسرة و 

                                                 
 . 216  ، ص1994، الدار العربیة للعلوم، لبنان، علم النفس و التعلیم، عبد العلي جسماني وآخرون 1
، مكتبة األنجلو المصریة، القاهرة، بدون تنمیة العالقات االنسانیة الدیمقراطیة ( الجمعیة األمریكیة للصحة الریاضیة و الترویج) ابراهیم حافظ،  2

 .303 سنة نشر، ص
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یاب التوجیه و ، فال ربما تنحو منحى آخر في غد ال تقف في محاولة جذب االنتباهألنها ق

االفتقار إلى التنشئة األسریة السلیمة ناهیك عن الرقابة األسریة وغیاب الضمیر األخالقي و 

  . النفسیة التي قد ال تسببها للفرداألضرار 

  :المنافسـة -د

الجوهریة في المجتمع فمن خاللها یتنافس أفراد لمنافسة أحد العملیات الرئیسیة و تعتبر ا    

  ة فتتم بین المراهق ـــــي مرحلة المراهقــــــــــــة فــــأما عن المنافس ،المجتمع من أجل تقدیم األفضل

ي وفي ـوق في التحصیل الدراس، ولعل أهم ما یتنافسون علیه نجد التفأصدقائهو  وٕاخوته

  وقد تأخذ هذه العملیة ، نیة كالتمثیل والرسم والموسیقىة الریاضیة والثقافیة والفـمختلف األنشط

صراع مدمر فال را ما تؤدي المنافسة إلى خلخلة و كثیا السلبي فتسیطر نزعة األنانیة و منحناه

ٕازالتهم  یسعون إلى تدمیر منافسیهم و یكتفي المتنافسون حینئذ بتنمیة األحقاد بینهم بل أنهم 

و تبقى المنافسة المحمودة هي تلك التي تكون في  1،وهذا ما ال یقبل به كل ذي عقل سلیم

  . نمیة مواهبه و قدراته وسط أترابهتدفعه إلى تالمعقول التي تثري حیاة الفرد و  إطارها

  خصائص وسمات التلمیذ المراهق العنیف: -2-2

التي أجراها على عینة من المراهقین الذین  )Frechette" )1978"كشفت دراسة "فریشت"      

  سنة أن: 17 -13أعمارهم ما بین  تراوحتمیزت سلوكیاتهم بالعنف والعدوان، والذین ت

المراهق فرد في صراع مفتوح مع السلطة، یظهر حقدا ضد الطریقة التي عومل بها من     

أن له میول قویة للعظمة وذات ضغط عصبي عال، إلى جانب طرف العائلة وهو طفل. و 

  استعداده القلیل للشعور بالذنب وتأنیب الضمیر، كما تتمیز شخصیته بعنف األنا.

فإن المراهق العدواني یمتاز بعدم ،  "Jesness" وحسب القائمة التي وضعها "جسنس"     

في عالقاته مع اآلخرین بالضیق، ویمتاز  الرضا الشدید والغضب، اذ أنه أقل نضجا، یحس

بقابلیة قلیلة للمخالطة، كما أن احترام المعاییر االجتماعیة منعدم في استجاباته. كما یمتاز 

كذلك بمستوى عال من التوتر واالحباط مقارنة بالمراهق غیر العدواني والفرد السوي، 

یفة، ویتضح أنه غیر قادر وضوابطه تبدو ضعیفة، واستجاباته تكون دون وعي وبصفة عن

على كبت مشاعره، ویتبنى بكل سهولة اتجاه التمرد على السلطة وضد العوائق التي تحول 

  ي اآلخرین ویرفض النقد.ق رغباته، كما أنه أقل حساسیة لرأدون تحقی

                                                 
 . 111 ص  ،1994 بیروت، ، دار بن الحزم،القرآن وعلم االجتماع –قبس قرآني على المجتمعمحمد أحمد درنیقة،   1
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)، أن الفرد العدواني حساس ولم 1983وآخرون (  "Gueddich"كما بینت دراسة "قودیش"     

)، فقد Lingren" )1974" ا إلى عالم الحقائق بل بات في عالم اللذة، أما "لینقرین"یصل نهائی

شار إلى أن المراهق الذي یمتاز بالعنف والعدوان یسجل ارتفاع في حب السیطرة والسلطة، أ

  ).1978" (Bus" "باص") وBrody" )1965 " ونفس النتیجة توصل إلیها كل من "برودي"

) أن العنیف لیس غاضبا دوما وال تسوقه دوافع Berkowtz" )1962" ویعتقد "بیركزیتز"    

الكراهیة، بل له استعداد ألن یثار على الفور للغضب اتجاه الحوادث التي هي في األصل 

  1حیادیة وغیر استفزازیة ألغلب الناس.

كما أنه شخص غرس في نفسه اتجاها معینا نحو قطاعات كبیرة من العالم وتعلم تفسیر     

جموعة واسعة من المواقف أو الناس باإلحباط والتهدید لذلك یرد على هذا بطریقة عنیفة م

  2وعدوانیة.

) یمتاز بالنزاعات العدوانیة Berkowitz" )1962" والعدواني أو العنیف طبقا لـــ:"بیركویتز"    

یكتسب الواضحة، ویوصف بالجمود وعدم المرونة والفشل في تنمیة ضوابطه الداخلیة، ولم 

  كثیرا من أنماط السلوك المقبول والمالئم والمتكیف.

تقریرا حول صحة المراهق  2000كما وضعت وزارة العمل والتضامن الفرنسیة لسنة     

أطلقت علیه عنوان "اآلالم النفسیة للمراهقین والشباب" حیث ركز التقریر باألخص على 

سنة  11نسي وفي عمر یتراوح ما بین المؤشرات األساسیة لصحة المراهق في المجتمع الفر 

  سنة. 19و

بة حسب تكرارها في تنظر هذا التقریر إلى صحة المراهق من خالل خمس حاالت مر     

  سنة كالتالي: 25إلى  11أوساط المراهقین المتمدرسین من سن 

 كتئاب.حاالت اإل -1

 حوادث الطرقات.  -2

 التصرفات االنتحاریة.  -3

 والخمور.تعاطي المخدرات والتدخین  -4

  3التصرفات العنیفة. -5

 

                                                 
  .67 ،66ص  مرجع لسابق، صمیزاب ناصر،  - 1
 .185، ص 1984، دار النهضة العربیة، بیروت، سیكولوجیة الجنوحعیسوي أحمد علي،  - 2
 .68، 67سابق، ص ص  میزاب ناصر، مرجع  - 3
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    :المراهق المتمدرسلدى دینامیة ظاهرة العنف  -2-3

السلوكیات التي یمارسها الفرد من مرحلة ألخرى، ففي فترة المراهقة وخالل  تختلف    

سنوات فترة الرشد، یمارس السلوك العنیف بشكل واضح وهو سلوك یصاحب التطورات 

  .الفردالنمائیة التي یمر بها 

یتمایز نمو السلوك العنیف من فرد آلخر، فبعض األطفال یبدون مشكالت سلوكیة التي     

ثناء فترة المراهقة، اذ یقوم بعض أیمكن أن تتطور إلى سلوكیات عنیفة خطیرة قبل و 

) سنة بسلوكیات عنیفة خطیرة، وهذا بنسبة 17-16المراهقین الذین تتراوح أعمارهم ما بین ( 

بالنسبة لإلناث، هذا ما یسمى  %69إلى  %47بالنسبة للذكور مقابل  %45إلى  20%

طریق النمو الملح طوال العمر، فالمراهق الذي دخل ضمن هذه الفئة، سیرتكب حتما 

  سلوكیات عنیفة والتي سیكرر مثلها حتى لو أصبح راشدا.

الطفولة إلى لقد أقیمت عدة دراسات طولیة لفهم دینامیة العنف الذي یتطور من     

المراهقة، فالرشد، مخلفا بذلك طریقا جانحا طیلة مدة عمر الفرد. فمن الدراسات التي تؤكد 

  أن العنف في الطفولة ما هو إال مؤشر لعودة ظهوره في مرحلة المراهقة نجد:

السویدیة (دون سنة) على عینة قوامها شبابا یبلغون من  "Orebro" دراسة أقیمت في     

سنة)، والتي خلصت إلى ممارسة عینة الدراسة للسلوكیات العنیفة في الفترة ما  26العمر (

  ) سنة.30-10بین ( 

) 400عینة قوامها (تدعم هذه النتائج الدراسة التي أقیمت في فنلندة (دون سنة) على      

سنة)، والتي أكدت ظهور السلوكیات العدوانیة عند هؤالء األفراد  20شباب بالغ من عمر (

أما عن جملة الدراسات التي توصلت  .1سنة) 14إلى  8الفترة العمریة الممتدة ما بین ( في

  إلى استمراریة العنف من المراهقة إلى الرشد نذكر: 

) من الجانحین الذین %59والتي توصلت إلى أن ( "Columbus"مریكیة في مدینة أدراسة     

القبض علیهم من جدید في مرحلة الرشد، سنة) من عمرهم قد تم  18تم القبض علیهم قبل (

  )، منهم قد مارسوا على األقل سلوك عنیف وخطیر.%42وأن (

                                                 
 .81، 180میزاب ناصر، مرجع سابق، ص ص  -  1
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ن أحیث بینت  ،"Cambridge" في مدینةجلترا قیمت في انأوتؤكد نتائج هذه الدراسة التي    

 ،لقاء القبض علیهم نتیجة ارتكابهم لسلوكیات جانحة قبل عمر العشرینإالشباب الذین تم 

  1) سنة.40-21عید القبض علیهم ثانیة في الفترة الممتدة ما بین (أ

 نتائج العنف المدرسي على التالمیذ: -2-4

إن من نتائج العنف المدرسي المخلفة لدى المتعلمین سواء على المستوى السلوكي، أو     

 ).11(نفعالي هي ما یلخصها الجدول رقمجتماعي وحتى على المستوى االاإل التعلیمي، أو

  :یلخص نتائج العنف في المجال السلوكي والتعلیمي واالجتماعي واالنفعالي :)11جدول رقم ( 

  المجال االنفعالي  المجال االجتماعي  المجال التعلیمي  المجال السلوكي

  عدم المباالة. -1

  عصبیة زائدة. -2

  مخاوف غیر مبررة.-3

  مشاكل انضباط. -4

  القدرة على التركیز.عدم -5

  االنتباه.تشتت  -6

  الكــذب  -7

  هبوط في التحصیل التعلیمي.-1

التأخر عن المدرسة وغیابات -2

  متكررة.

عدم المشاركة في األنشطة -3

  المدرسیة.

التسرب من المدرسة بشكل -4

  دائم أو متقطع 

  انعزالیة عن الناس -1

قطع العالقات مع  -2

  اآلخرین.

عدم المشاركة في نشاطات -3

  جماعیة

  العدوانیة تجاه اآلخرین. -4

  انخفاض الثقة بالنفس.-1

  االكتئـاب. -2

  والدفاعیة في موافقة الهجومیة-3

  توتر دائم -4

  الشعور بالخوف وعدم األمان. -5

    

    60مرجع سبق ذكره، صب مختار، نادیة مصطفى الزقاوي ویو  :المصدر

   

  2:وهناك نتائج أخرى للعنف المدرسي یمكن إجمالها كما یلي 

  إعادة إنتاج العنف المدرسي: -2-4-1

قتصادیة والثقافیة، وكل حق بها تالمیذ من كل المستویات اإلجتماعیة واإلإن المدرسة یلت   

فئة من هذه الفئات محملة بمظاهر خاصة بها، واالحتكاك بین التالمیذ یجعل هذه المظاهر 

  .آخرنتقل فیما بینهم، والعنف جزء من هذه المظاهر الذي ینتقل من تلمیذ إلى ت

خوف التالمیذ غیر الممارسین للعنف. خاصة منهم الجدد. من الذهاب إلى المدرسة،    

كونهم یظنون أن المدرسة هي مصدر للعنف، وهذا في الحقیقة تصور خطیر، یرسخ في 

  التغلب علیه مستقبال.) ومن الصعب  التلمیذ ذهن الطفل (

جتماعي، والمدرس عن دوریهما الحقیقي، وتقمص دور المصلح اإلتخلي كل من المدرسة    

  3.الذي یعتبر بعیدا عن دوریهما رغم التداخل بین الدورین

                                                 
 81- 72، مرجع سبق ذكره،  ص ص  ویوب مختار نادیة مصطفى  الزقاي -  1
 .60 ، مرجع سابق، ص نادیة مصطفى الزقاوي ویوب مختار -2
 نفس المرجع والصفحة.- 3
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  :دور األولیاء في مواجهة العنف المدرسي -2-5

إذ أنهم  ،اآلباء جزء جوهري وضروري في برامج الوقایة من العنف لدى التالمیذ یشكل     

یهتمون بحیاة أبنائهم وبالتالي یتعین علیهم المساعدة في منع العنف والمساهمة في إیجاد 

  مواجهة یتحدد دور اآلباء في وفي هذا الصدد  بیئة مدرسیة آمنة خالیة من العنف والتهدید.

طه عبد العظیم حسین وسالمة عبد العظیم  كما أشارا إلیه كال من یذالعنف لدى التالم

  1:فیما یلي، حسین

مناقشتهم للعدید من الموضوعات مع أبنائهم مثل أمور االنضباط بالمدرسة وٕاجراءات  - 

األمن واألمان التي تتخذها المدرسة في الوقایة من العنف، فاآلباء یجب علیهم معرفة هذه 

األمور وتقدیم الدعم والمساندة وتحقیق التواصل مع المدرسة وذلك للوقوف على المشكالت 

  .هاا إدارة المدرسة والمشكالت التي یتعرض لها التالمیذ والمساعدة في حلالتي تتعرض له

مناقشة اآلباء مع أبنائهم مشاهد العنف والعدوان التي تعرض في التلفزیون، فضال عن  - 

  مناقشة المشاكل المختلفة التي تواجه األبناء وكیفیة حل هذه المشاكل بطرق مالئمة.

الجتماعیة، ومنها مهارات توكید الذات واالبتعاد عن استخدام تعلیم األبناء المهارات ا -  

العقاب البدني واستخدام أسالیب التعزیز والمكافأة، والتركیز على جوانب القوة في شخصیة 

الطفل وعدم المقارنة فیما بین اإلخوة فلكل طفل استعداداته وقدراته التي تمیزه عن غیره، مع 

لعدوانیة وٕاشباع الحاجـــــات النفسیة والمادیـــــــــة لدى ضرورة رفض واستهجان التصرفات ا

األبنـــــــاء، والبعد عن تشجیع األطفال على استخدام أسلوب العنف كوسیلة في حل النزاعات 

  ا ــــاملة والبعد عن إشعار الطفل بالنقص، سواء فیمـــوالمســـاواة بین األبنـــــاء في التنشئـــــــة والمع

بالجانب التحصیلي أو الجسمـــي والبعد عن حل النزاعات األسریة بین الزوج والزوجة  یتعلق

بوجود األبناء وٕابعاد األبناء عن مشاهدة نماذج العنف سواء في الحیاة الواقعیة أو على 

  شاشات التلفزیون.

البعد عن استحسان سلوك العنف أمام األبناء ومساعدة االبن على تطویر اإلحساس  - 

لتعاطف مع اآلخرین وتعلیم االبن احترام حقوق اآلخرین بالتصرف في ممتلكاتهم، فغالبا ما با

تكون المشاجرات بین األبناء حول حقوق الملكیة ومساعدة االبن على بناء مفهوم إیجابي 

  نحو الذات ونحو اآلخرین.

                                                 
 .243ص  ، مرجع سابق، طھ عبد العظیم حسین، سالمة عبد العظیم حسین -1
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والتنوع واالختالف اآلباء أبناءهم بشأن ضرورة احترام وتقدیر مبدأ الفروق الفردیة مناقشة  -

  ل المدرسة وحث ـــــــة والعرقیة بین التالمیذ داخــة واالقتصادیــــفي المستویات الثقافیة واالجتماعی

األبناء على تقبل حقیقة هذا التنوع دون تعصب ومناقشة اإلنجازات واألنشطة التي 

یمارسونها، كما یتعین على اآلباء أیضا القیام بعدد من االستجابات السلوكیة تجاه أطفالهم 

مثل نمذجة السلوكیات اإلیجابیة والمالئمة أمام األبناء، إذ یتعین علیهم أن یكونوا قدوة لهم 

م األسالیب السویة في التعبیر عن االنفعاالت وخاصة انفعال الغضب حتى یتحاشى ویعلمونه

األطفال التعبیر عن غضبهم وٕاحباطاتهم نحو اآلخرین بطریقة مؤذیة لفظیا أو جسمیا، هذا 

باإلضافة إلى مالحظة سلوك األطفال ومراقبتهم والسؤال عن كل تفاعالتهم وعالقاتهم 

  االجتماعیة. 

م اآلباء بدور هام في العملیة التعلیمیة لالبن وزیارة المدرسة ومراقبة سلوك یجب أن یقو  -

  ة من ـــایــــي جمعیات الوقـــــاء فــــاركة اآلبـــة وجعلهم یعرفون المدرسین، ومشـــي المدرســأبنائهم ف

العنف في المجتمع واإلشراف على ما یقرأه األبناء وما یشاهدونه من أفالم تلفزیونیة 

وبناء وتعزیز القواعد  ،واإلشراف على استخدام األبناء لتكنولوجیا المعلومات ( االنترنیت )

وٕاشباع  ،والمعاییر السلوكیة في األسرة ومكافأة االستجابات السلوكیة واإلیجابیة لألبناء

الحاجات النفسیة لدیهم فضال عن اإلشراف والمتابعة من جانب اآلباء لألطفال على توثیق 

     1ون مع األصدقاء الجیدین الذین یعززون السلوك الجید لدى أبنائهم وتجنب رفقة السوء.التعا

ذه الدراسة بناء على نتائج الدراسة السابقة لـ: محمد السید حسونة التي تم عرضها في هو     

المقترح للحد من ظاهرة العنف لدى تالمیذ  :" التصورلىإشارة في فصل سابق، یمكن اإل

الثانویة في مجال االسرة " كاآلتي: تقترح الدراسة التي قامت بها المجالس القومیة المرحلة 

  2) للحد من ظاهرة العنف بین التالمیذ ما یلي:1998المتخصصة (

التالمیذ في مرحلة التعلیم الثانوي بناء و سرة بأهمیة الرقابة على األضرورة زیادة وعي األ -

  تزام بالقیم و السلوكیات السلیمة.لباستمرار نحو اإلتوجیههم یاتهم و خاصة، ومتابعة سلوك

باء للقیم بناء من خالل احترام اآللسلوكیات الدینیة السلیمة لدى األاالهتمام بغرس القیم وا -

  قتداء بها.لإل بناء دائماالدینیة وممارستهم لها ودعوة األ و القواعد السلوكیة

                                                 
 .243، ص طه عبد العظیم حسین، سالمة عبد العظیم حسین، مرجع سابق - 1
 ,23، 22وآخرون، مرجع  سابق، ص ص   محمد السید حسونة - 2
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عطائهم جزءا إبناء مع والعدل وعدم التمییز بین األسالیب الثواب والعقاب أباء اتباع اآل -

  كبیرا من وقتهم للتحاور معهم.

ن یتناسب هذا أنفسهم و أمن مصروف ینفقونه على  ألبنائهمباء فیما یقدمون ن یراعي اآلأ -

  إسراف.و أالمصروف مع احتیاجاتهم دون تبذیر 

 ضها في هذه الدراسة تطرقت إلى:أما الباحثة دباب زهیة في دراستها السابقة التي تم عر     

  1فیما یلي: "لتالمیذ في مواجهة العنف المدرسيدور جمعیات أولیاء ا"

  رشادیة في التنشئة االجتماعیة.اإلسالیبهم التربویة و أوالد ومراعاة رعایة نمو األ -

في نمو شخصیة المراهق من جمیع نواحیها، و  لإلسهامسري المناسب توفیر المناخ األ -

  سریة السویة.ساسیة، مع تحقیق العالقات األحاجیاته األ إلشباعذلك 

مشكالتهم وكذا بنائهم وحاجاتهم و أوضاع أتصال بالمدرسة للتعرف على استمرار اإل -

  مستواهم الدراسي.

مور بالدورات الخاصة بالمناهج الجدیدة، ومشاركتهم في الحفالت و األ لیاءأو مشاركة  -

  رسة.الندوات التي تقیمها المد

الدقیقة عن واقع صحیحة و المرشدین التربویین في المدرسة بالمعلومات الزوید المعلمین و ت -

رشادیة الهادفة عداد البرامج التربویة واإلإن ذلك یساعد على اء في البیت؛ ألبنسلوك األ

  لتعدیل السلوك و تنمیة شخصیاتهم.

في السلوك غیر المرغوب فیه لدى یجابي مور في التحكم اإلولیاء األأیضا دور أو یتجلى  -

   التالمیذ، بحیث ال یترك التلمیذ دون مراقبة.

  خالصة:

الدراسة والدراسات السابقة الخاصة  تهذا الفصل أنه من خالل تتبعنا ألدبیا في بینا     

بالعنف المدرسي، وجد أن هناك تداخل بین المفاهیم، وعلیه تم التطرق إلى مفاهیم مشابهة 

هذا  االنحراف، الجناح.االعتداء، للعنف المدرسي وتمثلت في العدوانیة، عدم االنضباط، 

  .واألشكال ظاهروتنوعت مظاهر العنف المدرسي لدى التالمیذ لتتخذ العدید من الم

كما غطت الباحثة في هذا الفصل مجموعة من المسببات والعوامل التي تؤدي إلى     

العنف المدرسي. فمنها ما یشتمل على عوامل أسریة، مدرسیة، وسائل اإلعالم، جماعة 

  ة ــــــمرتبطومهما تعددت العوامل ال وغیرها، ةـــــــــى مجاالت مجتمعیـــــــا ما یتوزع علـــالرفاق ومنه

                                                 
 .213مرجع سبق ذكره، ص  زهیة، دباب - 1
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بالعنف المدرسي، فإن معظم الباحثون اتفقوا على عدم وجود سبب واحد لحدوث العنف 

المدرسي، وٕانما هي عدة عوامل متشابكة تتفاعل في سیاق اجتماعي وثقافي محدد. كما 

إذ تم التطرق إلى حرصت الباحثة على تبیان أهم النظریات المفسرة للعنف المدرسي، 

اإلجتماعیة المفسرة للعنف المدرسي، النظریات النفسیة والنفس اجتماعیة والنظریة النظریات 

  البیولوجیة كیف فسرت ظاهرة للعنف المدرسي.

إن أهم ما یمكن أیضا استنتاجه من خالل هذا الفصل، وفي آخر عنصر الموسوم      

وسمات  بالسلوك العنیف لدى المراهق المتمدرس، ووضحنا من خالل ذلك أهم خصائص

، نتائج العنف المراهق العنیف، دینامیة ظاهرة العنف لدى المراهق المتمدرسالتلمیذ 

 أهم أسالیب الوقایة واستراتیجیات العالجحیث كان لزاما البحث عن  ،المدرسي على التالمیذ

  ـــة ــــوذلك من أجل خلق بیئـــــــة مدرسیـــ ؛ةــــال األسرة والمدرســــي مجـــــي فــلظاهرة العنف المدرس

البــحث عن أفضل وال یتأتى هذا إال ب آمنــــــــة وفعالـــــــــة تقوم بالوظائف المنوطــــــــة بهـــــــــا،

ــــــا التـــــي تســـــــــــــــــاعد المسوؤلیـــن والمهتمین بقضایـــــو الــحلول في مجال األسرة والمدرسة، 

 .ومشكالت التربیـــــــــــة والتعلیم فــي التغلب علـــــى هذه الظـــــــــاهرة

    



 

  العنف المدرسيفي الحد من  ودورها التنشئة األسریة أسالیب: فصل الرابعال

دــــــــتمهی  

هق    التنشئة األسریة على سلوك المراأثر أسالیب  -أوال  

أهم أسالیب التنشئة األسریة الخاطئة المؤدیة لعنف التالمیذ -ثانیا  

للحد من العنف تجنب الممارسات الخاطئة في تنشئة األبناء -ثالثا  

المدرسيفي الحد من ظاهرة العنف  داخل األسرة لوالدینادور أسلوب حوار  -رابعا  

المدرسيفي الحد من ظاهرة العنف  داخل األسرة دور أسلوب العدل للوالدین -خامسا  

المدرسيفي الحد من ظاهرة العنف داخل األسرة  والدینالدور أسلوب اهتمام  -سادسا  

العنف في الحد من ظاهرة  داخل األسرة الثواب والعقاب للوالدیندور أسلوب  -سابعا

 المدرسي

.ةـــــــــخالص  

 



  ودورها في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ أسالیب التنشئة األسریة       الفصل الرابع 

                                                                                                       

157 

 

  :تمهید  

حیث یمكن ؛ مهما للغایة لدى التالمیذالعنف ظاهرة في التعامل مع  لوالدینیعتبر دور ا     

ا مبدورههما من خالل قیام ؛والسیطرة علیهاهذه الظاهرة الخطیرة فهم وتفسیر  لهما

العنیف إلى السلوك  هموتوجیه سلوك جاه أبنائهمت التنشیئیةا مومسؤولیاته جتماعياإل

إلى أیضا إذ یشار  ؛والسلوكیات السویة والسلیمةلى أن یتحلوا بالقیم جتماعي اإلیجابي إاإل

دور جد  منلدى األبناء، لما له من آلیات اختفاء العنف آلیة  على أنه الوالدي التربويالدور 

زنین األبناء وتوجیههم، لتكوین أبناء مت ومراقبة متابعةجتماعیة و مهم وفعال في التنشئة اإل

أولى  و جتماعیة األساسیة في بناء المجتمعفاألسرة هي الوحدة اإل ،نفسیا واجتماعیا

مجموعة من  إتباععلى الوالدین عمل ی لذا ؛جتماعیةفي التنشئة اإلجتماعیة اإلالمؤسسات 

ـــــة لشخصی تحدید السمات الممیزة من أجل  داخل األسرة، في تنشئة أبنائهم السویة سالیباأل

دى التالمیذ العنف لــللحد من ظاهرة  سویةغیر الو  السلبیة همـاتیسلوكـــــــوتغییر نمط  ،األبنــــاء

  .واستقرارهاالمؤسسة التربویة تتعارض مع تماسك ـة یهرة سلباــــــــا ظبصفته

  على سلوك المراهق: التنشئة األسریةأثر أسالیب  -أوال

أسالیب  في األسرة عامة و جتماعیةأن التنشئة اإل لقد افترض العدید من الباحثین    

المعاملة الوالدیة خاصة تقوم بدور فعال في التأثیر على السلوك العنیف لألبناء في مراحل 

بل أنه یمكن التنبؤ بالسلوك  عدها،بعمرهم الالحقة عندما یدخلون في مرحلة المراهقة وما 

تبعها جتماعیة أو المعاملة الوالدیة التي یإلالعنیف لألبناء من خالل معرفة أسالیب التنشئة ا

  اآلباء معهم.

لقد اهتم الكثیر من الباحثین باألسرة لما لها من دور مؤثر وفعال في اإلنحراف والسلوك     

إذ عن  جتماعیة للفرد،أهمیة حیویة في عملیة التنشئة اإلوذلك لما تحتله األسرة من  العنیف،

اذج ردود ــا ونمـــاطه المبكرة أنمـــنفس الصغیر خالل سنوات طفولتفــــي ا تغرس ـــطریقه

   1واستجاباته تجاه التفكیر واإلحساس والقیم والمعاییر. اله،ـــأفع

  

                              
، رسالة ماجستیر (غیر منشورة)، مظاهر العنف لدى طلبة الصف العاشر في المدارس الحكومیة في مدینة عمانمجدي محمد توفیق حمدان،  - 1

  .22، ص 2007عمان ، جامعة عمان ،
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إذ یتم فیها عملیة اإلنتماء  فهي أول مؤسسة تربویة ینشأ ویتعلم فیها الطفل،      

وكذا طرق  الهویة واكتساب لبعض العادات والمهارات،وتتشكل أسس  جتماعي األول،اإل

جتماعیة والنفسیة دم وظائف مختلفة منها الوظیفة اإلكما أنها تق ،التصرف واالنضباط

  والثقافیة والدینیة وغیرها.

جتماعیة بمثیرات مختلفة مما یجعلها ناقصة وخاطئة في بعض عملیة التنشئة اإل وتتأثر     

واستخدام إذ تقوم على اتجاهات والدیة سلبیة ومن أهمها التحذیر والهیمنة والتسلط  األحیان،

وأحیانا أخرى باستعمال أسلوب التخویف  أسلوب الضرب والشتم وٕاصدار األحكام السلبیة،

  والتهدید الذي یعتبر من وسائل التربیة في العائالت الجزائریة.

وهو وسیلة ترهیبیة كثیرا ما  إن التهدید هو من وسائل العائالت الجزائریة التربویة،    

لى نتائج وخیمة و یكون مفعولها سلبیا إإال أنه أحیانا یؤدي  ة،تستعمل في أوساطنا العائلی

  1.خاصة بالنسبة للمراهقین ذوي المزاج الصعب

ن التربیة التي یتلقاها األطفال ال ألى الغضب و إ "یمیل منذ صغر سنه الطفل الجزائريو     

طفل في یتلقاها التدفعهم للتحكم و السیطرة على انفعاالتهم، هذه العادات و الممارسات التى 

ضب و التحدي في كالمه بالغیتظاهر الرجل في تصرفاته و  اذ ؛طفولته تظهر لدى الراشدین

وقد یتعدى  2....و الطفل الصغیر لدیه هنا نموذجا للعنف التعبیري"(یصرخ لیثبت رجولته)

  .لى الضرب والشتم ووسائل أخرى للترهیب و التعذیبإهذا التهدید 

ن الطفل سیعید ما إ، فجتماعيه و حسب ما رأینا في نظریة التعلم اإلمما ال شك فیو     

  .تقاما لما تلقاه في طریقة تنشئتهتعلمه من أولیائه بنفس الطریقة أو بأكثر شدة و قسوة و ان

اذ یتعلم األفراد العنف بنفس الطریقة التى یتعلمون بها أنماط السلوك األخرى، فالطفل منذ    

با أو مرغوب فیه بجماعته التكیف مع نمط الشخصیة الذي یكون محب نعومة أظافره یتعلم

  3.الجلوسیتعلم فیها الكالم أو االعتدال و نف بنفس الطریقة التى عأنه یتعلم ال .ثقافیةالسوسیو 

                              
،1 Zerdouni Nafissa, Enfant d’hiver éducation de l’enfant en milieu traditionnel algérien, coll:Domaine 

maghrébine,ed:François Mespero,paris,1982, p 76. 
2 Ibid,p 168. 
3 Boilley (Roland),Violence et agression,time life international 3, Nederland,1977, p 45  
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 ه یتوقففقو أن توفق الطفل أو عدم تو  شخصیة الطفل تشكلها اتصاالته باألسرة،و      

بهدف نمو شخصیته نموا  ماعیة التى یتلقاها من أسرتهجتبدرجة كبیرة على التنشئة اإل

   .سلیمامتناسقا و 

كما أنها مصدر ها، ؤ الفرد و بنا ن لألسرة أهمیة كبیرة في تشكیل شخصیةإوعلیه ف     

لى إجتماعیة التى تكتسب من خالل تلقین األبوین ألبنائهم، و التى تشیر لتكوین البواعث اإل

ا تزرع ماهو ایجابي، و فیه براز ماهو سلبي وإتقویم هذا السلوك بوك األفراد و محركات سل

  جتماعي . ضطراب النفسي و اإلأو اإل بذور الصحة النفسیة 

، فالبد من أبوة طیبة، وعلیه فالبد "أن نتذكر ونحن ننشئ أردنا ألبنائنا النشأة الطیبة فإذا    

، وبروح الحریة واإلیجابیة الطمأنینةان و اإلتز بأطفالنا أنهم یكونون في المستقبل آباء یتصفون 

ا أردنا هذا إذ ،اإلعتزاز بالذات بة في التضحیة مع الثقة بالنفس وغالر ، و بالمسؤولیة والشعور

اها وواجباتها و ومن ثم یتطلب اإلعداد لألبوة التبصیر عن طریق التوعیة بمعن ،لهم ذلك

   1.العادات األساسیة لهاتكون المهارات و 

تجدر اإلشارة هنا الى أن هؤالء سیسلكون و  ،أن أبناءنا هم آباء في المستقبل ىننسوال      

  .افي تربیة أبنائهم نفس مناهج السلوك التى نشؤوا علیه

لذا فهو  ،من تعسف األبوین و قسوتهما علیه فهناك من اآلباء من عانى أثناء طفولته    

  2.أبویه علیه یقوم بالدور نفسه مع أبنائه فیقسوا علیهم كما قسى

ومن اكتسابه  ،لثقافة التنشیئیة التى نشأ علیهاج تربوي استمده من اذفهو یعتمد على نمو      

  لخبرات سابقة فیعید إنتاجها.

لى إ  "Jaques Lautrey" "جاك لوتري"التى صنفها من أنواع المحیط األسري و ضومن     

طبقتین المتوسطة الوهو األكثر إرتباطا ب ،یبقى األول ضعیف البنیة)،متشدد و  (مرن، ةثالث

أما من بین المحیطین  ؛يــــي العمل المدرســـله أفضل تأثیر ف هو الذي یكون الراقیة،و 

بل هو ؛ لیس هو األكثر سلطة ا متیاز افاألقل  ،العاملة باألسرالمرتبطین أكثر و  ،اآلخرین

                              
   .329ص، دون سنة نشر مصر، المكتب الجامعي الحدیث، ،أطفالنا احتیاجاتهم ومشكالتهم وطرق العالج سالمة محمد غباري،محمد  - 1
   .20 ص ،1998 األردن، دار الفكر، ،بناء الثقة وتنمیة القدرات في تربیة األطفال محمد عبد الرحمن عدس، -2
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الذي یمكن أن یقبل  ،خالل خطورته استباق نتائج تصرفه ذلك الذي ال یتیح للطفل أبدا من

  1."ة الضروریة لتعلیمات مدرسیة جیدةمءو هذه الحالة تعیق سیرورة المال ؛أو یرفض

ستخدمها جتماعیة التى تأهمیة أسالیب التنشئة اإل االعتبارلهذا البد من األخذ بعین و      

سلوكیات ه فیها و التى تورثو  ،المرتبة عنها ثارذلك من خالل اآلو  ،األسرة في تنشئة أبنائها

  .ع اآلخرین خاصة في الوسط المدرسيمعینة للتعامل م

  وفیما یلي یمكن أن نوضح أهم أسالیب التنشئة األسریة الخاطئة بشيء من التفصیل.    

   : أسالیب التنشئة األسریة الخاطئة المؤدیة لعنف التالمیذأهم  -ثانیا

  :التنشئة األسریة الخاطئة بشيء من التفصیلأسالیب ما یلي یمكن أن نوضح أهم  وفي     

  :في المعاملةسیطرة ال -2-1

رغباته  مویتضمن ذلك الوقوف أما یراد بالسیطرة فرض الوالد والوالدة رأیه على ابنه،      

ذلك تختلف خشونة یستخدمان أسالیب متنوعة في وهما  ،ینئیة أو منعه من القیام بسلوك معالتلقا

  ونعومة التهدید المختلفة من خصام أو ضرب أو حرمان.

لناهي في اآلمر ا فهو ؛بنإلاوفي الجزائر تمنح الثقافة لألب قدرا كبیرا من التسلط على      

 ،ام األسريـــالید والنظــــابق مع التقـــال والتطـــى اإلمتثـــه علـــبن وتدریبابط لسلوك اإلـــالبیت والض

إذ أن األسرة الجزائریة  ذلك ألن قسوة اآلباء على أبنائهم نابعة أساسا من تأثیر التقالید والعادات،

    2.من مبادئها "أن تمنح وتتقبل تسلط وتحكم األب المطلق"

فإن لذلك تأثیر مباشر على سلوك  تأثر أحد الوالدین بدور التنشئة للطفل،سی أكید أنه عندما     

  .سواء تجاه أفراد أسرته أو المجتمع ومواقفه،هذا األخیر 

أما في  فإن الطفل ینزع في سلوكه إلى النمط الذكوري الرجولي، ففي حال سیطرة األب،     

            فإن ذلك یؤدي في أغلب األحیان إلى سلوك عصابي بل وذهاني أحیانا. حال سیطرة األم،

ة بن هذا األخیر یمثل النموذج األسمى بالنسألف الد،وعندما ینحو الطفل الذكر إلى تبني سلوك الو 

وعندما  والدتها، ووالشيء نفسه ینطبق على األنثى عندما تحذو حذ ع؛تموكما یرتضیه المج إلیه،

فإن ذلك یخلق صراعا لدى الطفل  بین الوالدین على مستوى سیطرة أحدهما، یحدث  تعارض ما

                              
   .163ص، 2009 الدار البیضاء، ،1ط عالم التربیة،منشورات  ،سوسیولوجیا المدرسة عبد الكریم غریب، -1

2
 -Donfut  claude,Sociologie des génération,ed  puf, paris,1988, p 92. 
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 الذي قد ینحو به باتجاه مسلكیات غیر سویة،وهو األمر  من حیث اختیار النموذج المثل؛

یتجسد في  نستخلص أن النموذج األمثل للتنشئة األسریة السویة، وانطالقا من هذه المالحظة،

أي في نموذج یرتكز على نوع من التوازن العالئقي  التكامل النوعي ما بین سلوكات الوالدین،

  1.بتنشئة الطفلیتعلق یعتبر صحیا فیما  دیمقراطیا،والذي من شأنه أن یخلق مناخا  فیما بینهما،

  أسلوب الرفض: -2-2

دهما أسالیب یعد من األسالیب الالسویة في تنشئة األبناء، حیث یستخدم الوالدان أو أح     

جتماعیة من الحنان والدفء وتهدیده بالطرد تنطوي على كراهیة اإلبن وعدم اشباع احتیاجاته اإل

مما یؤثر على  ؛بصور متعددة كالنقد أو السخریة أو الذم أمام أقرانهمن المنزل وٕاذالله 

  شخصیاتهم خاصة في المراحل األولى من الحیاة.

األنظمة دون  القیود و بن للقواعد ووب الرفض الوالدي ینطوي برضوخ اإلكما أن أسل     

ألن اآلباء لهم رؤیة أفضل من رؤیته، وعدم إثابة سلوكه خشیة أن یؤدي ذلك إلى  ؛مناقشة

نتائج غیر محمودة، والتأكید على استخدام العقاب البدني أو المعنوي للسلوك الخاطئ دون 

  معرفة أسباب هذا السلوك.

یشعرون  على أن أسلوب الرفض الوالدي المدرك من جانب األبناء یجعلهم "كولمان"ویؤكد      

جتماعي، وعدم القدرة على التكیف وٕاقامة عالقات ة والقلق لغیاب األمن النفسي واإلبالوحد

  اجتماعیة مع اآلخرین.

وب الرفض والسیطرة، تنشئ أبناء على أن األسر التي تستخدم أسل "إلدر"وكما یؤكد     

    2جزین على اتخاذ القرارات أو حل مشكالتهم التي تصادفهم في الحیاة.عا

ن تصرفاته أل ؛مواأل األبغیر مقبول من  بأنهبن یشعر اإل أن وعلیه أسلوب الرفض هو    

 إلىوكذلك یسرعان  ،الغضب منه إلىال تعجبهما ویتجنبان التعامل معه ویسرعان  وأفعاله

سخیفة  أفكار أنهاعلى  أفكارهن سمعوه یعلقوا على إ و  ،عقابه عما یفعل وال یستمعا له باهتمام

  .نه شخص غریبأعلى  أبویهنه یتعامل من قبل أبن الت یشعر اإلاقصى الحأوفي  ،تافهة

                              
   .171، ص مرجع سابقعبد الكریم غریب،  -1
، ص ص 1995االسكندریة،  ، المكتب الجامعي الحدیث،2، طمشكالت الطفل السلوكیة وأسلوب معاملة الوالدینأحمد السید محمد اسماعیل،  -2

81 ،82. 
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  * اآلثار السلبیة ألسلوب الرفض والنبذ:

ترتب على هذا األسلوب شخصیة قلقة، متمردة تنزع إلى الخروج عن األنظمة والقوانین ی     

الطفولة المبكرة، وقد المتعارف علیها كوسیلة للتنفیس والتعویض عن الحرمان العاطفي في 

یصاب الطفل بالعقد النفسیة، یشعر الطفل بعدم اآلمان ومنه تنشأ حلقة مفرغة بین الوالدین 

نتقام، وزیادة الحساسیة في المواقف المختلفة في اإل والطفل، ونمو الروح العدوانیة والرغبة

  لیصبحوا عنیدین وأنانیین.

  * الحلول المقترحة: 

هي من أهم الحاجات النفسیة والوجدانیة التي یسعى االبن إلى الحاجة إلى الحب     

  1.اشباعها، فهو یحتاج إلى الشعور بأنه محب ومحبوب

  التسلط و التشدد والقسوة: أسلوب -2-3

، وینتشر هذا النمط بین مختلف بنأیضا أسلوب القمع األسري لإل ویمكن أن نسمیه    

یلعب دورا في الحد من  األسر سواء الغنیة أو الفقیرة، إال أن المستوى الثقافي لألسرة 

استخدام هذا النمط من التنشئة، فاألسلوب المتسلط هو میل المربي في عملیة التنشئة 

  االجتماعیة إلى التشدد والتصلب.

بدني أو النفسي أو هما معا؛ ویقصد به اإلفراط في وعلیه فالتشدد یتمثل في العقاب ال    

عقوبة األبناء بالضرب لتعدیل سلوكهم الخاطيء وتوجیههم إلتباع القواعد األخالقیة، أو 

وفیه یشعر االبن دائما اإلفراط في عقوبة األبناء بالتوبیخ أو التأنیب وٕاشعارهم بأخطائهم، 

ویتمثل ذلك في االهتمام  ؛ینة ال یحید عنهان یتصرف بطریقة معأوتمسكهما ب األبوینبتشدد 

 أومواعید خروجه ورجوعه للمنزل مثال  بالعقاب حتى یصلح من تصرفاته واالهتمام باحترام

  ، ومن أبرز مظاهره ما یلي:تناول الغذاء وهكذا مواعید

عدم اتاحة الفرصة لالبن إلبداء رأیه بأي موضوع سواء ما یتعلق باحتیاجاته الخاصة، أو  -

  بأمور یراها تحدث في محیطه فیحاول تفسیرها ومناقشتها.

  ألوامر والدیه. إلخضاعهاستخدام العقوبة الجسدیة ضد االبن  -

                              
 .282 -271 ص ، ص2004، دار العلم والثقافة، القاهرة، األسرة وأسالیب تربیة الطفل وفیق صفوت مختار، -1
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  استخدام العقوبة النفسیة: تهدید ووعید لالبن في حال عدم قدرته على انجاز أمر ما. -

فعل كذا، وال تفعل استخدام فعل األمر من قبل الوالدین إلنجاز أمر ما من قبل االبن ( ا -

  .1كذا...)

فالضبط المفرط لألبناء یحد من إمكانیة ممارسة أدوارهم كشخصیات لها استقاللها، وقد     

سالیب ویقصد بها استخدام أ ، وهذا ما نالحظه في قسوة األبوین على األبناء؛2یولد العدوانیة

الجسمي  األلم إثارة إلىكل ما یؤدي  أي .والتهدید به والحرمان" الضرب" العقاب البدني

  األخطاء.توجیه والعقاب على ال كأسلوب

یعتبر أسلوب القسوة من األســـالیب الخــــاطئـــة التـــي قد تتبعهـــا األسرة فــــي تنشئـــة      

المـراهق، ولعله من أهم مظاهر هذا األسلوب استخدام العقاب البدني (الضرب) والتهدید وكل 

رة األلم الجسمي كأسلوب من أسالیب التنشئة األسریة من ناحیتین هو نوع ما یؤدي إلى إثا

العقاب ودرجة العقاب المستخدم مع المراهق، ویعتبر الضرب من أقصى أنواع القسوة التي 

  یتعرض لها المراهق.

أما نوع العقاب فهو نوعان، العقاب البدني والعقاب النفسي وفي بعض األحیان یجمع      

ء بین النوعین، أما من ناحیة درجة العقاب، فقد یفرط اآلباء في العقاب واإلفراط بعض اآلبا

  3في العقاب یولد في األبناء الشعور بالتعسف والظلم والطغیان.

إن القسوة كأحد أسالیب التنشئة الخاطئة تؤدي بالمراهق إلى الهروب الدائم من الجو      

رحلة حساسة، یكون فیها حساسا ألبسط األسري باحثا عن مأوى آخر یحتضنه ألنه م

لمعظم الوقت خارج  األشیاء التي تهان فیها كرامته فما بالك بالقسوة والشدة، إذ قضاءه 

األسرة یعني هروبا غیر مباشر من األسرة، ألنه یجد أمنه وراحته داخل جماعته ورفاقه و 

الجنوح، وقد ذكر كل  اف ونحر إلى طریق اإل لى التهلكة والتي قد تقوده في أغلب الحاالت إ

ففي  ،عامل مهم في انحراف المراهقأن العقاب غیر العادل یعتبر  "فولر"و "رینهارد"من 

                              
 .74، ص  2002، دار الرضا للنشر، دون بلد للنشر، 1، جالطفل للتفوقابراهیم عبد الكریم الحسین،   -1
المعاملة الوالدیة كما یدركها األبناء وعالقتها بكل من المستوى االجتماعي، االقتصادي، الثقافي، لألسرة   أسالیبعفاف عبد الفادي دانیال،  - 2

 .153، ص  2005، دراسات عربیة في علم النفس، دار غریب، القاهرة، والترتیب االنجابي لألبناء

  .                12ص ،1999مركز االسكندریة للكتاب، مصر، ،النظریة والتطبیقأسالیب تربیة الطفل بین سهیر كامل أحمد ، شحاته سلیمان محمد،  -3 
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دراستهما أوضحا أن المنحرفین وغیر المنحرفین یعتبرون األب الذي یضرب أوالده من طراز 

   1.اآلباء غیر المعقولین

ى عملیات الضبط والتحكم و المبني علویرى بعض اآلباء في نمط التشدد و القسوة       

والتسلط بأنواعه المادیة والمعنویة األسلوب األمثل لتكوین شخصیات تتسم  الخوف،

غیر أن القسوة والصرامة مع األبناء عموما والمراهق خصوصا، تؤدي به المحالة  باإلیجابیة

  2إلى خلق شخصیة مهزومة خاضعة خانعة تمیل إلى االستكانة والذل.

داء بوعدم السماح لهم بإ فرض األوامر على المراهقو كما أن مظاهر القسوة والتشدد       

أمام أولیائهم ومن مظاهرها أیضا الوقوف أمام رغبات المراهق أو منعه من القیام  آرائهم،

ببعض السلوكیات المعینة لتحقیق رغباته التي یریدها حتى ولو كانت مشروعة ومنطقیة وال 

  دنى انحراف المراهق. یمكن أن تسبب أ

إن تتبع الولدین ألخطاء المراهق وتذكیره بها كل مرة وفي الحاالت التي یكون فیها      

وفي الضرب عامال مساعدا على ظهور بعض المشكالت السلوكیة الشاذة  ،الشتم والسخریة

والدین  كالسرقة أو الكذب أو الهروب من المنزل أو تحطیم األشیاء وتكسیرها انتقاما من ال

  3وشرف القصد. رغم توفر حسن النیة

من مظاهر القسوة أیضا حرمان المراهق وعدم قبول األسرة بمشاركته في بعض      

األنشطة المدرسیة، إضافة إلى عدم التفكیر في األشیاء والتسلط  حتى النشاطات مع رفاقه أو

فمن مظاهر  ،"انيبلشیا عمر"في هذا المقام جاء على لسان  إخوته، و ارنته بأصحابه وقمو 

لجوء  ،التربیة األسریة السیئة التي تقف عقبة في سبیل اشباع حاجات أطفال األسرة وشبابها

الصرامة وٕالى المبالغة في  الشدة و بعض األسر إلى معاملة أوالدها بشيء من القسوة و

یحد  بریائهم ومما یجرح ك ؛تعنیفهم وتأنیبهم ألتفه األسباب ونعتهم بأقذع النعوت واألوصاف

والتدخل في شؤونهم الخاصة والتسلط علیهم  ،تكیفهم سوء ویكون سببا في من نشاطهم

                              
 .61 ص ،1984، منشورات دار مكتبة الهالل، بیروت، سیكولوجیة الطفولة والمراهقةمصطفى غالب،  - 1

   .13ص  ،سابقسلیمان محمد، مرجع  ،سهیر كامل أحمد شحاته  - 2

3
، دراسة میدانیة مقارنة بین المتكیفین وغیر المتكیفین من المراهقین، بتكیف األبناء الرفض الوالدي/ التقبل  عالقة أسلوبجابر نصر الدین،   - 

 .98، ص 1999معهد علم النفس وعلوم التربیة، قسنطینة، ،(غیر منشورة) رسالة دكتوراه
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بطریقة ال تسمح بنمو شخصیاتهم وتحقیق استقاللهم وتنمیة روح المبادرة واالبتكار واالعتماد 

1.على النفس
  

دراسات علماء لقد دلت  ویمكننا في هذا المقام ذكر بعض انعكاسات أسلوب القسوة "     

فیتخذ الطفل من الكبار  ،النفس والتربیة بأنها تولد الكراهیة للسلطة األبویة وكل ما یمثلها

ومن المجتمع عامة موقفا عدائیا قد یدفعه إلى الجنوح واالنحراف، وكأننا من اآلباء من 

أو طرده من  في تهدیده وعقابه القول وأحیانا بالفعل أو اإلسرافینبذون أطفالهم نبذا صریحا ب

" تكون نتیجة النبذ المحتومة فقدان الطفل الشعور باألمن " عزت راجح"البیت، یقول أحمد 

       2.ویبث النبذ الصریح في نفسه روح العدوان والرغبة في االنتقام

فإنه سوف یفضي بالمراهق إلى التمرد  يء القاسي،سوبهذا األسلوب الصارم وال     

هو محرم وغیر مشروع من سرقات  كإتیان كل ما اإلنتقام من والدیه،والعصیان والرغبة في 

ه بعض عاداتهم ــة من األشرار الذین یكسبونـــي جماعــــنخراط فأو اإل ،وتدخین...إلخ

التي ال تكون في  وتقالیدهم، ولعل أغلب ما اتفقت علیه الدراسات على أن القسوة الزائدة و

 ت وخیمة جدا خاصة من ناحیةاإلصالح، فإن لها انعكاسن هدفها اغیر محلها، حتى وٕان كا

وقد لوحظ أن نبذ الطفل  تولید الرغبة واالنتقام في نفس اإلبن وحقده على األسرة والمجتمع، "

  3.عامل مشترك في كل حاالت الجنوح

  * اآلثار السلبیة للتسلط:

نزواء أو االنسحاب من الحیاة االألبنــاء یتسمون باالنطواء أو ى اما نر  اـــغالب    

جتماعیة، والشعور بالنقص وعدم الثقة بالنفس والشعور بالذنب وكره السلطة الوالدیة، حیث اإل

یجعل األبناء ینتهجون نفس أسلوب الصرامة والشدة في حیاتهم المستقبلیة، وذلك عن طریق 

  عملیتي التقلید أو التقمص لشخصیة أحد الوالدین أو كلیهما.

                              
 .187، ص 1987المفتوحة، لیبیا،  ، الجامعةاألسس النفسیة والتربویة لرعایة الشبابعمر محمد التومي الشیباني،  -1
 .16، ص مرجع سابق مصطفى غالب، -2
 .208، ص 1986 ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،اإلسالم وقضایا علم النفس الحدیثنبیل توفیق السمالوطي،  -3
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إلى تكوین شخصیة ضعیفة تشعر بالقلق والحیرة غیر واثقة من  وهذا من شأنه أن یؤدي     

تنزع إلى الخروج عن القواعد واألنظمة كتعویض عن الحرمان العاطفي وفقدان  ،نفسها

  1.االستقاللیة

  * أهم الحلول المقترحة:

  وقراطیة.ي أي التربیة الدیماألبناء على المبادرة وٕابداء الرأالبد من تشجیع  -

البد من تقدیر تصرفاته اإلیجابیة منذ طور مبكر لتهیئة بیئة أسریة تسهم في إغناء  -

  .2المدارك العقلیة

  النفسي: األلمأسلوب إثارة  -2-4

لوك غیر مرغوب فیه، أو كلما عبر عن رغبة یتمثل في إشعار االبن بالذنب كلما قام بس    

ستوى تحقیر االبن والتقلیل من شأنه أیا كان الممحرمة، كما قد یكون ذلك أیضا عن طریق 

  دائه.الذي یصل إلیه في سلوكه أو آ

حیث نجد أن بعض األولیاء یبحثوا عن أخطاء االبن ویبدون مالحظات نقدیة هدامة      

لسلوكه، مما یفقد االبن ثقته بذاته، ویجعله مترددا في أي عمل یقدم علیه خوفا من حرمانه 

بهم، وغالبـا ما یترتب عن هذا األسلوب شخصیـات انسحابیـة منطویــة من رضا الكبار وح

عرضـــــة لعدد من األمراض  اغیر واثقـــــة من نفسهــا، توجـــه عدوانهــا نحو ذاتهـــا، كمــا یكـــونو 

النفسیــة كالقلق، الهیستیریا، وحتى أنه من الممكن إصابتهم بالوسواس القهري الذي اتفق 

  . 3على أنه مرتبط بشكل عام بالحرمان من الحبالعلماء 

ویتضح مما سبق ذكره أن الدور المهم الذي تؤدیه أسالیب التنشئة االجتماعیة السویة     

وغیر السویة خالل فترة الطفولة المبكرة على سلوك األبناء؛ له تأثیر بالغ على ما ستكون 

  علیه شخصیاتهم في المستقبل.

                              
 .291 -288ص ، ص مرجع سابق تار،خوفیق صفوت م -1
 .76 سابق، صابراهیم عبد الكریم الحسین، مرجع  -2
 .341 -335ص ص  ، رجع سابقمتار، خوفیق صفوت م -3
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 األلم إثارةالتي تعتمد على  األسالیبیتضمن جمیع ة األلم النفسي علیه أسلوب إثار و      

عن طریق  أوبن سلوكا غیر مرغوب فیه كلما فعل اإل ؛بالذنب اإلشعارالنفسي عن طریق 

  ه.سلوك إلیهكان المستوى الذي یصل  أیاالتحقیر والتقلیل من شأنه 

  أسلوب اإلهمال: -2-5

أسلوب اإلهمال في التنشئة األسریة إلى "إهمال الوالدین في عملیة التنشئة  ویشیر     

االجتماعیة، حیث عدم الرعایة والتوجیه وعدم االهتمام بتشجیع االبن السلوك الحسن أو 

معاقبته على السلوك السیئ، واآلباء الذین یمارسون مثل هذه األسالیب في التنشئة ال یوجد 

ألبنائهم إلنماء إمكانیاتهم، كما ال یوجد لدیهم قواعد واضحة لتنشئة  لدیهم غالبا ما یقدموه

األبناء؛ وبوجه عام فإن التدلیل واإلهمال بوصفهما أسلوبین للتنشئة یفقدان إلى ما یمكن أن 

  . 1یخلق كیان االبن وینمي قدراته وشخصیته

على السلوك ولإلهمال عدة مظاهر یمكن ذكرها؛ منها ترك المراهق دونما تشجیع     

المرغوب فیه أو االستجابة له، وكذلك دون محاسبة على السلوك غیر المرغوب فیه 

وغالبا ما ینتج هذا االتجاه نتیجة عدم التوافق األسري الناتج  ،باإلضافة إلى ترك دون توجیه

  . 2عن العالقات الزوجیة السیئة أو ربما لعدم رغبة األم في األبناء

ومن مظاهر أسلوب اإلهمال الذي تتحلى به بعض األسر تجاه أبنائها المراهقین، عدم      

االستماع النشغاالتهم ومشاكلهم، والتي قد تزداد حدتها وخاصة في هذه المرحلة، وعدم 

السؤال عنه في حالة غیابه سواء كان هذا الغیاب عن البیت أو الغیاب عن المدرسة، أو 

حالة سفره مع أصدقائه، كذلك عدم االهتمام بنتائجه الدراسیة  حتى عدم السؤال عنه في

والتي قد تكون غالبا في نهایة السنة الدراسیة وقد یكون العقاب شدیدا إذا ما كانت هذه 

النتائج سیئة، كذلك " ترك االبن دون تشجیع والسخریة منه أو عدم إثابة للسلوك المرغوب 

                              
  .12، ص 2001، دار غریب، القاهرة، علم النفس االجتماعيسید عبد اهللا عبد اللطیف محمد خلیفة،  معتز -1
 .12سهیر كامل أحمد، شحاتة سلیمان محمد، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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نون فیهم شیئا ولیس هناك ضبط أو توجیه إذا قام فیه، بل انهم ال یتقبلونه وال یستحس

  .1بسلوكیات مرفوضة أو إلى ما یجب أن یفعله أو ما ال یفعله

من مظاهر اإلهمال كذلك إهمال المراهق مادیا بمعنى حرمانه في أغلب األحیان من     

وتركه عرضة لبعض اهتمام الوالدین بأحواله الصحیة مصروفه، أضف إلى ذلك عدم 

وعدم تنبیهه باإلبتعاد عن رفاق السوء أو األخطار التي یمكن أن تنتابه  ض المعدیة،األمرا

وعدم اإلهتمام بهوایاته المفضلة أو حتى تشجیعه  من ممارسة بعض النشاطات الصعبة،

وقت دخوله وخروجه وحتى السؤال عن أماكن قضاء وقت وعدم االهتمام ب على ممارستها،

تمام بقیامه بالفرائض الدینیة هاالأضف إلى ذلك عدم  ،یقضیهوفیما یقضیه ومع من  فراغه،

وعدم التقرب منه في حالة غضبه وما یعانیه من أزمات قد تكون صعبة  ،كالصالة...الخ

  ومحتاج إلى حنانهما وعطفهما ونصائحهما. ومحتاج إلى مساعدة والدیه،

ضادة لألسرة وللمجتمع إن هذا اإلهمال المتكرر للمراهق له انعكاسات خطیرة تكون م    

 أحتى على المستوى الشخصي للمراهق من انحرافات وكسل وخداع ومكر وتمرد، فیبد

قد تأخذ أن تتعاظم وتزداد خطورتها مع األیام، و  ثبللمراهق بارتكاب أخطاء صغیرة ال تا

مرحلة  رام، فإهمال الفرد في مثل هذه الفترة الحرجة أمر صعب،جشكل اإلنحراف أو حتى اإل

یضطرب فیها كیان المراهق فال یفرق فیها بین الخطأ والصواب، المهم أن یفعل كل ما یراه 

  مناسبا من وجهة  نظره من أجل إثبات كیانه أمام أقرانه وأفراد المجتمع.

ومن انعكاساته أیضا على المراهق فقد یفقد اإلحساس بمكانته عند أسرته ویفقده      

وغالبا ما یترتب على هذا االتجاه شخصیة قلقة  ،إلیهماإلحساس بصحبتهم له وانتمائه 

م هذا الطفل إلى جماعة أو ضوغالبا ما یحاول أن ین ،مترددة تتخبط في سلوكها بال قواعد

نتیجة إهماله في صغره  ،شلة یجد فیها مكانته ویجد فیها العطاء والحب الذي حرم منه

جعه على كل ما یقوم به من عمل وخصوصا وأن الجماعة التي ینتمي إلیها غالبا ما تش

حتى ولو كان مخربا خارجا عن القانون، وذلك ألنه ال یعرف منذ الصغر الحدود الفاصلة 

  .بین حقوقه وواجباته وبین الصواب والخطأ في سلوكه

                              
، 10مجلة اإلرشاد النفسي، مصر، جامعة عین شمس، العدد:  ،كما یدركها الطفل الكویتي"" التنشئة األسریة غیر السویة ، نضال الموسوي  -1

   .57، 56، ص ص 1999
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  أسلوب التدلیل (الحمایة الزائدة):  -2-6

الحمایة الزائدة أو المبالغ ة نجد أسلوب التدلیل أو ئمن أسالیب التنشئة األسریة الخاط     

فیها، ویشیر هذا النمط من التنشئة إلى "تلبیة رغبات المراهق ومطالبه أیا كانت ومنحه 

المزید من الحنان وعدم تشجیعه على تحمل المسؤولیة، وقد یتضمن ذلك تشجیعهم الطفل 

  1".على القیام بأشكال من السلوك غیر المرغوب فیه اجتماعیا

والسیما اآلباء نجدهم یتعاملون مع أبنائهم بحنان زائد وتسامح كبیر، حتى ومن األسر      

یبلغ األمر ببعضهم إلى أن یقوموا بواجبات أبنائهم المدرسیة في البیت نیابة عنهم ویوجدون 

وما دروا أنهم بذلك یبعدون أطفالهم عن فرص عدیدة  ،لهم المبررات في كل ما یقومون به

الخبرة والتجربة ویقومون فیها على شيء جدید من حقائق الحیاة  تمنح لهم، یتعلمون منها

وواقعها یكتسبون منها خبرة عملیة تجعلهم أكثر خبرة بالحیاة وأكثر ممارسة لمتطلباتها 

   2واحتیاجاتها.

األم أو األجداد أو اإلخوة أو غیرهم من  ویكون التدلیل الزائد أحیانا من جانب األب أو      

منفردین أو مجتمعین، وبالرغم من ذلك فإن األم غالبا ما تكون الشخص أعضاء األسرة 

الذي یقدم الحمایة الزائدة، وعادة یكون اإلبن هو الذي یحصل على هذا االهتمام الزائد، 

  3تكون اإلبنة في أغلب الحاالت هي موضوع الحمایة. وعندما یقوم األب بالحمایة الزائدة 

ق اإلسراف في اشباع حاجاته وتوفیر كل ما یطلبه دون ومن مظاهر تدلیل المراه     

أضف إلى ذلك التجاوز عن  تسمح بذلك، حتى وٕان كانت ظروفهم اإلقتصادیة ال مقابل،

إضافة إلى الوقوف إلى جانبه في جمیع أموره التي تصعب  أخطائه مهما كان حجمها،

ان ظالما في اعتدائه على علیه، وهناك من الوالدین من یقفا إلى جانب المراهق حتى وٕان ك

  الغیر.

توقع األسرة   تم ذكرها وغیرها یمكن أن تجلب انعكاسات خطیرةإن هذه المظاهر التي     

في العدید من المشاكل المستقبلیة غیر اآلنیة، فاألسرة بحنانها وعطفها الزائدین "إنما یمهدون 

                              
   .233 ص ،سابقمرجع ، معتز سید عبد اللطیف محمد خلیفة -1 
   .28ص ،2001،  دار الفكر العربي، األردن،اإلحساس بالمسؤولیة وتحمل تبعاتها ،محمد عبد الرحیم عدس -2
   .275 ص ،1981،بیروت، النهضة العربیة، دار األسرة ومشكالتهامحمود حسن،  -3
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نینة، وما علموا أمكل راحة وطالطریق أمام أطفالهم لیدخلوا في مرحلة النضج وسن البلوغ ب

، وقد فقد اإلعداد لدیه حصانة تحمیه من آفات الحیاةأن ینشـأ مثل هذه التنشئة أن یكون 

   1والتأهیل الالزمین لمواجهة تحدیات الحیاة ومصاعبها والفرص التي تكسبهم الخبرة والتجربة.

تساهال زائدا سوف یجد إن المراهق المدلل والذي یجد في منزله الحمایة الزائدة و      

فاهتمام اآلخرین ویتوقع منهم أن مثل هذا االهتمام من حقه  ،صعوبات في العالم الخارجي

یمر به وفي المدرسة یتوقع هذا النمط  فارج المنزل ألن یكون مركز كل موقوهو یسعى خ

   2من المدرس أن یقوم بدور األب المتساهل.

أصعب ما یكون على الفرد ولو علمت األسرة أن لهذا یة أو الواقعیة لمإن الحیاة الع     

 وعلیها لما عملت على تدلیل أبنائها، ،األسلوب الخاطئ انعكاسات خطیرة على أبنائها

ویمكن أن نضیف بعض االنعكاسات التي یفرزها هذا األسلوب على المراهق منها اختالل 

م بذاته فقط وینسحب من د یهتكما یؤدي إلى تكوین فر  التوازن في نمط العالقات الشخصیة،

 كما ال تتوفر لدیه فرص تحمل المسؤولیة والوقوف على قدمیه، جتماعیة الخارجیة،الحیاة اإل

   3كما أن النمو إلى مرحلة الرشد من العملیات الشاقة الطویلة والبطیئة.

نهزم إن التدلیل المبالغ فیه یؤدي بالمراهق إلى أن یكتسب شخصیة رخوة انهزامیة ت      

ونظرا  (نفسیة/جسدیة)، ألول مشكل تقع فیه وهناك من یصابون بأمراض سیكوسوماتیة

وقد یلجأ  لتعوده على اشباع حاجته والسیما المادیة منها فإنه سوف یتعلم التسلط على الغیر،

أضف إلى أنه  إلى طریق غیر مشروعة من أجل تحقیق أغراضه ومآربه التي تعود علیها،

فیما أن المراهق له من الصفات والخصائص التي قد یضطر إلى  بر،قد یفقد صفة الص

قضائها، فقد یلجأ أحیانا إلى ممارسات منحرفة من أجل إطفاء حدة غریزته، وألن كان هذا 

عا جازما نعیش واقعا مؤلما یجعلنا نقطع قطإال أننا  الكالم األخیر غیر موثق في الكتب،

فإن هناك دالئل توحي بأنه  توقع النتائج قبل حدوثها،وبما أن اللبیب من ی على أمور كهذه،

   من ال یصبر على األشیاء البسیطة الصبر عن عظائم األمور.

                              
   .28ص سابق،المرجع ال ،اإلحساس بالمسؤولیة وتحمل تبعاتها ،محمد عبد الرحیم عدس - 1
   .59ص مرجع سابق، مصطفى غالب، - 2
   .281، 280ص  ص مرجع سابق، محمود حسن، -3
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  أسلوب التذبذب: -2-7

هذا النمط إلى أسلوب في التنشئة األسریة الذي ال یتفق فیه األبوان على مسلك  ویشیر     

   1واحد في تنشئة األبناء وال یتسقان على مسلك واحد عبر المواقف المختلفة.

ویعتبر هذا األسلوب من أسالیب التنشئة الخاطئة غیر المنظمة والمتفقة بین األب       

ویتمثل هذا األسلوب على جانبین  في الموقف الواحد، واألم وأحیانا قد یختلف األسلوب

یتعلق أولهما بعدم انتهاج اآلباء ألسلوب مستقر له طابعه الممیز كأن تكون معاملتهما قاسیة 

وما یتبع هذا من شعور األبناء بالعجز عن تحدید ما یرضي  حینا ومتسامحة حینا آخر،

فق أسلوب األم مع أسلوب األب في تربیة عدم توا أما الجانب الثاني فیتمثل في والدیهم،

   2األبناء، كأن یوجه األب أبناءه إلى أشیاء معینة وتوجههم األم إلى نقیضها.

ومن صور هذا النمط" التقلب في المعاملة بین أسالیب متعددة تتأرجح بین اللین والشدة      

لتقویم نفس السلوك أو  أو القبول و الرفض أو استخدام األبوین ألكثر من طریقة في كل مرة

التناقض بین الفعل والقول وعدم التطابق بینهما في اتباع أسالیب تربویة واحدة لتوجیه 

سلوكات أبنائهما، نظرا الختالف أفكارهما وتباین معتقداتهما أو التباعهما لنصائح متناقضة 

له من تضارب قاء، فكل هذه النصائح وما تحمداألصمن األقارب أو الجیران و  تنهال علیها

تزید في حیرة اآلباء وقلقهم في البحث عن األسلوب األمثل في تربیة أبنائهم، وهذا ما یزید 

  3من تذبذبهم في المعاملة.

إن مظاهر هذا األسلوب تبدو واضحة من خالل األقوال السابقة، ویمكن تلخیص هذه      

معالم ومتفق علیها من قبل األقوال في جملة مختصرة هو عدم وجود سیاسة تربویة واضحة ال

  الزوجین في تربیة األبناء مما تؤدي إلى انعكاسات سلبیة على األبناء.

قد یؤدي  إن التذبذب  في معاملة االبن كأن نمدحه على سلوك الیوم ونعاقبه علیه غدا،     

وك فیصعب علیهم التمییز بین السل ،ستواء و االنحراف لدى األبناءإلى اإلخالل بمعاییر اإل

                              
: العدد ، مجلة رسالة الخلیج العربي،بین  أسالیب التنشئة األسریة على أبعاد الشخصیة لدى الفتاة الجامعیة"أثر التفاعل "زینب محمود شقیر،  -1

   .112ص ،1990 ،35
  .232، 231 صص  سابق، عبد اهللا محمد خلیفة، مرجع  معتز سید عبد اهللا، - 2
   .69ص ،2000، 03: العدد، 16المجلد مجلة  جامعة دمشق،  ،لألبناء""العوامل المؤثرة في طبیعة التنشئة األسریة  جابر نصر الدین، -3
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وهذه  كونه قد یعاقب على نفس السلوك الذي كوفيء علیه من قبل، الصحیح والخاطئ،

الطریقة المتذبذبة في التربیة تفقد األبناء الثقة في والدیهم باعتبارهم قدوة إضافة إلى اهتزاز 

   1القیم واألخالق عندهم.

صا انعكاسات عدة ویترتب عن أسلوب التذبذب في تنشئة األبناء عموما والمراهق خصو      

بحیث یدرك الطفل أن سلوكه  ،"اختالل میزان التوقعات الحاكم لعالقة األبوین بأبنائهما منها

وأن سلوكه قد یمدح من جانب األم ویعاقب من قبل  قد یعود حینا بعائد وحینا بعائد آخر،

سلوكه، كما فال یمكن للطفل في هذه الحالة أن یتوقع ما الذي یمكن أن یفضي إلیه  األب،

إذا ما قورن بتأثیر التنشئة المتشددة، وهي  یتبین التأثیر السلبي األشد للتنشئة غیر المتسقة،

   2نتیجة تؤكد خطورة أسلوب عدم االتساق في تربیة األبناء وتنشئتهم.

 أن التذبذب في أسالیب معاملة الطفل، ،"ولیام وجون ماكود"وتوضح دراسات مثل دراسة     

األسرة هي المصدر  ویعني هذا أن موجبا بجنوح الطفل في مراهقته وشبابه، إنما یرتبط

األمن واالستقرار، وقد تكون مصدر المشكالت التي تؤدي إلى اضطراب الوحید للحب و 

   3و القیم التي یتبناهما كال الزوجین. ألطفال و الخالفات الهدامة بشأن المعاییرا

ة ثابتة في معاملة األبناء ال تقوم على التذبذب بین لذلك یجب أن یكون للوالدین سیاس     

الحكم  إلى الثابتة الحازمة هي التي تساعد الطفل على سرعة الوصول بالمعاملة رأي وآخر،

وأن الشدة الثابتة خیر  ومن شأن  ذلك أن تسهل علیه طاعة السلطة، األخالقي الصحیح،

كون هنالك حزم وثبات مع عطف أن ی ، أيمن اللین مع التذبذب، وخیر من هذا وذلك

  معقول.

  أسلوب التفرقة (عدم العدل بین األبناء): -2-8

یرتبط بهذا األسلوب أسلوب آخر یتصل بالتفرقة في المعاملة بین األبناء وعدم تحقیق      

وتمییز بعضهم على بعض أثناء استجابتهم لسلوك أبنائهم وتصرفاتهم  عدالة المعاملة بینهم،

  السبب هو الجنس أو السن أو ترتیب المیالد.سواء كان 

                              
   .23 ص ،1980 السعودیة، دار الشروق، ،علم النفس التربويمحمد مصطفى زیدان، نبیل توفیق السمالوطي، - 1
   .232ص مرجع سابق، معتز سید عبد اهللا،عبد اللطیف محمد خلیفة، -2

   .39ص ،مرجع سبق ذكره سلوى محمد عبد الباقي، - 3
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لذكائه أو جماله  فیفضلون ابنا على ابن، ویتعامل الكبار أحیانا مع األبناء بدون عدل،    

 مما یزرع في نفس االبن اإلحساس بالغیرة تجاه إخوته،؛ أو ألنه ذكر أو حسن خلقه الفطري،

جاه األخ المدلل بهدف االنتقام من ویعبر عن هذه الغیرة بالسلوك الخاطئ والعدوانیة ت

  الكبار.

ویؤدي عدم توخي العدل بین األبناء إلى آالم نفسیة واجتماعیة تضعف مستوى الترابط      

بدال من الحب والتعاطف  كما أنه ینشر الغیرة والحقد والبغضاء، والعالقات بین أفراد األسرة،

یراعون مشاعر بعضهم ألنهم  ء حاقدون الكما أنه ینتج أبنا والتراحم واالحترام المتبادل.

  متیازات على حساب اآلخرین.اعتادوا األخذ دون العطاء والتمتع باال

وذلك من  ،ءهمإرادیا في تغذیة السلوك العنیف لدى أبنا هناك من األولیاء من یعمل ال    

ن البحوث وقد أثبتت العدید م بن أو ذاك على حساب بقیة األبناء،خالل االنحیاز لهذا اإل

ظاهرة شعور بعض األبناء بالغبن العائلي نتیجة االنحیاز  أن هذه الظاهرة ؛المیدانیة

حضریة  وهي التي عادة ما یكون ضحیتها اإلناث داخل قناعة بعض األسر، المتحدث عنه،

ألن انحیاز  ذلك و التلمیذة.../الغ األثر في توجیه سلوك التلمیذلها ب ،فرق ال أو ریفیة،

نبذ أحدهم دون البقیة ینعكس بالضرورة على سلوك أو األب/األم إلى أحد األبناء أو عزل 

سواء كان  الذین یكونون من ضحایا العنف المدرسي كعملیة تنفیس ذاتي، هؤالء األبناء،

  1الواحد منهم فاعال أو مفعوال به...

  : الممارسات الخاطئة في تنشئة األبناءتجنب  -ثالثا

بتعاد اإل ، من خاللأن یساهم الوالدین في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذیمكن      

لمنع زیادة العنف  ء في مجال األسرة،بنااألفي تنشئة الممارسات واألسالیب الخاطئة أهم  عن

الممارسات واألسالیب الخاطئة في تنشئة هده ، ومن أهم لدى التالمیذ في المؤسسات التربویة

  :ما یلينذكر  اءاألبن

  .واألبناءغیاب أسلوب الحوار بین الوالدین  -

 غیاب القدوة على مستوى األسرة. -

                              
   .46، 45 ص ص ،مرجع سبق ذكرهمحمد محرز الهاني،  -1
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انشغال بعض اآلباء واألمهات عن رعایة أبنائهم ومتابعة سلوكیاتهم وتوجیههم التوجیه  -

وحرص اآلباء واألمهات في كثیر من األحیان على  ،التربوي السلیم بسبب العمل خارج البیت

توفیر الموارد المالیة المطلوبة واالستجابة لمطالب األبناء أو انشغالهم بممارسات اجتماعیة 

  معینة مما أضعف من رقابة األسرة على سلوكیات أبنائها.

 ألسري الذي یجمع اآلباء واألبناءضعف الترابط ا -

في أسلوب تربیة األبناء أو التناقض في أسلوب معاملة األبناء  الوالدیناختالف  التضاد: -

  من قبل الوالدین.

 أكثرتعدد السلبیات التي یقع فیها األبوان في التعامل مع أبنائهم من نحن نعلم أن و     

حد الطرفین األب أو األم بتربیة أحد أفعندما یقوم  ،وظهورا أثراالمشاكل في األسر وأبلغها 

وفق فكر معین ویأتي الطرف اآلخر لینقض هذه التربیة وذلك الفكر  ،بیة معینةأبنائهم بتر 

ویضیع بالتالي تعب  ،ما یوقع االبن في حیرة بفكر وطریقة مختلفة قد تصل حد التضاد

  .ثر ناجح في تربیتهماأ أيالطرفین في تحقیق 

 قلة العطف والحنان على األبناء. -

  .والخالفات الزوجیة لدى بعض األسر المشكالت الدائمة بین األب واألم -

ومن األقران الذین لدى األبناء في األساس من الوالدین،  یرى البعض أن السلوك العنیفو  -

  یشجعون ویكافئون حل المشكالت عن طریق العنف.

    زیادة عدد أفراد األسرة التي یتولى مسؤولیتها أحد الوالدین فقط.  -

 أو السینما...ألفالم العنف.عرض التلفزیون أو الفیدیو  -

 قلة المصروف الیومي للتلمیذ. -

 عدم قدرة اآلباء على شراء مالبس مناسبة. -

مبالغة بعض األسر في اإلنفاق على  لمصروف الیومي لبعض التالمیذ مثل:زیادة ا -

 أبنائهم من التالمیذ تعویضا لهم عن غیاب األب أو األم أو كلیهما وعدم تفرغهما لرعایتها.

على األبناء بالسب أو الضرب أو  التعرض لإلیذاء من أحد الوالدین أو من كلیهما -

 كالهما.

 األسرة ألبنائها.ومراقبة قلة متابعة  -



  ودورها في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ أسالیب التنشئة األسریة       الفصل الرابع 

                                                                                                       

175 

 

 ضعف اهتمام الوالدین بالبرامج التربویة والدینیة. -

  .1.بألالتربوي والنفسي واالجتماعي األسري ل واإلرشادغیاب التوجیه  -

الخاطئة سالیب األ المجاالت التي یظهر فیها أخرى أن نجمل أهم یمكن من جهةو      

مع  األباملة ــي معـــــوه ؛)األسرياخ ـــــ(داخل المن األبناءى ـــــة وتأثیرها علــــللمعاملة األبوی

والتي یجب تفادیها وتصحیحها من  ؛األب مع األبناء ومعاملة األم مع األبناءمعاملة  األم،

وللحد من ذلك  ،التالمیذ في المؤسسات التربویةللحد من السلوكیات العنیفة لدى  قبل الوالدین

 ؛ةــة والنفسیائق التربویـــــالحق ة نظرهة من وجـیالیب السو ــسالوالدین لأل ةـــممارسالبد من 

سنذكرها الحقا بتفصیل موجز والتي التي  سالیباألهم أل الوالدین تضمن عدم ممارسةتو 

یكون اتجاه  أن هكذا یجبو  ،الخ)….والتدلیل واإلهمال(القسوة والتسلط والتفرقة  تتمثل في

ة ــــارة عن ممارســـــیجابي وهو عبهما الجانب اإل ؛جانبینیتضمن  لألبناء تنشئة الوالدیةال

  . 2سویةالغیر  األسالیبسلبي وهو ممارسة  آخروجانب  ،سویة ألسالیبة ـــفعلی

أن أسالیب التنشئة األسریة بمختلف أنماطها تؤثر فیها العدید من جدر اإلشارة إلى تو     

حیث أن المعاملة األسریة للمراهق تخضع في الكثیر من األحیان  العوامل والتغیرات،

للمؤثرات التي قد تجعلها تمارس أسلوبا واحدا، في موقف واحد أو عدة أسالیب في مختلف 

ن العوامل التي یمكنها أن تتحكم في أسالیب ولعله م المواقف التي یخضع لها المراهق،

علیمي للوالدین (سواء كان مرتفعا أو منخفضا) المستوى تالتنشئة األسریة، نجد المستوى ال

وكذلك جنس األبناء ومختلف مواقعهم  داخل  (المرتفع و المنخفض)، االقتصادي لألسرة

وغیرها من  ك األسري...الخ،إضافة إلى التفك األسرة، الجیل الذي ینتمي إلیه الوالدین،

العوامل التي یمكنها أن تؤثر في معاملة األسرة للمراهق والتي یمكن أن نلحظها خالل الجزء 

  المیداني من هذه الدراسة. 

أهم الممارسات  لتجنبمع مشكلة العنف لدى التالمیذ  نالوالدایتعامل أن ویمكن     

من  ؛ التي ذكرناها سابقافي تنشئة أبنائهمواألسالیب الخاطئة التي ینتهجها بعض اآلباء 

  :خالل التصرف حسب اآلتي

                              
 .)68 -12 ص (، مرجع سبق ذكره، وأخرون محمد السید حسونة -1
 . 13:15، الساعة: 2016/ 10/09بتاریخ: ،  https://www.ts3a.comنقال عن: موقع تسعة   -2
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  التسامح أكثر من الالزم مع التصرفات العنیفة وعدم اللجوء إلى العقاب البدني.عدم  -

  .مشاهدة أعمال العنف أیا كان مصدرها التلفاز وغیرهتجنب األبناء  -

  العمل على خفض مستوى النزاعات األسریة. -

من خالل توفیر دفء  ،تنمیة الشعور بالسعادة عند األبناءلعاطفة اإلیجابیة و توفیر ا -

ألن یكون تعاملهم مع أنفسهم ومع غیرهم بشكل  ،وعطف وحب الوالدین وحنانهم علیهم

  لطیف وخال من أي سلوك سلبي آخر.

التالمیذ األبناء من أي افساح المجال أمام  نشطة البدنیة اإلیجابیة لألبناء؛توفیر األ -

  لممارسة أشكال متنوعة من النشاط الجسمي لتصریف التوتر والطاقة.

وٕاعادة ترتیبها  ،أو العمل على تغییر البیئة تنظیم وترتیب البیئة المنزلیة والمدرسیة لألبناء -

  للتخفیف من المشاجرات.

  مراقبة سلوك األبناء وتوجیهه عند ظهور بوادر العنف. -

واألخالقیة التي توجه سلوك األبناء نحو التخلص من السلوكیات  ترسیخ القیم الدینیة -

  العنیفة. 

    1اإلشراف على األبناء في النشاطات الیومیة. -

  :المدرسيفي الحد من ظاهرة العنف  داخل األسرة لوالدینحوار اسلوب أدور  -رابعا

    الحوار اإلیجابي: -4-1

تشدید الذي "من شأنه  "الحوار اإلیجابي"في هذه الدراسة على تسلط الباحثة الضوء      

روابط األسرة وتوطید العالقة بین اآلباء وأبنائهم، كما أنه یساعد على تنمیة لغة التفاهم، وهو 

  2تحاورا تتمیز بثالثة أمور وهي:یتطلب مهارات التعبیر واإلصغاء، فاألسرة األكثر 

  تبادل الرسائل الواضحة والمباشرة. -1

 االستماع الفعال. -2

 القدرة على التعبیر اللفظي وغیر اللفظي. -3

 

                              
 .183، 182، ص ص 2010عمان،  ، دار أسامة،السلوك العدواني عند األطفالخالد عز الدین،  -1
 .33سابق، ص ، مرجع كروش كریمة  -2
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  :طرق الحوار اإلیجابي -4-2

   :الحوار اإلیجابي ومن طرق    

: هو أكثر األسالیب التي من خاللها یتم الحوار بین طرفین في األمور الحوار النقاشي -أ

  ویكون إما بالمواجهة أو بالكتابة. ،خاصة الجدیة

:  تعد العیون وسیلة للتعبیر عن الكثیر من الكالم، فبواسطة طریق العیونالحوار عن  -ب

النظرات یستطیع المحاور قول الكثیر مما ال تستطیع الكلمات ایصاله للطرف اآلخر، 

  فالنظرات والكالم جزء من الحوار مع الطرف اآلخر.

شاعر العاطفیة هذا النوع من الحوار یتم فیه تبادل الم :الحوار الشاعري اإلیجابي -ج

واألحاسیس بین أفراد األسرة، وهذا الحوار من شأنه أن یزید األلفة والمحبة بین اآلباء 

  واألبناء، ویقوي روابط الحب، ویساهم في توطید الصلة والعالقة بینهم.

: یقصد به وضع الذات في مكان اآلخر، ویرتبط ذلك ایجابا بالرضا الحوار مرآة اآلخر -د

هدف هذا النوع من الحوار إلى تعدیل سلوك الفرد في المواقف اإلجتماعیة عن العالقة، وی

  1 المختلفة كنتیجة لفهم وجهة نظر اآلخر.

  : صفات المحاور الفعال -4-3

المحاور أساس عملیة التحاور، فهو الركیزة األساسیة لنجاح أو فشل الحوار، ولهذا  یعد     

الغرض یجب على المحاور أن یتحلى بمجموعة من الصفات حتى یكون محاورا فعاال ومن 

  بین هذه الصفات ما یلي:

  الرغبة في اقامة التحاور واالستعداد له. -

االنتباه والتركیز لكل حركة وأن یكون شدید أن یتمیز الشخص المحاور بدقة المالحظة،  -

  أو سلوك یصدر من الطرف اآلخر.

التحلي بصفات المستمع الذي یجید (یتقن) فن اإلصغاء، بمعنى أن یستمع بانتباه وبدون  -3

  مقاطعة، وأن یبدي اهتمامه بالمتحدث عن طریق االتصال الصوتي من خالل استعانته 

                              
 .34، 33ص ص  مرجع سابق، ،كروش كریمة -1
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...) أو استخدامه لجمل بسیطة مثل (أنا أسمعك، أنا أتفهمك، نعم، آه،مم،  بألفاظ من نوع (

   1اما مسبقة على الطرف اآلخر.كأنا معك،...)، وأن ال یصدر أح

   .القدرة على اإلقناع (استخدام أسلوب اإلقناع) -

  التحكم في ردود أفعاله. -

  تجنب استعمال القوة والعنف واالعتماد على مبدأ التفاهم واإلقناع. -

، وانسانیته، وكیانه، كما ل اآلخر كما هو، بمعنى على المحاور احترام ذاتیة اآلخرتقب -

  یجب على المحاور احترام اطاره المرجعي (عاداته وتقالیده وطقوسه ولغته...).

  التحلي في الموضوعیة في الحوار. -

  طرح األسئلة، بمعنى على المحاور أن یحسن اختیار نوعیة األسئلة. الدبلوماسیة في -

التمیز بشخصیة متفتحة، البد أن یكون المتحاور متفتحا، وأن یتمتع بصدر رحب حتى  -

  یتقبل كل ما یمكن أن یصدر من الطرف اآلخر(من قول أو فعل).

لما سمعه من الطرف  التمتع بالقدرة على إعادة الصیاغة، یقصد بذلك استرجاع المحاور -

  اآلخر(المتحدث إلیه) وتكراره مرة أخرى على مسامعه.

  تحدید موضوع النقاش. -

  االنسجام مع موضوع الحوار. -

  التكلم بثقة. -

  االكثار من األمثلة االیضاحیة. -

  2حسن إدارة الحدیث. -

  :لتحاور بین اآلباء واألبناءأهمیة ا -4-4

تخصیص وقت للتحدث مع األبناء، ففي الحوار یوجد العالج األساسي  من الضروري   

ألعظم المشكالت التي قد تعترض سبیل األبناء، وهذا ما یساهم في بناء أسرة سلیمة 

الشخصیة، فالحوار بین اآلباء واألبناء له عدة فوائد منها ما هو في صالح األبناء، ومنها ما 

                              
 .147،  2001 للنشر، دمشق،، المركز الكندي للتنمیة البشریة، منار البرمجة اللغویة العصبیة وفن االتصال الالمحدود ابراهیم الفقي، -1

2
  .43، 40 ، ص صسابقكروش كریمة، مرجع  -  
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من هذه الفوائد ترجع على المجتمع ككل. وتتجلى هذه هو في صالح اآلباء، كما أن البعض 

  األهمیة فیما یلي:

  مهارة التعبیر والتواصل مع اآلخرین (مهارة التعبیر اإلجتماعي).بناء اكتساب األ -

  الشعور باآلمان والراحة النفسیة (االستقرار النفسي). -

  التقارب والتفاهم بین اآلباء واألبناء. -

  لشخصیة األبناء.ضمان نمو سلیم  -

؛ ألن التحاور مع األبناء یكسبهم فن اإلصغاء، ویعلمهم كیف یصغوا "فن اإلصغاءتعلم " -

فكار ذلك في فهم اآلراء واألإلى اآلخر عندما یتكلم عن انشغاالته واهتماماته، ومدى أهمیة 

الله التي یطرحها الطرف المتحدث، فاإلصغاء هو السبیل األمثل الذي یتعلم االبن من خ

  1الكثیر من المهارات اإلجتماعیة عن طریق النقاش والتواصل المستمر مع اآلباء.

إن أحد أهم العناصر التأدیبیة لألبناء هو إقامة عالقة متینة تعدیل السلوك (التأدیب)؛  -

بین اآلباء وأبنائهم مبنیة على الثقة والصراحة بین الطرفین؛ اذ یساهم التواصل بین أفراد 

  2ي تعدیل سلوك الفرد وتوجیهه إلى الصواب.األسرة ف

  تكوین اتجاه ایجابي نحو الذات. -

  اكتساب الخبرة من الكبار. -

  نمو الشخصیة. -

  الوعي بالذات. -

التآلف االجتماعي، حیث یساهم الحوار في تنمیة التفاعل بین أعضاء األسرة في تكوین  -

ن هذا التفاعل تكوین االتجاهات العامة أنماط سلوكیة عامة مشتركة بین الجمیع، اذ ینتج ع

  نحو اآلخرین. 

  3 التمتع بالصحة النفسیة. -

  

                              
 .81، 80، ص ص سابقكروش كریمة، مرجع  -1
 .98دون سنة نشر، ص ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الخروبة، الجزائر، علم النفس االجتماعيمحمد مصطفى زیدان،  -2
 .83سابق، ص كروش كریمة ، مرجع  -3
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  المبادئ األساسیة للحوار بین اآلباء واألبناء: -4-5

ان الصلة بین اآلباء واألبناء أقوى ما تكون بین أیة جماعة أخرى، وألن الحوار في األسرة   

فمن الضروري مراعاة بعض المبادئ لضمان یؤثر وبشكل بالغ ومباشر في سلوك األبناء، 

  فعالیة الحوار واستمراریة العالقة األسریة وتقویتها:

  الصراحة والوضوح في الحوار. -

  تجنب الكالم بصوت مرتفع (عال). -

  التحدث في الوقت المناسب. -

ضروریة االیجابیة في الحوار، بمعنى على اآلباء طرح موضوع الحوار بطریقة تحبب  -

  األبناء في الحوار وتحفزهم على المواصلة في الحدیث.

  تشجیع األبناء على الحدیث والبوح بحقیقة ما یشعرون به. -

  اإلصغاء لألبناء. -

  احترام آراء وأفكار األبناء. -

  تفادي انتقاد اإلبن باستمرار. -

  تقبل اقتراحات األبناء. -

  .تجنب فرض رأي األبوین مقابل اقصاء رأي األبناء -

االبتعاد عن التفسیر الذاتي لمواقف األبناء، أي ابتعاد الوالدین عن تفسیر أو تأویل كل  -

  قول أو فعل یقوم به اإلبن من خالل فهمهما الذاتي وتفسیراتهما الخاصة.

  مخاطبة األبناء بما یفهمونه. -

  عدم مقاطعة األبناء عند حدیثهم. -

رت أثناء النقاش والحوار، وكما بدأ الحوار انهاء الحوار بملخص ألهم النقاط التي ج -

بمالحظات ایجابیة یجب أن ینتهي كذلك بأفكار ونقاط ایجابیة، كما یجب على اآلباء التأكید 

على أهمیة تبادل األفكار ووجهات النظر لبلوغ األهداف المشتركة، كما أنه من الضروري 

   1 لحوار مرات أخرى.شكر األبناء على ابداء آرائهم، وتشجیعهم على معاودة ا

                              
 .87 -84، ص ص سابقمرجع كریمة كروش،  -1
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یجابي في التنشئة األسریة تج أن االهتمام بأسلوب الحوار اإلبناء على ما سبق نستن    

من االبتعاد عن األخطاء التربویة التي یقع فیها الكثیر من األولیاء، وأحیانا وقوعهم  یمكن

في تربیة األبناء،  ة الوالدینوطریق ةتختلف رؤیكأن  ،رالكثی همخطأ تربوي قد یكلففي 

یظهر هذا االختالف واضحا أمام األبناء، یصبح تأثیره سلبیا ومدمرا في كثیر وخاصة عندما 

الطرفان على طریقة التربیة، وما األثر اإلیجابي لهذا  ان یتفقأمن األحیان، فكیف یمكن 

عملیة مشتركة بین  األبناءتربیة  إنبقوله "  "حمد المنیفيأ"في البدایة یؤكد التربوي  االتفاق؟

نه أ إلىتربیة صالحة، مشیرا  إلىتتطلب منهما الصبر والحكمة والحوار للوصول  واألب األم

تتالشى هذه  األبناءنه بالحوار والصراحة بعیدا عن أعین أو  ،من المشاكلخالیة  أسرةال توجد 

ن یكون الحوار بین الزوجین أالخالفات على شخصیاتهم، و حتى ال تؤثر هذه و الخالفات 

ال عالقة  األوالد أن إلى "المنیفي"، ولفت سلیمةبتربیة ن یلتزما أبین الزوجین و حوارا هادئا 

 أنوعندما یرى االبن  ،حتى ال یتأثروا بها األبناءیسمعها  أاللهم بمشاكل الوالدین ویجب 

ة للخالفات التي تظل معه ینشأ نفسیا مستقیما وال یكون ضحی أبویههناك حوارا هادئا بین 

   1.طوال حیاته

وعلیه من خالل الحوار األسري تتقوى العالقات اإلیجابیة بین اآلباء واألبناء، كأن      

یخصص اآلباء وقت للتحاور مع األبناء، مبادلة األبناء مشاعر الود والعطف والحنان، 

ألبناء، تقبل األبناء، الثقة االحترام المتبادل بین اآلباء واألبناء، ایصال مشاعر الحب ل

  باألبناء.

المتسم  داخل األسرة سلوب الدیمقراطيلتحقیق األبناء على ما سبق ترى الباحثة أنه     

تعزیز آلیات تكوین الوعي لدى األسرة بأهمیة دورها  البد من ،بین الوالدین واألبناء بالحوار

لخطورتها، التربوي، ومسؤولیتها االجتماعیة عن أبنائها عامة، وفي المرحلة الثانویة خاصة، 

حیث تناسب مرحلة المراهقة في عمر األبناء، ونضجهم االجتماعي، والنفسي، والوجداني، 

عدم الملل وٕاظهار  ن ثم یكون على الوالدینة وغیرها. وموتكوین االتجاهات والمیول المهنی

                              
، العدد: 2012:/  نوفمبر  file:// D جریدة األنباء – htm: نقال عنكارثة على األنباء"  -" اختالف اآلباء واألمهات في التربیةأحمد المنیفي -1

 .14:15، الساعة:  2016/ 09/ 10, بتاریخ  14577
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الضیق والضجر من مشكالت األبناء، وانحرافاتهم السلوكیة في هذه المرحلة العمریة، 

وتوجیههم نحو االلتزام بالقیم واألخالق الحمیدة، والسلوك القویم، والتحلي بآداب الدین، 

والدین االعتماد على الحوار اللتزام بأداء الصالة في أوقاتها، وتحقیقا لذلك یمكن للوا

الدیمقراطي داخل األسرة كأسلوب في التنشئة االجتماعیة األسریة للحد من ظاهرة العنف لدى 

   التالمیذ من خالل:

 عالقتهما على أساس المحبة واالحترام المتبادل. الوالدین أن یقیما -

ه الثقة بالنفس وعدم فی یة مع إطار الضبط، والنظام، فتربيأن یعطیا الطفل فرصا للحر  -

 الشعور بالنقص، واالعتماد على النفس.

 أن یغرس فیه احترام حریات اآلخرین ومشاعرهم. -

 أن یتبعا معاملة ثابتة مع أبنائهم تجمع بین العطف والحزم. -

  أن ینمیا فیه القدرة على ضبط النفس وحسن التعامل مع اآلخرین. -

مثل التعاون، وتبادل  االجتماعیة والمعاییر األخالقیة:تدریب األبناء على احترام القیم  -

الثقة بین األفراد، واالعتماد على النفس والمعاملة الصریحة المستقیمة وضبط النفس 

فإذا لم یدرب االبن على هذه الصفات في األسرة عجز عن ممارستها  ،واإلحساس بالمسؤولیة

المجتمع وعدم وصوله إلى الرقي  في حیاته االجتماعیة بعد ذلك مما یؤدي إلى تفكك

   1المطلوب.

أن یتسم الحوار بین الوالدین واألبناء بالحب والدیمقراطیة، فعلى الوالدین توفیر الجو  -

  وتحقیق الحب المتبادل بین أفراد األسرة.  -األسري الدیمقراطي المتآلف

احترام هذه اآلداب التدریب المستمر لألبناء داخل األسرة على آداب الحدیث والحوار، و  -

 وااللتزام بها عند الحدیث مع الغیر.

 ترشید األبناء لحسن اختیار األصدقاء كنماذج بشریة جیدة، والبعد عن قرناء السوء. -

  إعطاء الوالدین جزءا كبیرا من وقتهم لألبناء للتحاور معهم. -

 .أي وفكر االبن للتعبیر عن مشاعرهاحترام الوالدین ر - 

                              
 .107، 106 ، ص ص2007األنجلو المصریة، القاهرة، ، مكتبة رعایة األبناء ضحایا العنف ،كلیر فهیم -1
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الوالدان داخل األسرة بمشكالتهم وخالفاتهم قدر اإلمكان عن عیون األبناء  ابتعاد -

  ومسامعهم.

یعمد اآلباء على مشاهدة البرامج التلیفزیونیة وأفالم العنف مع أبنائهم ومناقشتهم في  -

مشاهد األفالم والبرامج بطریقة تربویة هادفة، بدال من قمعهم عن إبداء آرائهم فیها، ومساعدة 

 اء على التحلیل والنقد البناء، وتكوین مشاعر الكره نحو العنف ونبذه.األبن

الرأي واحترام یدعو الوالدین أبناءهم إلى احترام حقوق اإلنسان وٕالى التسامح والحوار  -

اآلخر وٕالى احترام األكبر واحترام المرأة وكل ما یؤدي إلى مجتمع مسالم آمن خال من 

 العنف.

فیتعلم األبناء المشاركة والتعاون  ،تنشئة األبناء وتوفیر السعادة لهم مشاركة األب لألم في -

  1والمحبة. والقدوة في العالقات المستحبة واإلحساس باألمن.

   التفاهم: -4-1

تقتضي التفاهم مسؤولیة تربیة األوالد " "محمد رشید العوید"األسري  یقول المستشار        

معا  تشاركاالوالدان وی ابین الزوجین ألنها مسؤولیة مشتركة بینهما، ویجب أن یتفاهم والتعاون

وعقلیا بالثقافة وخلقیا بحسن  ،اإلیمانعلى حسن تربیة األوالد تربیة متكاملة، روحیا بغرس 

الوالء للوطن، وهذه  األوالداألدب وجسمیا بالنظافة واجتماعیا بحب الخیر وسیاسیا بتعلم 

  2."همة صعبة على الوالدین تحملها معا حیث یسأل عنها الوالدان معاالتربیة م

وفي  األبناءالحوار بهدوء وتفاهم بین الزوجین في طریقة تربیة  أن "أحمد المنیفي" وأكد     

تتحمل العبء  األمن أو  ،سعادة ونجاح التربیة أسباب أعظمحیاتهم في جمیع جوانبها من 

حتى لو كان  بنةاال أو بناالفهي دائما نجدها بجانب  ،األبفي التربیة نظرا النشغال  األكبر

حتى لو كان هذا العقاب في  األبعقاب  أوالدهاتبعد عن  أنوتحاول دائما  ،على خطأ

 إلى األبفحین یسعى  ،دون قصد أبنائههناك من یفسد تربیة  أن إلىمصلحتهم، الفتا 

اد على النفس والتحمل من خالل تأدیبهم حتى لو كان في صفات االعتم أبنائه إكساب

                              
 .24، 23، مرجع سبق ذكره، ص وآخرون محمد السید حسونة، -1
  نوفمبر:/  file:///D األنباء جریدة – htm :نقال عنكارثة على األنباء.."  -" اختالف اآلباء واألمهات في التربیةمحمد رشید العوید،  -2
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ضیاع جهد  إلىوتعارضه على شدته مما یؤدي  األبتقف في وجه  األمنجد  ،ظاهره القسوة

في تربیة  األب و األمبین  لتفاهم، لذا فان ااألوالدوبالتالي ینعكس سلبا على سلوك  األب

ذلك فیضعف  األبوینحیث ال تتضارب اآلراء بین  ،األهمیةفي غایة  أمرایعد  أبنائهما

ویظل معهم في حیاتهم  ،األوالدوهذا له تأثیر كبیر على نفسیة  األبناء أمامحدهما أشخصیة 

 1وأمهات.یصبحوا آباء  أنحتى بعد 

   :االتفاق -4-2

یكون هناك اتفاق بین األب واألم على عدم  أنأستاذ التربیة صالح الراشد یؤكد وجوب      

 إلىبتوجیه رسالة تربویة مخالفة للرسالة التي وجهها أحدهما لتوه  ،قیام أي طرف منهما

األبناء خاصة أمامهم، وفي حال خطأ أحد الطرفین أو فرض عقوبة معینة أو توجیه رسالة 

یجب االتفاق و  ،االبن لذلكتربویة معینة یراها الطرف اآلخر خاطئة یجب عدم لفت انتباه 

على نوعیة الجزاء والعقاب لتصرفات االبن لتأكید القیم والنظم داخل البیت  األبوینبین 

اب والتربیة من جانب األم فقط، وحمایة االبن من التذبذب في هذا العقاب، أما أن یكون العق

التعاون بین األم المطلوب في  إلىن دور األب ثانوي في تنشئة أبنائه، فهذا ال یرقى أو 

، ال األبناءواألب في توجیه االبن. أما عدم االتفاق في التربیة فیجعل الصورة مهتزة أمام 

یعرفون ما هو الخطأ وما هو الصواب، وبالتالي یختار االبن الجهة التي تریحه وتكون على 

خذ األب طریق لذا یجب أن یتفقا الوالدان على طریقة واحدة في التربیة فال یصح أن یأ؛ هواه

الشدة والقسوة، وتأخذ األم طریقة التساهل والتدلیل وٕانما علیهما أن یتخذا المنهج الوسط الذي 

   .ال یسرف في الشدة وال یغلو في التدلیل

 ،اــــاتق الوالدین معــــى عــــاء ألبنائهم والتربیة تقع علــه اآلبـــهو خیر ما یورثفاألدب     

على الخلق والدین، فالوالدان یكمالن  األبناءاألب واألم ویتفقا معا على نجاح تربیة  افلیتعاون

أن التناقض في أسلوب التربیة  إلىوأشار  .بعضهما بعضا، وال یقوم أحدهما دون اآلخر

                              
 .موقع الكتروني سابقأحمد المنیفي،  -1
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على التمییز بین الحق  بنوعدم قدرة اال بناءلدى األحدوث مشاكل عاطفیة  إلىیؤدي 

  1.أوالباطل والصواب والخط

 األبیترك  وأال ،أوالدهمامعین في تربیة  أسلوبتفاق على باإل األبوین "المنیفي"وطالب     

 یسودها التفاهم أبویةتنشئة سلیمة في ظل عالقة  األوالدحتى ینشأ  أبناءهاوحدها تربي  األم

  2أنفسهم.في  األبناءزید ذلك من ثقة فی والحب

  االتساق: -4-3

وغیر متعارض  متناسق ومتكاملیعبر أسلوب االتساق في المعاملة الوالدیة عن نمط     

بین عناصره في معاملة األبناء وتنشئتهم االجتماعیة، بما یجعل األبناء ال یشعرون أن هناك 

في  انسجام واتساقتناقضا وتعارضا في سلوك آبائهم نحوهم. وهذا من شأنه أن یؤدي إلى 

  الثقة فیما یتلقاه من أبویه.نمو شخصیة االبن، و 

ویعرف هذا األسلوب من خالل عدم تغییر اآلباء للتوجیهات والنصائح التي یعطونها إلى     

أوالدهم من حین آلخر، وأنهم یتبنون قواعد ثابتة یسیرون علیها في األسرة، تحكم سلوك 

بطریقة واحدة في كل  الوالدین واألبناء على حد سواء. كما یمیل اآلباء إلى معاملة األبناء

اتفاق بین ما یقولونه وما یفعلونه، فال یكذب الفعل  هناك انسجام و األحوال. و الظروف و

       3القول.

  المناقشة: -4-4

مناقشة الوالدین األبناء بأسلوب الحوار البناء إلیجاد بدائل سلوكیة ایجابیة لمنع العنف،      

وألن العنف بین تالمیذ المرحلة الثانویة ال یظهر في مرحلة المراهقة، بل له رواسب تمتد 

  یب:لعملیة التنشئة االجتماعیة، فعلى الوالدین تقلیل المیول العدوانیة والعنیفة، من خالل أسال

  المشاركة في اهتمامات األبناء. -

                              
، 2012  نوفمبر:/  file:///D األنباء جریدة – htm :نقال عنكارثة على األنباء.."  - " اختالف اآلباء واألمهات في التربیةصالح الراشد،  -1

  .14:15، الساعة:  2016/ 09/ 10بتاریخ  14577العدد: 
 .موقع الكتروني سابقأحمد المنیفي،  -2
 .103مرجع سبق ذكره، ص التنشئة اإلجتماعیة واالنحراف االجتماعي، عامر مصباح،  -3
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بالحوار الدائم حول كل مسلك تربوي ومناقشة مزایاه وسلبیاته ومدى  یلتزما الوالدین نأو  -

  یؤتي ثماره یكون مع توضیح السبب وراء العقاب كي  لألوالدن العقاب أ، و ألوالدهمامناسبته 

فقد یحاول بعض  ،ان في المسؤولیةن یكون ذلك باالتفاق بین األبوین فاألم واألب شریكأو 

األب لیحصلوا  إلى فیلجؤون ،األوالد التحایل عندما ترفض األم االستجابة لرغباتهم وتلبیتها

یحبط األب خطتهم بقوله: هل وافقت  أنمنه على الضوء األخضر، وفي هذه الحالة یجب 

   والدتكم على هذا األمر؟

حول صحة وخطأ هذا التصرف في مكان آخر  بین الوالدین واألبناء ومن ثم النقاش    

المشاكل بین الطرفین أمام األبناء فذلك  إثارةمع الحرص على عدم  ،بعیدا عن أعین األبناء

یكون خطأ في  ن الصواب قابل ألنأبأن الخطأ قابل ألن یكون صوابا و یولد لدیهم إحساس 

  ن.حد األبویأظل غیاب 

 أنوعلیه فیجب  ،ن یحسنوا تربیتهمأو  أبنائهمفي تربیة علیهم مسؤولیة جسیمة  والدینفال     

وال یكون هناك اختالف بینهما بحیث  موحدة، تربیة أسلوبب عند مناقشة األبناء األبوانیتفق 

یكون الثواب والعقاب بالتساوي وبنفس الدرجة فتحتاج هذه التربیة لرؤیة مرسومة وسیاسة 

 إلىلتسلك الطریق الصائب المؤدي  ،على حد سواء واألم األبمضبوطة من قبل كل من 

واضحة واتفاقهما على توجیهات  أساسن یعمال لخطتهما التربویة على أو  ،كل المنافذ الخیرة

  1خطة موحدة.

ب االستقالل في التنشئة االجتماعیة األسریة إلى سماح أسلو  ویشیر: یةاالستقالل -4-5

ذلك  ألعابه وأعماله بحریة، وتوسیع دائرة حركة الطفل. و الوالدین للطفل بممارسة نشاطاته و

حتى یتمكن الطفل من إبراز جمیع طاقاته وقدراته وحسن تفكیره. ویتسنى للوالدین عندئذ 

  إصالح ما یمكن إصالحه من السلوك غیر السوي، وتوجیه الطفل التوجیه الحسن. 

العتماد على النفس في كل ویظهر هذا األسلوب الوالدي بجالء في تدریب الطفل على ا

  النواحي.

                              
  ، 2012:/  نوفمبر file:///D جریدة األنباء – htm: نقال عن" .اء..بنكارثة على األ - " اختالف اآلباء واألمهات في التربیة، خولة العتیقي -1

  .14:15، الساعة:  2016/ 09/ 10بتاریخ  14577العدد: 
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ویتیح هذا النوع من األسلوب في التنشئة االجتماعیة للطفل مجاال واسعا إلبراز     

شخصیته وتقدیر ذاته، والثقة في النفس والطمأنینة وعدم الخوف من اآلخرین، أو االتكال 

التدبر في األشیاء علیهم في حل مشكالته. كما تدرب الطفل على التفكیر الواعي والعمیق و 

في الشخصیة وعدم الذوبان، واالستقاللیة في الرأي، ثم الحكم علیها. وتنمي فیه االستقاللیة 

  1وتحدید الخیارات والمواقف.

الوالدان یسمحان له بحریة الخروج من  أناالبن یشعر  أنفي هذا األسلوب ویتمثل     

ار في طریقته في العمل واختیار مالبسه یكون له االختی وأن أصدقائه،في اختیار  أوالمنزل 

، أیضا یمكن أن نختصر أسلوب لحریةو ا نه یتمتع بقدر متوازن من االستقاللأبمعنى 

  2االستقالل الذي ینتهجه الوالدان في تنشئة أبنائهم  في المظاهر التالیة:

  حریة التصرف واختیار الحاجات الشخصیة دون االعتماد على مساعدة اآلخرین. -  

  أعماله. حریة التفكیر وٕاتاحة الفرص إلبداء الرأي وٕامكانیة نقد أفكار غیرنا و -  

  حریة إتخاذ القرار وتحدید المستقبل. -  

      :المدرسيفي الحد من ظاهرة العنف  داخل األسرة العدل للوالدینسلوب أدور  -خامسا

التي إتباع الوالدین أسلوب العدل وعدم التمییز بین األبناء في  وتتمثل مظاهر العدل    

فیما  للحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ ینتهجها الوالدین في تنشئة أبنائهم داخل األسرة

  یأتي:

  .األبناء لجمیعفي المعاملة وٕاعطاء فرص متساویة عدم التفرقة  -

كحقوقهم من الحاجات المادیة مثل " الملبس العدل بین األبناء فیما یتعلق بجوانب محددة  -

  والطعام والمصروف ".

  العدالة في إصدار األحكام. -

ومن مجاالت تطبیق مبدأ العدل بین األبناء جمیعا إعطاء فرص متكافئة في الوظائف  -

  وفي التعبیر عن الرأي والمشاركة والحوار.

                              
 .97، 96  مرجع سبق ذكره، ص ص، التنشئة اإلجتماعیة واالنحراف االجتماعيعامر مصباح،  -1
، مؤسسة طیبة، القاهرة، دون سنة مصادرها" -أسسها –القیم التربویة واألخالقیة "مفهومها مد، إیهاب عیسى المصري، طارق عبد الرؤوف مح -2

 .28نشر، ص 
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عبارة قد ال .." أكثر اهذ أحب ولدي"  العبارات الشائعة والمتداولة بین اآلباء بین منو      

تجاه  إحساسهمنرى ما خلفها حین نسمعها تخرج ببساطة من أفواه من حولنا، معبرین عن 

أحد األبناء، ناسین تأثیر ذلك على الطرف المعني بهذه المشاعر واألحاسیس، حتى نحن 

تقریبًا ال نكاد نلتفت إلى تأثیر هذا الكالم، وما یصاحبه من ردود فعل، ومع كل هذا قد ال 

خطوطه، عبر یشعر الوالدان بمقدار الجریمة التي یرتكبانها، والمستقبل الذي یتدخالن في 

 وطرق التعبیر االنفسي، من خالل تأثرهما بمشاعرهم اوتكوینهم شخصیة أبنائهما تغییر

اجتماعیًا ونفسیًا،  عنها، غافلین عن أّن العدل والمساواة هما سبب نشأة األبناء بشكل سلیم

  .المجتمع وهي من أسباب قوة األسرة و

أو اإلیثار ألحد األبناء أن یتعلمه اآلباء وهو أّنه ینبغي أن ال نظهر الحب وما یجب      

وتعّد التفرقة بین األبناء من األسباب التي تؤدي إلى عقوق الوالدین،  .على حساب اآلخرین

وتولد الحقد واألنانیة والكراهیة في األسرة، ومن ثم ینعكس ذلك على المجتمع، حیث یحمل 

ماشى مع أخالق ، وهذا ال یتاالنطوائیةأبناء المجتمع سلوكیات منحرفة، وتؤدي بهم إلى 

ن كان اإلنسان في بعض األحیان یمیل إلى ابن بدرجة أكبر من اآلخر، ولكن االمجتمع، و 

  1.یجب أن ال یظهر هذا المیل، إذ البد من العدل بین األبناء في المعاملة

أي تجنب تفضیل ابن تفضیل الولد على البنت أو العكس، عدم تمییز ابن على آخر، أو  -

الغیرة بین اإلخوة، وان لهذا التمییز آثار سیئة من الناحیة النفسیة بعیدة لتجنب  -على آخر

المدى، إلحساس االبن بالغیرة، التي قد تتحول إلى الشعور بالعدوان والرغبة في االنتقام 

  .والتعویض عن العطف والحب المفقود بوسائل شاذة: كالبكاء والعناد، وعدم الطاعة...الخ

وبین االبن واالبنة لتجنب إحساس  جمیعا ل في المعاملة بین األبناءعلى الوالدین العد    

مستقبل حیاتهما  الغیرة بین البنات، التي تنمو وتكبت وتظهر أعراضها في صور أخرى في

وعلى الوالدین تجنب القسوة ، وغیر ذلك من المظاهر الضارةككراهیة الرجال وعدم الثقة بهم 

ل أحدهما عن یوتفض بین األبناءرقة بینهم وتجنب المقارنة دم التفوالعنف وسوء المعاملة وع

                              
، العدد 2013:/  جوان file: //D الریاضجریدة  -  htm: نقال عن ،.." ." ال تفرق بین أبنائك وتورث الحقد والكراهیة بینهم سحر الرمالوي -1

 .14: 30، الساعة: 2016/ 09/ 10بتاریخ  16418
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یشبعوا بهذا الغذاء  أنینبغي منحهم الحب والحنان والتفاهم حتى یمكنهم بل اآلخرین. 

   1الوجداني، فیمنحوه بالتالي إلى اآلخرین في طفولتهم وفي مجتمعهم ومستقبل حیاتهم.

، ؤسسة التربویةالمسواء داخل البیت أو في  ویولد التمییز بین شخصین الحقد والكراهیة،    

بعض لفي كثیر من األحیان  ساتذةتفضیل األ نتیجة تالمیذما نجد مشاعر الغیرة بین ال فغالباً 

المتفوقین، ولهذا األسلوب أضراره على الفرد واألسرة، ومن المهم أن یحرص اآلباء  تالمیذال

تربیة األبناء على أساس العدل دون التفرقة بینهم، حتى ال یشعر أحدهم  على واألمهات

بالغیرة تجاه اآلخر، ولكن في بعض األحیان یكون االهتمام بالطفل بصورة أكبر من المراهق 

یضطر بعض اآلباء إلى االهتمام بطفل أكثر من اآلخر ألسباب مختلفة، مثل أو أو الشاب، 

ن إناث أو العكس، فیما قد یخطئ بعض اآلباء عندما یفضل عمره أو جنسه كونه ذكرًا بی

نفسه،  البنباقي األبناء وعلى اما یؤثر في  ،الطفل المعوق أو المریض على باقي إخوته

ما یولد لدیه الشعور بالنقص  ،وعجزه إعاقتهإّال بسبب  إخوتهحیث یشعر بأّنه لم یمیز عن 

  2.وفقدان الثقة بالنفس

یقع فیها الوالدان ویكون  والتيبین األبناء من المبادئ المرفوضة تربویًا،  التفرقةف علیهو      

مما یترتب علیها من تكوین شخصیات مملوءة بالغیرة، فضًال عما  ؛لها العدید من السلبیات

الذي یحظى بالقسط الوفیر من االهتمام  یتكون لدى الشخص الممیز في األسرة و

ورغبة في الحصول على ما في ید اآلخرین، وكثرة الطلبات التي ال  من أنانیةواالمتیازات 

   . تنتهي مع عدم االكتراث باآلخرین أو مراعاة مشاعرهم

بین  عدلقدر اإلمكان على ال ایحرصأن إلى أنه على الوالدین  أیضا كما یمكن أن ننوه     

وال بین الذكور والذكور أو  حیث ال یفضل بین الذكور واإلناث األبناء في المعاملة الحیاتیة،

قد تحدث ألنه على درب المساواة والعدل،  اقدر اإلمكان أن یسیر  اإلناث واإلناث، وأّنه یحاوال

إرادیة وسرعان ما تحاول األسرة  في بعض األحیان بصورة تلقائیة أو البین األبناء التفرقة 

الذي یعیش تحت وطأة لمیذ التهناك فرق كبیر بین شخصیة نحن نعلم أن تقویم االعوجاج، و 

إذ نعلم جیدا أن التلمیذ الذي  ،مس العدل في كافة جوانب حیاتهتلالذي ی تلمیذوبین ال التفرقة

                              
 .109، 108 ، ص صبقامرجع س ،كلیر فهیم -1
 .قموقع الكتروني سابسحر الرمالوي،  -2
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الكثیر  یترتب علیها ،یعاني من التفرقة داخل أسرته ومن والدیه بالدرجة األولى منذ طفولته

في  وأ في مرحلة المراهقة تنعكس على شخصیتهأن من السلوكیات العنیفة ویمكن أیضا 

أسرته الثانیة أال وهي قد تمتد إلى و  ،أسلوب معاملته مع أفراد أسرته أو جیرانه أو أصدقائه

  .المؤسسة التربویة التي ینتمي إلیها

  :المدرسيفي الحد من ظاهرة العنف  داخل األسرة والدیناهتمام السلوب أدور  -سادسا

  االجتماعیة: الحاجات النفسیة و األسرة وٕاشباع -1- 6  

األسرة هي التي تشبع حاجات أطفالها البیولوجیة والنفسیة واالجتماعیة، فالحاجات    

البیولوجیة أو الفیزیولوجیة، فهي الشرب واألكل والنوم وأما الحاجات النفسیة فهي توفیر 

ال تسلط وال نبذ لألطفال، وذلك بسلوك األولیاء المعتدل والمتفهم فال إهمال و  ،األمن لألطفال

وعلى األولیاء أن یظهروا حبهم ألطفالهم واهتمامهم بسعادتهم واحترام إنسانیتهم وأن ال 

یفرض األب رأیه على طفله وعلیه أن یوجهه بلطف، وتدریب الطفل على االعتماد على 

وقواعد نفسه وتنمیة قدراته. أما الحاجات االجتماعیة فهي تنشئة الطفل على احترام قیم 

وثقافة مجتمعه وتعلیمه أبجدیات التفاعل واالتصال الفعال مع اآلخرین، وتعریفه دوره ومكانته 

  1داخل جماعته الصغرى ( األسرة والمدرسة...الخ ) وجماعته الكبرى ( المجتمع ).

  :والمتابعة لألبناء لمراقبةا -6-2

وحل مشاكلهم،  بمراقبتهم وتوجیههم أبنائهامسؤولة عن  األسرة أن "خولة العتیقي"وترى      

 أوالدهماقدوة ومثاال للعمل الصالح في كل شيء، وعندما یعامالن  األبوانوعندما یكون 

بالعدل والمساواة، وال یبدیان رأیا متطرفا وال یحبذانه وال یتخذان موقفا مغالیا تجاه توجیه 

 األبویناالحترام المتبادل بین  ح والتسام بالتالي یرون القدوة و األوالدنجد  ،لألبناءالعقاب 

 2.التعاون بینهم فیسود التسامح و

وعندما نولي أهمیة ألسلوب المراقبة الوالدیة في هذا المقام ال نقصد المراقبة الشدیدة     

، وٕانما نبحث عن تلك ى عصیانهم وغضبهمالذي یؤدي إل ،بناءوالحصار المستمر لأل

                              
،عنابة، الجزائر،  22، 21، مجلة شبكة العلوم النفسیة العربیة، العدد: "أسالیب التربیة األسریة وأثرها في انحراف األحداث" ،بوفولة بوخمیس -1

 . 18، ص: 2009
 .موقع الكتروني سابقخولة العتیقي،  -2
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التي تستهدف اإلصالح والضبط بحكمة وٕاحیاء قبة المتوازنة المخططة والموجهة المرا

  للضمیر.  

بین األسالیب المهمة والجد فعالة في التنشئة االجتماعیة األسریة والتي یتبناها  ومن     

الوالدین كأسلوب في تنشئة أبنائهم للحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ نقترح الدراسة التي 

) كتصور مقترح  للحد من ظاهرة العنف  1998بها المجالس القومیة المتخصصة ( قامت 

 لدى التالمیذ في مجال األسرة ما یلي:

للقیم االهتمام بغرس القیم والسلوكیات الدینیة السلیمة لدى األبناء من خالل احترام اآلباء  -

  اء بها.والقواعد السلوكیة الدینیة وممارستهم لها ودعوة األبناء لالقتد

الوالدین للثانویة لعقد اجتماعات مع إدارة المدرسة لمناقشة مشكالت العنف، واتخاذ  زیارة -

 اإلجراءات المناسبة لمنع حدوثه.

  التحذیر من رفاق السوء. -

 االهتمام بالوعي الدیني لألبناء. -

 العمل على حل مشكالت األبناء.  -

  المشاركة في اهتمامات األبناء.  -

  ، والبعد عن قرناء السوء.والتعرف علیهم إرشاد األبناء لحسن اختیار األصدقاء -

أن یراقب اآلباء سلوك أبنائهم وغرس القیم في نفوسهم. حتى ال یسمح لهم بالتعرف على  -

 رفقاء السوء واكتساب سلوكیات شاذة.

 رنیت ).على استخدام األبناء لتكنولوجیا المعلومات ( االنت واإلشرافالمراقبة  -

توفیر الوالدین لألبناء الجو المناسب لممارسة هوایاتهم المفضلة كممارسة الریاضة،  -

  ومساعدتهم في اختیار التخصص.

 اهتمام الوالدین باالتصال المستمر بالثانویة. -

، االجتماعات التي تجرى بین اآلباء واألساتذة التعاون بین األسرة والثانویة بحضور -

  .والسؤال عن تحصیله الدراسي تقویم أبنائهمللمشاركة في 

ألعاب الفیدیو التي تعرض  و العمل على بعد األبناء عن مشاهدة برامج وأفالم العنف -

 .برامج العنف والتي لها نتائج خطیرة وتأثیرات سلبیة على األبناء من التالمیذ
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فسهم وأن یتناسب هذا أن یراعى اآلباء فیما یقدمون ألبنائهم من مصروف ینفقونه على أن -

 1.إسرافالمصروف مع احتیاجاتهم دون تقتیر أو 

الممارسات اآلتیة للحد من  إتباع الوالدینوفي ضوء ما سبق ترى الدراسة الحالیة ضرورة    

  یلي:  ما ظاهرة العنف لدى التالمیذ

  االهتمام المستمر باألبناء وتفقدهم الدائم. -  

  احترام وتلبیة الحاجات النفسیة واالجتماعیة لألبناء.  -  

 ألبناء.ل والمتابعة الرقابةضرورة زیادة وعي األسرة بأهمیة  - 

 أن ینأى اآلباء فیما قد یحدث بینهم من خالفات. - 

م بتعالیم دیننا كأداء وااللتزا االهتمام بغرس القیم الدینیة السلیمة لدى األبناء العبادات: - 

 .أداء الصلوات الخمسلعبادات مثل ا

، وذلك من خالل االهتمام بمجالس اآلباء وتلبیة دعوة توثیق العالقة بین الثانویة واألسرة -

  بنائهم في الثانویة.المستمر ألالمدیر أو المعلمین وزیارة الوالدین 

  التقبل: -6-3

ه ــــه واحتضانــعایتأسلوب التقبل إلى الحب القاطع من األبوین للطفل واالستعداد لر  یشیر    

ل ـلالستجابة لحاجاته، وٕاعطائه مكانة اجتماعیة في وسط األسرة بشك التهیأ في األسرة و

ى أن ـــــــه، إلــــي دراستــــیموندز فشیر سـیه، و ـــه محبوب من قبل والدیــــذاته وأنــــب یشعر الطفل

االجتماعي للطفل في األسرة له مظاهره، وتتمثل في اهتمام الوالدین بتنشئة الطفل ول ـــــبـالق

ى ـــه علــه وتشجیعــــله والتخطیط لــام برعایته والمحافظة علیه، واالهتمام بمستقبـواالهتم

عن الولد، ة ـــالتخطیط والعمل على بنائه. كما یظهر في تحدث الوالدین بصورة إیجابی

ه. ــــــــمساوئ بعض عنبصر ه، ویغضون الـــــــومحاسنة فیه ـــــــات اإلیجابیـــركزان على الصفوی

اهتماماتها. كما  ان واالحترام ویشركانه في أنشطة البیت وـــــــبالحب والحنویشعرون الطفل 

  ة وكلمته ورأیه في البیت.ــه كفرد له شخصیته المستقلــــیعامالن

                              
 .23، 22ص  ، مرجع سبق ذكره، صوآخرون محمد السید حسونة -1



  ودورها في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ أسالیب التنشئة األسریة       الفصل الرابع 

                                                                                                       

193 

 

ي الطفل الحب لوالدیه والقبول ـــة الطفل، فهو یغرس فـــى شخصیــولهذا األسلوب آثاره عل    

ة ــــــــــه الدافعیــي فیــي المدرسة. وینمـــي لآلخرین واحترامهم. ویساعده على النجاح فـــاالجتماع

   1والعمل، وروح التفكیر والرأي الصواب والقدرة على تحمل المسؤولیة.لإلنجاز 

ا بالكالم ــــــــكال الوالدین یتقباله ویتفهما مشكالته وهمومه ویستمتع أنیشعر االبن  أنوهو    

ل ـــیتقب اـــ، كمة واالهتمامـــه قدرا كبیرا من الرعایــــویعطی ادهــــإسعة ــي كیفیــــوالعمل معه ویفكرا ف

األبناء، وعدم اللجوء إلى العقاب دائما، ألن العنف یولد عنفا. تالوالدین لسلوكیا  

ي، ــاالجتماعي سلیمان الروم اإلصالحاإلعالمي والتربوي رئیس لجنة النشء بجمعیة و      

ه، وٕاذا شعر االبن ـــــاالقتناع بوجود اتفاق بین أبیه وأمه في معاملت إلىیرى أن الطفل یحتاج 

نصائح والدیه، لذا من المهم جدا أن یتفق الوالدان  تقبله فهذا یساعد على ،باالهتمام والحب

ا حین تختلف ــ، أمامل للسیر على هذاــــا مع الوعي الكي تربیة أبنائهمـــــى طریقة واحدة فــــعل

فنجد بعض اآلباء یعتمد على الشدة والقسوة، بینما تعامل  ،أسالیب الوالدین في تربیة أبنائهما

یب أخذه وتط ىــــــإلنجد األم تسارع  ،األبه ــــــبن وقسى علیوالتدلیل فإذا أخطأ اإلباللین  األم

ة ــــة الناجحــة السلیمــــلتربیأن ا إلىي ــولفت الروم. خاطره وال تلومه على ما المه األب علیه

ة ـــي التربیـــــنتائج المرجوة فال ىــــــإلة من الوالدین للوصول ـــــة ومحسوبـــــة مدروســــخطتحتاج ل

م ــلتنشئته اءــــاألبنة ـــالوالدان على أسلوب تربی االصحیحة والناجحة، فمن الضروري أن یتفق

ى كل صغیرة ـــــا علـــمن تنازعهما أو عدم اتفاقهم بدال ونصحهم بطریقة واحدة تنشئة سلیمة

الرومي األب بإظهار عاطفته وحبه ورعایته البنه ألن ذلك ال یقتصر على  وطالب. وكبیرة

ات الطفل ـــالمرأة وحدها، كما أن االتفاق المسبق بین الزوجین على ردود الفعل تجاه تصرف

  2.یغنیهما عن الدخول في نزاعات أمام االبن تنعكس سلبیا علیه

  فن التعامل مع المراهق: - 6-4   

  كاالت لها عالقة ارتباطیة بحیاة المراهق وكیفیة التعامل معها من قبل اآلباءوسنتناول إش    

  وغیرهم. ساتذةواألمهات واأل

                              
 .98:، 97ص ص  ، مرجع سبق ذكره،التنشئة االجتماعیة واالنحراف االجتماعي ،مصباحعامر   -1
، 2012:/  نوفمبر  file:///D جریدة األنباء – htm: نقال عناء.." بنكارثة على األ -" اختالف اآلباء واألمهات في التربیة، سلیمان الرومي -2

 .14:15، الساعة:  2016/ 09/ 10بتاریخ  14577العدد: 
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للحد من ظاهرة العنف  أو المراهقة من ناحیة التربیة السلیمةكیف یعامل الوالدین المراهق   

  ؟لدى التالمیذ

  المقیدة. حاجة المراهقین إلى الحریة المضبوطة و -

  المراهق بحاجة ماسة إلى حب اآلخرین. -

  یحتاج المراهق إلى الحزم لضحالة خبرته بغیر قسوة. -

  التعامل مع الخوف عند المراهق. -

  الرعایة للمراهق دون التدخل الزائد. -

  المراهق بحاجة إلى إنفاق لكن بدون تبذیر. -

واالجتماعي البنها أو فهم األم للتغیرات التي تحدث للكیان الجسمي والنفسي والعقلي  -

  ابنتها في طور المراهقة.

  االتزان الوجداني من أكثر األشیاء أهمیة للتكوین النفسي لألم. -

  النصیحة لألبناء. تقدیم المشورة و -

  على األم أن تكون كاتمة األسرار. -

  كیف تساعد ولدك المراهق على اختیار األصدقاء. -

  ختیار األصدقاء.كیف تعالج سهر ولدك المراهق على ا -

  كیف تعالج سهر ولدك المتأخر خارج المنزل. -

  ضرورة االجتماعات األسریة بین الحین واآلخر. -

  ثقافة األسرة وعالقتها بتوجیه المراهق ایجابا. -

  یساعده على المراجعة لدروسه. االهتمام بالمراهق في توفیر ما -

  اهتمام األسرة بالتنشئة الدینیة للمراهق. -

  الجة األسباب العامة للمشكالت المدرسیة للمراهق.مع -

  1أهمیة التوجیه في حیاة المراهق. -

 

                              
 .116، 115، ص ص 2012، دار النفائس، الجزائر، التعامل مع المراهقینفن  ، فهد خلیل زاید -1
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في الحد من ظاهرة العنف  داخل األسرة الثواب والعقاب للوالدین سلوبأدور  -سابعا

   :المدرسي

اإلنسان ال یسیر في هذه الحیاة إال عن رغبة أو رهبة وتعزیز القیم أو إضعافها یؤثر فیه     

  أسلوب الثواب والعقاب.

وٕاذا كان الترغیب كتحقیق وعد أو تقدیم هدیة رمزیة فكذلك الترهیب قد یعدل سلوكا     

خاطئا، ولكن الثواب والعقاب محفوف بمحاذیر ینبغي الحذر منها وعدم اإلفراط في 

   .استخدامها

واالنتقادات الموجهة إلى العقوبة التربویة، فإن أسلوب التربیة ومهما تكن الملحوظات     

یظل أسلوبا واقعیا مقبوال، إذ أن الجیل الذي یأخذ التربیة بجمیع أنواعها وأسالیبها،  بالعقوبة

  جیال منحال متمیعا مفكك الكیان. باستثناء األسلوب العقابي البد وأن یصبح

إن العقاب عالج أكید لفئة من الناس، أما المجتمعات التي تحتج على هذا األسلوب    

والعلماء إلى خطیرة، دفعت بالمربین  وأخالقیة اجتماعیةكالت التربوي فقد أدركت لدیها مش

أمریكا للتحذیر من أثر دق ناقوس الخطر مثل هذه الصرخة التي تنبعث من عالم من علماء 

غیاب التربیة المسؤولة عن نفوس الشباب وأخالقهم، وال یستطیع أحد أن ینكر العالقة 

عة وبین النتائج الملحوظة في تلك المجتمعات بین غیاب األسالیب التربویة الرادالموجودة 

  .1نحالل الخلقي والتفتح االجتماعي.من إنتشار اإل

وباإلضافة إلى ذلك توجد بعض األمور تجب على المربي والوالدین قبل تنفیذ العقوبة     

  2وهي كالتالي:

، باللین والرحمةلة الولد أن تكون األصل في معام ب القسوة والعقاب لتعدیل السلوك:تجن -

 أي أن یعمل الوالدین على التوازن في تربیة األبناء بال قسوة أو عنف أو تدلیل.

قام به االبن الذي التصرف قوبة ناشئة عن ثورة غضب وانفعال ضد یجب أال تكون العو  -

 وعلى الوالدین في هذه الحالة أن یتحلوا بالصبر.

                              
 .203، 202ص ص مرجع سابق،  ، ؤوف محمدایهاب عیسى المصري، طارق عبد الر  -1
 .204المرجع نفسه، ص  -2
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الولد وكشف ما في ذهنه واإللمام معرفة الدافع للتصرف الخاطئ الذي صدر من  -

 ومعرفة ما هو وراء سلوكه والتأني في ذلك حتى یعرف الدواء. بالظروف المحیطة

أال یلجأ إلى العقوبة إال في أضیق الحدود وذلك حین ال تفلح القدوة وال تفلح الموعظة  -

   عقاب. بالقدوة وبالموعظة فال یحتاج دائما إلىفالعقوبة لیست لكل شخص فقد یستغنى 

  دور األسرة كهیئة للضبط االجتماعي: -7-1 

كونه یتناول وظیفتها الكبرى في عملیة ذي یجعل الحدیث عن األسرة بالغ األهمیة وال     

الضبط االجتماعي، باعتبارها الهیئة األساسیة األولى التي تمارس الضبط في إطار عملیة 

ألفرادها، ذكورا وٕاناثا، أطفاال وصبیة، وشبابا، اجتماعیة كبرى، وهي التنشئة االجتماعیة 

 ومراهقین وبالغین وراشدین، كما هو الحال في مجتمعاتنا العربیة، التي ال تنتهي تربیة الفرد

ورعایته في كنف أسرته بانتهاء دراسته الثانویة، كما هو شائع في المجتمعات األوروبیة 

   واألمریكیة.

ي علم االجتماع ظاهرة اجتماعیة بالغة األهمیة، فهو والضبط االجتماعي كمصطلح ف    

لب عملیة التطبیع االجتماعي، وهو المضمون أو المركز لعملیة التربیة االجتماعیة، التي 

لوالها ما أصبح الطفل من البشر إنسانا، یجد األنس في معاشرة أفراد جنسه یألفهم ویألفونه، 

غیرهم، ویتعامل معهم ویكون عالقات اجتماعیة أو ینفر من بعضهم ویبتعد عنهم لیندمج مع 

اإلنسان حیوان مضبوطا اجتماعیا في أقواله وأفعاله، أي لذلك یصبح القول بأن  متنوعة... و

  في سلوكه الفردي الجمعي.

كون نمطا من الضغط نسق من العالقات االجتماعیة التي ت الضبط االجتماعي و    

الملزم، الذي تمارسه مختلف المجموعات االجتماعیة االجتماعي أو التوجیه االجتماعي 

والجماعات االجتماعیة، والمجتمع ككل بجمیع أفراده للمحافظة على القواعد والمعاییر 

  1كذلك مع النظام العام السائد في المجتمع. المتوارثة والمتعارف علیها... و

لتي یعیش فیها الفرد، أن األسرة هي المجموعة االجتماعیة األولى ایتضح مما سبق     

ویتلقى منها كل مكوناته االجتماعیة منذ مولده إلى أن یكبر، ویبدأ في االنضمام إلى 
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مجموعات أخرى في جماعة الحي أو جماعة المنطقة التي ینتمي إلیها، وفي جماعة 

الحضانة أو روضة األطفال ثم في الجماعة المدرسیة. وتشمل المجموعات االجتماعیة التي 

، الفرد نفسه منتمیا إلیها بطبیعة وجوده في الجماعات التي ذكرناها، عصبة األقرانیجد 

في وشلة األصدقاء، وزمرة الرفاق في االهتمامات التي تجمع بینه وبین األفراد اآلخرین 

األسرة في التعامل مع الفرد في المراحل األولى من حیاته، تجعلها  أنشطة مختلفة، وأولویة

جموعة الرئیسیة ذات التأثیر القوي الغالب في حیاته، من حیث كونها معلمة بدون منازع الم

ومربیة، ومرشدة، وضابطة سلوكه في تعامله وتفاعله مع األفراد واآلخرین الذین تكثر 

كبر سنه، وعمق فهمه شؤون الحیاة، وهكذا تتكون شخصیته أعدادهم في محیط حیاته كلما 

  یزها مدى الحیاة.بالتدریج، وتكتسب طابعها الذي یم

مهیمنة في بعض األحیان، فإن السیطرة في األسرة في األعم ومهما كانت األم قویة و      

في األغلب من المجتمعات تكون لألب، رئیسها وعنوانها وصاحب السلطة فیها. ولذلك فهو و 

یعد المسؤول األول عن ضبط سلوك األفراد فیها وبخاصة الذكور، ألن إرشاد اإلناث 

یكون من شؤون األم التي تكتسب من زوجها سلطة تمكنها من القیام  جیههن وتربیتهنوتو 

بذلك تكون األسرة المؤسسة أو الهیئة االجتماعیة األولى  بهذا الدور وتعینها على أدائه. و

التي یوضع فیها األساس الذي یبنى علیه الحقا الضبط االجتماعي كركیزة للنظام في 

بالحكمة والموعظة  للوالدین التحلي المستخدمة في ذلك فهي الدعوة المجتمع. أما الطریقة

الحسنة، أي باللطف واللین اللذین یجب تقدیمها على األسالیب األخرى، كاإلشارة المانعة، 

، ویمكن أن نوضح 1في عملیة التنشئة االجتماعیة األسریة والشدة والقسوة -والتأنیب والزجر

لتي یستخدمها الوالدین في تنشئة أبنائهم كأسالیب تعمل على أهم وسائل الضبط االجتماعي ا

  الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ كاآلتي: 

  وسائل الضبط االجتماعي: -7-2

أن األسرة هي المؤسسة األولى في التعامل مع الفرد في المراحل  "حسن الساعاتي"یرى     

األولى من حیاته، تجعلها األكثر تأثیرا كبیرا في حیاته، فاألسرة تقوم بتربیة وٕارشاد طفلها 
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وضبط سلوكه في تفاعله مع اآلخرین فاألب هو المسؤول األول عن ضبط سلوك أطفاله 

إرشاد بناتها وتوجیههن وتربیتهن ویستخدم األولیاء ) ومن جهتها تقوم األم ب(خاصة الذكور

   1عدة وسائل لضبط سلوك أبنائهم.

  نجد أن وسائل الضبط االجتماعي التي یستخدمها اآلباء:و   

 العقاب. الثواب و -

 الحساسیة االجتماعیة. -

 الخشیة من اهللا تعالى. -

  الفرد من الطفولة إلى البلوغ ).هیبة القانون ( في مراحل متدرجة متوافقة مع مراحل نمو  -

 یمكن أن نوضح ذلك بشيء من التفصیل: و    

التي یبدیها الوالدان لألطفال، وبخاصة األم، هي  عاطفة الحبإن الثواب والعقاب:  -أ 

خوفا من فقده حرصا منهم على دوامه ونموه، و  الضابط األول الذي یحملهم على الطاعة

  على أخالق والدیهم، ألن الطاعة مكافأة والمعصیة عقاب.واستبدال الكره به، ویتعودون 

أن یعمل الطفل على احترام اآلخرین  :تجاه اآلخرین دعم الحساسیة االجتماعیة -ب 

  وتقدیره لهم حتى یجد منهم االعتراف بحسن خلقه ونبل طبعه.

    القدوة واألسوة الحسنة: -ج

في التنشئة االجتماعیة هي من أنجع األسالیب، وهي سهلة جدا، وصعبة جدا في  القدوة    

ذات الوقت، فهي ال تتطلب علما كثیرا ومناهج معقدة وٕانما تتطلب التزاما صادقا من األفراد 

بما یدعون إلیه. " فالقدوة التي یقتدي بها الطفل ثم الصداقات التي یكونها، إما أن تبني 

  لحة أو تهدمه إن كانت شریرة ".المرء إن كانت صا

إن القدوة تقدم األفكار والمعاني والقیم بلغة عملیة، تحول المثل إلى واقع، مما یمهد    

للمقتدي الطریق لتمثل تلك القیم والمعاني وتحویلها بدوره إلى سلوك عملي. فاإلنسان مهما 

ال یستجیب للمبادئ  كان استعداده للخیر عظیما، ومهما كانت فطرته نقیة سلیمة فإنه

  والتوجیهات واألفكار والمثل ما لم یرى غیره یمارسها عملیا. 
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وتعتمد القدوة على عنصرین هامین هما: التقلید والمحاكاة، واللذان یعتبران من آلیات      

التفاعل االجتماعي، فاألطفال یقلدون عموما األكبر منهم إدراكا لخبرتهم الواسعة، ویرغبون 

أدوارهم االجتماعیة أما المحاكاة فهي عملیة استیعاب وتبني لمعتقدات الغیر في تمثیل 

وآراءهم أو أفعالهم دون مناقشة أو تحلیل أو نقد، حیث تغلب إرادة الخضوع لسلطة المتأثر 

  1بهم، سواء في األسرة أو خارجها.

إذ غالبا ما یمیل إلى تقلید  ،ومن نافلة القول أن للقدوة الحسنة أثر كبیر في نفس الطفل    

والدیه في أقوالهم وأفعالهم ومحاكاتهم في حركاتهم وسكناتهم. لذا یجب أن یكون الوالدان أسوة 

من أجل أن یشب هؤالء  ،م الصدق والوفاء واألمانةاصالحة ألبنائهم في فعل الخیر والتز 

  الخصال الفاضلة. األبناء على مثل هذه السجایا الحمیدة و

ن هنا یتبین أن القدوة في التربیة هي من أنجع الوسائل المؤثرة في إعداد الولد خلقیا، وم    

وتكوینه نفسیا واجتماعیا، ذلك ألن المربي هو المثل األعلى في نظر الطفل، واألسوة 

الصالحة في عین الولد، یقلده سلوكیا، ویحاكیه خلقیا من حیث یشعر أو ال یشعر، بل 

سه صورته القولیة والفعلیة والحسیة والمعنویة من حیث یدري أو ال تنطبع في نفسه وٕاحسا

، أمینا كریما أو فساده، فإن كان المربي صادقا یدري، فهي عامل كبیر في صالح الولد

   2عفیفا، نشأ الولد على الكذب والخیانة والتحلل والجبن.

وك ینهونهم عنه إذا لم دعوة األبناء إلى اتباع نمط معین من السلیستطیع األولیاء وال    

اهتمام فهم قدوتهم ومثالهم ومحط تقمصهم، ولذا ف یرى األبناء ذلك في سلوك أولیائهم،

الوالدین بتقدیم القدوة الطیبة واألسوة الحسنة ألبنائهم في السلوك والمعاملة وتجنب العصبیة. 

قدیم النماذج السلوكیة ویكون على الوالدین تقدیم القدوة الطیبة، واألسوة الحسنة ألبنائهم بت

الطیبة لهم، من خالل احترام اآلباء للقیم والقواعد السلوكیة الدینیة، ودعوة األبناء لالهتداء 

  بها دائما.
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األسریة بطابع  بناء بالقیماألنفوس فالقدوة الحسنة من الوالدین لها أكبر األثر في طبع     

 وسوء المعاملة تتخلل نفس الطفل لقسوةاألسریة الحسنة البعیدة عن العنف وافالقیم  ،خاص

  .فتنعكس على سلوكه في مرحلة الطفولة وفي المستقبل

 ،كلما ضبط سلوك األبناء مبكرا كلما كان ذلك ناجعاالتبكیر في عملیة الضبط األسري:  -د

  ألن األطفال في سن مبكر كالصفحة البیضاء یكتب علیها اآلباء كما یشاؤون.

ا )، ــا وشرعیـــا ( فقهیـــي تثقیف أوالدهم دینیــیجتهد األولیاء ف اهللا والخوف منه: محبة - ه

  ألن العالقة مع اهللا هي التي تجعل من األطفال أسویاء نفسیا واجتماعیا.

تعریف األوالد بوجود القانون في كل شيء وأن الفرد مطالب باحترام  هیبة القانون: -و

  1ف إلى تنظیم العالقات والتفاعالت وحفظ األفراد والممتلكات.قواعد متفق علیها، وهي تهد

  أسلوب الرقابة والضبط: -7-3

أو الرقیب الداخلي من أرقى وسائل الضبط االجتماعي، والضمیر: هو الضمیر یعتبر      

تلك القوة الداخلیة الرادعة في اإلنسان، وهو سلطة فرض العقاب الذاتي وتنفیذه، فعندما 

یحاسبه ویؤنبه ویعاقبه، ویجعله  -إذا كان یقضا -خطأ أو ذنبا ما فإن ضمیرهیرتكب فرد 

" الذي لضمیر هنا یشبه "القاضي الداخليیشعر بالذنب وهو شعور مؤرق ومؤلم للغایة، فا

  2یحاسب صاحبه على ما یرتكب من أخطاء.

من قدوة في  ویتكون الضمیر وینمو في الفرد منذ نعومة أظافره، وذلك نتیجة لما یلقاه    

اآلباء وجیل الكبار، ومن خالل األوامر والنواهي، والمرغوب فیه والمرغوب عنه التي یدركها 

من توجیهات األسرة وضبطها ورقابتها، وینمو ضمیر االبن من خالل تفاعله في األسرة مع 

، ومع الوالدین واإلخوة واألهل، فیمتص منهم قیمهم الخلقیة ویتشرب معاییرهم ومثلهم العلیا

  مرور الوقت تصبح هذه القیم مكونات لضمیره.

لذا فمن واجب األسرة أن تربي الضمیر في أبنائها منذ الطفولة المبكرة، لیكون له درعا      

واقیا من كل أنواع الضغوط والتأثیرات والتیارات الجارفة، وهذا ال یعني أن تبقى األسرة على 

  ته.تصرفاته لها أهمیة شدیدة في نجاح تنشئ
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ویجب أن تكون هذه الرقابة معتدلة ووسطیة، وأال یكون تركیز األسرة على رصد كل     

أخطاء الشاب أوال بأول لتواجهه بقائمة طویلة من التصرفات الخاطئة، وتعقبها بقائمة أطول 

من األوامر والنواهي، بل یجب أن ینصب تركیز األسرة على أسباب وقوع الخطأ في 

لتفكیر في أفضل الطرق لعالجه، لتضمین بذلك عدم عودته للخطأ مرة تصرفات أبنائها وا

  أخرى.

كما یجب على الوالدین التغاضي عن بعض األخطاء التي تؤثر على مساره األخالقي      

قد یشعر الشاب باإلحباط وفقدان ثقته بنفسه، كما قد تنمي  واللومألن تتبع كل الهفوات 

  ل متعمد.على أخطائه وتكرارها بشكإصراره 

مع أبنائهم التالمیذ التي تندرج تحت  من بین األسالیب التي ینتهجها الوالدینأیضا     

  یلي: العنف نذكر ماظاهرة للحد من  أسلوب الثواب والعقاب

  :األسلوب المتوازن -7-4

؛ أي اجتناب الشدة والقسوة تزان في تربیة األبناء بال قسوة وعنفیعمل الوالدین على اإل      

التدلیل من جهة وال  إلىاالتزان في التربیة ال یمیل  نأل أو تدلیل وتهاون، و مع األبناء،

بما یدور بداخلهم  وأمهاتهم همءباآیجعل األبناء یصارحون  ،یكون أسلوبا یعتمد على العنف

 أسلوبتتفق األم مع األب في  أنلذلك یجب  ،وما یتعرضون له من مشكالت أفكارمن 

في صالح األبناء، فتربیة األبناء  التدلیل الزائد أو العنف لیس أنمع التوضیح  ،ةتربیة موحد

  .ركة بین الوالدینمسؤولیة مشت

واألسلوب المتوازن الذي یجمع بین مزایا األسالیب السابقة في عملیة التنشئة االجتماعیة      

بحیث یختار اآلباء واألمهات األسلوب الذي یتناسب مع الموقف والمرحلة العمریة التي یمر 

بلطف ومعالجة األخطاء  ،بها الناشئة التي تحتاج إلى تلقینهم األسس والمبادئ السلوكیة

باالعتماد على األسالیب االیجابیة المتمثلة في التشجیع ومناقشة األخطاء بهدف  السلوكیة

تعلیمهم المعاییر والقواعد السلوكیة عن طریق اإلقناع قبل استخدام العقاب المالئم لتقویم 
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السلوك وردعهم عن السلوك غیر السوي وتشجیعهم على انتهاج السلوك السوي حسب 

   1.معاییر مجتمعهم

تربیة المتوازنة هي نمط من التربیة الوسطیة بین المتسلطة والمتساهلة واألسر التي وال    

یجب تلبیتها، ویعرف حاجات معینة  ) تعرف أن األبناء لهمهذا النمط المتوازن (المتعقلتتبع 

واألبناء هم جزء من البشر، وبالتالي فهم یتقبلون خطأ أبناءهم ویلتمسون  أن البشر یخطؤون

ار، ویعلمون أن وظیفتهم هي مساعدة أبنائهم التالمیذ على عالج هذه األخطاء لهم األعذ

بأسلوب تربوي، یبني شخصیة سویة، یضعون القوانین إال أنها مرنة یمكن مناقشتها مع 

األبناء بین الحین واآلخر، ویستخدمون العقاب بصورة متزنة متدرجة متناسبة مع الخطأ ومع 

  شخصیة االبن.

أو التي تتبع في معاملتها مع  الذین ینشؤوا في أسر تستخدم األسلوب المتوازناألبناء     

مان والحب األسري ویعرفون أن هناك قوانین یشعرون باآلأبنائها أسلوب الرفق واللین؛ 

ومع ذلك فهم ال یخافون كثیرا من ردود أفعال مبالغ فیها من قبل  ،وضوابط داخل األسرة

  2ن مساحة من الحریة للتفاعل مع الحیاة واكتساب الخبرة منها.الوالدین وبالطبع فهم یجدو 

أبناء هذه األسر بعیدة عن االنحرافات ومظاهر العنف، یكتسبون الثقة بالنفس وقوة اإلرادة    

ساهم في یمكن أن تاألسلوب المتوازن  انتهاج الوالدین والقدرة على تحمل المسؤولیة وبفضل

میذ، واألسلوب المتوازن یتضمن اتباع أسلوبي التشجیع حد من ظاهرة العنف لدى التالال

  .والنصح واإلرشاد

  التشجیع: -أ

األبناء على أنفسهم والمشاركة  اعتمادبالتشجیع اإلثابة المعنویة والمادیة لتنمیة  ویقصد     

واتخاذ قرارات تصریف شؤون حیاتهم وتعزیز اتباعهم ألسس ثقافة  ،في حل مشكالتهم

  ئها.مجتمعهم ومباد

وقد یتدرج اآلباء واألمهات في توجیه أبنائهم وتلقینهم المعاییر اإلجتماعیة بلطف ولین     

حتى یتمكنوا من اتقان ثقافة مجتمعهم ویستطیعون أداء أدوارهم بشكل ایجابي من خالل 

                              
 .224، ص 1983، دار النهضة العربیة، بیروت، الثقافة والشخصیة ،سامیة الساعاتي -1
 .25، ص 2008االسكندریة، ، دار جنا، ؟كیف تغیر سلوك طفلك بعیدا عن العنف ، عاطف أبو العید -2
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ونبذ السلوك غیر المقبول عن  ،حثهم ودفعهم برفق على اتباع السلوك المقبول اجتماعیا

  یز السلوك السوي وحثهم على االستمرار فیه.طریق تعز 

في  ، إذمقابل الشعور بالذنب  ومن إیجابیات هذا األسلوب تشجیع األبناء على المبادأة     

لم الطفل الذي ینمو نموا صحیحا أن یوسع مهاراته وتخیالته من قبل المدرسة یتع مرحلة ما

وأن یقود غیره كما یتبع أو ینقاد خالل اللعب النشیط، كما یتعود التعاون مع اآلخرین 

لآلخرین، أما إذا سیطر علیه الشعور بالذنب نتیجة معاملة األبوین فإنه یصبح ضائعا ویقف 

هامش الجماعات ویستمر في اعتماده على الكبار حتى ولو لم یكن في حاجة إلى ذلك. وقد 

على البیئة واكتساب  والتعرف ،یؤدي سیطرة الشعور بالذنب علیه إلى إعاقة نموه ومهاراته

 ا المجتمع. وتشجیعهم على االنجازالخبرات والمهارات والمعاییر واألخالقیات التي یقره

وامتداح األفعال المقبولة وترسیخ أسس قواعد صالحة لتحمل المسؤولیة ومعاونتهم على 

   .ویرتبط بهذا األسلوب النصح واإلرشاد 1اكتساب الضمیر االجتماعي.

 شاد: النصح واإلر  -ب

الخاطيء وٕارشاد األبناء وتوجیههم  ویقصد بالنصح واإلرشاد توضیح أسباب السلوك    

 عن اإلطار العام لثقافة مجتمعهم. إلتباع السلوك السوي. ومناقشتهم وٕاقناعهم بعدم الخروج

واإلرشاد  لتوجیه األبناء بتوضیح أسباب السلوك الخاطيء واإلرشادویرتبط التشجیع بالنصح 

إلى الصواب، حیث أن ذلك یرسخ لدیهم أساسا وقائیا في شخصیاتهم ویساعدهم على عدم 

" على أهمیة ایجابیة الجتماعیة، وفي هذا الصدد یؤكد "شوبین شافیرتجاوز المعاییر ا

  التي توفر لهم متطلبات اكتساب الخبرة والمهارة. اتجاهات اآلباء في التنشئة و

الضبط  دعائم التفهم و أبنائهمیمكن اآلباء من خالل تعلیم  اإلرشادو كما أن النصح     

 وٕارساءالذاتي الذي یمكنهم من تعدیل سلوكهم غیر السوي لیتوافق مع السلوك المقبول، 

   2الضوابط السلوكیة داخلهم على أساس قوي وثابت...

                              
 .196  ، ص 2000، دار راتب الجامعیة، بیروت، التربیة النفسیة للطفل والمراهق، العیسوي عبد الرحمن -1
  غیر منشورة)، كلیة اآلداب، جامعة الملك سعود، الریاض، اجستیر (، رسالة مأسالیب اآلباء في التنشئة االجتماعیة، المقاطي طعیس مشلش -2

 .42 ص، 1995
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أسالیب التنشئة االجتماعیة، ویمكن تعریف من  كأسلوب الموعظة والنصح وعلى اعتبار    

بأنها حدیث موجه لنفس اإلنسان لكي تلین وتكف عن شرورها وتفتح الباب أمام "الموعظة 

الحاجة إلى الموعظة لیست قاصرة على األطفال فقط، وٕانما تمتد  . و"أشواق الروح وتطلعاتها

  إلى الكبار أیضا، لما یوجد في النفس اإلنسانیة من ضعف.

األحاسیس المؤثرة تفتح طریقها إلى النفس مباشرة فتهز العواطف وتثیر  والموعظة   

فما لم یكن الوعظ صادرا من القلب وٕالى القلب، فتأثیره ضعیفا أو معدوما". والمشاعر ولهذا "

  وهناك شروط یجب توفرها في الموعظة حتى تكون مؤثرة:

  الصدق واإلخالص في القول.  -

  التلطف والوضوح. -

  االقتصاد في الموعظة. -

لها أثر كبیر في تربیة الطفل، وتكون بذلك أساسا لبناء قاعدة  )(تقدیم المشورة والنصیحة   

  أخالقیة یمكن االعتماد علیها ولكي تكون النصیحة مؤثرة یجب أن تكون:

  صادرة عن إنسان یولیه الطفل ثقته ویصغي إلیه جیدا. -

  من حیث التوقیت والطریقة التي تبلغ بها. مناسبة -

  مراعیة لفطرة الطفل، وأال تكون عملیة صناعة قوالب جامدة لشخصیة الطفل المستقبلیة. -

  مراعیة لنفسیة الطفل وشخصیته وعمره الزمني. -

  ال تكرر كثیرا، ألن اإللحاح الكبیر قد یعطي عكس النتیجة المبتغاة. -

  ینصح به، أي قدوة للطفل. أن یكون الناصح أهال لما -

وعلى العموم فالمربي یستخدم أسلوب الوعظ والنصیحة محاولة منه لتصحیح بعض      

    1السلوك الذي یرغب في تغییرها وقد یكون الوعظ فردیا أو جماعیا.

أمر ن یتمسكا بكل وللوصول إلى خطة موحدة عند توجیه الوالدین لألبناء، علیهما أ     

ومشاورتهم في قرارتهما أو عند اتخاذ  األبناءسیاسة قویمة في تربیة  إلىما یرشده أنیمكن 

                              
 .33، 32مراد زعیمي، مرجع سبق ذكره، ص ص   -1
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 واألب األمعن طریق التشاور بین  إال ذلكأي قرار یخص األبناء أو البنات، وال یتأتى 

  .واتفاقهما على خطة موحدة

  :الترغیب والترهیب -ج

ربیة األبناء وأبعدها أثرا، ومن وهو أسلوب من أسالیب التنشئة االجتماعیة الناجعة في ت     

المعروف عن أسلوب الترغیب أنه أسلوب ایجابي باقي األثر دائم التأثیر یثیر في اإلنسان 

الرغبة الداخلیة، ویخاطب وجدانه ومشاعره وقلبه في حین یكون أسلوب الترهیب سلبیا ألنه 

حكمة واالعتدال في یعتمد على الخوف وهو آني یزول بزوال المؤثر، والبد من مراعاة ال

استخدام الترغیب والترهیب، بحیث یؤدي الترغیب إلى االمتثال والطاعة وأن ال یؤدي 

   1الترهیب إلى الخوف أو الضعف أو االستسالم.

ومن ثم على المربین والوالدین أثناء عملیة التنشئة االجتماعیة األسریة للحد من ظاهرة      

  :الثواب والعقاب سلوبأات التدریجیة في منهج العنف لدى التالمیذ مراعاة الخطو 

وللعقاب مجموعة من القواعد الصحیة التي یجب االلتزام بها واتباعها إذا اضطررنا له          

في أثناء عملیة التربیة، حتى یستفید الطفل منه ویكون معینا له على التعلم من بعض 

  أخطائه وتعدیل سلوكه: 

هو أحد وسائلها ولیس  نماإ و لى أن العقاب لیس مرادفا للتربیة، ویمكن أن نعود ونؤكد ع    

ي العقاب ویختزل العقاب في الضرب، وتؤكد الدراسات أهمها، فال معنى أن تختزل التربیة ف

النفسیة على أنه من أفضل طرق العقاب والتي تقلل السلوك السلبي، بل أیضا تساهم في 

   ر:تعزیز السلوك االیجابي لدى األبناء نذك

  اإلشارة إلى الخطأ بالتوجیه. * 

  اإلشارة إلى الخطأ بالمالطفة.*  

  اإلشارة إلى الخطأ بالتوبیخ.*  

  اإلشارة إلى الخطأ بإنزال العقوبة المناسبة لحجم الخطأ. * 

                              
 .295 ، ص1988، دار المسیرة، عمان، سیكولوجیة التنشئة االجتماعیةأبو جادو، صالح محمد علي،  -1
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، والهدف منه هو تقلیل أو إزالة السلوك غیر المقبول التصحیح الذاتي في تقویم السلوك*  

ه وتمرین الطفل على الفعل الصحیح، ویجب أن یكون تم إفسادمن خالل إصالح ما 

  التصویب الذاتي فوریا أي بعد حدوث السلوك غیر المرغوب فیه مباشرة.

، من مالحظتنا الیومیة، أن كل سلوك یلقي استحسانا التدعیم والمكافأة ( التعزیز ) أسلوب* 

استمرار حتى یصبح عادة شبه أو تشجیعا أو ینال مكافأة مادیة أو معنویة فإنه یتكرر ب

دائمة، ذلك التشجیع أو تلك المكافأة تسمى تعزیزا، أما السلوك الذي یلقي استحسانا وال ینال 

غالبا ما یتوقف وهذا ما یسمى بظاهرة قبوال أو یتسبب في عقاب أو حرمان أو زجر فإنه 

  .""االنطفاء

ایماءات  -االهتمام -المدیح -التقبیل -ومن صور المكافآت االجتماعیة ( االبتسامة     

 -العناق...الخ)،  أما المكافآت المادیة ( شراء لعبة -الوجه المعبرة عن الرضا واالستحسان

  اصطحاب االبن إلى رحلة ترفیهیة ). -هدیة -اعطاء نقود

الحرمان أثناء قیام الطفل بالسلوك السيء ، استخدام أسلوب أسلوب الحرمان من المكافآت* 

  أو بعده مباشرة.

، عندما تتجاهل األخطاء الصغیرة فإنك تشجع طفلك على أسلوب التجاهل أو عدم االنتباه *

  التخلص منها وعدم تكرارها.

، العزل هو أسلوب إنساني وأقل قسوة من الضرب، ویستخدم أسلوب العزل أو الحجز* 

  ام طفلك بالسلوك السيء أو بعده مباشرة. أسلوب العزل أثناء قی

، وفي النهایة إذا لم تفلح كل الوسائل السابقة رغم تكرارها والصبر علیها إلیقاف الضرب* 

    1السلوك السيء ألبنائنا یأتي العقاب البدني.

وعلى العموم فالمربي یستخدم أسلوب الوعظ والنصیحة محاولة منه لتصحیح بعض   

   2في تغییرها وقد یكون الوعظ فردیا أو جماعیا. السلوك الذي یرغب

                              
 . 54، 53 ، ص صالمرجع السابقعاطف أبو العید،  -1
 .33، 32  مراد زعیمي، مرجع سبق ذكره، ص ص -2
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ل بحریة التصرف یعبر األسلوب الوالدي المتسامح عن سماح الوالدین للطف :التسامح -د

یسمحان له ألن یسیطر علیهما، ال أي اهتمام، و  عن أخطائه، وعدم إعارتهوالنشاط والتجاوز 

  1ویسایرا رغباته وحاجاته في البیت.

أحیانا عن طریق  مع االبن األبوینیتساهل  أنفي أیضا أسلوب التسامح الوالدي  یتمثل    

 واتصرفعندما ی أي اتهم،رفصعن ت األبناء معالوالدان أحیانا ن یتسامحا أو  الحوار والتوجیه،

    .بقواعد تربویة معینة إلزامهمسيء دون تصرف 

  أسلوب الوسطیة واالعتدال:  *

العقالنیة والتوازن بین الحزم واللین في تنشئة األبناء، وذلك  یعتمد هذا األسلوب على    

بتجنب القسوة الزائدة والتدلیل المفرط، وكذلك تفادي التذبذب بین الشدة واللین والتوسط في 

إشباع حاجات األبناء الجسمیة والنفسیة والمعنویة بحیث ال یعاني من الحرمان وال یتعود 

یجب تعویده على جرعات من الفشل واإلحباط ألن الحیاة ال على اإلفراط في اإلشباع، كما 

تعطیه كل ما یرید دائما، ویعتمد هذا األسلوب على وجود تفاهم بین األب واألم على مسار 

  2موحد.

ن أسلوب الوسطیة واالعتدال والتقبل الوالدي یساهم في وترى الباحثة في هذه الدراسة أ    

الیا، تدرك المسؤولیة التي تلقى على عاتقها وتتقبل نتائج تكوین شخصیة مستقلة ومتزنة انفع

العمل االیجابیة والسلبیة، فعندما ینمو االبن بصفة معتدلة ومتوازنة في جمیع جوانبها، تتفجر 

تمع، مساهما في تنمیته لدیه القدرات الخاصة وتتطور المواهب ویصبح فردا فعاال في المج

    وتطویره. 

  خالصة:

برامج الوقایة من العنف یشكل الوالدین جزء جوهري وضروري في  ما سبق بناء على     

المؤسسات التربویة، إذ أنهم یهتمون بتنشئة أبنائهم وبالتالي یتعین علیهم المساعدة في داخل 

عتماد ا بیئة مدرسیة آمنة خالیة من العنف، من خاللمنع العنف والمساهمة في إیجاد 

لتحقیق األسلوب الدیمقراطي  االجتماعیة األسریة االیجابیة على أسالیب التنشئةالوالدین 

                              
 .97  مرجع سبق ذكره، ص، التنشئة االجتماعیة واالنحراف االجتماعيعامر مصباح،  -1
 186، صسبق ذكرهمرجع  ،عبد الرحمن العیسوي -2
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، الحب والتقبل واالتزان وعدم المقارنة داخل األسرة المبني على الحوار بین الوالدین واألبناء

  لتعدیل سلوكیاتهم العنیفة باستمرار بین األبناء في المعاملة واالهتمام بهم ومراقبتهم وتوجیههم

لتعدیل السلوك العنیف لدى التالمیذ، إذ یمكن معاملتهم  ومكافأتهم بوتجنب القسوة والعقا

مناقشتهم في في هذا الصدد  أیضا ویتحدد دور الوالدین ،والرحمةوالرفق معاملة تتسم باللین 

مثل أمور االنضباط  ،في المرحلة الثانویةالعدید من الموضوعات مع أبنائهم من التالمیذ 

یجب علیهم  ، فالوالدینمن العنفللحد الثانویة مان التي تتخذها واآل وٕاجراءات األمن بالثانویة

للوقوف على  ،هامعوتحقیق التواصل  الدعم والمساندة للثانویةمعرفة هذه األمور وتقدیم 

والمشكالت التي یتعرض لها  وكل العاملین فیها المشكالت التي تتعرض لها الثانویة

والمساعدة في حل هذه المشكالت الموجودة لدى بعض التالمیذ ذوي المشاكل  ،التالمیذ

        داخل الثانویة وخارجها. الخاصة



  

ةــة للدراســــالمنهجی اإلجراءات :امســـــلخالفصل ا  

یدــتمه  

الدراسة االستطالعیة-أوال  

مجاالت الدراسة -ثانیا  

المجال المكاني -2-1  

البشري المجال -2-2  

الزمنيالمجال  -2-3  

منهج الدراسة -ثالثا  

أدوات جمع البیانات -رابعا  

المالحظة -4-1  

المقابلة  -4-2  

االستبیان -4-3  

الوثائق -4-4  

  أسالیب المعالجة اإلحصائیة-خامسا

   خالصة
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  تمهید: 

 احث ــــبمن خاللها یتسنى للف، ي الدراسة العلمیةـــالركیزة األساسیة ف منهجیة البحث عتبرت     

تحقیق ل بحثهالذي سیتبعه في  طار المنهجيببناء اإل له الفعال الذي یسمحسلوب األتحدید 

ن وظیفة المنهجیة هي جمع المعلومات إف لهذا ؛إلى النتائج والوصول األهداف المتوخاة منه

ها والوقوف على نتائج صثم العمل على تصنیفها وترتیبها وقیاسها وتحلیلها من أجل استخال

    1.جتماعیة المدروسةثوابت الظاهرة اإل

السابقة المرتبطة بموضوع التراث النظري والدراسات طالع على اإل ن الهدف منإ    

الدراسة، من شأنه أن یبین لنا رؤیة عن طبیعة المعلومات التي یتم جمعها من المیدان، كما 

حدى والیات إوهي  ؛تبسة بلدیةب مؤسسات التعلیم الثانويهو الحال في دراستنا التي أجریت ب

یلعبه التي جاءت لتكشف عن طبیعة الدور الذي ، و الختبار فرضیات البحث الجزائر

   .األسلوب الدیمقراطي للوالدین في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف

التي اتبعتها المنهجیة  جراءاتلإلهذا الفصل شرحا وافیا  سنعرض فيعلى ما سبق بناء     

حلیلها ت لغرض بالوسائل واألسالیب المختلفة هذه الدراسة میدانیا بیاناتلجمع  الباحثة

دراسة لالعناصر التالیة؛ ااذ یتضمن هذا الفصل  ،للوصول إلى النتائج وتفسیرها

 ناتجمع البیا أدواتتوظیف الدراسة،  المستخدم في منهجالمجاالت الدراسة،  ،ستطالعیةاإل

  في تحلیلها. األسالیب اإلحصائیة المستخدمة وكذا

  ستطالعیة:اإل دراسةال -أوال

العلمي بحیث تشكل المرحلة التحضیریة من أهم لبنات البحث  ستطالعیةالدراسة اإل تعد    

فهي تساعد الباحث في اإلحاطة واإللمام بالمشكلة  ؛وخاصة في البحوث التربویة الوصفیة

 التي یخطوها األولىالخطوات  إحدىهي أو  2.المراد دراستها وصیاغة الفروض الممكنة

  ى الواقع ـــــه وبغیة التعرف علــــــاف میدان بحثــــي سبیل استكشــــة، فـــي دراسته المیدانیـالباحث ف

  

                                                 
 .  231 ، ص1998أكادیمیا، بیروت ،، )عربي، فرنسي ،انكلیزي(معجم العلوم االجتماعیة ، فریدریك معتوق -1
 .53 ص ،1996دار عال للكتاب، القاهرة، البحث التربوي وكیف نفهمه، ، محمد منیر مرسي -2
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الدراسة األولیة التي تسبق ب وفي بعض المراجع تعرف ،تفاصیلهالمیداني قبل الخوض في 

 ثهذه الدراسة في الغالبیة نقطة البدایة في البح وتمثل ؛التطبیق الفعلي ألدوات البحث

ستطالعیة دور هام إلدراسة االعلمي بشقیه النظري والتطبیقي من جهة. ومن جهة أخرى لل

في تحدید وضبط عنوان البحث، كما لها دور في تحدید وضبط عینة البحث، وأیضا في 

حیث ، المیدان إلىالنزول  لحاليا بحثنا ارتأینا في لذاو ؛ تحدید منهج الدراسة وأدوات البحث

   دراسة استطالعیة كان الهدف منها: إجراءتسنى لنا 

  أهداف الدراسة اإلستطالعیة: -1-1

  مثلت أهداف الدراسة اإلستطالعیة التي قامت بها الباحثة في النقاط التالیة: ت     

   .البحثعلى میدان  أوالالتعرف  -

عند الصعوبات التي یمكن أن تواجه الباحث في المیدان، والتصدي لها والتقلیل  الوقوف -

  منها في الدراسة األساسیة. 

  جمع المعلومات حول موضوع الدراسة. -

التأكد من مدى صحة الفرضیات ودقتها قبل الشروع في الدراسة األساسیة أي االختبار  -

  التساؤالت المطروحة في اشكالیة بحثنا. األولي لفروض البحث التي نجیب من خاللها على

  البحث. أدوات معرفة الزمن المناسب إلجراء أو تطبیق -

 هیمكن استخدام ذي) الستبیاناستمارة اإلداة جمع البیانات (أ صالحیةمدى التحقق من  -

  . هوثبات ه، والتأكد من صدقهوسالمة تعلیمات هفي الدراسة األساسیة من حیث وضوح بنود

التعرف على مجتمع البحث، وعلى الخصائص الممیزة له ألخذها بعین االعتبار أثناء  -

  الدراسة المیدانیة.

ارسین للعنف مجموع عدد التالمیذ الممحث (التعرف على العدد اإلجمالي ألفراد مجتمع الب -

  ).بثانویات بلدیة تبسة

     :إجراءات الدراسة اإلستطالعیة -1-2

، حیث 2015/2016الثالثي الثاني من السنة الدراسیة فترة دراسة االستطالعیة ال دامت     

  .  2016/ 27/04 إلى 09/03/2016 استغرقت الفترة الممتدة من
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مدیریة ل حول موضوع الدراسة من خالل زیارتها جمع المعلوماتب قامت الباحثةحیث      

 اإلجمالــــي للثانویـــات المتواجدة ببلدیــــة تبسةالتربیة لوالیة تبسة بغرض؛ التعرف علــى العدد 

مدیرة التربیة  ، إضافة إلى طلب إذن منالنشاط الثقافـــي بالمدیریـــة مسؤولة مكتب من قبل

 البـــــاحثــــــةقامت  أیضا ،)05نظر الملحق رقم ی( المیدانــي داخل الثانویــــاتللموافقة بالتربص 

 مقابلــة اءجر إل ،-تبسة - مركز التوجیه المدرسي والمهنيبزیارة  اإلستطالعیةأثناء الدراسة 

وار الذي دار بیننا وجهنا ومن خالل الح، إلثرائنا في الموضوع مركزالمع مدیــــر  غیر مقننة

لیوافینا بأهم  ؛تبسةلوالیة مدیر مركز مصلحة االمتحانات للتعلیم الثانوي بمدیریة التربیة إلى 

استغرقت هذه المرحلة الفترة  اإلحصائیات الخاصة بحاالت العنف في الوسط المدرسي.

  .10/04/2016 إلى 09/03/2016الممتدة من 

ولكسب الوقت آنذاك تم االلتقــــاء بمستشارات التوجیــه المدرســـي والمهنـــــي لثانویات بلدیــــة     

والمهني بعد أخذ اإلذن من مدیر المركز؛ وهو بدوره الذي  تبسة بمركز التوجیه المدرسي

أفادنا بأنه سیتم برمجـــــة اجتماع مع مستشاري التوجیه المدرسي والمهني لجمیع ثانویات والیة 

. لیتم 2016من شهر أفریل لسنة  18و 17 بتاریخ تبسة بمركز التوجیه المدرسي والمهني

بلدیة  ثانویاتمستشارات التوجیه المدرسي والمهني بمباشرة مع مقابلة اجراء بعد اإلجتماع 

، ومن جهة أخرى اغتنمنــــا الفرصة من جهة علیها الدراسة المیدانیة التي ستجرى تبسة

لجمع المعلومات حول موضوع الدراسة مع بعض المستشارین  غیر مقننةإلجراء مقابالت 

والهدف من ذلك كله ؛ باالجتماع أیضا نلبعض ثانویات بلدیات تبسة ألنهم كانوا معنیو 

ذا تحدید ـــوك ضبط فروض البحث،، هار ــــة اختبـــوطریق انـــستبیلالة ـــاور األساسیـــتحدید المح

 )ةـــــــى مستوى كل ثانویــــــــن للعنف علارسیـــــي للتالمیذ الممــــــــــالعدد اإلجمال( مجتمع البحث

  وضح ذلك ـــــسنو ة ـــــــراد مجتمع الدراســــــون عدد أفـــــوالذي سیك ؛مفردة ) 322( د بلغ عددهمــــوق

ألخذها بعین  لمجتمع الدراسة التعرف على الخصائص الممیزة إضافة إلى بالتفصیل الحقا،

   .بحث المیدانياالعتبار أثناء ال

بزیارة  24/04/2016یوم في  ، قامت الباحثةاإلستطالعیةالدراسة عینة  أما فیما یخص     

؛ التي وقع علیها وسط مدینة تبسة )دان الدراسة (ثانویة سعدي الصدیق ببلدیة تبسةإلى می

غیر  ناختیار ؛ اذ یرجع اأداة الدراسة تقیام باختبار ثباال من أجل مقصودةاالختیار بطریقة 
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لكونها األكثر انتشارا لحاالت العنف مقارنة بالثانویات  لثانویة سعدي الصدیق العشوائي

عیین عینة تلمستشارة التوجیه بالثانویة مع  بالتنسیقو األخرى المعنیة بالدراسة المیدانیة، 

مجتمع خارجین عن  تلمیذ وتلمیذة 30تضم  تجریبیة ةـــعیناختیار تم  ،ةـستطالعیالدراسة اإل

وفي یوم  .) سنة19 ،16(أنثى وتراوحت أعمارهم ما بین  20ذكور و 10منهم  ؛الدراسة

الحظنا وتقییم االجابات تفریغ البیانات  . بعدالموزعة ماراتتم استرجاع االست 27/04/2016

ي فهم تعلیمة ــــات فــــة ومفهومة ولم یواجهوا صعوبــــكانت واضح ،ةـــــأن إجابات أفراد العین

خالل هذه یمكن أن ننوه إلى أنه و  .هي عباراتـــولم یكن لهم غموض ف لهم المقدمبیان االست

السلوكیات العنیفة التي یقوم بها التالمیذ  بعض تم مالحظة ؛ةلهذه الثانوی ةــــالمیدانیزیارات ال

بعدها  فیما بینهم، خاصة خالل فترة الراحة أو أثناء دخولهم للمؤسسة أو خروجهم منها.

صفات بیان، وفیما یلي نورد مواستاإلاستمارة ثبات بتفریغ البیانات والتأكد من قامت الباحثة 

  عینة الدراسة االستطالعیة.

  ستطالعیة.): یوضح مواصفات عینة الدراسة اإل12جدول رقم (   

  

  الجنس

  )%النسبة المئویة(  العدد  الفئات

  33.33  10  ذكر

  66.67  20  أنثى

  100  30  لمجمـــــــــــوعا            

  

  

  السن

16  3  10  
17  15  50  
18  10  33.33  
19  2  6.67  

  100  30  لمجمـــــــــــوعا           

  : من إعداد الباحثةالمصدر

  الدراسة:مجاالت   -ثانیا

ي مجاالت العلوم ـــي كثیرة جدا فــــوه .يـــبدراسة میدانیة أو بحث میدان للقیام     

 جتماع، فإن ذلك یتطلب تحدیدا؛ دقیقا لمجاالته.اإلجتماعیة، وبخاصة منها في علم اإل

بمعنى أین تجرى ومتى وعلى من من البشر؟ ألن الدراسات والبحوث في العلوم االجتماعیة 

  ة، لتكون ــــیـي علیها أكثر مصداقــــوتحدید مجاالتها یضف اصر متغیرة باستمرارــــتتعامل مع عن
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ه ــــــأویل من شأنــة أي لبس أو تــــــة؛ وذلك إلزالــــة تاریخیــــة، وذات مرجعیـــــمعبرة ومقبول

 االتــــي ثالث مجـــاالت الدراسة فـــــوتنحصر مج 1المتوصل إلیها. الحقائقي ـــــك فـــالتشكی

    وهو ما نفصل فیه كما یلي:  )؛المكانیة، البشریة، الزمنیة(

   :المجال المكاني -2-1

هو المكاني مجال الأي أن  2،النطاق المكاني إلجراء الدراسة"" ال المكانيـــــیقصد بالمج    

  ة تحدیدا؛ ویتطلب ــــة المیدانیــــه الدراسـالذي یتعلق بالمكان الجغرافي أو الجزء الذي ستجرى ب

طبق یالباحث التعریف الدقیق بالمكان الذي یمثل مجتمع بحثه، أو بمعنى آخر أین  من

األداة األساسیة في جمع المعلومات؛ ولهذا كان لزاما معرفة المكان الذي  ه، باعتبار بیاناالست

تعمدنا في اختیار مؤسسات التعلیم الثانوي إلجراء الدراسة  إذ 3.جمعنا منه هذه المعلومات

كوسیلة تقصي مالئمة بالنسبة إلى من یرید االتصال بعدد كبیر  بیانستاالباعتبار  ؛المیدانیة

ا ما تكون ـــــمن األفراد في وقت قصیر بهدف الحصول على معلومات دقیقة وبسیطة غالب

ائع ـــــــى تزییف الوقـــــأكد أن المبحوثین ال یمیلون إلـــــــمن األحسن التو ة. ـللمالحظ ابلةــــغیر ق

) 12اثني عشرة (في لذا تم اجراء هذه الدراسة  4؛ةــیتمتعون بالقدرات الالزمة لإلجاب مهـــــــــوأن

اذ تحصلنا  وتغطي األحیاء المختلفة للمدینة، ثانویة ببلدیة تبسة تخدم موضوع الدراسة الحالیة

یة التعلیم الثانوي ببلد -على قائمة ثانویات بلدیة تبسة المدونة بدلیل المؤسسات التعلیمیة

مكتب لبرمجــــة والمتـــــابعــــة () المتوفر بمصلحــــة ا2015/2016تبسة (السنة الدراسیـــة:

من خالل اتصالنا بمسؤولة مكتب  )06 نظر الملحق رقمی( )البرمجة والخریطــة المدرسیــــة

  بلدیة تبسة. ) یوضح قائمة ثانویات 13( ، والجدول التالي رقمالنشاط الثقافي والریاضي

  

  

  

                                                 
، منشورات مخبر علم اجتماع االتصال للبحث والترجمة، جامعة منتوري 3، طأبجدیات المنهجیة في كتابة الرسائل الجامعیةعلي غربي،  -1

 .64، 63، ص ص 2009قسنطینة، الجزائر، 
 .  211 ص ،2001، االسكندریة، ، المكتبة الجامعیة للطباعةعداد البحوث االجتماعیةالمنهجیة إل الخطوات -لبحث العلميایق، محمد شف -2
 .64علي غربي، مرجع سابق، ص  -3
، ترجمة: بوزید صحراوي وآخرون، دار القصبة، الجزائر، العلمي في العلوم اإلنسانیة (تدریبات عملیة)منهجیة البحث ، موریس أنجرس -4

 .207، ص 2004
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  ثانویات بلدیة تبسة قائمة): یوضح 13الجدول رقم (                   

  اسم الثانویـــــــة   الرقم

  ثانویة مالك بن نبي تبسة  01

  ثانویة سعدي الصدیق تبسة  02

  ثانویة الهادي خذیري تبسة  03

  ثانویة فاطمة الزهراء تبسة  04

  الشیخ مطروح العید تبسة ثانویة  05

  ثانویة حردي محمد تبسة  06

  ثانویة هواري بومدین تبسة  07

  ثانویة أبي عبیدة عامر بن الجراح تبسة  08

  ثانویة الشیخ العربي التبسي تبسة  09

  ثانویة المجاهد ابراهیم مزهودي تبسة  10

  ثانویة مساني عجال تبسة  11

  ثانویة حي الوجد تبسة  12

  ةمن إعداد الباحث: المصدر

  المجال البشري: -2-2

مجتمع البحث، یمكن تحدید المجال تبعا للتحدید المكاني الذي یساعدنا على معرفة      

البشري، الذي سیتم أخذ مجتمع الدراسة منه، ویتضمن تحدید المجال البشري كل ما یتعلق 

      المفردات أنه جمیع ى ــات مفردات البحث. ولهذا یعرف مجتمع البحث علــبخصائص ومواصف

وعادة ما یعرف مجتمع البحث  ،تتوافر فیها الخصائص المطلوب دراستهاأو الوحدات التي 

  الذي یشمل جمیع أسماء وعناوین مفردات مجتمع البحث. ولذلك  ؛ار مجتمع البحثـــباسم إط

ة في عنوان یجب على الباحث أن یحدد مجتمع بحثه تحدیدا دقیقا تبعا للموضوع المحدد بدق

  ي ـــ، وهل سیتبع فــاریجب علیه كذلك تحدید اإلطالدراسة أو على ضوء مشكلة الدراسة، كما 

وبما أن الهدف من  1بحثه طریقة الحصر أو المسح الشامل، أو المعاینة (أسلوب العینة).

بحثنا المیداني هو جمع البیانات من أرض الواقع، فإن عملیة المسح الشامل بمعنى 

                                                 
 .127علي غربي، مرجع سابق، ص  -1
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استجواب كل المفردات تكون هي الطریقة األكثر مصداقیة، وكلما اقتربنا من استجواب جمیع 

أن أسلوب المسح الشامل یتناول بالدراسة الشاملة "حیث  المفردات كلما اقتربنا من الدقة.

یدرس كل أعضاء المجتمع أو جماعة معینة، كأن نقوم بدراسة أي  ؛جمیع مفردات المجتمع

  1."ریة من القرى أو حي من األحیاءق شاملة لسكان

حیث تم تحدید مجتمع الدراسة من التالمیذ الممارسین للعنف؛ المسجلین بسجل      

اضر مجالس ـــة بمحـــاالت المدونـــة، أو من الحـــة والتربویـــابعة النفسیـــاء والمتـــــاإلصغ

مستشاریة التوجیه المدرسي  ، المتوفرة على مستوى2015/2016 التأدیب، للموسم الدراسي

؛ على اعتبار )08( ینظر الملحق رقم  والمهني بمؤسسات التعلیم الثانوي المعنیة بالدراسة

ات التالمیذ ـــا من معرفة سلوكیــة األكثر قربـي الفئـــأن فئة مستشارات التوجیه المدرسي والمهن

ضمن تحدید مهام مستشاري ؛ والمت13/11/1991بتاریخ  827لقرار الوزاري رقم ا لــتبع

  2التوجیه المدرسي والمهني في مؤسسات التعلیم الثانوي.

 الشامل حصرالقامت الباحثة بتحدید مجتمع الدراسة عن طریق بناء على ما سبق     

في مختلف السنوات الدراسیة (األولى، الثانیة، الثالثة)  جمیع التالمیذ الممارسین للعنفل

  عنف  -ـةــة المنافیـــة للنظام الداخلــي للثانویــــات العنیفـــباستمرار السلوكیـثانوي؛ الذین یكررون 

ة كالسب، الشتم، ـــاهره المختلفـــعنف بین التالمیذ؛ بمظاتذة واإلداریین أو ـــموجه لألس

  ى داخل ـــــات المؤسسة و الفوضــــٕاتالف ممتلكالتخریب و ارة الشغب، ـــــار، إثــــالعصیــــان، الشج

ة أو الخروج ــــــة أو عند دخولهم للمؤسســـاء فترة الراحــــة الثانویة أثنــــــــي ساحــــــــالقسم أو ف

موزعین على اثني عشرة  وغیرها؛ ا، التغیب المتعمد، تعاطي مواد ممنوعة كالمخدراتـمنه

بها مظاهر العنف لدى  ) ثانویة ببلدیة تبسة. تخدم موضوع الدراسة الحالیة وتنتشر12(

ى ـــي وزعت علـــارات التــــستمي عدد اإلـــهو  ؛مفردة )346(الغ عددهم ــالتالمیذ والب

أفراد من مجتمع ) 05استمارة؛ ألن ( )24استبعاد () و 322، وتم استرجاع (وثینــــالمبح

ألنها  ؛عزلت بیان) است11و( لغاؤهاا وتم بیانلم یجیبوا على جمیع عبارات االست الدراسة

) استمارات لم یتم 08تحتوي على إجابات متناثرة أي اإلجابة على أسئلة دون األخرى، و (

                                                 
 .182، ص 1982دار النهضة العربیة، بیروت،  ،مقدمة في البحث االجتماعي ،محمد علي محمد -1
 .155، ص 2000، المكتبة الوطنیة، الجزائر،3، طالمرجع في التشریع المدرسي الجزائري ،عبد الرحمان بن سالم  -2
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. وقد بلغ العدد اإلجمالي لمجتمع الدراسة من التالمیذ استرجاعها من قبل المبحوثین

في  . وسنوضخ ذلك) تلمیذ وتلمیذة322( ) ثانویة ببلدیة تبسة12في ( الممارسین للعنف

  .)14رقم ( الجدول

  ن للعنف بثانویات بلدیة تبسةیتوزیع عدد التالمیذ الممارس): یوضح 14( : جدول رقم   

  

  عدد التالمیذ الممارسین للعنف  اسم الثانویة  الرقم

  35  تبسة مالك بن نبي  01

  31  تبسة سعدي الصدیق  02

  22  تبسة الهادي خذیري  03

  31  تبسة فاطمة الزهراء  04

  24  تبسة العیدالشیخ مطروح   05

  26  تبسة حردي محمد  06

  29  تبسة هواري بومدین  07

  30  تبسة أبي عبیدة عامر بن الجراح  08

  28  تبسة الشیخ العربي التبسي  09

  27  تبسة المجاهد ابراهیم مزهودي  10

  21  تبسة مساني عجال  11

  18  تبسة حي الوجد  12

  322  المجموع

  : من إعداد الباحثةالمصدر

  :المجال الزمني -2-3

على الدراسة المیدانیة قتصار اإل العادة عند تحدید المجال الزمني للبحث قد جرت    

   ى المیدان ـــم النزول إلة، ثـــــة االستطالعیـــتحدیدا؛ ابتداء من النزول إلى المیدان إلجراء الدراس

نتهاء من إعداد االبعد ولهذا  ي مرحلة الحقة.ــستمارة التجریبیة، ثم النهائیة فلتطبیق اإل

بیان ، وضبط اإلجراءات المنهجیة للنزول للمیدان وتطبیق استالجانب النظريوصیاغة 

 ومنها الوصول إلىالبیانات وتفسیر لجمع البیانات، نصل في األخیر إلى تحلیل الدراسة 
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المراحل التي تمت فیها هذه الدراسة المیدانیة إلى  الزمنیة یمكن تقسیم الفترةو نتائج الدراسة، 

  التالیة:

  :المرحلة األولى 2-3-1

میدانیة ووضع اإلجراءات المنهجیة، من خالل إعداد خطة الدراسة الفي هذه المرحلة تم    

في  )بیان(االست الدراسة ةاأدوتصمیم ضبط المجال المكاني والبشري وتحدید المنهج المتبع، 

علیه  مةإجراء التعدیالت الالز  ثماألولیة وعرضها على مجموعة من األساتذة،  هصورت

معامل على العینة التجریبیة وحساب  بیان، وتطبیق االستالنهائیة هفي صورت هوصیاغت

شهر فیفري من  ،أشهر أربعة الزمنیة وقد دامت هذه الفترة الثبات بطریقة التجزئة النصفیة،

   . السنة من نفسماي إلى شهر  2016

  :ةالثانی ةالمرحل 3- 2-3 

ة ـــــى مجتمع الدراســـعلان ــــــــبیالنزول للمیدان وتطبیق االستة تم ــــهذه المرحل يـــــــــف   

  انویة ــــــــــ) ث12ى (ــــارسین للعنف موزعین علـــمن التالمیذ المم )322المتكون من ( ؛يــــالنهائ

 من تاریخ شهرحوالي  جمعهاستمارات و حیث استغرقت مرحلة توزیع اإل، ةـــة تبســـببلدی

مستشارات التوجیه المدرسي بستعانة ، وذلك باإل28/05/2016 إلى غایة 01/05/2016

   ستمارات.مما سهل عملیة توزیع واستالم اإل ،والمهني

  لثالثةالمرحلة ا 3- 2-3 

یة في جداول تكراریة وحساب البیانات المیدانتفریغ تم فیها تعتبر المرحلة األخیرة التي     

ارات ـــلكل عبارة من عب ة واالنحراف المعیاريــالمئویة والمتوسطات الحسابی النسب

  ات ـــــــتحلیل وتفسیر البیانو  ،SPSSة ــجتماعیة اإلـــحصائیاإل باستخدام برنامج الحزم ،انـــبیاالست

إلى غایة شهر  2016 أوتمن شهر  ،أشهر سبعةدامت  التي واستخالص النتائج النهائیة

  من نفس السنة. فیفري
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  منهج الدراسة: -ثالثا

الباحث بقدر ما یتعلق بطبیعة موضوع  إلرادةال یخضع  أمراختیار منهج الدراسة  إن    

في  الباحثالتي یتبعها  واإلجراءاتهو الطریقة " لذلك فقد كان المنهج الوصفيالبحث، 

   1.الحقیقة في العلم" إلىجل التوصل دراسة المشكلة من أ

أسلوب من أسالیب التحلیل الذي یعتمد على ف علي غربي المنهج الوصفي بأنه "یعر     

ة ــمن خالل فترة أو فترات زمنی ،اهرة أو موضوع محددـــة عن ظـــمعلومات كافیة ودقیق

سجم علمیة وتفسیرها بطریقة موضوعیة بما ینوذلك من أجل الحصول على نتائج معلومة، 

  2."مع المعطیات الفعلیة للظاهرة

من خالل  ،عبارة عن طریقة لوصف الموضوع المراد دراسته" وهناك من یعرفه بأنه    

كال رقمیة معبرة التي یتم التوصل إلیها على أش ؛صویر النتائجمنهجیة علمیة صحیحة وت

  3."یمكن تفسیرها

ولهذا فإن المنهج الوصفي یهتم بوصف دقیق وتفصیلي لظاهرة أو موضوع محدد، سواء     

في صورة كیفیة نوعیة أو في صورة كمیة رقمیة. كما أنه قد یقتصر على وصف الوضع 

    4.القائم الذي توجد علیه الظاهرة في فترة زمنیة محددة أو في فترات زمنیة تطوریة

جتماعیة األسریة في الحد من ظاهرة دور التنشئة اإل"وفي هذه الدراسة التي تدور حول     

المنهج الوصفي الذي یعتمد على دراسة الظاهرة كما هي  ستخدامتم ا ؛"العنف لدى التالمیذ

ویهتم بوصفها وصفا دقیقا ویعبر عنها بهدف وصف الظاهرة المدروسة من حیث  ،في الواقع

   اــــــوتحلیلهضح خصائصهـــــا عن طریق جمع المعلومـــــات ا فقط. ویو ـــــجة وجودهودر  اـــــطبیعته

 المطروحة   تساؤالتعلى ال اإلجابةمن خالل و  ومن ثم تقدیم النتائج في ضوئها،وتفسیرها 

 :قد تم تجسید هذا المنهج وفق الخطوات التالیة؛ فرضیاتفي ضوء الفي مشكلة الدراسة 

 

  

                                                 
 .  21 ص ،2000، دار الكتاب الحدیث، الكویت، التربويمناهج البحث ، بشیر صالح الرشیدي  -1
 .83سابق، ص علي غربي، مرجع  -2
 . 46، ص 1999، دار وائل للنشر، عمان، لقواعد والمراحل والتطبیقات)امنهجیة البحث العلمي( دات محمد وآخرون، عبی -3
 .83،84 ص مرجع السابق، صعلي غربي،  -4
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  یمثل المراحل التالیة: االستكشاف: -3-1

القیام بتجمیع وتحدید المصادر النظریة للمعلومات المتصلة بموضوع الدراسة، وتحدید  -   

  للبحث. أهمیتهامدى 

اتصاالت مع كل من لمسنا فیه ذلك، سواء كان  بإجراءحقیقیة للموضوع،  إضافةتقدیم  -   

  العملي. أوالتخصص العلمي  أهلمن  أوالخبرة  أهلمن 

قصد الوقوف  ؛الدراسة الحالیة موضوعمیداني لجمع المعلومات حول  ءباستقصاالقیام  -   

  على المحاور ذات الصلة بموضوع البحث، والقیام بدراستها وتحلیلها.

الوصفیة موعة من األسالیب اإلحصائیة جستعانة بمتم من خالل هذا المنهج اإلكما  -

  جتماعیة األسریة في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ. للكشف عن دور التنشئة اإل

  یتم:  وفي هذه الخطوة الوصف والتحلیل واالستنتاج: -3-2

التي تكون بمثابة إثبات  ؛ستنتاجاتالاستخراج المیدانیة ال البیاناتوتفسیر القیام بتحلیل  -  

  .وبالتالي اإلجابة عن تساؤالت الدراسة وخطواتها التحلیلیةالمطروحة  أو نفي للفرضیات

  جمع البیانات: أدوات -رابعا

وهي ترجمة  ؛األداة هي الوسیلة المستخدمة في جمع البیانات أو تصنیفها وجدولتها    

               جتماعیة الكثیر من الوسائل والتقنیات. وتستخدم في البحوث اإل Techniqueللكلمة الفرنسیة 

   ذا اقتضت الضرورة ذلك أي حسب نوعاستخدام أكثر من تقنیة في البحث الواحد إمكن یكما 

ى ـــــقد تتباین وتتعدد وسائل وأدوات الحصول علو  1وطبیعة المعلومات المستهدفة.

ائل وسیلة أو أكثر لحصوله ـــــــار من هذه الوســــــاحث علیه أن یختــــات، غیر أن البـالمعلوم

وعلى هذا األساس اعتمدنا في  ،ات التي یریدها لدراسة الظاهرة أو مشكلة ماــــــى البیانــــعل

وكذا  ،هذه الدراسة على أكثر من أداة للكشف عن طبیعة العالقة بین متغیرات البحث

ا مع ــــطبع ان،ــــاإلمك ائج دقیقة قدرــــى نتــــول إلاإلحاطة بكل جوانب هذه العالقة للوص

والتحقق من مدى مصداقیتها للكشف عن الظاهرة محل ت ه األدواـــــلسلیم لهاتار اــــختیاإل

  عتماد على التقنیات التالیة:تم اإلوعلیه  ؛الدراسة

                                                 
 . 130 ، ص2008، الجزائر، ، دار جسورالعلوم االجتماعیة واإلنسانیةمنهجیة البحث في  ،لد حامداخ -1



                       اإلجراءات المنهجیة للدراسـة                  الفصـل الخامس                            
 

221 

  

  : المالحظة -4-1

وهي من أهم  جتماعي األساسیة،اإلالبحث  من أدوات أداة المالحظة من المسلم به أن     

وهي ال  ؛والمعلومات الالزمة لموضوع البحثالمصادر األساسیة للحصول على البیانات 

نها توجیه الحواس إ". مكملة ألدوات أخرى ل لوحدها بقدر ما تكون مساعدة أوتستعم

 1."لمشاهدة ومراقبة سلوك معین أو ظاهرة معینة، وتسجیل جوانب هذا السلوك أو خصائصه

 یقعلیها عن طر وتستخدم في البحوث المیدانیة لجمع البیانات التي ال یمكن الحصول 

وفیها یالحظ الباحث بعض الظواهر المتعلقة بالمحاور الدراسة النظریة أو المكتبیة، 

الباحث ا ــات البحث التي یلجأ إلیهــإحدى تقنیویقصد بها أیضا " 2.المخصصة لهم المالحظة

دراستنا هذه  وفي 3."ومشاهداته في مراقبة سلوك أو ظاهرة معینة همن خالل استعماله لحواس

الباحث بمالحظة سلوك معین من خالل اتصاله مباشرة حیث یقوم "مباشرة كانت مالحظتنا 

  احث بالسلوك ـــــال البـــي هذا النوع قوة اتصـــــویتضح ف 4.اص أو األشیاء التي یدرسها"ــباألشخ

  ه.ـــالذي یود دراست

 ستطالعیةإلدراسة االمن خالل  ؛استخدمت هاته األداة في الدراسة الحالیة حیث     

ات ــــلثانوی المتكررة اــــاء زیارتنــــأثن ة وكذا طیلة اجراء هذه الدراسةــة المیدانیــالممهدة للدراس

من  لمجتمع الدراسة؛ والذي یظهرمظاهر العنف وذلك عن طریق مالحظة  ،ةــــبلدیة تبس

تعاملهم مع  خاصة فيسلوكیات عنیفة داخل الثانویات و  ة بعض التالمیذخالل ممارس

ا ـــــــــة أو خروجهـــــــى الثانویــــاء دخول التالمیذ إلــــــــة، وأثنــــــــفترة الراحي ـــبعضهم البعض ف

المیذ یمارسون مختلف مظاهر العنف فیما بینهم ومن الجنسین على ــــأن الت تبین اـــــمم ؛اــــمنه

بالتالي أفادتنا المالحظة المباشرة كثیرا في التعرف على  .بثانویات بلدیة تبسة سواء حد

 التأكد بواسطتهاتم  كمابعض مظاهر العنف الممارسة من قبل التالمیذ بثانویات بلدیة تبسة، 

        . بثانویات بلدیة تبسة من توفر مجتمع الدراسة

                                                 
 .110سابق، ص علي غربي، مرجع  -1
 .154، 153ص ص  ،مرجع سبق ذكره ،رشید زرواتي -2
 .180 ، ص2007، دار المعرفة الجامعیة، مصر، )البحث العلمي (المناهج، والطرق، واألدوات، جمال أبو شیب -3
 .135، ص 1998 ، دار الفكر، عمان،6، طالبحث العلمي (مفهومه وأدواته وأسالیبه)عبیدات ذوقان وآخرون،  -4
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   المقابلة: -4-2

المقابلة من األدوات األساسیة في جمع المعلومات والبیانات حول الظاهرة التي  تعتبر     

تتم دراستها، وهي من الوسائل البسیطة األكثر شیوعا واستعماال في مختلف البحوث 

  االجتماعیة.

بأنها  "انجلش انجلش" فقد عرفها ؛اختلفت اآلراء حول تعریف المقابلة وتعددت التعریفات    

موجهة یقوم بها فرد مع آخر أو مع أفراد، بهدف حصوله على أنواع من المعلومات محادثة "

    1."ات التوجیه و التشخیص والعالجـــا في عملیـــبهة ــــستعاني أو لإلالستخدامها في بحث علم

) مباشر بین الباحث (شفوي یلة تقوم على حوار أو حدیث لفظيوس" بأنها أیضا تعرف   

    وتم اجراء المقابالت التالیة: 2.")(المستجیب والمبحوث

ونهدف من خالل توظیف هذه األداة في الدراسة الحالیة إلى  :اجراء مقابالت غیر مقننة -أ

معرفة واقع انتشار العنف بین التالمیذ، وكذلك التعرف على أهم مظاهر العنف بثانویات 

  .ستطالعیةأثناء الدراسة اإل بلدیة تبسة

مدیر مركز التوجیه المدرسي والمهني لمعرفة رأیه  مع غیر مقننة ةإجراء مقابلتم  حیث    

  اذ صرح أن هذه  ؛ة تبسةــــات التعلیم الثانوي ببلدیــحول ظاهرة العنف لدى التالمیذ في مؤسس

الظاهرة تكثر بكثرة في دوائر والیة تبسة مثل العقلة والشریعة أكثر من المدینة، وبالرغم من 

إال أن بعض  ،والیة تبسة في ثانویات عن السنوات الماضیةیتجه ویزداد وانتشارها  وجودها

ثر وال ـة ال أكــائشـــات الطــــــا من بین التصرفـــــــا ویعتبرونهـــــن یتحفظون عن تدوینهــالمدیری

تالمیذ  لدى ال والتي ترجع إلى طبیعة التلمیذ في مرحلة المراهقة، ومظاهر العنف ؛لـأق

الى فربما ترجع  ،تختلف من ثانویة إلى أخرىمركز التوجیه المدرسي والمهني  حسب رأي

یمكن أن تؤدي ، نفسیة، تربویة... عوامل أخرى وأجتماعیة للتلمیذ موقع الثانویة، الحالـــة اإل

  إلى ظهور سلوكیات العنف لدى التلمیذ.

متحانات للتعلیم الثانوي بمدیریة التربیة مع مدیر مصلحة اإل غیر مقننة اجراء مقابلة - 

اذ أفادنا  ؛لوالیة تبسة لمعرفة اإلحصائیات الخاصة بحاالت العنف في الوسط المدرسي

                                                 
 .104 ص ،2009الجزائر،  ، دیوان المطبوعات الجامعیة،2، طأسس البحث العلمي ،بلقاسم سالطنیة، حسان الجیالني -1
منشورات  ،"األسس المنهجیة في العلوم االجتماعیة: تقنیات البحث السوسیولوجي"مالحظات حول االستخدام المیداني لبعض ، مسعودة كنونة 2

 .   191ص  ،03،1991:عددالجامعة منتوري قسنطینة، 
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بجداول احصائیة خاصة بحاالت العنف في الوسط المدرسي للتعلیم الثانوي للسنة الدراسیة 

متحانات أن إل، كما صرح مدیر مصلحة ا2015/2016والسنة الدراسیة  2013/2014

التي ترفع إلى مدیریة التربیة وتدون في المجالس التأدیبیة هي  ؛الحاالت العنیفة لدى التالمیذ

  العقوبات من الدرجة الثالثة.

 مع بعض المدیرین ومستشاري التربیة والمساعدین التربویین غیر مقننةاجراء مقابالت  -

التي ستجرى التعلیم الثانوي المختارة  في كل مؤسساتومستشارات التوجیه المدرسي والمهني 

اغتنمت الباحثة الفرصة عند زیارة مركز خالل المرحلة اإلستطالعیة أیضا  ،فیها الدراسة

إجراء مقابلة مع مستشار التوجیه المدرسي والمهني المدرسي والمهني لوالیة تبسة التوجیه 

وقد دار الحوار مع یة تبسة، حدى دوائر والإایت بلقاسم بئر العاتر تبثانویة مولود قاسم 

هؤالء اإلطارات من حیث قربهم من التالمیذ، ومعایشتهم لهم عن قرب، أما عن أسئلة 

  ي یقوم ــة التــلسلبیات اــو الممارساهر ـــالمظ ة أهمـــمعرفا حول ــالمقابلة فكانت تدور في مجمله

االت العنف لدى ـــعدد ح ىــعل، والتعرف ) في المؤسسة التربویةبها التالمیذ (المراهقین

ة في محاضر اإلصغاء والمتابعة النفسیة والتربویة الخاصة بمستشاري ـــالتالمیذ المسجل

  .التوجیه المدرسي والمهني

التوجیه المدرسي  اتمع مستشار  مباشرة وفیها أجرت الباحثة مقابلة :مباشرةة مقابلاجراء  -ب

وهي مقابالت ستطالعیة أثناء الدراسة اإل بلدیة تبسةات ــ) بثانوی12وعددهن (ي ــوالمهن

ق ـظر الملحــنی( ةــــطرح أسئل عن طریق هــــا لوجـــــوجه وار معهنــــوتم الح ،ةــــنصف موجه

وتتوافق مع الفرضیة  تتضمن عدة محاور فرعیة ومقصودة تتعلق بموضوع البحث ؛)02 مـرق

فقد أتحنا مجاال مفتوحا مجاالت اإلجابة عن أما ، الرئیسیة التي اعتمدناها في هذه الدراسة

حتى یتسنى لنا الفهم الدقیق  ؛دون أي مقاطعة بشكل موسعو وحرا إلجابات المبحوثات 

وبطریقة تم تطبیقها وجها لوجه یالتي  هذه المقابالت لتفاصیل الموضوع، فضال عن أن

واالستفادة منها  ،دور كبیر في توسیع اآلفاق والتعمق الكبیر في موضوع الدراسةلها  مباشرة

    .استبیان الدراسةفي تحلیل وتفسیر البیانات المیدانیة التي تم جمعها عن طریق 

خالل تحلیل محتوى المقابالت النصف الموجهة مع مستشارات التوجیه المدرسي من     

  :، توصلت الباحثة إلى النتائج التالیةبثانویات بلدیة تبسة )12الغ عددهن (الب والمهني
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  :    الثانویةأنماط العنف الممارسة لدى التالمیذ ب -1

واألكثر  أنماط العنف الممارسةعلى أن  ؛التوجیه المدرسي والمهني اتفقت مستشارات   

  تمثلت في: بالترتیب لدى التالمیذ بثانویات بلدیة تبسة انتشارا

  العنف اللفظي بین التالمیذ وخاصة لدى الفتیات. -

 اتالف وتخریب ممتلكات المؤسسة التربویة. -

 ).ساتذة والمساعدین التربویینالشجار بین التالمیذ أو مع األلدى الذكور( العنف الجسدي -

  العنف الرمزي. -

:     التي عقوبتها تحول إلى المجلس التأدیبي ثانویةحاالت العنف المرتكبة لدى التلمیذ بال -2

حاالت العنف المرتكبة لدى التلمیذ على أن  ؛أجمعت مستشارات التوجیه المدرسي والمهني

  بثانویات بلدیة تبسة تتمثل في: بالمؤسسة التي عقوبتها تحول إلى المجلس التأدیبي

  العنف الجسدي الموجه من التلمیذ إلى األستاذ. -

  للفظي الموجه من التلمیذ إلى األستاذ.العنف ا -

  العنف اللفظي الموجه من التلمیذ إلى الطاقم اإلداري. -

  الشجار بین التالمیذ كالضرب. -

  عدم احترام تعلیمات األساتذة. -

  تخریب ممتلكات الثانویة. -

   :الثانویة عند استدعائهم للوقوف على سلوكیات أبنائهم داخل دعوةالیلبي أولیاء األمور  -3

على مستشارة؛  12توجیه مدرسي ومهني بثانویات بلدیة تبسة من  مستشارات 10 كدتأ    

ات أبنائهم داخل ـــیى سلوكـــوة عند استدعائهم للوقوف علالدعي ـــیلبأولیاء األمور  أن

عند أولیاء األمور  على أن تلبیة بثانویة بلدیة تبسة ، في حین اتفقت مستشارتینةــالثانوی

 أحیاناب أي صرحوا  ،بدرجة متوسطة استدعائهم للوقوف على سلوكیات أبنائهم داخل الثانویة

   .یات أبنائهم داخل الثانویةوة عند استدعائهم للوقوف على سلوكالدعما یلبي أولیاء األمور 

  :یتصل أولیاء األمور بالثانویة -4

التوجیه المدرسي والمهني على أن أولیاء األمور أحیانا ما یتصلون  أجمعت مستشارات  

  بالثانویة.
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  :الحاالت التي یزور فیها األولیاء الثانویة -5

 الحاالت التي یزور فیها األولیاءاتفقت مستشارات التوجیه المدرسي والمهني على أن    

  في:بالترتیب تمثلت  الثانویة

  تبریر الغیاب. -

  استالم منحة التمدرس. -

  ضعف النتائج المدرسیة في نهایة كل فصل دراسي. -

  ضعف النتائج المدرسیة في نهایة السنة (الرسوب). -

  للتلمیذ. الغیابات المتكررة -

  االستعالم عن التوجیه المدرسي. - 

  بن على التوجیه المرغوب فیه.عدم تحصل اإل -

  نقص النقاط لدى األبناء. -

  .یأتي اآلباء للتهدید وقوع مشكل لدى التلمیذ في حالة -

اب االبن العنف بأشكاله حالة ارتك( يــفاتذة ــاء من طرف اإلدارة أو األسـاالستدع -

  .)المجالس التأدیبیة المختلفة،

  متابعة المسار الدراسي للتلمیذ. -

  :تالمیذیمكن لجمعیة أولیاء التالمیذ المساعدة في الحد من ظاهرة العنف لدى ال -6

 ساعدتجمعیة أولیاء التالمیذ اتفقت أغلبیة مستشارات التوجیه المدرسي والمهني على أن     

كشف أن ت بإمكانها؛ باعتبار جمعیة أولیاء التالمیذ في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ

یعانون النظر في التالمیذ الذین بإمكانها د من العنف، أو عن كثیر من المشكالت التي تح

  ن بعض یة ألـام بالثانوــطعویة، أو في ایجاد حلول لتوفیر اإلمن بعد المسافة بین البیت والثان

في حین التالمیذ یبقون أمام المؤسسة أثناء وقت الفراغ ما بین الفترة الصباحیة والمسائیة، 

هة ومن ج صرحت بعض المستشارات بأن الثانویة لم تؤسس بعد جمعیة أولیاء التالمیذ،

بإمكانها المساعدة في الحد من جمعیة أولیاء التالمیذ أن  اتمستشار ال بعض صرحتأخرى 

ألنها غیر مفعلة وغائبة تماما عن الثانویة  ؛األحیان ظاهرة العنف لدى التالمیذ في بعض

  ویقتصر حضورها بالثانویة عند انعقاد مجلس التأدیب.
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 في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ للوالدین هناك دور لألسلوب الدیمقراطي -7

   :مارسین للعنفمال

لألسلوب على أن هناك دور كبیر  ؛أجمعت مستشارات التوجیه المدرسي والمهني    

  من خالل: الدیمقراطي للوالدین في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ

التلمیذ دائما یحتاج إلى فتح فضاء للحوار لیتمكن من التعبیر عن مختلف اهتماماته  نأ -

وانشغاالته، ویتحقق ذلك من خالل المستوى الثقافي للوالدین، فكلما كانت العائلة واعیة 

  ومثقفة لعبت دورا هاما في ذلك.

یخلق لألبناء مسؤولیة تحمل القرار وتحمل نتائج  داخل األسرة والحوار المستمر التواصل -

  .سلوكیاتهم

  عدم التفرقة بین األبناء. -

  المراقبة المستمرة. -

  .مما یقلل من العنف لألبناء في النفس الثقة األسلوب الدیمقراطي للوالدین یعزز -

  النقاش داخل األسرة. -

   فض مستوى العنف لدى األبناء.استقرار داخل األسرة كلما انخ كلما كان هناك تفاهم و -

  التكفل األسري والعنایة النفسیة داخل األسرة تجعل التلمیذ یبتعد عن العنف. -

  على الوالدین اتباع أسلوب الترغیب والترهیب في تربیة األبناء.  -

  :أبرز المقترحات للوقایة من العنف لدى التالمیذ في مجال األسرة -8

براز جملة من المقترحات للوقایة من إمستشارات التوجیه المدرسي والمهني على  اتفقت    

  :العنف لدى التالمیذ في مجال األسرة

  بتعاد عن العنف داخل األسرة أمام األبناء.اإل -

  عتماد على التنشئة السلیمة لدى األبناء.على الوالدین اإل -

  الحوار بین الوالدین واألبناء. -

  .وتحمیلهم المسؤولیة لدى األبناء تعزیز الثقة -

  االستقرار األسري. -

  المرافقة األسریة للتلمیذ من قبل األولیاء خاصة في مرحلة المراهقة. -
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  التكفل بحاجات المراهق حسب ما یتطلبه. -

  جتماعیة، النفسیة.اء من جمیع النواحي التربویة، اإلمتابعة األبن -

  الثانویة. إلى نقله یتم داخل األسرة حتى ال بنعدم تعنیف اإل -

  أن یكون األب واألم قدوة في تصرفاتهم ألبنائهم. -

  سالم.تربیة األبناء على مبادئ اإل -

  حترام والتقدیر من خالل المعاملة الحسنة بین أفراد األسرة.بث روح اإل -

  جتماعیة لدى األبناء.اإل تنمیة القیم األخالقیة و -

  إلى انشغاالت األبناء.االستماع  -

  جازات والعقوبات.ات األبناء باتباع نظام اإلیلسلوك التوجیه الصحیح -

  تحویل السلوك العدائي إلى سلوك موجه (إبداع، نشاط ترفیهي). -

  ما یعرض في التلفزة.و نترنیت، المستمرة داخل البیت في مجال األ المراقبة -

  .ات العنفیالمتصاص سلوك ثقافیة ترفیهیةاشراك األبناء في نوادي علمیة أو  -

 مصاحبة التالمیذ من قبل األولیاء. -

  :بیانستاستمارة اإل -4-3

فقد رأت الباحثة  ،رغم تعدد األدوات واألسالیب التي تسهم في جمع المعلومات والبیانات    

من أكثر األدوات شیوعا  هاألداة المناسبة لموضوع بحثها؛ ألن هي" بیانستإستمارة اإل أن "

     ا.و األكثر مالئمة لطبیعته مجال الدراسات الوصفیة واستخداما في 

البا ما یتم جمعها من خالل ن البیانات الوصفیة غأ" یذهب عبد الرحمان عدس إلى    

     1."المشاهدة والمالحظات وأسالیب االستمارات

عبارة عن أداة ووسیلة لجمع " اهبأن بیانستاستمارة اإل عرفی محمد عزیز ابراهیمأما    

لیقوم المبحوث  ؛البیانات في شكل استمارة للبحث، تتكون من قائمة من العبارات توجه ألفراد

 2."حصول على معلومات حول موضوع معینجل العلیها بنفسه من أ باإلجابة

  

                                                 
 .  110 ص ،1993ردن، أل، دار الفرقان، اأساسیات البحث التربوي ،عبد الرحمان عدس -1
 .144 ص ،1983مكتبة االنجلو مصریة، القاهرة، ،  التربویة والنفسیةمناهج البحث العلمي في البحوث  ،محمد عزیز ابراهیم -2
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  مبررات استعمال االستبیان كأداة لجمع البیانات: -1- 4-3 

علومات من المیدان لهذه الدراسة كأداة رئیسیة في جمع الم بیانستاستمارة اإلتم اختیار     

لكل من جهــــــة أخرى و  ـة؛ــــة هذا من جهــــهذه الدراسي ـــــي المتبع فــــــتماشیا مع المنهج الوصف

ة، ـــــات الدراســفرضی يـــات أو نفــة إلثبــات المیدانیـانة من األدوات لجمع البیـــــمنهج مجموع

والمتمثل في التعرف على دور األسلوب  والهدف من الدراسة؛ا مع طبیعة الموضوع ـــــوتماشی

الدیمقراطي للوالدین في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف، والذي 

 بیاناالست المراحل التي مر بها نبین فیما یليو  1.سنبحث عن تحقیقه من خالل هذه األداة

  .النهائي هللوصول إلى شكل

  ستبیان:استمارة اإلمراحل بناء  -4-3-2

مكونة من مجموعة  استبیان أجل تحقیق أهداف الدراسة قامت الباحثة ببناء استمارةمن     

    :كاآلتيمن العبارات تم استنباطها 

النظري والدراسات السابقة ذات طار اإل ستفادة مناإلب انطالقا من أهداف الدراسة و -أ

  الصلة بموضوع الدراسة.

ومن خالل تحلیل أبعاد الدراسة  ةاألولی ةالمیدانیة ستطالعیاإلاالستفادة من الدراسة  -ب

  یة.األساس

جابات الشكل المغلق، الذي یحدد اإل بیانستستمارة اإلتبنت الباحثة في إعدادها إلوقد  -ج

 ،يــــاس لیكرت للتدرج الثالثــــم مقیاستخد، وقد تم ابیانارات االستــــعبارة من ــالمحتملة لكل عب

عن أعلى درجة  )3ما، أحیانا، أبدا)، حیث یعبر الرقم (ات مفردات مجتمع البحث (دائـــإلجاب

 نع )1(رقم الجابة المتوسطة وهي أحیانا، بینما یعبر عبر عن اإلی )2(رقم الوهي دائما، و 

  أبدا. وهي أقل درجة

 
 
 

  

                                                 
، أطروحة دكتوراه العلوم (غیر منشورة)، قسم النظام السیاسي الجزائري ودوره في تفعیل قیم المواطنة واالنتماء لدى الشباب، أسماء بن تركي -1

 .239،  ص 2013/ 2012علم االجتماع، جامعة محمد خیضر،  بسكرة، 
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  :)(الصدق الظاهري :بیانستاستمارة اإلصدق  -د

"أن الستبیان ما وضع لقیاسه"، ومنها أن یقیس ا"له تعریفات كثیرة؛ منها ان الصدق     

ویعني الصدق بصفة عامة أن  ؛یعكس االستبیان المحتوى المراد قیاسه وفقا ألوزانه النسبیة"

  1.السؤال أو العبارة الموجودة في االستبیان، تقیس ما یفترض البحث قیاسه بالفعل

ا ــــراء من أكثر طرق الصدق شیوعــیعتبر صدق المحكمین أو استطالع آراء الخب     

  ة، وأشهرها استخداما لدى الباحثین.ــوسهول

یعد الصدق الظاهري من الوسائل المناسبة في حالة إعداد الباحث بنفسه  وعلیه    

 ة من األساتذةــــــى مجموعــــعل بعرض االستبیان بصورته األولیة احثةــــامت البق لذا .لالستبیان

ي مجاالت ـــــرة فـعلم والخبمن ذوي ال ؛)03 ق رقمــر الملحــنظ(ی ستةوعددهم  نــــــالمحكمی

إبداء الرأي في مدى وضوح عبارات أداة طلبت الباحثة منهم و  ،والنفسیة جتماعیةالعلوم اإل

ها للمحور الذي تنتمي إلیه ومدى مالءمتها ومدى انتماء (واضحة أو غیر واضحة) البحث

  أكثر ـــب اغة بعض المفرداتـــــادة صیـــــــإع، (مالئمة أو غیر مالئمة) اس ما وصفت ألجلهــــــلقی

ال تخدم أهداف ي ـــارات التـــالعب نمارة ـــأي عب أو حذف ة وتعدیلـــوكذلك إضاف، ةــدق

لیكرت)، والذي یحدد اجابة أفرد اس (، ومدى مناسبتها ومالءمتها للتدرج الثالثي لمقیةــالدراس

  .ستبیاناستمارة اإل مجتمع البحث، ازاء كل محور من محاور

التعدیالت التي اتفق علیها  بإجراء ةالباحث تقام ؛دراسة آراء األساتذة المحكمین بعد    

بعض العبارات التي رأى األساتذة ضرورة إعادة صیاغتها  ةـــصیاغسواء بتعدیل  ،معظمهم

  من  عبارتینحذف ى ـــإل ارواــــاس ما وضعت ألجله، كما أشـــا ومالءمة لقیــحتى تزداد وضوح

، وبعدها تم عبارات االستبیان وتعدیل وتبسیط بعضها لكي یفهمها المبحوثین بشكل جید بین

  .)04 نظر الملحق رقمی( االستبیان بتطبیق معادلة لوشياستمارة ق حساب صد

 وقد اطمأنت الباحثة على كفاءة االستبیان ، %0.89یساوي وعلیه كان صدق االستبیان    

یجعل منه قابال  ، وهذا ماصدق االستبیانالمحكمین معیارا لاتفاق األساتذة أن نسبة  واعتبرت

  . للقیاس

                                                 
، 11/03/2018، بتاریخ   www. alukah.net، نقال عن:" ارشادات عامة في جزئیة صدق وثبات االستبیان"أحمد ابراهیم خضر،  - 1

 .18:59الساعة: 
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 والذي آل إلى ؛الستبیانستمارة اإل صورة النهائیةتم إعداد ال السابقة وفي ضوء التوجیهات   

  . )01 نظر الملحق رقمی(عبارة  )56(

      :بیانستاستمارة اإلثبات  - ه

االستبیان هو أن یعطي االستبیان نفس النتائج إذا أعید تطبیقه عدة مقصود بثبات ان ال     

  ى ـــاحث القیاس تحصل علـــبمعنى إذا كرر الب ؛مرات متتالیة ویدل الثبات على اتساق النتائج

فالثبات یعطي الموثوقیة من خالل الحصول على نفس  1.فهذا هو الثبات نفس النتائج؛

      2.من مرة على األفراد أنفسهم عند تطبیق األداة أكثرالنتائج 

تلمیذ وتلمیذة  30عینة مكونة من على  تم تطبیقه ؛لحساب معامل ثبات االستبیان    

  ة ــــارهم بطریقــــوتم اختی ةـــــمجتمع الدراسارجین عن ــــــخة ــــة تبســـبثانویة سعدي الصدیق ببلدی

 ةــــــة النصفیـــــة التجزئـــــبطریقان ـــــات االستبیــــــــمن ثبة بالتحقق ـــاحثــــامت البــقف، ةـــعشوائی

حیث تم تقسیم اجابات  ككل، لالستبیان ان كل على حدة، وـــاور االستبیــلكل محور من مح

المبحوثین إلى نصفین، النصف األول للبنود التي تحمل األرقام الفردیة والنصف الثاني 

معامل ارتباط بیرسون بین درجات  حساب الزوجیة، ومن ثم للبنود التي تحمل األرقام

تصحیح ومن ثم  ،ككل لالستبیانلكل محور، و  العبارات الفردیة ودرجات العبارات الزوجیة

  حسب المعادلة التالیة: معادلة سبیرمان براون باستخدام معامالت االرتباط 

  ر × 2=  1ر   

أداة الدراسة تتضمن  ونظرا ألنبیرسون،  االرتباطر معامل  حیث:  ،    + ر 1         

ي الحد ـــــف) للوالدین (األب، األم يـــــــا یختبر دور األسلوب الدیمقراطـــان أحدهمــــجانبان أساسی

 ""بیرسون رتباطاب معامل االــــحسوب للعنف. نـــــارسیـــالمیذ الممــــدى التــــــاهرة العنف لــــــمن ظ

ي الجدولین على ــــكما هو مبین ف ة سبیرمان براون،ـــار بمعادلـــومن ثم تعدیل طول االختب

 ).16)، ( 15ي رقم (ــــالتوال

  

                                                 
 أحمد ابراهیم خضر، الموقع االلكتروني السابق.  -1
 .164سابق، ص بشیر صالح الرشیدي، مرجع  -2
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الفردیة والعبارات الزوجیة للمحاور ): یبین قیم معامالت االرتباط بین العبارات 15جدول رقم (   

(دور األسلوب الدیمقراطي لألب في الحد من ظاهرة العنف لدى  في حالة اختبار ككل ولالستبیان

  التالمیذ).

  التجزئة النصفیة  المحاور

  معامل ارتباط سبیرمان براون  معامل ارتباط بیرسون

  0.82  0.69  األول

  0.94  0.89  الثاني

  0.88  0.79  الثالث

  0.80  0.67  الرابع

  0.88  0.78  االستبیان

  الباحثةر: من اعداد المصد

): یبین قیم معامالت االرتباط بین العبارات الفردیة والعبارات الزوجیة للمحاور 16جدول رقم (

في حالة اختبار (دور األسلوب الدیمقراطي لألم في الحد من ظاهرة العنف لدى  ككل ولالستبیان

  التالمیذ).

  التجزئة النصفیة  المحاور

  سبیرمان براونمعامل ارتباط   معامل ارتباط بیرسون

  0.89  0.80  األول

  0.94  0.89  الثاني

  0.91  0.84  الثالث

  0.86  0.75  الرابع

  0.91  0.83  االستبیان

  ر: من اعداد الباحثةالمصد

نا بتطبیق معادلة ا قممعندمن خالل النتائج الموضحة في الجدولین أعاله على التوالي و     

جاءت النتیجة على براون" لالستبیان ككل،  "معامل االرتباط سبیرمانتصحیح االختبار 

  .)0.91(،)0.88(على التوالي: ختبار الثاني)( اإلختبار األول ، اإل والي في الحالتینالت

وهو ما دل على أن استبیان الدراسة یتمتع بدرجة عالیة من الثبات؛ وهذا ما یسمح لنا    

  بتطبیق االستبیان میدانیا. 
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  :ستبیاناستمارة اإلوصف  -و

  تم تقسیم االستبیان إلى قسمین:       

: احتوى على مجموعة من البیانات األولیة؛ وهي بیانات شخصیة تخص القسم األول -

مجتمع البحث، تفیدنا في التعرف على خصائص المبحوثین من التالمیذ الممارسین للعنف 

  من جهة، كما نستعین بها في تحلیل النتائج في مرحلة الحقة.

) عبارة موزعة علــى أربعـة محـــاور 56: من االستبیـــان احتوى على (يــالثان القسم -

أساسیــة، اشتمل كل محور مجموعة من العبارات الدالة والتي تحقق في مجملها إثبات أو 

  .)01نظر الملحق رقم:ی(نفي فرضیات الدراسة 

التالمیذ  دىـــــاهرة العنف لـــالحد من ظي ـــف وار للوالدینـــــــالحسلوب أدور ": المحور األول -

"؛ یقـــیس هذا المحـــــــور دور الوالدین من خــــالل انتهـــــــاج أسلـــوب ن للعنفـــارسیمـــالم

 1 عبارات منویتضمن الالعنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف؛  اهرةــــحد من ظالـحــــــــــوار، لل

  .16إلى 

التالمیذ  في الحد من ظاهرة العنف لدى العدل للوالدینسلوب أدور ": الثانيالمحور  -

حد یقیس هذا المحـــــور دور الوالدین من خالل انتهاج أسلوب العدل، لل ؛الممارسین للعنف

  .28إلى  17عبارات من ویتضمن الالعنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف،  اهرةــــمن ظ

التالمیذ  في الحد من ظاهرة العنف لدى لوالدینهتمام ااسلوب أدور " :المحور الثالث -

حد یقیس هذا المحـــــور دور الوالدین من خالل انتهاج أسلوب االهتمــام، لل "؛الممارسین للعنف

  .43إلى  29 عبارات منویتضمن الالعنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف؛  اهرةــــمن ظ

 في الحد من ظاهرة العنف لدى الثواب والعقاب للوالدین سلوبأدور ": المحور الرابع -

؛ یقیس هذا المحـــــــور دور الوالدین من خالل انتهاج أسلوب ارسین للعنفـالتالمیذ المم

عبارات ویتضمن الالعنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف؛  اهرةــــحد من ظالثــــواب والعقاب، لل

  .56إلى  44من 

، والتي تكونت ستبیاناإل استمارة عتماد على مقیاس لیكرت الثالثي في بناءاإلومن ثم تم    

اعطاء ثالث  المبحوث اإلجابة علیها، من خاللمن مجموعة من العبارات یطلب من 

 أبدا). - أحیانا - اجابات أمام كل عبارة  وهي:  (دائما
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  الوثائق: -3-4

المدرسي  لمركز التوجیه ل زیارتناقصد تحري مزید من الدقة والمصداقیة حاولنا استغال    

، اذ بوالیة تبسة مؤسسات التعلیم الثانوي محل الدراسة المیدانیةو مدیریة التربیة، و  ،والمهني

مجالس البعض محاضر  ،دلیل مؤسسات التعلیم الثانوي ببلدیة تبسة إلطالع علىمن ا تمكنا

تخص بعض الجداول اإلحصائیة الخاصة بحاالت العنف المدرسي التي  التأدیبیة ووثائق

كانت محل طعون، إضافة إلى بعض التقاریر الخاصة بخالیا اإلصغاء والمتابعة النفسیة 

  ).08، 07، 06( ینظر للمالحق على التوالي رقم والتربویة بالثانویات 

 اإلحصائیة: أسالیب المعالجة -خامسا

  معالجة البیانات على بعض المقاییس االحصائیة التالیة:في  اعتمدنا    

  :  Lawsheلوشي" معادلة " -5-1

  للتحقق من صدق االستبیان والتي مفادها: 1.معادلة لوشياستخدمت الباحثة    

  ن' / ع -م ص ن= ن لبند:صدق ال معادلة لوشي

  م ص ن: مستوى صدق كل بند من بنود االستبیان.

  الذین اعتبروا أن البند (العبارة) یقیس البعد المراد قیاسه.ن: عدد المحكمین 

  ن': عدد المحكمین الذین اعتبروا أن البند (العبارة) ال یقیس البعد المراد قیاسه.

  ع: العدد اإلجمالي للمحكمین.

   ستبیان:لصدق اال معادلة لوشي

مستوى	صدق	اإلستمارة =
100 × مجموع	مستوى	صدق	اإلستمارة

عدد	البنود
 

  جتماعیةحصائیة للعلوم اإلرنامج الحزم اإلب حصائي علىیل اإلتم االعتماد في التحل -

(SPSS20) (Statistical Package for Social Science) الُحزم اإلحصائیة للعلوم برنامج " وهو؛

جتماعیة" الذي یعد أحد البرمجیات المهّمة التي تساعد الباحث في معالجة البیانات اإل

                                                 
"، مجلة الدراسات والبحوث االجتماعیة، العدد: راتیجیات مواجهة الضغط لدى األسویاء والمكتئبون"استواكلي بدیعة، حاج صحراوي نسرین،  -1

 .230 -217، ص ص 2016، جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي، سبتمبر 17
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وتحلیلها بطریقة آلیة تتسم  رجاعهاالحاسوب، من حیث إدخال البیانات واستباستخدام 

   اإلحصائیة التالیة: المعالجة سالیبأ حیث طبقنا، 1بالسرعة و الدّقة

    التكرارات والنسب المئویة: -5-2

وفق  ازاء المحاور الرئیسیة وتحدید نسب اجاباتهم المبحوثینلوصف خصائص  وذلك   

المستوى الدراسي، عدد اإلخوة، الترتیب بین اإلخوة، الحالة  الجنس،متغیرات الدراسة (

  . جتماعیة للوالدین، المستوى التعلیمي للوالدین، مهنة الوالدین)اإل

  مقاییس النزعة المركزیة: -5-3

ویطلق على مقاییس النزعة  ،وتعتبر من أهم المقاییس اإلحصائیة وأكثرها استخداما    

  ة هو ــوالمقصود بالنزعة المركزی ؛ات أو مقاییس الوضعـــالمركزیة أحیانا اسم مقاییس المتوسط

ة من ــــة تمثل مجموعــة نموذجیــة أو قیمـــة متوسطـــز حول قیمـــة المفردات للتركـــنزع

  ز داخل مجموعة ــي المركـــــى الوقوع فـــــإلة تمیل ــــات، حیث أن مثل هذه القیمة النموذجیـــالبیان

فقد اتخذت كأساس للوصف الكمي لمعالم المجتمع اإلحصائي  ،بیانات مرتبة حسب قیمتها

  ة وان من ــــة المركزیــــات، ویمكن أن نعرف صورا عدیدة لمقاییس النزعــــالذي تشكله هذه البیان

       .)المتوسط الحسابي الهندسي، المتوسط التوافقي،المتوسط  الوسیط، المنوال،( أكثرها شیوعا

  :وقد استخدمنا في حساباتنا

   :المتوسط الحسابي -أ

یستخدم لترتیب العبارات  2،یعرف الوسط الحسابي "على أنه مجموع القیم على عددها"     

الذي یبین درجة إجماع عناصر مجتمع البحث حول حسب األهمیة لنتائج الدراسة؛ وهو 

لذا في هذه الدراسة یساعدنا على معرفة اعتدال اجابات  نقطة واحدة أو سؤال معین.

المبحوثین وتمركزها حول كل عبارة من العبارات، التي احتوتها استمارة االستبیان، فالمتوسط 

صغیرة دل  ي ان كانت قیمته مرتفعة دل على أن قیما كثیرة مرتفعة، وان كانت قیمتهــالحساب

  ه توجد قیم صغیرة متطرفة، وذلك لتحدید إجابات المبحوثین إزاء محاور الدراسة ك على أنذل

                                                 
  .60، ص 2007األردن، ، دار المسیرة، مدخل إلى مناهج البحث في التربیة و علم النفسمحّمد خلیل عّباس، محّمد بكر نوفل و آخرون،  -1

2
  .173، مرجع سبق ذكره، ص رشید زرواتي - 
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ویالحظ أن  األساسیة، واستخراج متوسط الترتیب لكل عبارة من عبارات تلك المحاور.

  المتوسط الحسابي:

  یعني أنه منخفض وضعیف یوافق البدیل أبدا. 1.66إلى   1من  -  

  متوسط یوافق البدیل أحیانا. یعني أنه 2.33إلى  1.67من   -  

  1یعني أنه عال أو قوي ومرتفع یوافق البدیل دائما. 3إلى  2.34من  - 

   الوسیط: - ب

وهو بالتعریف القیمة التي تقسم مجموع قیم  ؛وهو أیضا مقیاس للنزعة المركزیةالوسیط    

"و یستخدم الوسیط  2.التوزیع إلى مجموعتین متساویتین؛ أي القیمة التي تقع في الوسط تماما

  3لمعرفة القیمة التي تقع في منتصف سلسلة من القیم في معطیات ما."أیضا 

  مقاییس التشتت: -5-4 

إن مقاییس النزعة المركزیة ال تكفي وحدها إلعطاء فكرة دقیقة أو وصف مجموعة من     

لهذا یعرف تشتت توزیع مفرداتها و ة ــــات وال كیفیــــا ال تبین طبیعة هذه البیانــــإذ أنه ؛اتـــالبیان

مجموعة من القیم بأنه تباعد وتناثر قیم مفردات عینة أو مجتمع عن بعضها البعض، أو 

باستخدام مقدار  ،تباعدها عن قیمة معینة محسوبة من داخل المجموعة (الوسط الحسابي)

فهذا المقیاس یوضح مدى  ؛التباعد أو التقارب بین مفردات المجموعة كمقیاس للتشتت

جتماعیة التي تعتمد على اإل ففي كثیر من الدراسات اإلقتصادیة و المفردات.تجانس 

ة تمثل ــة عن قیمة متوسطـــــــى دراسة تشتت مفردات المجموعـاج إلــاألسلوب اإلحصائي نحت

أما إذا كانت  المطلقة تكون صغیرة، ان انحرافاتهفإذا كانت المفردات متجانسة فإالمجموعة، 

ي ــــادة ما یستخدم الوسط الحسابـــــتكون كبیرة وع تاـــة فان هذه االنحرافــــمفرداتها غیر متجانس

                                                 
 .14، ص 1998، منشورات تالة، الجزائر، أسس تقنیات التقویم التربوي میلود زیان، - 1
 .51، ص 2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، االحصاء المطبق في العلوم اإلجتماعیة واإلنسانیةعبد الكریم بوحفص،  -2

3
 .173، مرجع سبق ذكره، ص رشید زرواتي  - 
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في هذه  حد مقاییس التشتت التي استخدمناهاأللقیمة المتوسطة، واالنحراف المعیاري یعتبر 

   1.الدراسة

  نحراف المعیاري:اإل  -أ

 سؤال معین، أو مفردات البحث حول نقطة معینة أوویعبر لنا عن درجة اختالف    

هو متوسط انحراف القیم عن و ي إجابات المبحوثین حول كل عبارة؛ مدى التشتت ف لتوضیخ

الجذر التربیعي للتباین الذي یمكن تعریفه بأنه مجموع مربع "هو أو  متوسطها الحسابي

التربیعي لمتوسط مربعات "هو الجذر  أو 2."انحراف كل قیم عن المتوسط الحسابي

      3االنحرافات عن الوسط الحسابي".

  :اط بیرسونمعامل ارتب -5-5

أي للتأكد من ثبات  للدراسة لحساب ثبات نصف االختبار استخدمنا معامل ارتباط بیرسون

  .االستبیان

   معامل ارتباط سبیرمان براون: -5-5

  :دیل طول االختبار بمعادلة سبیرمان براونتعیتم  

  ر × 2=  1ر   

      + ر 1         

  خالصة:

فهي تعتبر بمثابة الدلیل  ؛جراءات المنهجیة للدراسة ضروریة ألي بحث علمين اإلإ     

المنطقي والموضوعي    تتمیز بالتسلسل ؛ق اجراءات منهجیةالذي یرسم معالم البحث البارزة وف

ذا یعد هذا الفصل بمثابة حلقة هل، و والتدرج في العمل للوصول إلى تحقیق أهداف البحث

بعرض وتحلیل بیانات الدراسة  المعنون الذي یلیهالجانب النظري والفصل  بینوصل 

  .المیدانیة ومناقشة النتائج

                                                 
 .175بق، ص اسالمرجع ال ،بو راضيأفتحي عبد العزیز  -1
 .75، ص مرجع سابق عبد الكریم بوحفص، -2
  .163، ص ، مرجع سبق ذكرهرشید زرواتي -3
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وعلیه تضمن هذا الفصل أهم الخطوات اإلجرائیة المتبعة في انجاز بحثنا؛ وهو القیام      

لیتم في العنصر الثاني تقدیم  ،وٕاجراءاتهاأهدافها وذكر أهم  ستطالعیةلدراسة اإلعرض لب

  ي هذه ـــثم تحدید المنهج المعتمد في والبشري، ــي والزمنـلمحة عامة للقارئ عن المجال المكان

احثة ـــبالب ي دفعتـــمع التعریف به وذكر المبررات الت يـــ؛ وهو المنهج الوصفالدراسة

كأداة  جمع البیانات والمتمثلة في االستبیانه، كما كان هذا الفصل مشفوعا بأدوات الختیار 

  ارة ـــا عملیة إعداد استمـــة التي مرت بهـــموضحة المراحل األساسیالمیداني،  نابحثأساسیة في 

بدورها تم تحدیدها في هذا التي  ؛االستبیان حتى تكون جاهزة للتوزیع على مجتمع الدراسة

) موضحة مدى االستفادة ابلةالمقالمالحظة و ات (فة إلى األداتین لجمع البیانباإلضاالفصل، 

وكیفیة القیام بها، وقد استخدمنا منهما، لنخلص في األخیر إلى أسالیب المعالجة اإلحصائیة 

 .لتفریغ البیانات ومعالجتها 20اإلصدار رقم  SPSSبرنامج الحزمة اإلحصائیة االجتماعیة 



  

 

        جومناقشة النتائ البیاناتعرض وتحلیل : الفصل السادس     

  د  ــــــــتمهی      

ولیةعرض وتحلیل البیانات األ -أوال  

:عرض وتحلیل بیانات فرضیات الدراسة -ثانیا  

عرض وتحلیل بیانات الفرضیة األولى -2-1  

عرض وتحلیل بیانات الفرضیة الثانیة -2-2  

عرض وتحلیل بیانات الفرضیة الثالثة -2-3  

رابعةعرض وتحلیل بیانات الفرضیة ال -2-4  

ات الجزئیةالفرضیمناقشة نتائج  -ثالثا  

ة العامةالفرضیمناقشة نتائج  -رابعا  

. النتائج العامة للدراسة -خامسا   
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     تمهید: 

بكل تفاصیلها، وبعد النزول  بعد عرض مختلف اإلجـراءات المنهجیة للدراسة المیدانیـة    

االستبیان والتي یعتبر  ؛إلى المیدان وتطبیق أداة جمع البیانات على مجتمع البحث واستالمها

دام ستخ، ثم تفریغها في جداول تكراریة بامها ألنها األداة الرئیسیة في هذا البحثمن أه

سیتم ، (SPSS20) جتماعیةللعلوم اإلعن طریق برنامج الحزم اإلحصائیة الطریقة اآللیة 

 بمؤسسات التعلیم الثانوي المبحوثین من التالمیذ الممارسین للعنف إجاباتتحلیل وتفسیر 

  .اتلمیذ 322ببلدیة تبسة والبالغ عددهم 

" رات األولیة "متغیرات مستقلةالمتغیعرض وتحلیل ا في هذا الفصل ــــحیث تناولن    

 الجنس،( اصر رئیسیـــــة هـــــي:ـــــــي عنفــ )ــةـــخصیـمتغیرات ش( ةــــــاألولیات ــــــبیانالوتضمنت 

ة للوالدین، المستوى ـــجتماعیالة اإلـــبین اإلخوة، الح الترتیبي، عدد اإلخوة، ــــالمستوى الدراس

ة ـــــة األساسیــــى متغیرات الدراســـعل ةـــــــستباناإل)، كما احتوت الوالدین یمــي للوالدین، مهنــةلتعلا

عن األسلوب الدیمقراطي  ؛)االستبیان (محاور ساسیةوالتي تضمنت بیانات أ" متغیرات تابعة"

  ودوره في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف.

 اـــائج المتوصل إلیهــــــــــالنت ىـــالضوء بشكل مفصل علاء ـــي األخیر سیتم إلقـــــوف    

ة ــاإلجابة علـــى التساؤل الرئیســـي للدراس ىـــي نهدف من وراء ذلك كله إلــ، والتاـــومناقشته

وكذا تفسیر هذه المعطیات تفسیرا سوسیولوجیا، ومقارنتها بما تم  ،میدانیااختبار الفرضیات و 

فــــي ضوء اإلطار  أو نفیها والتحقق من إثباتهان أبعاد ومؤشرات، وضعه في الفرضیات م

ستعانة إلمع ا، بقة التي تم عرضها في فصول سابقةالنظري للدراسة والدراسات السا

  .في عرض بیانات الدراسة المیدانیةبالمعالجة اإلحصائیة التي اعتمدت 
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 :     األولیةبیانات العرض وتحلیل  -أوال

المبحوثین من عن طریق معرفة خصائص  دراستنا الحالیةتعرف على مجتمع تم ال    

لما لتلك و  ،مالمح الهامة التي تتصف بها هذه الفئةإلبراز ال ؛التالمیذ الممارسین للعنف

عن دور  ؛على متغیرات الدراسة األساسیة الخصائص من أهمیة في معرفة مدى تأثیرها

 د من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنفاألسلوب الدیمقراطي للوالدین في الح

، وذلك من خالل تفریغ بیانات الدراسة في جداول تبسة بلدیةبمؤسسات التعلیم الثانوي ب

بهدف الوصول إلى دالالت ذات قیمة ومؤشرات تدعم موضوع وعرض النتائج المتعلقة بها، 

  .الدراسة

  ثین على النحو التالي: بناء على ما سبق یمكن تحدید خصائص المبحو     

  بالنسبة لمتغیر الجنس:  - 1-1

  متغیر الجنس:المبحوثین وفقا ل توزیع بین: ی) 17 الجدول رقم (  

  ) %النسبة المئویة (   التكرار ( ت )  الجنس

  48.8  157  ذكر

  51.2  165  أنثى

  100  322  المجموع

  ة: من إعداد الباحثالمصدر

ا لمتغیر ــــیوضح توزیع المبحوثین وفق يلذا )17ات الجدول رقم (ـــیظهر من بیان     

، في %51.2بنسبة أكبر في وسط اإلناث حیث بلغت  الجنس، أن سلوك العنف منتشر

مختلفة ومعطیات وقد یرجع ذلك إلى قراءات  ؛%48.8 بـــــ: حین قدرت نسبة الذكور

معطیات هي وهذه الللوصول إلى دالالتها لمدى ممارسة السلوك العنیف لدى اإلناث، 

 تعلیمیة وحتى الجامعیةانعكاس لما هو موجود بالنسبة للتعداد العام للتالمیذ في المؤسسات ال

اث تفوق عددیا فئة ـــة اإلنأن فئ يــــباستمرار في كل دخول مدرس، حیث نجد بالجزائر

ور ـــــة الذكــــــة بنسبــــات للعنف مقارنـــــــاث الممارســـــة اإلنـــنرجع تفوق نسب ، إذالذكور

الذكور  ا هذا أكبر من نسبةـــرتفاع نسبة اإلناث المتمدرسات في یومنین للعنف؛ إلــارســـــــــالمم

  ا ـــــــجلی ذلك یتضح ومن جهة أخرى ،ةـــة هذا من جهـــالتعلیمی وارـي كل األطــــبصفة عامة وف
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مؤسسات لجل  ةــستطالعیة اإلــــخالل الدراس لمتكررةا اــــزیاراتناء ــــاه أثنــــحظنمن خالل ما ال

أحد ــــك يــــأن اإلناث یمارسن العنف اللفظ" ببلدیة تبسةمیدان الدراسة الراهنة التعلیم الثانوي 

أمام  ة أثناء وقت الراحة أو عند وقوفهنـــبكثرة مع أقرانهم من التالمیذ خاص أشكال العنف

تشاري بعض مسوهذا ما صرح به  ."ن المؤسسة...الخم أو عند خروجهنباب المؤسسة 

خالل  مؤسسات التعلیم الثانوي ببلدیة تبسةفي مستشاري التربیة التوجیه المدرسي والمهني و 

: "أن اإلناث في الغالب یتصرفن تصرفــــات غیر الئقـــــــة مع المقابالت التي أجریناها معهم

إلدارة المدرسیــــــة، إذ یتجهن فـــــــي خطــــابهن مع أو مع بعض أعضــــاء طـــاقم ا األساتذة

هنا إلـــــى ویشار  اآلخریــــن إلــــى استخدام العنف اللفظــــي  أكــــــثر من مظــاهر العنف األخرى،

أن معظم موظفــــي مؤسســــات التعلیم الثانوي میدان الدراسة الحالیـــــة هم من فئــــة اإلناث، مما 

طائشة وعدوانیة، كالرد غیر المقبول ورفع الصوت  تسلكن معهن بعض التلمیذات  سلوكیای

أو التلفظ بالسب والشتم مع زمالئهم، وكذا ممارستهن أیضا شكال آخر من أشكال العنف 

  .كالعنف الرمزي المتمثل في الكتابة على الجدران ودورات المیاه وفي الساحة...إلخ

أیضا على أعلى نسبة في ممارسة العنف لدى اإلناث إلى  وقد یرجع سبب تحصلنا    

ظاهرة التــغیب المتعمد التـــــي یمیل إلیهــــا التالمیذ من الذكور، وخاصــــة لدى الذكور 

الممــــارسین للـعنف أو نتیجة انقطاعهم عن الدراسة أو تحویلهم إلى مؤسسات أخرى على 

مر في السنوات السابقة أو امتناع البعض منهم عن عكس اإلناث، مقارنة بما كان علیه األ

هذا حسب تصریحات بعض مستشارات التوجیه المدرسي والمهني وبعض مستشاري  اإلجابة،

  التربیــة بثانویــــات میدان الدراســــة.

وعلیه فالعنف لدى المراهق یظهر فــــي طریقـــة كالمه متمثال فــــي عبـــــــارات السب     

تم، والقوة بألفاظ وعبارات نابیة وغیر أخالقیة، والتي تكون حسب رأیه مصدرا للقوة والش

  والشجاعة وٕاثبات الذات.
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  بالنسبة لمتغیر المستوى الدراسي: -1-2

     :المستوى الدراسيمتغیر المبحوثین وفق  توزیع بین: ی) 18 الجدول رقم ( 

  ) %یة ( النسبة المئو   التكرار ( ت )  المستوى الدراسي

  62.7  202  السنة أولى ثانوي

  17.7  57  السنة ثانیة ثانوي

  19.6  63  السنة ثالثة ثانوي

  100  322  المجموع

  ة: من إعداد الباحثالمصدر

توزیع المبحوثین من التالمیذ  یوضح يذال )18وتحلیل محتویات الجدول رقم (بدراسة      

هي األكثر أولى ثانوي  أن السنة الدراسیة تضحاالممارسین للعنف وفقا للمستوى الدراسي، 

 و ،% 19.6 اــة قدرهــــانوي بنسبــــــــة ثــة الثالثـــالسنة الدراسیتلیهـــا  %62.7 بنسبة تمثیال

فیما یخص ، %17.7كانت أقل نسبة من الذین مستواهم السنة ثانیة ثانوي بنسبة قدرها 

 لدى تالمیذ مستوى أولى ثانوي "مدرسيعنف الكضحیة لل"أعلى نسبة في مستوى الوقوع 

انتشار ، ومن خالل النتائج الموضحة بالجدول أعاله نستنتج أن %46.33قدرت بــ:  بنسبة

بل  ت نسبته تختلف من مستوى آلخرانــــن كإ و  ،ي معینـــعلى مستوى دراسال یقتصر العنف 

أعاله في ة ــــالموضح من خالل النسبیشترك فیه تالمیذ المستویات الدراسیة الثالثة، و 

السنوات ـــة بــــــارنـــــانوي مقــــــى ثــــولأي السنة ـــــة العنف فــاع نسبـــــــــا ارتفـــــالحظنالجدول الســـابق 

ا ـــي ینتقل إلیهـــــالت ةـــــمرحلة المراهق أوج تمثلالسنة أولى ثانوي ویرجع ذلك إلى أن  ،األخرى

ه وانفعاالته بتصرفات طائشة ـــــا یثبت التلمیذ قدراتـــــفیهوسط؛ ـــة التعلیم المتـــتلمیذ من مرحلال

   .وغیر منضبطة
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  متغیر عدد اإلخوة:بالنسبة ل -1-2

    توزیع المبحوثین وفقا لمتغیر عدد اإلخوة: : یبین) 19الجدول رقم (  

  ) %النسبة المئویة (   التكرار ( ت )  عدد اإلخوة

  32.3  104  3إلى  1من 

  55.9  180  6إلى  4من 

  11.2  36  9إلى 7من 

  0.6  2  12إلى  10من 

  100  322  المجموع

  عداد الباحثةإ: من المصدر

وفقا لعدد  المبحوثینیوضح توزیع  يالذ )19الجدول رقم (یتضح جلیا من تقدیم بیانات     

، وقد %55.9 :اـــة قدرهــــة العالیــــاز النسبـــ) قد ح6إلى  4وة (من ــأن عدد اإلخ ؛اإلخوة

ى عدم إنجاب األبناء ـــــة في یومنا هذا تمیل إلــى أن معظم األسر الجزائریــــیعزى ذلك إل

ى التطرق إلیها، ثم ـــي هذه الدراسة إلـــوقد ترجع لعدة عوامل أخرى ال یسع المجال ف بكثرة،

 بـــ: )3إلى  1(من  وةــــة عدد اإلخـــــــإذ تراوحت نسب ،وةـــات عدد أفراد اإلخــــــــي فئـــــتدرجت باق

أن  في حین ،%11.2 اـــة قدرهـــبنسب) 9إلـــى 7من (وة ـــة عدد اإلخـــا فئــــهتلی ،% 32.3

      . % 0.6) قدرت بـــ: 12إلى  10أصغر نسبة لفئة عدد اإلخوة (من 

یًا في سلوك األفراد بطریقة سویة أو غیر سویة تلعب األسرة دورًا أساسبناء على ما سبق     

شخصیته  یره وتطو ـــى تنشئتـــاة التلمیذ علـــحی يـــإلخوة تأثیرًا كبیرًا فللهذا نجد أن 

في التأثیر على أبعاد  أساسي املعجتماعیة، حیث أن لموقع التلمیذ بالنسبة إلخوته اإل

مما یجعل تأثیرها في حیاته و  ؛جتماعیةاإل رفیة والعاطفیة والسلوكیة وحیاته الجسدیة والمع

  غیرها تأثیرًا حاسمًا.و  سلوكاته و
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  :الترتیب بین اإلخوة واألخوات غیرمتبالنسبة ل -1-4

        واألخوات: الترتیب بین اإلخوة متغیرالمبحوثین وفقا ل توزیع یبین: ) 20 الجدول رقم ( 

  ) %النسبة المئویة (   )التكرار ( ت   الترتیب بین اإلخوة واألخوات

 23,3 75 األكبر

 26,7 86 األوسط

 48,8 157 األصغر

 1,2 4 الوحید

  100  322  المجموع

  : من إعداد الباحثةالمصدر

، یسهم في إلقاء الضوء على همتخواأهم و ناخو إبین  المبحوثینبالتأكید أن معرفة ترتیب      

  ال ـــــاتهم، كما هو الحــــابـــى إجـــــعلیؤثر م وأخواتهم هدراسة، نظرا ألن ترتیبهم بین إخواننتائج ال

 الذي )20ات الجدول رقم (ــــى محتویـالنظر إلـ، وب) األخرىة للمتغیرات (الشخصیةـــــببالنس

ن ترتیب فئة یتبین أ –واألخواتوة ــــا للترتیب بین اإلخــقوف  المبحوثینیوضح توزیع 

  .ب األول بین اإلخوة واألخواتفي الترتی ت) قد جاء(األصغر

ب المتقدم بین للترتی نـالمبحوثیاحتالل تقریبا نصف  ،هذا الجدولبیانات ویستنبط من     

یشعرهم بأنهم صغار وقد ما ، وذلك %48.8ة ــــ) بنسب(األصغرة ـفئهم وأخواتهم انو ــإخ

تكاب تصرفات ار مما یؤدي بهم إلى  هم؛خواتأو  انهمخو إیتصرفون بحریة أكثر من باقي 

  ة محل ــــــي المؤسسات التربویـــــا فــــخارجهاله داخل األسرة و ــــة كالعنف بأشكــــواعیة غیر ـــخاطئ

ة ــ) بنسبات ترتیب عدد اإلخوة واألخوات (األوسطــــئي فــــثم تدرجت باق، المیدانیــــة دراستنا

، أما نسبة عدد %23.3بنسبة قدرها  )ألكبرا(ا فئة عدد اإلخوة واألخوات ـــه، تلی%26,7

 لترتیباءت ــــج المرتبة األخیرةأن  ، في حین1,2%نسبتها  جاءت(الوحید) ألخوات وا اإلخوة

  .% 0.6هــــا قدر ة ــــبنسب )12إلى  10(من وات ــــواألخ وةـــخعدد اإل
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    جتماعیة للوالدین:متغیر الحالة اإلبالنسبة ل -1-5

  للوالدین: الحالة االجتماعیة متغیرالمبحوثین وفقا ل توزیع : یبین) 21الجدول رقم ( 

  ) %النسبة المئویة (   التكرار ( ت )  الحالة االجتماعیة للوالدین

 89,1 287 معا یعیشان واألم األب

 2,5 8 مطلقان واألم األب

 5,9 19 متوفي األب

 2,5 8 متوفیة األم

  100  322  المجموع

  الباحثة : من إعدادالمصدر

، یساعد في إلقاء لمجتمع الدراسةجتماعیة الحالیة للوالدین لى الحالة اإلإن التعرف ع    

أثر  جتماعیة الحالیة للوالدینائج الدراسة، حیث یكون للحالة اإلالمزید من الضوء على نت

ة ـــــم الشخصیائصهــــال بالنسبة لخصـــــ، كما هو الحات المبحوثینـــــة إجابـــــى نوعیـــــعل

 وفقا للحالة المبحوثینع ــــتوزی ، أنالموضح أعالهات الجدول ــــشف تقدیم بیانرى، ویكــــاألخ

 اــــــــة قدرهـــالتصنیف األول بنسب قد حازت على ،)ان معاــــة للوالدین (یعیشــــة الحالیــــجتماعیاإل

من أجل  ائهما،ـــــأبنمعًا في حیاة  مؤشر جید ألهمیة وجود الوالدین وهذا یعتبر ؛89.1%

ر لهم یامل، وتوفــــي حسن التعـــــاء فــــة لألبنـــــامل بالنسبـــانس ومتكــــخلق جّو أسري متج

التربوي كأحد أسالیب التنشئة  والتربیة الالزمة، فیتّم استخدام أسلوب الضبط التنشئة السلیمة

إذا تطّلب  يـــــاإلیجاب عقابزم، التواصل، الُحب، ال، كالضبط المعتدل، الحةـــــجتماعیاإل

ف مع المحیط مما یؤدي إلى تربیة متوازنة تساعدهم في التكیّ  ؛ة للسلوك الجیدأاألمر، المكاف

   اـــــــــة قدرهــــــــ) بنسبيــــة للوالدین (األب متوفــــــــجتماعیة اإلــــالــــــا الحــــــــهتلی ،اعي للمجتمعــــجتماإل

ة ـــــة) بنسبـــــــاألم متوفیان، ـــالیة للوالدین (مطلقــــماعیة الحجتة اإلالحال، في حین قدرت 5.9%

طالقهما لیست  اة أحد الوالدین أوــــــــــاالت وفـــــــــاوي، ویتضح أن حــــــبالتس %2.5ا ــــقدره

   .ة الكبیرةــــبالنسب
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        :مستوى التعلیمي للوالدینال بالنسبة لمتغیر -1-6

                                                                               لألب: المستوى التعلیمي متغیرالمبحوثین وفقا ل توزیعبین : ی) 22الجدول رقم ( 

  ) %النسبة المئویة (   التكرار ( ت )  المستوى التعلیمي لألب

 15,8 51 متعلم غیر

 12,7 41 ابتدائي

 22 71 متوسط

 30,7 99 ثانوي

 18,6 60  جامعي

  100  322  المجموع

  : من إعداد الباحثةالمصدر

إلى خمس فئات، حیث أن التعرف على وفقا للمستوى التعلیمي  المبحوثینتم تقسیم     

الجدول ة، ویبین ذلك ــــالدراس ضوء على نتائجـــاء الــــــي إلقــــاعد فــــي یســــوى التعلیمـــالمست

ة ـــات التعلیمیة لألب بالنسبـــــي نسب المستویـــــاین فـــــاك تبـــــأن هن -أعاله الموضح

ة التعلیم ــــي فئــــة للمستوى التعلیمي لآلباء، تتمركز فــــة الغالبـأن النسب، حیث للمبحوثین

ا المستوى ـــــــیلیه ،متوسطمستوى  لمن لهم% 22ا نسبة تلیه، %30,7وي بنسبة ـــــــالثان

، ثم فئة اآلباء %18.6تمع البحث من التالمیذ بنسبة قدرها مجالجامعي بالنسبة آلباء أفراد 

نسبة لفئة اآلباء من المستوى  في حین أن أصغر ،%15.8غیر المتعلمین بنسبة قدرها 

الذي یتمیز  ؛لحقیقة المجتمع التبسي وذلك كانعكاس طبیعي، 12,7%قدرت بـــ:  ي ــــبتدائاإل

تنوع في الذي یشتمل البحث مجتمع ، وكذا یعكس حقیقة التعلیمیة بالتنوع في المستویات

   حقا.محاور الدراسة األساسیة ال. الذي سینعكس بالضرورة على مستویات التعلیم آلبائهم
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    :توى التعلیمي لألمالمس متغیرالمبحوثین وفقا ل توزیع : یبین) 23 الجدول رقم (

  ) %النسبة المئویة (   التكرار ( ت )  المستوى التعلیمي لألم

 24,2 78 ةمتعلم غیر

 11,5 37 ابتدائي

 18,3 59 متوسط

 32,6 105 ثانوي

 13,4 43  ةجامعی

  100  322  المجموع

  ة: من إعداد الباحثالمصدر

ن في نسب المستویات التعلیمیة ، أن هناك تبایأعاله الموضحمن خالل الجدول یتضح      

والمقدرة  الثانوي ، لنجد النسبة األكبر تمثل فئة المستوىمجتمع البحثلألم بالنسبة لمفردات 

ة ــــبنسب ةــــــالثانی ةــــــات احتلت المرتبــــات غیر المتعلمــــاألمهة ــــي حین نسبـــ، ف 32,6 % بــــــ:

 ات منـــــــــاألمهة ــــــــة فئــــــــي تمثل نسبــــ% فه18,3ة ـــــنسب یني حــــف، %24,2درها ــــــــق

 اــــــــــة قدرهـــــــبنسب نــــالمبحوثیات ـــــــة ألمهــــي بالنسبــــالجامع ا المستوىــــیلیه ،وى المتوسطــــالمست

ي بنسبة قدرها مهات من المستوى االبتدائفي حین أن أصغر نسبة لفئة األ ،13,4%

وذلك كانعكاس طبیعي لحقیقة المجتمع التبسي الذي یتمیز بالتنوع كما سبق القول ، 11,5%

؛ ي ال بأس بهـــي هذا المجتمع بطابع تعلیمــــوكذا تمیز المرأة ف ،التعلیمیة في المستویات

عي والتقلیل ) في رفع مستوى الو دور المستوى التعلیمي للوالدین (األب واألمونستنتج من ذلك 

 محـــاور الدراســـة األساسیـــةى ـــالذي سینعكس بالضرورة عل دى التالمیذ.ــــمن ارتكاب العنف ل

  ال حقا. 

 الدراسة السابقة لـلبـــــاحثة دبــــاب زهیـــــة  يــــالكمیة الموضحة ف معطیاتالونستخلص من     

أولیاء  أن معظم ،"ي في الجزائراجهة العنف المدرسدور المؤسسات التربویة في مو "

بالنسبة  %32ونسبة قدرها لألببالنسبة  %33.33 رهامستواهم جامعي بنسبة قد المبحوثین

 ا ـــــي دراستنـــــا فــــا لهــــــي توصلنــــالت ةـــــحصائیات اإلــــما الحظناه من خالل المعطی أما  ،1مألل

                                                 
 . 248، مرجع سبق ذكره، ص زهیه دباب - 1
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التالمیذ الممارسین للعنف یتوزعون على المستوى  ن معظم أولیاء المبحوثین منأ، الحالیة

التعلیمي الثانوي؛ وهذا یعني أن أغلب اآلباء لهم مستوى دراسي مقبول، وبطبیعة الحال أن 

وتفهمهم لطبیعة هاته المرحلة الحساسة وحاجة  انعكاسات على متابعتهم ألبنائهم لهذا األمر

سة التعلیمیة لتواصلهم معها في سبیل وحاجة المؤس ،أبنائهم لدعمهم المادي والمعنوي

مما یساعدهم على معرفة مظاهر  ؛نجاحهم ومعرفة أهم المشكالت التي تعترض أبناءهم

  وكذا یجعلهم یبحثون عن الحلول الناجعة لها.   وسلوكیات العنف

     :مهنة الوالدین متغیرلبالنسبة  -1-7

    :مهنة األب غیرمتالمبحوثین وفقا ل توزیع : یبین) 24الجدول رقم (  

  ) %النسبة المئویة (   التكرار ( ت )  مهنة األب

قطاع حكومي موظف  82 25,5 

قطاع خاص موظف  37 11,5 

حرة أعمال  78 24,2 

 16,8 54 متقاعد

 16,1 52 بطال

*اإلجابة عدم  19 5,9 

 100 322 المجموع

  : من إعداد الباحثةالمصدر

متوفى لبعض ن عن متغیر مهنة األب، ألن األب من المبحوثی *)عدم اإلجابة(: یحمل تعبیر مالحظة  

  أفراد عینة الدراسة من التالمیذ.

، یسهم كثیرا في الممارسین للعنف ال جدال أن معرفة مهن آباء المبحوثین من التالمیذ    

 يلذا ) 24النظر إلى محتویات الجدول رقم ( إلقاء المزید من الضوء على نتائج الدراسة، ب

اآلباء یشتغلون  أغلب أن تبینی ؛ة األبــــا لمهنــــــــوفق مجتمع البحثع أفراد ـــضح توزییو 

 ة األبـمهنتقریبا نفس النسبــــة ل تلیها، %25.5بنسبة  )قطاع حكومي موظف( بمهنـــة

اعدین بلغت المتقـ نسبة فـــي حین قدرت، %24.2 الغةــــوالب )أعمال حرة(ي ــــالمتمثلة ف

 مما  ؛الینـــــاء المبحوثین البطــــمن آب 16.1% المقدرة بـــــ: ، تلیها تقریبا نفس النسبة%16.8
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وهذا یكشف لنا أن غالبیة آباء المبحوثین  ،قد یؤثر ذلك سلبا على نوعیة معاملتهم ألبنائهم

 عدممما قد یؤدي إلى  ؛وهذا مقارنة بحجم األسرة ،هم من محدودي الدخل رغم التفاوت بینهم

یحول دون تلبیة  الشهري دخلالمستوى في  نخفاضكفایة تغطیة حاجیات كل األبناء، فاإل

با على نفسیته لسمما یؤثر  ؛احتیاجاته األساسیة أو حرمانه من العدید من رغباته المختلفة

ثم على  ضطراب وقد ینعكس هذا على العالقات داخل محیط األسرة أوالاإل فینتابه القلق و

نطواء أو التهور ة اإلا یظهر هذا التأثیر في صور ــــا، وغالبــالمجتمع المدرسي ثانیاألبناء و 

 أسرتهى بذل طاقته من أجل توفیر ما تتطلبه ــــونجد األب یتجه إل ،ى السلطةــــوالتمرد عل

 لفقر حدة المزاج وسرعة الغضب وفینصرف بذلك عن تربیة األبناء، وقد تنمي فیه حالة ا

االة بشؤون أبنائه واحتیاجاتهم ـــــال والالمبـــــا قد یدفعه للقسوة والشدة أو اإلهمـــمم ال،ــنفعاإل

كما احتلت المرتبة  ،العنیفة داخل المدرسة تاــــــبعض السلوكیالمختلفة أو حتى ممارسة 

   .%11.5ة قدرهاــــبنسب )اع خاصـــــموظف قط(ة األب ــــاألخیرة مهن

    :مهنة األم متغیرالمبحوثین وفق  توزیع یبین :) 25( الجدول رقم 

  ) %النسبة المئویة (   التكرار ( ت )  مهنة األم

قطاع حكومي موظف  32 9,9 

قطاع خاص موظف  4 1,2 

حرة أعمال  2 ,60 

ةمتقاعد  10 3,1 

 83,2 266 ماكثة بالبیت

*اإلجابة عدم  8 1.9 

 100 322 المجموع

  : من إعداد الباحثةالمصدر

من المبحوثین عن متغیر مهنة األم، ألن األم متوفیة لبعض  *)عدم اإلجابة(: یحمل تعبیر حظةمال

  المبحوثین.

یسلط ، الممارسین للعنف من التالمیذ المبحوثینال شك أن التعرف على مهن أمهات     

یوضح توزیع  ذيال )25رقم (ن الجدول مزیدا من الضوء على نتائج الدراسة، وذلك یتضح م

على التصنیف األول بنسبة قدرها  تحاز  التي ،)ة بالبیتـــــماكث(ة األم ـــــوفقا لمهن مبحوثینال
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تقالید المجتمع الجزائري بوجه عام ما نعرفه عن لك من خالل ، ویمكن أن نفسر ذ83.2%

ة منزل ــــوالتي تعتمد بعضها على األم في عملها كرب ؛والمجتمع التبسي على وجه الخصوص

أي عدم مساعدة اآلباء في تحمل تلك  اـــات أسرتهــــة األوالد وتلبیة حاجیــــلتربیة ورعای لتتفرغ

، 9.9%ا ــــة قدرهــــبنسب )قطاع حكوميفــــي ة ـــــــموظف(ة األم ــــا مهنـــهتلی األعباء المادیـــة،

مهنة األم قدرت نسبة  ، في حین3.1%: المقدرة بـــ ات المبحوثینــــمهأل لتقاعدا نسبةها تلی

 )أعمال حرة(وجاءت في المرتبة األخیرة مهنة األم  ،%1.2 بـــــ: )قطاع خاصفي موظفة (

  .%60, بنسبة قدرها

  :فرضیات الدراسةبیانات  وتحلیل عرض -ثانیا

ى ما إذا كان هناك دور لألسلوب الدیمقراطي للوالدین في الحد من ظاهرة ـــللتعرف عل    

و   ، تم حساب التكراراتبمؤسســــات التعلیم الثانوي یذ الممارسین للعنفالعنف لدى التالم

ات ــــ، المتوسطانــــــاور االستبیـــــارات محـــــــلكل عب يــــــالنسب المئویة، الوسیط الحساب

  محاور االستبیان.والرتب إلجابات المبحوثین على عبارات  ةالمعیاری اتنحرافاإل الحسابیة،

عتماد جداول حسب أبعاد الدراسة، تم اإل تجدر بنا اإلشارة أنه بعد وضع النتائج في حیث   

  باإلضافة للجانب الكیفي في تحلیل النتائج على الجانب الكمي، كما یلي:

أحد  حول عبارات كل محور من محاور استبیان الدراسة هي جابات المبحوثینبما أن ا   

)، فإنه عادة ما تدخل (دائما، أحیانا، أبدا لیكرت الثالثيمن مقیاس  أو بدائل ثالثة اختیارات

   التالي: كالقیم ( األوزان ) 

    3  :دائما     2أحیانا:      1ة ( الوزن ): أبدا: درجة الموافق  

       1 -عدد البدائل= المدى العام   حساب المدى العام: -

  ET= 3-1=2ومنه:                          

               الفئة:حساب طول  -
العام المدى

الفئات 	عدد
   =			

��

�
	   =L 

�

�
= 0.66	=L 
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   :في ما یليكما هو موضح بعد ذلك حساب المتوسط الحسابي  یتمل -

جابات أفراد مجتمع الدراسة إزاء محاور الدراسة المختلفة واستخراج متوسط اوذلك لتحدید  -

كما وضحناه  ارات تلك المحاور، ویالحظ أن المتوسط الحسابيالترتیب لكل عبارة من عب

  :سابقا

  .ه منخفض وضعیف یوافق البدیل أبدایعني أن 1.66إلى  1من  -  

  یعني أنه متوسط یوافق البدیل أحیانا. 2.33إلى  1.67من    -

   1یوافق البدیل دائما. ومرتفع یعني أنه عال أو قوي 3إلى  2.34من  -  

أو نفي فرضیات الدراسة من خالل التعرف على الدور األساسي لألسلوب وإلثبات     

الدیمقراطي للوالدین في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف بمؤسسات 

إلى  2.34من ة األخیرة ــــي للفئـــ، یكون بانتماء المتوسط الحسابة تبسةـــببلدی التعلیم الثانوي

یجابي القوي للمبحوثین نحو األبعاد الدالة على الفرضیة مما جاه اإل، والدالة على اإلت3

یجعلها تتحقق، وكلما اتجهنا للفئات األقل كان تحقق الفرضیة نسبي ولیس تام، أي وجود 

  الدور لكن لیس أساسي.

في الحد  تتضمن أداة الدراسة جانبان أساسیان أحدهما یختبر دور األسلوب الدیمقراطي     

  العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف عند األب واآلخر عند األم. وهذا یعني أنه  من ظاهرة

؛ وهذه ىقد یترتب علینا تقدیم قراءة مستقلة لكل من معطیات األب واألم كل على حد

المنهجیة مطولة وتنطوي على كثیر من اللبس وسوء الفهم والصعوبة. ومن أجل تقدیم صورة 

  ى عرض وتحلیل المعطیات ـــاد علـــعتمات الدراسة یمكن اإلـــلورة لمعطیا وبـــأفضل وأكثر تكثیف

جتماعیة التنشئة اإلفي  لألسلوب الدیمقراطي للوالدینلتقدیم صورة كلیة  ،الخاصة باألب واألم

  .ودوره في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف دفعة واحدة

ة ـــــي تربیــــفن ـــام الذي تعتمده أسر المبحوثیـــالعا األسلوب ـــة تبین لنـــوهذه الطریق    

. ومن أجل ىالنظر إلى الفروق القائمة بین أسالیب األب واألم كل على حد دون ،اءـــــــاألبن

ى ــــأي دون تمییز بین أسلوب كل منهما بصورة منفردة أو عل ةــــة الشمولیــــاعتماد الطریق

 المتوسط م ـــقیمن خالل  اور الدراسةـــــــالیب محــــــنتائج أسار ــــــاختب إجراء اـــــعلین ترتب، یىحد

                                                 
 .14مرجع سبق ذكره، ص  میلود زیان، -1
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) العدل، االهتمام، الثواب والعقابالحوار، (بأبعاده:  األسلوب الدیمقراطيعبارات ل الحسابي

     ودورها في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف. لألب واألم

  الفرضیة األولى: بیاناترض وتحلیل ع -2-1

  داخل األسرة لوالدینالذي یعتمده ا حوارالسلوب أل": كاآلتيالفرضیة األولى نص جاء     

؛ سیتم عرض إجابات "رة العنف لدى التالمیذ الممارسین لهالحد من ظاه في دور فعال

ى قیم للمتوسط ــــــــعلارات وفق أــــة، من خالل ترتیب العبـــــالمبحوثین نحو هذه الفرضی

نحراف المعیاري في كل عبارة من م للتشتت والذي یمثله اإلـــل قیـــــق أقي، ووفـــــــالحساب

ي ـــــــى التوالــــــعل یندولــــا هو موضح في الجــــــ، كمىـــــاألولة ــــفرضیللالبعد األول ارات ــــــعب

  .)27، ()26( يـــــرقم
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  عرض وتحلیل بیانات الفرضیة األولى: 1- 2

  داخل األسرة في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین له: األب) یبین إجابات المبحوثین حول دور حوار 26جدول رقم ( 

 الرتبة
درجة 

 الموافقة

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي
 الوسیط

عدم 

 *االجابة
 المجموع

 ـــــلالبدائــــــــــــ
 الرقم العبارات

 دائما  أحیانا أبدا

 2.00 2.06 0.67 أحیانا 15
 ك 78 164 59 301 21

 1 تتناقش مع والدك في أي قرار یتخذه
6.5 93.4 18.3 50.9 24.2 % 

 2.00 2.25 0.77 أحیانا 11
 ك 134 107 60 301 21

 2 سرةفي اتخاذ قرارات تهم األ كیشاركك والد
6.5 93.4 18.6 33.2 41.6 % 

 2.00 2.33 0.78 دائما 10
 ك 155 89 57 301 21

 3 تتناقش مع والدك لتعدیل سلوك غیر مرغوب
6.5 93.4 17.7 27.6 48.1 % 

 3.00 2.73 0.56 دائما 03
 ك 237 47 17 301 21

 4 یحثك والدك على احترام آداب الحوار عند الحدیث مع الغیر
6.5 93.5 5.3 14.6 73.6 % 

 3.00 2.55 0.64 دائما 04
 ك 189 88 24 301 21

 5 یستشیرك والدك قبل اتخاذ أي قرار یخصك
6.5 93.5 7.5 27.3 58.7 % 

 3.00 2.46 0.64 دائما 06
 ك 162 115 24 301 21

 6 نه صحیحأى أیأخذ والدك برأیك إذا ر 
6.5 93.5 7.5 35.7 50.3 % 

 3.00 2.48 0.71 دائما 05
 ك 181 83 37 301 21

 7 یترك والدك الحریة لك في تنظیم وقت مراجعتك لدروسك
6.5 93.5 11.5 25.8 56.2 % 

 2.00 2.03 0.80 أحیانا 16
 ك 100 111 90 301 21

 8 تتناقش مع والدك حول السلوك العنیف في الوسط المدرسي
6.5 93.5 28 34.5 31.1 % 

 3.00 2.45 0.72 دائما 08
 ك 175 86 40 301 21

 9 ینصحك والدك حول التحكم في النفس عند الغضب
6.5 93.5 12.4 26.7 54.3 % 

 2.00 2.21 0.70 أحیانا 12
 ك 111 142 48 301 21

 یفسح والدك لك المجال الیجاد الحلول لمشكالتك بنفسك
10 

 6.5 93.5 14.9 44.1 34.5 % 
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 من اآلباء واألمهات للمبحوثین مطلقان). 02من آباء المبحوثین متوفى، و  19مبحوث عن اإلجابة نظرا لــــــ:  21: ( امتنع ل تعبیر (عدم اإلجابة*) من المبحوثینیحم: مالحظة

  

  

  

  

    

  

 3.00 2.37 0.67 أحیانا 09
 ك 144 124 33 301 21

 یتسع صدر والدك لكل ما تقوله
 

11 6.5 93.5 10.2 38.5 44.7 % 

 2.00 2.18 0.79 أحیانا 13
 ك 126 103 72 301 21

 یعاملك والدك كصدیق له
 

12 6.5 93.5 22.4 32 39.1 % 

 2.00 2.12 0.75 أحیانا 14
 ك 106 126 69 301 21

 یمنحك والدك وقتا كافیا لالستماع لمشاكلك
 

13 6.5 93.5 21.4 39.1 32.9 % 

 3.00 2.45 0.65 دائما 07
 ك 152 111 24 287 35

 یتفق والدیك على رأي واحد في توجیه تصرفاتك
 

14 10.9 89.1 7.5 34.5 47.2 % 

 3.00 2.82 0.47 دائما 01
 ك 246 31 10 287 35

 تفاهم والدیك فیما بینهما یشعرك بالراحة
 

15 10.9 89.1 3.1 9.6 76.4 % 

 3.00 2.73 0.57 دائما 02
 ك 239 43 19 301 21

 16 ثناء مناقشتهما لتصرفاتك یشعرك باالحترامأهدوء والدیك 
6.5 93.5 5.9 13.4 74.2 % 

 المتوسط العام 2.39 0.67 دائما /
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  لدى التالمیذ الممارسین له:) یبین إجابات المبحوثین حول دور حوار األم داخل األسرة في الحد من ظاهرة العنف 27جدول رقم (      

 الرتبة
درجة 

 الموافقة

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي
 الوسیط

 البدائـــــــــــــــــل
 الرقم العبارات

 دائما  أحیانا أبدا المجموع *ةعدم اإلجاب

 2.00 2.32 0.70 أحیانا 14

 ك 145 126 43 314 8

 1 تناقش مع والدتك في أي قرار تتخذهت

2.5 97.5 13.4 39.1 45 % 

 3.00 2.39 0.76 دائما 11

 ك 177 83 54 314 8

 2 تشاركك والدتك في اتخاذ قرارات تهم األسرة

2.5 97.6 16.8 25.8 55 % 

 3.00 2.49 0.69 دائما 09

 3 تتناقش مع والدتك لتعدیل سلوك غیر مرغوب ك 188 91 35 314 8

2.5 97.5 10.9 28.3 58.4 
%  

 

  

 3.00 2.74 0.57 دائما 02
 ك  253  41 20  314  8

تحثك والدتك على احترام آداب الحوار عند الحدیث مع 

 الغیر

4 

2.5 97.4 6.2 12.7 78.6 % 

 3.00 2.60 0.62 دائما 04
 ك 212 79 23 314 8

 5 تستشیرك والدتك قبل اتخاذ أي قرار یخصك
2.5 97.5 7.1 24.5 65.8 % 

 3.00 2.49 0.61 دائما 08

 ك 174 121 19 314 8

 6 تأخذ والدتك برأیك إذا رأت أنه صحیح
2.5 97.5 5.9 37.6 54 % 

 3.00 2.51 0.68 دائما 07
تترك والدتك الحریة لك في تنظیم وقت مراجعتك  ك 191 91 32 314 8

 لدروسك
7 

2.5 97.6 9.9 28.3 59.3 % 
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 2.00 2.11 0.80 ناأحیا 16  
تتناقش مع والدتك حول السلوك العنیف في الوسط  ك 120 110 84 314 8

 المدرسي
8 

2.5 97.5 26.1 34.2 37.3 % 

 3.00 2.52 0.68 دائما 06
 ك 197 84 33 314 8

 9 تنصحك والدتك حول التحكم في النفس عند الغضب
8 97.5 10.2 26.1 61.2 % 

 2.00 2.23 0.71 أحیانا 15
تفسح والدتك لك المجال الیجاد الحلول لمشكالتك  ك 123 140 51 314 2.5

 بنفسك

10 

 8 97.5 15.8 43.5 38.2 % 

05 
 دائما

0.61 2.54 3.00 
 ك 188 106 20 314 2.5

 11 یتسع صدر والدتك لكل ما تقوله
8 97.5 6.2 32.9 58.4 % 

13 
 دائما

0.77 2.34 3.00 
 ك 164 92 58 314 2.5

 تعاملك والدتك كصدیق (ة)  له
 

12 8 97.5 18 28.6 50.9 % 

12 
 دائما

0.73 2.34 3.00 
 ك 157 108 49 314 2.5

 تمنحك والدتك وقتا كافیا لالستماع لمشاكلك
 

13 8 97.5 15.2 33.5 48.8 % 

 3.00 2.42 0.70 دائما 10
 ك 149 109 29 287 35

 والدیك على رأي واحد في توجیه تصرفاتكیتفق 
 

14 10.9 89.1 09 33.9 46.3 % 

 3.00 2.79 0.50 دائما 01
 ك 239 36 12 287 35

 تفاهم والدیك فیما بینهما یشعرك بالراحة
 

15 10.9 89.1 3.7 11.2 74.2 % 

 3.00 2.73 0.59 دائما 03
مناقشتهما لتصرفاتك یشعرك ثناء أهدوء والدیك  ك 248 48 18 314 8

 باالحترام
16 

2.5 97.5 5.6 14.9 77 % 

 2.47 0.66 دائما /
  المتوسط العام

 

إلجابة نظرا لــــ: مبحوث عن ا 35(امتنع  (محذوفة): 35من أمهات المبحوثین متوفیات)،  8مبحوثین عن اإلجابة نظرا لــــ:  8یحمل تعبیر (عدم اإلجابة*) من المبحوثین:( امتنع : مالحظة

  ( األب، األم ) مطلقان) 8من آباء المبحوثین متوفى و  19من أمهات المبحوثین متوفیات،  8
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اللذین یوضحان  -)27)، (26( بدراسة وتحلیل محتویات الجدولین على التوالي رقمي    

ورها في الحد من ودم) األ(األب،  بــــ: الخاصة على عبارات أسلوب الحوارإجابات المبحوثین 

من خالل نتائج العبارات الفردیة التي جاءت  ه،ل ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین

  كالتالي:  

  .تتناقش مع والدیك في أي قرار یتخذاه"": ) 01العبارة رقم (  -

التــــي تنص  )01أن العبارة رقم ( لنــا )؛ یتضح26الجدول رقم (من خالل بیانات       

جاءت في الترتیب الخامس عشر من بین  "هتتناقش مع والدك في أي قرار یتخذ"علــى: 

دور أسلوب الحوار لألب في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ "العبارات الدالة على 

نسب متفاوتة بین البدائل الثالث حیث توزعت إجابات المبحوثین ب، "الممارسین للعنف

أما ، %50.9قدرها: د اختیار البدیل المحاید "أحیانا" للعبارة، إذ تمركزت أعلى نسبة عن

، وفي المرتبة الثالثة % 24.2 بلغت نسبتهمالبدیل "دائما"  الموافقین على هذه العبارة عند

 في فئة عبارةاله صنف هذتإذ  ،%18.3: واألخیرة اختار المبحوثین البدیل "أبدا" بنسبة قدرها

   .2.00 ؤكده الوسیط الحسابي المقدر بـــ:، وهذا ما ی"أحیانا" البدیل المحاید

ین جاءت محایدة نحو هذه یتضح لنا من خالل النسب السابقة أن إجابات المبحوث     

، وهي قیمة متوسطة مقابل تشتت معبر عنه 2.06 بمتوسط حسابي قدر بــــ:العبــارة، 

اإلجابات وتشتتها ما ، تلك النتیجة تدل على عدم تركز 0.67بانحراف معیاري یقدر بـــــ: 

سلوب ألمتوسط عن وجود دور  وهو ما یدلیعني أن الموافقة على هذه العبارة متوسطة، 

 الموضح بهذه العبارة الحوار لألب في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف

   من بین عبارات البعد األول.

أن العبارة رقم  ؛) 26الجدول رقم (  خالل منالموضحة  أظهرت إجابات المبحوثینكما      

عشر من بین  الرابعجاءت في الترتیب  تتناقش مع والدتك في أي قرار تتخذه"") 01(

نف لدى التالمیذ في الحد من ظاهرة الع مدور أسلوب الحوار لأل"العبارات الدالة على 

بدائل الثالث حیث توزعت إجابات المبحوثین بین نسب متفاوتة بین ال الممارسین للعنف"،

مؤیدین أن  %45"دائما" بنسبة قدرت بــــ: للعبارة، إذ تمركزت أعلى نسبة عند اختیار البدیل 

 :ــــــقدرت بــــ بنسبة حیث أجـــاب بعضهم األم تتناقش معهم دائما في أي قرارات تتخذها،

  الثالثة واألخیرة  ، وفي المرتبةأنه "أحیانا" فقط األم تتناقش معهم في أي قرار تتخذه % 39.1



 النتائج وتحلیل البیانات ومناقشة عرض                   الفصل السادس               

258 

  

صنف تإذ  ،%13.4وثین إجابة نفي محتوى هذا البند بالبدیل "أبدا" بنسبة قدرها: اختار المبح

 ، وهذا ما یؤكده الوسیط الحسابي المقدر بـــ:"أحیاناالبدیل المحاید "في فئة  عبارةاله هذ

2.00.  

جابات المبحوثین عند یتضح لنا من خالل قیمة الوسیط الحسابي وتمركز أعلى نسبة إل    

القائلین "دائما"، أن إجابات المبحوثین جاءت محایدة تمیل لإلیجابیة نحو هذه العبارة، وهو 

وهي قیمة متوسطة مقابل تشتت معبر  2.32ما یؤكده المتوسط الحسابي الدال والمقدر بـــ: 

اإلجابات وتشتتها ، تلك النتیجة  تدل على عدم تركز 0.70عنه بانحراف معیاري یقدر بـــــ: 

وهو ما یدل على الدور المتوسط الذي یلعبه ما یعني أن الموافقة على هذه العبارة متوسطة، 

الموضح أسلوب الحوار لألم في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف من 

   .من بین عبارات البعد األولبهذه العبارة 

سلوب الحـــــوار وجـــــود دور متوسط أل السابقـــــة المتمثلة فــــــيانطالقــــــا من النتیجـــــة     

للوالدین (األب أو األم) فــــــي الحد من ظـــاهرة العنف لـــــــدى التالمیذ الممـــــارسین للعنف ومن 

، مــــا یعنــــي أن ـرار یتخذاه "والدیك فــــي أي قــهذه العبــــــــارة التــــي مفادهــــا " مناقشـــــــة خــــالل 

أن األب واألم یمارســان هذا األسلوب فـــي موافقـــــــة المبحوثین علیهـــا متوسطة، فیتبین لنــا 

تربیة األبنــاء بدرجة متوسطة، أي أن هذا األسلوب المعتمد من قبل الوالدین (اآلباء 

في أخرى. ویمكننا في هذا الصدد القول بأن  واألمهات) في تربیة األبناء یتوفر أحیانا وینعدم

هذه النتیجة تتنافر مع أغلب نتائج الدراسات العربیة التي تؤكد هیمنة أسالیب التسلط والعنف 

  1في التربیة المعاصرة.

إن واقع األبناء العنیفین نستشفه مما نراه بأعیننا وما نسمعه من أغلب الوالدین، فالیوم ال    

د إال وهو یشكو سلبیة سلوك أبنائه المراهقین، وما یترتب عنها من تكاد تجلس إلى أح

مشكالت نفسیة واجتماعیة ومدرسیة؛ مما أصبح األبناء مصدر قلق لكثیر من اآلباء 

واألمهات في بیوتهم وخارجها، خاصة إذا اشتكى منهم أطراف أخرى كأساتذتهم أو زمالئهم 

تربویة. وبعد ذكر بعض األمثلة لواقع األبناء أو أعضاء اإلدارة المدرسیة في المؤسسات ال

  وواقع الوالدین، ربما نتساءل ما الحل أو المخرج من هذه الظاهرة الخطیرة وعالجهـــــا؛ اخترنـــا 

                                                 
 .274 ص، مرجع سبق ذكره ،علم االجتماع المدرسيالشهاب،  علي أسعد وطفة، علي جاسم -1
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في أي قرار یتخذاه"؛ على غرار أن المناقشة بالحوار  "مناقشة الوالدین مع أبنائهما أسلوب

  ات تهم شؤون األسرة، كمناقشة األبناء في بعض األمور  بین األولیاء واألبناء فیما یخص قرار 

المتعلقة بالمنزل ونحوه، أو كاستشارتهم في اختیار لون سیارة عندما یرید األب أو األم شراء 

  سیارة، أو في اختیار مكان رحلة والتنسیق لها. 

من المشكالت عبارة عن اجتماع بین اآلباء واألبناء حول عدد  (Discussion)فالمناقشة      

أو قضیة تهم األبناء، ودراستها دراسة مخطط لها ومنظمة، بقصد الوصول إلى حل للمشكلة 

أو اإلهتداء إلى رأي في موضوع ما. ومن مزایا المناقشة الدور اإلیجابي لكل عضو من 

أعضاء األسرة وتدریب األبناء على طرق التربیة السلیمة، واكتساب روح التعاون والدیمقراطیة 

والتفاعل بین اآلباء واألمهات واألبناء، واألبناء بعضهم والبعض اآلخر، وتشمل كل المزایا 

  التي تؤدي إلى تبادل اآلراء واألفكار بین الوالدین وأبنائهم.  

ان اعتماد الوالدین أسلوب المناقشة كأحد أسالیب التنشئة األسریة یعتبر من أهم طرق      

  تكسب التلمیذ سلوكـــات ایجابیــــة فــــي المؤسسة التربویـــــة، حیث تثیر هذه  التربیـــة لألبنــــاء، اذ

النقاشات أیضا إلى تعریف التلمیذ بوجهات نظر متعددة لیختار في النهایة السلوك السوي 

  عن وعي وخبرة. 

ئل تقوم هذه الطریقة في جوهرها على الحوار، فالحوار األسري ما هو إال وسیلة من وسا    

اإلتصـــــال األسري الفعــــال. فمن األهمیــــة القصوى أن یتوافر حوار ایجابـــــي بین أفراد 

األســـرة، فمن خالل الحوار األسري تنمو المشاعر اإلیجابیة داخل األسرة ویتحقق التواصل 

الحوار األسري فــــي  بین أفرادهـــــا، ویساعد علـــــى إشاعة روح المحبة والمودة بینهم، ویســـــاهم

التقریب بین وجهــــــــــات النظر ویتعلم كل فرد من األسرة أهمیة احترام الرأي اآلخر، حیث یعد 

الحوار األسري أساس للعالقات األسریة الحمیمیة ویساعد على نشأة األبناء نشأة سویة 

لثقة في أفراد األسرة صالحة لما یخلق من روح التفاعل االجتماعي مما ینتج من ذلك تعزیز ا

  مما یجعلهم أكثر قدرة على تحقیق طموحاتهم وآمالهم. 

 .یشاركك والدیك في اتخاذ قرارات تهم األسرة"": ) 02العبارة رقم (  -

الحادي  على الترتیب "دك في اتخاذ قرارات تهم األسرةیشاركك وال" هذه العبارة حازت     

أسلوب الحوار لألب في الحد من ظاهرة العنف لدى دور "عشر من بین العبارات الدالة على 

اري قدر ـــــــــــراف معیــــــــانح و 2.25 ي قدر بــــ:ــــابــــبمتوسط حس "ارسین للعنفــــالمیذ الممــــالت
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جاءت اإلجابات للمبحوثین دال علـــــى وجود تشتت في إجابـات المبحوثین، حیث  ،0.77بــــ: 

ـــة ة إجابـــى نسبـــانت أعلــــل، فكـــایدة للبدائـــات المحـــیجابیة واإلجابــــات اإلابتتراوح بین اإلج

من الذین أیدوا محتوى هذه العبارة وأكـــدوا أن األب  %41.6 " بـــ:یجابي "دائماعند البدیل اإل

ائما یشاركهم حیث أجاب بعضهم بأن األب د، دائما یشاركهم فــــي اتخـــاذ قرارات تهم األسرة

 للبدیل المحاید %33.2قدرت بــــ: المرتبة الثانیة بنسبة فــــي اتخـــاذ قرارات تهم األسرة في 

اختیار البدیل "أبدا" في المرتبة ب معارضة هذه العبارة من المبحوثین في حین تم، "أحیانا"

وهذا  "أحیانا"المحاید  البدیلفي فئة  عبارةاله صنف هذتإذ  .%18.6الثالثة بنسبة مقدرة بـــ: 

ى نسبة إجابة كانت إال أنه عند مالحظة أعل. 2.00ما یؤكده الوسیط الحسابي المقدر بـــ: 

، یمكن لنا أن نقول أن إجابات المبحوثین جاءت محایدة تمیل "دائما"یجابي عند البدیل اإل

  یجابیة نحو هذه العبارة.اإل إلى

نتج الدور المتوسط الذي یلعبه أسلوب الحوار لألب سبق یمكن لنا أن نست بناء على ما     

من بین  الموضح بهذه العبارةفي الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف 

  .2.25عبارات البعد األول، والذي یؤكده المتوسط الحسابي لهذه العبارة والذي قدر بــــ: 

في  تشاركك والدتك" )02لعبارة رقم (أن ا المبحوثین في السیاق نفسه أشارت إجابات    

الحادي عشر من بین  ت في نفس الرتبة عند األب؛ بترتیبجاء "اتخاذ قرارات تهم األسرة

في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ  مدور أسلوب الحوار لأل"العبارات الدالة على 

 :ــــــدر بــاري قـــــــراف معیـــــــانح و 2.39 ـــ:ــــــي قدر بــــــــابـــــــبمتوسط حس "ارسین للعنفــــــــالمم

  عند المبحوثین الذین أیدوا مشاركــــــة أمهـــــــاتهم فـــــــي  ةــــ، حیث كانت أعلى نسبة إجاب0.76

المرتبة الثانیة في ، تلتها %55اتخاذ قرارات تهم األسرة باختیارهم للبدیل االیجابي "دائما" بـــ: 

 حیث قدرت بــــ:اجابة بعض المبحوثین حول هذه العبارة بالبدیل المحاید "أحیانا" للبدیل 

بنسبة مقدرة وعارضوا هذه العبارة  البدیل "أبدا" واار من اختلیكون في المرتبة الثالثة  ،25.8%

قیمة ؤكده ت، وهذا ما البدیل اإلیجابي" دائما "في فئة  عبارةاله صنف هذتإذ  .%16.8 بـــ:

یمكن لنا أن نقول أن إجابات المبحوثین جاءت ، مما 3.00 بـــ: ةط الحسابي المقدر الوسی

  .ایجابیة نحو هذه العبارة
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بناء على ما سبق یمكن لنا أن نستنتج الدور القوي أو المرتفع الذي یلعبه أسلوب الحوار      

ح بهذه العبارة من الموضلألم في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف 

  .2.39والذي یؤكده المتوسط الحسابي لهذه العبارة والذي قدر بــــ:  عبارات البعد األول،

ان مشاركة اآلباء واألمهات لألبناء في قرارات تهم األسرة تساهم في التقرب منهم     

یاجات د األبناء على القیام ببعض المسؤولیات كاإلشراف على أمور واحتوتعو  ومحاورتهم،

مع حرص الوالدین علــــى توجیــــه األبنـــاء أثنــــاء  األسرة في حال غیاب األب أو انشغاله.

قناع بأسلوب الحوار واإلمشاركتهم فـــي أمورهم الخاصــة أو األمور التـــي تخص األسرة ككل 

األبناء سلوكات (التوجیه المستمر القائم على الحوار واإلقناع). وتثیر الحاجة للمشاركة لدى 

لى احترام الذات، ویعتبر أسلوب المشاركة مهم لدى األبناء؛ اذ یقوم على إایجابیة تؤدي 

  والمشاركة مع الغیر. تقویة الثقة بالنفس 

ان تعزیز مفهوم مشاركة األبناء للوالدین في قرارات تهم األسرة ینعكس بدوره باإلیجاب     

التي تعتبر من أهم مسؤولیاتها لتحقیق األهداف على التلمیذ في المؤسسة التربویة؛ و 

المنشودة من التعلیم وتحقیق اإلنضباط، وال یتحقق ذلك إال من خالل تعزیز مفهوم العالقات 

 اإلنسانیة واحترام الذات والعاملین وتقدیر اآلخرین والعمل بروح الفریق والمشاركة الجماعیة.

  دیك لتعدیل سلوك غیر مرغوب".تتناقش مع وال" : ) 03لعبارة رقم ( ا -

في المرتبة العاشرة من بین " مع والدك لتعدیل سلوك غیر مرغوب "تتناقشجاءت هذه العبارة    

لحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ دور أسلوب الحوار لألب في ا"العبارات الدالة على 

 0.78 بانحراف معیاري و ،2.33بمتوسط حسابي قدر بـــ: الممارسین للعنف" في البعد األول، 

حیث أفاد المبحوثین في المرتبة األولى بنسبة  دال على وجدود تشتت في إجابات المبحوثین،

بأنهم دائما ما یقوم األب بتأكید هذا األسلوب، تلتها في المرتبة الثانیة للقائلین  %48.1قدرت بـــ: 

انا فقط األب یناقش األبناء في ، أنه أحی%27.6"أحیانا" حیث أجاب معظمهم بنسبة قدرت بـــ: 

تعدیل سلوكات غیر مرغوبة، وفي المرتبة الثالثة كانت إجابة المبحوثین بالبدیل السلبي "أبدا" 

وهذا ما یؤكده  ،دائما""البدیل االیجابي  في فئة  عبارةاله صنف هذتإذ ، %17.7بنسبة قدرت بـــ: 

  . 3.00الوسیط الحسابي المقدر بـــ: 
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ما سبق یمكن لنا أن نستنتج وجود میل ایجابي نحو هذه العبارة فیما یخص  من خالل    

ي الحد ـــــوار لألب فــــــــألسلوب الح قويود دور ــــــــة بوجـــي داللـــــما یعطوثین، ـــــــات المبحـــــإجاب

ارات البعد ـــــارة من عبـــــالموضح بهذه العب من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف

  .2.33، وهو ما یدل علیه المتوسط الحسابي المقدر بــــ: األول

ك تتناقش مع والدت") 03رقم ( العبارة أنأفادت إجابات المبحوثین  نفس المنحىفي     

دور أسلوب "من بین العبارات الدالة على  التاسعةفي المرتبة  "لتعدیل سلوك غیر مرغوب

عد ــي البـــــف "ن للعنفــــدى التالمیذ الممارسیـــــاهرة العنف لــــلحد من ظفي ا موار لألــــــالح

حیث أفاد المبحوثین في  ،0.69بانحراف معیاري  ، و2.49 بمتوسط حسابي قدر بـــ:األول، 

یؤیدون أن األم تتناقش معهم لتعدیل سلوك غیر  "دائما"اإلیجابي المرتبة األولى بالبدیل 

 %28.3 ـــ:ــــدرت بـــة قـــــي المرتبة الثانیة وبنسبــــــ، تلتها ف%58.4 ة قدرت بـــ:ـــــبنسب مرغـــوب

 "أحیانا"، وفي المرتبة الثالثة كانت إجابة المبحوثین للبدیل "أبدا" بنسبة قدرت بـــ:للقائلین 

لوسیط وهذا ما یؤكده ا ،"دائماالبدیل اإلیجابي "في فئة  عبارةاله صنف هذتإذ ، 10.9%

  . 3.00الحسابي المقدر بـــ: 

من خالل ما سبق یمكن لنا أن نستنتج وجود میل ایجابي نحو هذه العبارة فیما یخص     

  د ـــي الحــــف مألسلوب الحوار لأل قوي ومرتفعود دور ــة بوجــي داللـــما یعط ات المبحوثین،ــإجاب

من عبارات البعد  موضح بهذه العبارةال من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف

  .2.49 ، وهو ما یدل علیه المتوسط الحسابي المقدر بــــ:األول

األب قد لعب دورا متوسطا في ، نستنتج أن وثین حول هذا األسلوبحمن خالل آراء المب    

ربما إلى ظهور بعض األسباب رد ذلك ی مناقشة ابنه أو ابنته لتعدیل سلوك غیر مرغوب،

المناقشة مع األبناء و أسلوب الحوار ب أمامه وتمنعه من التواصل مع األبناء تقف عائقا التي

قویا في مناقشة أبنائها دورا ، في حین نجد أن األم قد لعبت ر المرغوبةلتعدیل السلوكات غی

لتعدیل سلوك غیر مرغوب، وهذا یرجع ربما لكون األم درجة التعاطف مع األبناء عندها 

   ، فیشعر اإلبن أو البنت باإلرتیاح وتقبل األم لمناقشة أخطائهم.  أقوى من األب

الحوار األسري وسیلة بنائیة عالجیة، تساعد في حل وفي هذا الصدد نؤكد على أن     

  اء جو أسري ــــ، كما أنه الوسیلة المثلى لبنوال سیما المراهقین كثیر من المشكالت لدى األبناء
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خصیة سلیمة قویة لألبناء، كما أنه یدعم العالقات األسریة بشكل سلیم، ویؤدي إلى تكوین ش

  عام، و منها عالقة اآلباء باألبناء.

    "آداب الحوار عند الحدیث مع الغیر. ك على احترامی"یحثك والد :) 04العبارة رقم (  -

في " ث مع الغیر"یحثك والدك على احترام آداب الحوار عند الحدی :العبارةجاءت هذه      

دور أسلوب الحوار لألب في الحد من ظاهرة "العبارات الدالة على  في ترتیب الثالثةالمرتبة 

بین من  2.73 قدر بــــ:قوي حسابي توسط مف لدى التالمیذ الممارسین للعنف"، بالعن

د عن نــــــات المبحوثیــــــتمركزت إجاب حیث، 0.56اري ـــــــعبارات البعد األول، وبانحراف معی

، وفي المرتبة مؤیدین محتوى هذه العبـــــــارة %73.6 :ــة قدرت بــــــالبدیل "دائما" بأعلى نسب

وفي  %14.6بنسبة  حیث أجاب معظمهم الثانیة كان اختیار المبحوثین للبدیل "أحیانا"

  إذ ، لهذه العبــــارة أبدا"بدیل "اختـــــــــاروا المبحوثین ال % 5.3 ة قدرت بـــ:ـــة وبنسبـــة الثالثـــالمرتب

وهذا ما یؤكده الوسیط الحسابي المقدر  ،"دائماالبدیل اإلیجابي "في فئة  عبارةاله صنف هذت

   .3.00 بـــ:

ایجابیة قویة نحو  جاءت إجابات المبحوثینأن  ما نالحظه من خالل عرض هذه النتائج    

ألسلوب الحوار لألب في الحد من  عقوي ومرتفهذه العبارة، وهو ما یعطي داللة بوجود دور 

من عبـــــارات البعد الموضح بهذه العبارة ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف، 

  .2.73 ، وهو ما یؤكده المتوسط الحسابي لها والمقدر بـــ:األول

تحثك والدتك على احترام آداب " )04( أن العبارة رقمأوضحت إجابات المبحوثین  كما   

في المرتبة الثانیة من بین العبارات الدالة على  هاجاء ترتیب "حوار عند الحدیث مع الغیرال

في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف بمتوسط  مدور أسلوب الحوار لأل

حیث  ،0.57وبانحراف معیاري بین عبارات البعد األول، من  2.74 حسابي قدر بــــ:

من البدائل الثالث بنسبة  ات المبحوثین عند البدیل اإلیجابي "دائما"تمركزت معظم إجاب

البدیل في فئة  عبارةاله صنف هذتإذ ، مؤیدین مضمون هذه العبارة %78.6 قدرت بـــــ:

في المرتبة ها تلی ،3.00مثل التي تالحسابي  وهو ما تؤكده قیمة الوسیط" دائمااإلیجابي "

  یرون أن األب یحث األبناء علــى احترام  والذینن "أحیانا" من القائلی %12.7الثانیة نسبة 
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نصف النسبة السابقة قدرت  وفي المرتبة الثالثة وبنسبة أقل تقاربالحوار مع الغیر،  آداب

نفوا محتوى أن األب یقوم بحثهم على احترام آداب الحوار مع الغیر واختاروا  %6.2بــــ: 

  "أبدا".السلبي لبدیل ا

نا من خالل هذه النتائج أن إجابات المبحوثین جاءت ایجابیة قویة نحو هذه یتضح ل    

ألسلوب الحوار لألم في الحد من ظاهرة ومرتفع  قويالعبارة، وهو ما یعطي داللة بوجود دور 

، وهو ما من عبارات البعد األول العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف الموضح بهذه العبارة

     .2.74ابي لها والمقدر بـــ: یؤكده المتوسط الحس

القبول، وٕاعطاء و بة باع سلوك قوامه المحسلوب بإت؛ یتمیز هذا األDialogueأسلوب الحوار   

قدر كبیر من الحریة، ویقوم األبوان بتلبیة حاجات الطفل، وٕاتباع أسلوب دیمقراطي في 

  1ظي.، وفتح باب النقاش والحوار والتفاعل اللفاإلبنالتربیة، وأخذ رأي 

 اء،ــــات واألبنــــاء واألمهــــاعل بین اآلبـــــي خلق جو متفــــقتضیي ــــة السلوك الدیمقراطــــإن تنمی  

لآلخر المناقشة وحافز یسوده التسامح والحب والحریة والتنافس والتقبل و  تسوده لغة الحوار

ابیة والسلیمة والتغیر في یجكات اإلوالعمل الهادف و السلو واحترام آداب الحدیث مع الغیر 

      تجاه المرغوب.اإل

  یستشیرك والدیك قبل اتخاذ أي قرار یخصك"." :) 05العبارة رقم (  -

من  الرابعةفي المرتبة "  قبل اتخاذ أي قرار یخصك كیستشیرك والد"جاء ترتیب هذه العبارة     

اهرة العنف لدى التالمیذ ـــحد من ظي الـــــدور أسلوب الحوار لألب ف"ى ــبین العبارات الدالة عل

بین عبارات البعد األول، وبانحراف من  2.55 قدر بــــ:" بمتوسط حسابي الممارسین للعنف

 %58.7ما یمثلون "دائما" اإلیجابــــــــي لبدیل كانت أعلــى نسبة ل حیث، 0.64قیمته معیاري 

 بدیلفي حین كانت نسبة ال، همبأنه دائما ما یستشیرههم آباءهم قبل اتخاذ أي قرار یخص

  أنه أحیانا ما یستشیرههم آبـــاءهم قبل اتخـــــاذ أي حیث أجاب بعضهم  %27.3تقدر بــــ: "أحیانا" 

 لبدیلاختار المبحوثین ا %7.5 وبنسبة قدرت بـــ: واألخیرة وفي المرتبة الثالثة ،قرار یخصهم

وهذا ما یؤكده  "،دائماالبدیل اإلیجابي "في فئة  ةعبار اله صنف هذتإذ ، لهذه العبارة "أبدا" السلبي

   .3.00 الوسیط الحسابي المقدر بـــ:

                                                 
، أطروحة  التغیرات اإلجتماعیة و اإلقتصادیة و انعكاساتها على السلطة الوالدیة كما یدركها األبناء في األسرة الجزائریةحمودة سلیمة،  -1

  .152، ص 2013/2014دكتوراه (غیر منشورة)، جامعة بسكرة، 
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ایجابیة قویة نحو هذه  جاءت یتضح لنا من خالل هذه النتائج أن إجابات المبحوثین    

ألسلوب الحوار لألب في الحد من  قوي ومرتفعارة، وهو ما یعطي داللة بوجود دور ــالعب

من عبـــــارات البعد  ى التالمیذ الممارسین للعنف، الموضح بهذه العبارةظاهرة العنف لد

  .2.55 ، وهو ما یؤكده المتوسط الحسابي لها والمقدر بـــ:األول

نفس الرتبة  في "قبل اتخاذ أي قرار یخصك تكستشیرك والد"ت جاء ترتیب هذه العبارة أیضا    

ي ــــــف مدور أسلوب الحوار لأل"ى ــــلعبارات الدالة علمن بین ا عند األب وهـــــي المرتبة الرابعة

 2.60 :ـــقدر بــــ"بمتوسط حسابـــــــي  ارسین للعنفــــــاهرة العنف لدى التالمیذ الممـــــــــــالحد من ظ

دیل لبكانت أعلــــى نسبـــة ل حیث، 0.62اري ـــــانحراف معیــــارات البعد األول وبـــــــــبین عبمن 

فـــي حین ، أي أنهم وافقـــــــوا علــــى هذه العبــارة %65.8 :ــ"دائما" بأعلى نسبة قدرت بــاإلیجـــابـــي 

  أنه أحیانـــــــا ما تستشیرههم حیث أجــــاب بعضهم  %24.5تقدر بــــ: ا" ــبدیل "أحیانكانت نسبــــة ال

كانت  %7.1 ة قدرت بـــ:ـــة وبنسبـــة الثالثــــي المرتبـــوف ،أمهـــاتهم قبل اتخــــاذ أي قرار یخصهم

وهذا ما یؤكده  "دائما"ي فئة ـــف عبارةاله صنف هذتإذ ، لهذه العبارة "أبدا" السلبي إجاباتهم للبدیل

   .3.00 الوسیط الحسابي المقدر بـــ:

یة نحو هذه ایجابیة قو  جاءت یتضح لنا من خالل هذه النتائج أن إجابات المبحوثین    

  في الحد من ظاهرة  مألسلوب الحوار لأل قوي ومرتفعي داللة بوجود دور ـــــارة، وهو ما یعطـــــالعب

، وهو ما من عبــــارات البعد األول العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف، الموضح بهذه العبارة

  .2.60 یؤكده المتوسط الحسابي لها والمقدر بـــ:

أمهاتهم لهم في أمورهم الخاصة قبل إتخاذ ء المبحوثین حول مشاورة آبائهم و رامن خالل آ     

  وا دورا ــــات قد لعبــاء و األمهـأي قرار یخصهم، نجدهم أكدوا هذا األسلوب، معبرین على أن اآلب

وب ایجابیا في تنشئتهم األسریة، یرجع ذلك إلى اإلدراك الفعلي للوالدین ووعیهم بأهمیة أسل

جتماعیة، و یظهر هذا األسلوب الوالدي جلیا في تعزیز الثقة لدى رة في عملیة التنشئة اإلالمشاو 

األبناء، مما یجعلهم أكثر قدرة على تحقیق طموحاتهم وآمالهم، من خالل استشارة األبناء في 

  آراء.و  بعض األمور المتعلقة بهم واستخراج ما لدیهم من أفكار

الحكیمة التي ینبغي أن تتعامل مع أبنائها من خالل هذا  یمكن أن نضرب مثاال عن األمو    

عدم فرض الرأي و  األسلوب بتقدیم المشورة الصالحة ألبنائها المراهقین، بالهدوء واإلیضاح،

  ا المراهق دون رفض وـــي یمكن أن یتقبلهـــة، كـــة موضوعیـــورة بطریقــدة، و تقدیم المشـعلیهم بش
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یساعد المراهق على أن  ما هذان كاتمة أسراره وعدم البوح بها، تكو  إكراه، مع حرصها على أن 

  یفصح لها عما یدور بداخله، وال یكتم عنها ما یعتقد أنه ضمن أسراره.

ألبناء من أهم أسالیب التنشئة أسلوب المشاورة الوالدیة لوعلى غرار ما سبق نستنتج أن     

طائهم حریة الرأي و النظر لدیهم، من خالل إعجتماعیة التي تشعر األبناء بالحب الوالدي اإل

ا فضل في هذا ما یشعرهم أیضا بأن لهم اعتبارا و شأنا كأفراد في األسرة، فالمشاورة لهفیه، و 

  ر المبنــــي على اإلحترام اء بالحواــــالنواحي السلبیة لدى األبنیجابیة و الكشف عن كل النواحي اإل

ي ـــف فختالضرورة تقبل اإل بین الوالدین واألبنـــاء علـــىالمتبادل، أیضا أن یحافظ الحوار 

  الثاني بالحكم.اآلراء، و ذلك بالتشاور، و 

 یأخذ والدیك برأیك إذا رأوا أنه صحیح"." :) 06العبارة رقم (  -

ك برأیك إذا رأى أنه یأخذ والد" ) 06أظهرت إجابات المبحوثین أن هذه العبارة رقم (    

  ب أسلوب الحوار لأل"من بین العبارات الدالة على دور  لترتیب السادسافي  تجاء "صحیح

 ي قدر بــــ:ــــبمتوسط حساب "ارسین للعنفــــي الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممــــف

حیث تمركزت معظم  ،0.64قدره وبانحراف معیاري من بین عبارات البعد األول  2.46

عند  إجاباتهم دائما ما یأخذ األب برأیهم إذا رأوا أنه صحیحالذین كانت  المبحوثین إجابات

البدیل في فئة  عبارةاله صنف هذتإذ ، %50.3 البدائل الثالث بنسبة قدرت بـــــ:بین من 

 ،3.00مثل ي تـــــإلجابات المبحوثین التالحسابي  وهو ما تؤكده قیمة الوسیط "دائمااإلیجابي "

 24 بدیل "أبدا"الثالثة كما فند بال "أحیانا"، وفي المرتبة من القائلین %35.7تلتها نسبة 

  .%7.5مبحوث بنسبة 

تمیل للجانب اإلیجابي أكثر من خالل هذه النتائج أن إجابات المبحوثین إذن نستنتج     

ألسلوب  قوي ومرتفعنحو هذه العبارة، وهو ما یعطي داللة بوجود دور منها للجانب السلبي 

الموضح بهذه د من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف، في الحب الحوار لأل

 .2.46 بـــ:كده المتوسط الحسابي لها والمقدر ، وهو ما یؤ العبارة

في " أنه صحیح تأخذ والدتك برأیك إذا رأت") 06رقم (العبارة أظهرت إجابات كما     

في الحد من ظاهرة العنف  محوار لألدور أسلوب ال"ة على ـــــمن بین العبارات الدالالترتیب الثا

  عدــــارات البـــــــبین عبمن  2.49 ي قدر بــــ:ـــــــــــــبمتوسط حساب "ارسین للعنفــلدى التالمیذ المم
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د البدیل ــــن عنــــات المبحوثیـــــــحیث تمركزت معظم إجاب ،0.61اري ــــــراف معیــانحــــب واألول  

إذ ، %54 البدائل الثالث بنسبة قدرت بـــــ:بین من  مؤیدین هذه العبارة اإلیجابي "دائما"

الحسابي  وهو ما تؤكده قیمة الوسیط" دائماالبدیل اإلیجابي "في فئة  عبارةاله صنف هذت

مؤكدین أن  من القائلین "أحیانا" %37.6تلتها نسبة  ،3.00مثل إلجابات المبحوثین التي ت

الثالثة وبنسبة ضئیلة جدا  ، وفي المرتبةفقط إذا رأت أنه صحیحاألم تأخذ برأیهم أحیانا 

  "أبدا".السلبي كانت للبدیل  %5.9قدرت بــــ: 

تمیل للجانب اإلیجابي أكثر من خالل هذه النتائج أن إجابات المبحوثین إذن نستنتج     

  ألسلوب  ومرتفعقوي ود دور ـــا یعطي داللة بوجـنحو هذه العبارة، وهو ممنها للجانب السلبي 

الموضح بهذه في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف،  مالحوار لأل

  .2.49 ، وهو ما یؤكده المتوسط الحسابي لها والمقدر بـــ:العبارة

تشجیع المراهق رة هو توفر الطمأنینة ألفرادها و إن من أهم الشروط الواجب توافرها باألس    

اجاته، وأال یعمد إلى تخبئتها، و قد یكون هذا التعبیر وحده كافیا في حد على أن یعبر عن ح

  عن أفكاره و آرائه حول بعض الموضوعات. بعض الحاجات من ذلك مثال التعبیرذاته إلشباع 

المراهقة، وكما یرید الشاب  في سنحساسیة من الشاب  في هذا الصدد نجد أن الفتاة أكثرو     

طرح آرائه في ومناقشاته في شتى أمور الحیاة و  ق تصرفاتهن یثبت رجولته عن طریأ

  ا، ترید أن ـــموضوعات تخص األسرة على سبیل المثال...، كذلك الفتاة فهي ترید أن تؤكد أنوثته

أصبحت امرأة، والبد لها من المشاركة في بعض األمور و تشعر هي أیضا بأنها كبرت و 

ا الذكور في ـــــا مثلها مثل إخوانهــــخذ بآرائهتأ أناألسرة  ىـــــة باألسرة، وعلــــالقرارات الخاص

البیت، وواجب األم أن تحاول بشتى الطرق أن ترضى عن هذه النزعة الطبیعیة عند الفتاة، فال 

  إال إذا جاوزت حدود الحشمة. ،تنتقد طریقة اختیارها لمالبسها، أو تصفیف شعرها ...

األمهات األسالیب الخاطئة في تنشئة أبنائهم ب اآلباء و نه لتجنأومن هنا ترى الباحثة     

ة ــــبن عدیم الثقة بهم وبحدیثهم، مما یجعل اإلـــــكإسكاتهم إذا تحدثوا، والسخری" المراهقین،

ه، قلیل الجرأة في الكالم و التعبیر عن رأیه، كذلك احتقارهم و قلة تشجیعهم إذا أخفقوا في ـــبنفس

على الوالدین إیالء  ،"الخجل و الخوف من إبداء آرائهم ووجهة نظرهم مما یولد لدیهم ؛موقف

  وا على واقع ، لكي یتعرف"األخذ برأي األبناء إذا رأوا أنه صحیح" العنایة الخاصة لهذا األسلوب
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الجرأة األدبیة  وتتنمىمعرفة احتیاجاتهم، فتسهل عملیة التعامل معهم، األبناء الخاص بهم و 

  قة في نفوسهم، لكي یتعود األبناء التعبیر عن آرائهم.لدیهم و تزرع الث

  "یترك والدیك الحریة لك في تنظیم وقت مراجعتك لدروسك". :) 07العبارة رقم (  -

دور أسلوب الحوار "في ترتیب العبارات الدالة على  الخامسةهذه العبارة في المرتبة  جاءت     

 ، بمتوسط حسابي قدر بــــ:"لممارسین للعنفلألب في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ ا

أجاب أكبر عدد من  ، حیث0.71بین عبارات البعد األول، وبانحراف معیاري من  2.48

بأنه دائما ما یترك األب الحریة لهم في تنظیم وقت  %56.2 :ــنسبة قدرت بــب المبحوثین

مؤكدین أنه  %25.8 انا" بنسبة"أحیللقائلین  تالمرتبة الثانیة كان بینما، مراجعتهم لدروسهم

 ، أما القائلین "أبدا" جاءتاألب الحریة لهم في تنظیم وقت مراجعتهم لدروسهمأحیانا فقط یترك 

صنف تإذ ، "أبدا"السلبي كانت إجاباتهم للبدیل  %11.5 في المرتبة الثالثة وبنسبة قدرت بـــ:

  .3.00 الوسیط الحسابي المقدر بـــ:كده وهذا ما یؤ  "دائماالبدیل اإلیجابي "في فئة  عبارةاله هذ

ایجابیة قویة نحو  جاءتأن إجابات المبحوثین  من خالل عرض هذه النتائج هالحظا نم    

  ي الحد من ظاهرة ـي داللة بوجود دور كبیر ألسلوب الحوار لألب فـــــارة، وهو ما یعطــــهذه العب

، وهو ما من عبارات البعد األولذه العبارة الموضح بهذ الممارسین للعنف، العنف لدى التالمی

  .2.48 یؤكده المتوسط الحسابي لها والمقدر بـــ:

لك في تنظیم  تترك والدتك الحریة) "07كشفت إجابات المبحوثین أن العبارة رقم ( في حین    

دور "ى ــــارات الدالة علـــي ترتیب العبـــــف السابعةي المرتبة ـــــف جاءت "وقت مراجعتك لدروسك

، "ارسین للعنفــمـــــالمیذ المدى التــــــــاهرة العنف لـــــــي الحد من ظـــــــف موار لألــــــأسلوب الح

 ، حیث0.68بین عبارات البعد األول، وبانحراف معیاري من  2.51 بمتوسط حسابي قدر بــــ:

المرتبة  بینما، ن هذه العبارةمؤكدی %59.3 :ــنسبة قدرت بــب أجاب أكبر عدد من المبحوثین

في المرتبة الثالثة وبنسبة  ، أما القائلین "أبدا" جاءت%28.3"أحیانا" بنسبة للقائلین  تالثانیة كان

البدیل ي فئة ــــف ارةــــــعباله صنف هذتإذ ، كانت إجاباتهم للبدیل "أبدا" %9.9 قدرت بـــ:

  . 3.00 :ـــــي المقدر بــــــسیط الحسابالو ده ـــــا یؤكـــــم " وهذادائمااإلیجــــابــــي "

ایجابیة قویة نحو  جاءتأن إجابات المبحوثین  من خالل عرض هذه النتائج هالحظا نم    

  ي الحد من ــــــفم ألسلوب الحوار لأل دور قوي ومرتفعي داللة بوجود ــــــارة، وهو ما یعطـــــهذه العب
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، وهو ما یؤكده المتوسط لممارسین للعنف، الموضح بهذه العبارةذ اظاهرة العنف لدى التالمی

  .2.48 الحسابي لها والمقدر بـــ:

على تحمل المسؤولیة الخاصة بهم، واحترام  المراهقین االستقاللیة هي تدریب لألبناءان       

شجیع وت ما بین أفراد األسرة من فوارق فردیة،احترام اختالف األمزجة الفردیة و حریة كل فرد و 

  ي ــي واللغوي، والعلمـــــوالوجداني ــــالعقلنمو كل فرد في حدود طاقته ویقصد هنا بالنمو الجسمي و 

نه إات من طریق نموه، فـــــأزیلت المعوقو  ة إذا ما كفلت للطفلـــــي، والشك أن الحریــــجتماعواإل

    یأخذ في النمو إلى أن یصل إلى النضج.

 حسبفي اإلطار النظري للدراسة الحالیة، قد أشرنا إلى مفهوم االستقاللیة في هذا المجال      

بن یشعر أن الوالدان یتمثل في أن اإل" ستقاللیة بأنه:عن أسلوب اإل "إیهاب عیسى المصري"

ختیار في ن یكون له اإلأیسمحان له بحریة الخروج من المنزل، أو في اختیار أصدقائه، و 

  1"ستقالل و الحریة.نه یتمتع بقدر متوازن من اإلأمالبسه، بمعنى  طریقته في العمل و اختیار

توفیر أكبر "األمهات الذین یتركون الحریة ألبنائهم النجاز بعض األمور مثل: إن اآلباء و     

حترام ى اـــــة إلــــاجـــــي لدیهم الحــــ، تنتم"ة الدروســــــي تنظیم وقت مراجعــــة فـــــقدر من الحری

اجعة الدائمة، وعدم منحه فرصة بن المراهق بالمر لذات، فالضغوط المستمرة واإلكراه على اإلا

ه ال ـــــبن یشعر بأنار المالبس...، یجعل اإلـــة أو اللعب أو اختیـــــختیار و تنظیم وقت المراجعاإل

مما  ؛ن الدراسةیستطیع تقریر األشیاء بنفسه، وهذا یولد لدى التلمیذ مشاعر اإلحباط و النفور م

  السلوكیة.وقوع في بعض المشكالت المدرسیة و یؤدي إلى ال

 المراهقین األم أن یطلبا من أبنائهملى احترام الذات، یجب على األب و لتنمیة الحاجة إو    

عطائهم المزید من المسؤولیات بعد النجاح االقیام ببعض األعمال التي فیها بعض المسؤولیة، و 

بالقیام بأمور معینة یهم جزوها ومنهم المكافأة على ذلك، وعدم اإللحاح علفي األعمال التي أن

  الجسمیة.العقلیة و  مو إمكاناته مأو تفوق قدراته مرغما عن إرادته

 ن الكثیر من األبناءیسمحوا لهم بالتفكیر المستقل، ألوعلى الوالدین أن یطمئنوا أبناءهم و    

  ة ـــــي التخطیط لتنظیم وقت مراجعـــــالتصرف فة التفكیر و ــــیحق أن یكون لهم حری نه الأیعتقدون 

  

  
                                                 

   .28إیهاب عیسى المصري، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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ة ــــي تنظیم وقت مراجعــــاء فــــدى األبنـــدروسهم بنفسهم، وهذا ال یعزز التفكیر المستقل ل

توجیهات خاصة یضبط بها األبناء من قبل الوالدین، وال دروس، مهما كانت هناك من قواعد و ال

 المراهقین أبنائي كیف لي أن أشعر"األمهات أن یسألوا أنفسهم اآلباء و  ذا، لكن علىجدال في ه

باعتمادهم على العدید من ، "استقاللیة في تنظیم وقت مراجعة دروسهمباألمان لیفكروا بحریة و 

  جل تحسین مستواهم الدراسي.أالوسائل من الطرق و 

   ."في الوسط المدرسي تتناقش مع والدیك حول السلوك العنیف"  :) 08العبارة رقم (  -

في  "ــــي الوسط المدرسيتتناقش مع والدك حول السلوك العنیف ف"هذه العبــارة  جاءت   

الترتیب السادس عشر وهي المرتبة األخیرة من بین العبارات الدالة على دور أسلوب الحـــــوار 

ین للعنف، بأضعف متوسط حسابي دى التالمیذ الممــــــارســــــلألب فـــــي الحد من ظاهرة العنف ل

بین متوسطات عبارات البعد األول في مقابل تشتت معبر عنه بانحراف معیاري  2.03قدر بــ: 

، تلك النتیجة تدل على عدم تركز اإلجابات وتشتتها؛ ما یعني أن الموافقة على 0.80یقدر بـــــ: 

ة المحایدة "أحیانا" بأعلى نسبة حیث اتفق المبحوثین على اختیار اإلجاب هذه العبارة متوسطة

من  %31.1، تلتها مباشرة في المرتبة الثانیة وبنسبة قریبة جدا قدرت بـــ: %34.5مقدرة بـــــ: 

مبحوث  90فند ، وفي المرتبة الثالثة مؤیدین هذه العبارة یجابي "دائما"الذین اختاروا البدیل اإل

ي ــــف ارةــــعباله صنف هذتإذ  .ي "أبدا"ــــدیل السلبالبمعبریــــن عن ذلك ب %28نسبة ب هذه العبارة

یتبین لنـــــا  ،2.00 در بـــ:ــي المقـــــده الوسیط الحسابـــ، وهذا ما یؤك" أحیانا" البدیل المحـــــاید فئة

من خـــالل هذه النسب وجــــود میـــل محاید في إجابات المبحوثین نحو هذه العبارة، وهو ما یؤكده 

  .2.03لمتوسط الحسابي المقدر بــــ: ا

ما یمكن أن نستنتجه من قیمة المتوسط الحسابي وجود دور متوسط ألسلوب الحوار لألب      

الموضح بهذه العبارة من بین عبارات في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف 

    البعد األول.

بة إجابات األب وهي الرتبة األخیرة السادس عشر كما أشارت إجابات المبحوثین بنفس رت    

من بین  "السلوك العنیف في الوسط المدرسي تتناقش مع والدتك حول"للعبارة التي مفادها: 

العبـــــــارات الدالة علــــى "دور أسلوب الحوار لألم في الحـــــد من ظاهرة العنف لــــدى التــــــالمیذ 

بین متوسطـــــات عبـــــارات البعد  2.11أضعف متوسط حسابــــي قدر بـــــــ: الممــــارسین للعنف "بــ

  ، تلك النتیجة تدل على 0.80األول، فـــــي مقــابل تشتت معبر عنه بانحراف معیـــــاري یقدر بـــــ: 
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عدم تركز اإلجابات وتشتتها؛ ما یعني أن الموافقة على هذه العبارة متوسطة، حیث اتفق 

حوثین على اختیار اإلجابة اإلیجابیة "دائما" مؤیدین هذه العبارة بأعلى نسبة مقدرة بـــــ: المب

من  %34.2، تلتها مباشرة في المرتبة الثانیة وبنسبة قریبـــــــة جدا من السابقة قدرت بـــ: 37.3%

ول السلوك العنیف الذین اختاروا البدیل المحاید "أحیانا"؛ بأنه أحیانا ما تتناقش معهم أمهاتهم ح

   .%26.1في الوسط المدرسي، وفي المرتبة الثالثة جاءت نسبة البدیل السلبي "أبدا" بنسبة قدرها

ي المقدر ــــــالوسیط الحسابا یؤكده ـــــوهذا مالبدیل "أحیانا" ي فئة ـــــــف ارةــــــعباله صنف هذتإذ   

بات المبحوثین جاءت محایدة نحو هذه یتبین لنا من خالل هذه النسب أن إجا ،2.00 بـــ:

   .2.11العبارة، وهو ما یؤكده المتوسط الحسابي المقدر بــــ: 

ما یمكن أن نستنتجه من قیمة المتوسط الحسابي وجود دور متوسط ألسلوب الحوار لألم     

رات الموضح بهذه العبارة من بین عبافي الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف 

  البعد األول.

االعتداء بمختلف العنف و  من السلوكات المتسمة بمظاهر نحراف والوقایة من اإل نإ    

، مرورا بكافة مؤسسات التنشئة المدرسةمن األسرة و  ایحتاج إلى مناخ تربوي آمن بدء ه،ــأشكال

  جتماعیة األخرى.اإل

یر الجودة و الرفاهیة النفسیة ن المناخ التربوي اآلمن، یساعد على تطو أومن غیر شك      

  لدى كل المتعلمین القادمین إلى المدرسة.

ن الحوار یعتبر عامال أساسیا هم، ألئوأبنا ولتحقیق ذلك البد من تفعیل الحوار بین األولیاء    

  ر اء األمو ـــــى أولیـــــإذ یجب عل"رعایتهم، والمراهقین و  الــــــفي التواصل بینهم، وفهم حاجات األطف

مناقشتهم في موضوع العنف المدرسي، كما یجب علیهم أیضا المراهقین و  التحدث مع أبنائهم

زیارة مؤسساتهم التربویة للتعرف على أهم المشكالت التي تعتریهم داخل المؤسسة التربویة من 

 المشرفین علیهم، كما یجب أن یتعلم التالمیذ منذ الصغر "خالل آراء أساتذتهم أو المدیرین...

أن علیهم جزء من المسؤولیة نحو حمایة أصدقائهم الذین العنف، و  في منع اأن لهم دور 

ي یتعرضون للعنف، حیث أن الصمت في التعامل مع العنف یؤدي إلى عدم وضوحه، وقلما یأت

األبناء في العنف و بخیر، ولهذا فالبد من التحدث والحوار والمناقشة بین أولیاء األمور و 

  ة ــــــحدید المطالب الخاصن یكون لهم دورا في تأوى الفرد ومحیطه الخارجي، و مشاكله على مست
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ي التعامل مع ــــا فــالمجتمع من برامج مواجهة العنف، ویعد ذلك عامال أساسیبالتالمیذ و 

امل مع مثل هذه ــــى التعــــــى أن تكون لدیهم قدرة علــــالمیذ إلــــاج التــــالمشكلة، حیث یحت

أولیاء أمورهم على األسالیب التي تمكنهم من التعبیر و ف، والى أن یتفقوا مع أساتذتهم و لمواقا

  1الكشف عن العنف.

على تحقیق التوازن و  في العنف یساعد بشكل كبیر بهذا فإن دور أولیاء األمورو      

افة بین الوالدین ــــة، حیث أن تقریب المســــى نتائج ایجابیـــنضباط االنفعالي الذي یؤدي إلاإل

الموعظة، یساعد على اقتالع أصول وأبنائهم من خالل محاورتهم ومناقشتهم بالنصح واإلرشاد و 

                      العنف.

یتفق مع ما جاء في اإلطار النظري للدراسة الحالیة فیما یخص دور اآلباء في وهذا     

سیكولوجیة ": في كتابه "العظیم حسین طه عبد"ا مواجهة العنف لدى التالمیذ، التي وضحه

العنف ، إذ یشكل اآلباء جزء جوهري وضروري في برامج الوقایة من "المدرسيالعنف العائلي و 

ي منع ــبالتالي یتعین علیهم المساعدة فیهتمون بحیاة أبنائهم، و  أنهم داخل المؤسسة التربویة، إذ

یتحدد دور اآلباء في ة من العنف والتهدید، و ئة مدرسیة آمنة خالیالمساهمة في إیجاد بیو العنف 

ضباط بالمدرسة و نلموضوعات مع أبنائهم مثل أمور اإلهذا الصدد في مناقشتهم العدید من ا

مان التي تتخذها المدرسة في الوقایة من العنف، فاآلباء یجب علیهم معرفة إجراءات األمن واآل

  2تقدیم الدعم و المساندة للمدرسة.ه األمور و هذ

  ك حول التحكم في النفس عند الغضب".یینصحك والد" :) 09العبارة رقم (  -

ة ــالمرتب في ."ینصحك والدك حول التحكم في النفس عند الغضب" جاء ترتیب هذه العبارة   

اهرة العنف ــــــــي الحد من ظــــــــدور أسلوب الحوار لألب ف"ة على ــــارات الدالـــمن بین العب الثامنة

ارات البعد من بین عبــ 2.45 :ــدر بــــــــــق"بمتوسط حسابي  ارسین للعنفــدى التالمیذ الممــل

ل كانت أعلى نسبـة للموافقیــن علــــــى هذا البند بالبدیــــ حیث، 0.72ــاري انحراف معیـــاألول، وب

ول التحكم فـي النفس عند ، مؤكــدین أن األب ینصحهم دائما ح%54.3مقــــدرة بـــــــ:  "دائما"

  ةــي المرتبة الثالثة بنسبــوف ،%26.7تقدر بــــ: بدیل "أحیانا" فــي حــــین كــــــانت نسبـــة ال، الغضب

                                                 
  .241 مرجع سبق ذكره، ص ،استراتیجیات و برامج مواجهة العنف و المشاغبة في التعلیمن، سالمة عبد العظیم حسین، طه عبد العظیم حسی -1

  . 232،233، ص ص 2007 ، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة،سیكولوجیة العنف العائلي و المدرسيطه عبد العظیم حسین،  - 2
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 البدیل اإلیجابي في فئة عبارةاله صنف هذتإذ ، كانت إجاباتهم للبدیل "أبدا" %12.4 قدرت بـــ: 

  .3.00المقدر بـــ: وهذا ما یؤكده الوسیط الحسابي  "،دائما"

جاءت تمیل هذه العبارة التي حول نتائج إجابات المبحوثین عرض من خالل  ما نالحظه     

   قوي ومرتفعود دور ـــي داللة بوجــــــوهو ما یعط ،للجــــــانب اإلیجابـــي أكثر منهـــا للجـــانب السلبـــي

  لتالمیذ الممارسین للعنف، الموضح ألسلوب الحوار لألب في الحد من ظاهرة العنف لدى ا 

بـــ:  ةالمتوسط الحسابي المقدر دعمته قیمة ما  ذلك، و من بین عبارات البعد األول بهذه العبارة

2.45.  

ك حول التحكم في النفس تنصحك والدت") 09رقم ( العبارة أندلت إجابات المبحوثین  كما     

في  مات الدالة على دور أسلوب الحوار لألمن بین العبار  السادسةفي المرتبة  "عند الغضب

بین من  2.52بمتوسط حسابي قدر بـــــ:  الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف

لبدیل "دائما" بأعلى كانت أعلى نسبة ل حیث، 0.68وبانحراف معیاري  عبارات البعد األول

"أحیانا" المحاید بدیل ـــــي حین كـــــانت نسبــــة الف، مؤكــــدین هذه العبارة %61.2 :ــة قدرت بــــنسب

السلبي كانت إجاباتهم للبدیل  %10.2 وفي المرتبة الثالثة وبنسبة قدرت بـــ: ،%26.1تقدر بــــ: 

وهذا ما یؤكده الوسیط الحسابي  "،دائماالبدیل اإلیجابي "في فئة  عبارةاله صنف هذتإذ ، "أبدا"

جاءت تمیل للجانب هذه العبارة حول إجابات المبحوثین  أن نالحظهما  .3.00المقدر بـــ: 

 قوي ومرتفعوهو ما یعطي داللة بوجود دور  هذه العبارة،ل اإلیجابي أكثر منها للجانب السلبي

في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف، الموضح بهذه  مألسلوب الحوار لأل

           2.52بـــ:  ةالمتوسط الحسابي المقدر دعمته قیمة ما  ذلك، و د األولمن بین عبارات البع العبارة

للسعي إلى تأكید الذات بسعیه لتأكید ذاته، وما من شك في أن  یرتبط غضب المراهق      

سا ومعرضا أكثر من هذا ما یجعل المراهق حسابعا حادا في المراهقة، و ستقاللیة طاوتحقیق اإل

  العنف.سواه للغضب و 

في ن یكون شكاكا باآلخرین، و تظهر في استعدادات المراهق أل لها أنكما یمكن     

  1افتراضه لسوء نوایاهم وخبثهم.

  

  
                                                 

  . 80، المرجع السابق، ص نفن التعامل مع المراهقی ،فهد خلیل زاید -1



 النتائج وتحلیل البیانات ومناقشة عرض                   الفصل السادس               

274 

  

ذلك من األخالقي؛ و  جتماعي واإل الرئیسي في تكوین الفرد النفسي ویعد الوالدان العامل و      

أیضا القیام  واألمهات عین على اآلباءیت ؛ لذاي األسرةــــة المتبع فــــة األسریـــخالل نمط التنشئ

یجابیة و المالئمة أمام نمذجة السلوكیات اإل؛ جابات السلوكیة تجاه أبنائهم مثلبعدد من االست

ألسالیب السویة في التعبیر عن األبناء، إذ یتعین علیهما أن یكونوا قدوة لهم و یعلمونهم ا

ٕاحباطاتهم نحو تعبیر عن غضبهم و حاشى األبناء النفعاالت، والسیما الغضب حتى یتاإل

، في كتابه "طه عبد العظیم حسین"اآلخرین بطریقة مؤذیة لفظیا أو جسمیا، هذا ما وضحه 

عندما تحدث عن دور اآلباء في مواجهة العنف لدى  "المدرسيسیكولوجیة العنف العائلي و "

  1التالمیذ، وهذا ما تطرقنا إلیه في اإلطار النظري لدراستنا الحالیة.

العنف  یجابي على خفض سلوكإأن التدریب على إدارة الغضب له تأثیر  مما ال شك فیه،    

نفعاالت بطریقة مالئمة، وفي التدریب والعدوان لدى التالمیذ وزیادة تقدیر الذات والتعبیر عن اإل

على إدارة الغضب یتعلم التالمیذ استراتیجیات هامة مثل مهارات حل المشكالت التي تمكنهم 

اط، ولهذا تستهدف برامج التدریب ـــــــاإلحبة مواقف القلق و ــــغضبهم عند مواجه يـــن التحكم فم

ضع ن یإٔادراك اتجاهات اآلخرین، و ة القدرة لدى التالمیذ على فهم و ى إدارة الغضب تنمیـــعل

 و الة الجسمیةــــكونوا على وعي بالحتعلم التالمیذ أن یالفرد نفسه في مكان اآلخرین و 

ة التالمیذ على تعلم ضبط الذات والتحكم في مساعدعندما یواجهون الغضب و ة لدیهم ــــــنفعالیاإل

  2في التدریب على إدارة الغضب.غضبهم، و 

وعلیه یتضح لنا أهمیة دور األسرة والسیما الوالدین في المتابعة المستمرة من نصح و      

  والغضب والمراقبة المستمرة للتصرفات  نفوالع العدوان أضرارتوجیه عن فوائد التسامح و 

وهنا البد من استخدام التعزیز والمكافأة للتشجیع عن  ،المراهق بنوالسلوك الذي یظهره اإل

  بتعاد عن التصرفات السلبیة.اإل

بن منذ الصغر حتى یصل مرحلة القدوة الحسنة تعتبر أهم الوسائل قاطبة في إقناع اإل    

  ات ــلیست قادمة إلیها من خارجها، و تفریغ الطاققیة في داخل النفس و ة ذاتیة ومنطالنضج قناع

                                                 
   .333، مرجع سبق ذكره، ص سیكولوجیة العنف العائلي و المدرسيطه عبد العظیم حسین،  -1
 مرجع سبق ذكره، ص ص ،سالمة عبد العظیم حسین، استراتیجیات و برامج مواجهة العنف و المشاغبة في التعلیمطه عبد العظیم حسین،  -2

219 ،220.   
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غیر ضارة تساهم مساهمة فعالة في إبعاد  االت نافعة أوالمراهق في مجالتلمیذ الفائضة عند 

  السلوكات التي تتسم بالعنف. الغضب و عنالمراهق 

  مشكالتك بنفسك".یفسح والدیك لك المجال إلیجاد الحلول ل": ) 10العبارة رقم (  -

في المرتبة  "ال إلیجاد الحلول لمشكالتك بنفسكیفسح والدك لك المج" جاءت هذه العبارة    

ي الحد من ــدور أسلوب الحوار لألب ف"الثانیة عشرة من بین عبارات البعد األول الدالة على 

وهي قیمة  ،2.21ـــ: ـــي قدر بـــــــــبمتوسط حساب "ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف

، تلك النتیجة تدل على 0.70متوسطة في مقابل تشتت معبر عنه بانحراف معیاري یقدر بـــــ: 

عدم تركز اإلجابات وتشتتها؛ ما یعني أن الموافقة على هذه العبارة متوسطة، یتبین من خالل 

نا" بنسبة قدرها: یل المحاید "أحیا) توزع أعلى نسب اإلجابة للبد26(بیانات الجدول رقم 

للبدیل "دائما"، وجاء في المرتبة الثالثة  %34.5 كما أفاد المبحوثین بنسبة قدرها: ،44.1%

أي أنهم نفوا بأن األب یفسح لهم المجال إلیجاد الحلول  للبدیل "أبدا" %14.9واألخیرة وبنسبة 

ما یؤكده الوسیط  وهذا "أحیانا"البدیل المحاید في فئة  عبارةاله صنف هذتإذ  .لمشكالتهم

  .2.00الحسابي المقدر بـــ: 

بناء على ما سبق یمكن لنا أن نستنتج الدور المتوسط ألسلوب الحوار في الحد من ظاهرة     

الموضح بهذه العبارة من بین عبارات البعد األول. هذا  ،العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف

   .2.21الذي قدر بــــ:  یؤكده المتوسط الحسابي ما

ال إلیجاد تفسح والدتك لك المجكشفت إجابات المبحوثین على أن العبارة "وفي هذا الشأن     

جاءت في المرتبة الخامسة عشرة من بین عبارات البعد األول الدالة  "الحلول لمشكالتك بنفسك

 "دور أسلوب الحوار لألم في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف"على 

  اري ــــــــي قیمة متوسطة مقابل تشتت معبر عنه بانحراف معیـــوه 2.23بمتوسط حسابي قدر بـــ: 

أن درجة الموافقة على و ، تلك النتیجة تدل على عدم تركز اإلجابات وتشتتها 0.71یقدر بـــــ: 

  إلجابة توزع أعلى نسب ا -)27هذه العبارة متوسطة. یتبین لنا من خالل بیانات الجدول رقم (

 للبدیل %38.2نسبة قدرها: ، كما أفاد المبحوثین ب%43.5 :للبدیل المحاید "أحیانا" بنسبة قدرها

  ممن  "أبدا" السلبـــي للبدیل %15.8ة ـــة واألخیرة وبنسبــ"دائما"، وجاء في المرتبة الثالث اإلیجابي

وهذا ما یؤكده الوسیط  "أحیانا"البدیل المحاید في فئة  عبارةاله صنف هذت إذ. نفوا هذه العبارة

  .2.00الحسابي المقدر بـــ: 
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بناء على ما سبق یمكن لنا أن نستنتج الدور المتوسط ألسلوب الحوار لألم في الحد من     

ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف، الموضح بهذه العبارة من بین عبارات البعد 

   .2.23والذي یؤكده المتوسط الحسابي األول، 

بن المراهق إیجاد جتماعیة إلى سماح الوالدین لإلا األسلوب الوالدي في التنشئة اإلیشیر هذ   

ه وحسن ــــه وقدراتــــحلول لمشاكله بنفسه، وذلك حتى یتمكن المراهق من إبراز جمیع طاقات

جیه تفكیره، ویتسنى للوالدین عندئذ إصالح ما یمكن إصالحه من السلوك غیر السوي، و تو 

  المراهق التوجیه الحسن.

 "عامر مصباح"هذا ما یتفق مع ما جاء في اإلطار النظري للدراسة الحالیة، حیث عبر     

النوع من  إذ یتیح هذا ؛جتماعیةنوع من أسالیب التنشئة اإل"بأنها:  "االستقاللیة"عن أسلوب 

والثقة في  تقدیر ذاته،و طفل مجاال واسعا إلبراز شخصیته جتماعیة للاألسلوب في التنشئة اإل

درب یتكال علیهم في حل مشاكله. كما اإل مأنینة وعدم الخوف من اآلخرین أوالطالنفس و 

ستقاللیة وتنمى فیه اإل ،علیها التدبر في األشیاء ثم الحكمفل على التفكیر الواعي والعمیق و الط

  1"المواقف.الخیارات و  ستقاللیة في الرأي، وتحدید اإل في الشخصیة، و

عتماد على النفس وعدم ا في تدریب األبناء منذ الصغر اإلیظهر هذا األسلوب الوالدي جلی    

تكال على غیرهم في حل المشاكل، وال یتأتى ذلك إال بالحوار البناء، فالحوار عادة مكتسبة اإل

یراتها یناقشونها، ولها تأثهم و ءأبنابلورتها عندما یتقبلون آراء دورا في ترسیخها و  یؤدي األهل

األبناء و  ستقالل، فالحوار بین اآلباءاإل مرحلة التكامل و ٕایصاله إلىئته و تنشعلى نمو الطفل و 

اء ـــاور األبنــــــام، فعندما یتحــــنسجاإل سبیل التفاهم و ىــــاح الذي یوصلهم إلـــة المفتـــیعتبر بمثاب

به، أو عن ما یشغلهم و ما  ما یشعرونیعبرون عن ما یدور بداخلهم و  مع والدیهم، إنما

ا ـــــى إلیهــــي یسعــــات التـــستقاللیة من أهم الحاجلیه، كما إن الحاجة إلى تحقیق اإلیحتاجون إ

ترك الحریة لألبناء "األمهات أن یولوا أهمیة لهذا األسلوب و  المراهق منذ الصغر، فعلى اآلباء

اء، یجب أن تكون ــــي یمنحها الوالدان لألبنــــ، إال أن الحریة الت"في إیجاد حلول لمشاكلهم

ار الفاشل الذي یقوم على الفرض ة على الحوار كما ذكرنا سابقا، ال على الحو ــــة مبنیــــمنضبط

اء ــــي الذي یراه اآلبــــالنهو  اء، أو بأسلوب األمرــــالمعاندة من األبن، و األمهاتو  التحكم من اآلباءو 

   يــــــفل ـهو األفض
                                                 

   .97، 96 ص مرجع سبق ذكره، ص ،نشئة االجتماعیة واالنحراف االجتماعيالت عامر مصباح، -1
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مرحلة المراهقة) و لالنطالق ( األبناء یرون أنها سنل عمرهم، و في كل مراحو  تربیة األبناء

  فرصته لالستقالل...و الخروج عن الثابت و المعتاد و  الثورة

م یتدبرون أمور حیاتهم وأفضل وسیلة للتعامل مع األبناء في سن المراهقة، هي أن تتركه    

لیس معنى هذا أن یمتنع الوالدان عن تقدیم لصغیرة، و بأنفسهم وبخاصة في مثل المشاكل ا

خف وقعا على نفوسهم، فالبد أـهم، ولكن معناه أن یقدم لهم النصائح و لكن بصورة ل نصائح

سألوهم بعد هذا األمهات أوال، ثم یو  أیضا على األبناء أن ینصتوا إلى اقتراحات و حلول اآلباء

ریقة أخرى، فاالبن المراهق في هذا السن بإمكانه أن أرادوا حل المشكلة بط عن رأیهم فیما لو

  یقدر الرأي الجدید الصائب الذي حاول جاهدا أن یصل إلیه، ثم وجد مساعدة من والدیه.

  ك لكل ما تقوله".ییتسع صدر والد" : ) 11العبارة رقم (  -

دور أسلوب " ة علـــــــىبین العبـــــــارات الدالـ ة التاسعة منـــارة في المرتبــجاءت هذه العب   

للبعد األول " ن للعنفــــدى التالمیذ الممارسیــــاهرة العنف لــــــد من ظـــي الحـــوار لألب فــــالح

 2.37بمتوسط حسابي قدره  "یتسع صدر والدك لكل ما تقوله"الموضح بهذه العبارة 

"دائما"  اإلیجابيیل أعلى نسب اإلجابة عند البد تمركزت ، حیث0.67وبانحراف معیاري 

  ة أقل ـــة وبنسبـــي المرتبة الثانیــــا فـــ، تلته%44.7: ــبنسبة قدرت بــوالموافقین على هذه العبــارة 

یتسع صدره لكل ما  مؤكدین أن األب أحیانا ما %38.5 كانت للبدیل "أحیانا" قدرت بــــ:

  ."أبدا" السلبي كانت إجاباتهم للبدیل %10.2 وفي المرتبة الثالثة وبنسبة قدرت بـــ: ،یقولوه

السابقة أن إجابات المبحوثین نحو هذه العبارة جاءت محایدة  خالل النتائج یتبین من     

ي داللة ــما یعط، 2.00ـ: ــــي المقدر بـــــــالوسیط الحسابما یؤكده وهو تمیل إلـــــى اإلیجابیة، 

  لحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین ألسلوب الحوار لألب في ا متوسطبوجود دور 

    وهو ما یؤكده المتوسط الحسابي  من بین عبارات البعد األول، الموضح بهذه العبارة للعنف 

  .2.37لها والمقدر بـــ: 

بین العبارات الدالـــة علـــــى  من خامســـةجاءت هذه العبارة في المرتبة الوفي نفس المنحى    

  " ن للعنفـــــــدى التالمیذ الممارسیـــاهرة العنف لــــــد من ظـــي الحــــــــف موار لألـــــــــالح دور أسلوب"

بمتوسط حسابي قدره  ،""یتسع صدر والدتك لكل ما تقولهللبعد األول الموضح بهذه العبارة 

 لبندالموافقة على هذا ا أعلى نسب إجابة تمركزت ، حیث0.61 وبانحراف معیاري 2.54

  انت ـــة أقل كـــــي المرتبة الثانیة وبنسبـــــا فـــــ، تلته%58.4: ــة قدرت بــــــعند البدیل "دائما" بنسب
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 قدرت بـــ:ضئیلة جدا وفي المرتبة الثالثة وبنسبة  ،%32.9 "أحیانا" قدرت بــــ:المحاید للبدیل 

البدیل اإلیجابي في فئة  عبارةال هصنف هذتإذ ، "أبدا" السلبي كانت إجاباتهم للبدیل 6.2%

   .3.00وهذا ما یؤكده الوسیط الحسابي المقدر بـــ:  "دائما"

السابقة أن إجابات المبحوثین نحو هذه العبارة جاءت ایجابیة خالل النتائج یتبین من     

قوي ما یعطي داللة بوجود دور ، 3.00الوسیط الحسابي المقدر بـــ: ما یؤكده وهو قویة 

 في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف مألسلوب الحوار لألفع ومرت

   .2.54الموضح بهذه العبارة وهو ما یؤكده المتوسط الحسابي لها والمقدر بـــ: 

یشیر هذا األسلوب الوالدي إلى الحاجة إلى التقبل؛ التي یمكن صیاغتها في أنها حاجة     

بأنه مقبول  بنا الكره واإلعراض، ویرضیها شعور اإلالحب والعطف ویهددهیرضیها 

یهددها شعوره بأنه منبوذ أو مضطهد أو غیر مرغوب فیه، ولذلك فان عدم ومرغوب فیه و 

  إشباع هذه الحاجة یؤدي إلى فقدان االبن لألمن و الطمأنینة.

ن، مقبوال كما مقبوال من الوالدین و من اآلخریي حاجة إلى أن یكون مرغوبا فیه و فالطفل ف     

  القول أو ـــا بــــي الصغر نبذا صریحــــالهم فــــاء من ینبذون أطفــــات أو اآلبـــــه، ومن األمهــــــهو لذات

في تهدیده  بالفعل، ومن مظاهر نبذ الطفل كراهیته و إهماله أو مقاطعته أو خصامه و اإلسراف

  .وعقابه والسخریة منه

النمو السلیم، ویتم ذلك من خالل محبته وتفهم احتیاجاته  ل یؤدي إلىإن تقبل الوالدین للطف    

تعلم حسب قدرته وتوجیهه بحنان یروف المناسبة لكي ینمو ویتطور و تهیئة الظالمختلفة، و 

  1ستحسان عندما ینجز أي عمل.اإل ، ومكافأته بالمدح وحزم عندما یخطئواحترام و 

ریة بین الوالدین واألبناء والتي تقوم على أساس من ألسومما الشك فیه أن جودة العالقات ا    

ى النمو ـــــــتساعد عل المشاعر،ار و ــــــلتشجیع على التعبیر عن األفكاالحب والدفء والتقبل و 

   .قل مشاركة في العنفأالسلوك السوي لدى األبناء، ومن ثم یصبحون و 

ستماع، لتكوین شخصیة تجید اإل م هو بدایةالحدیث معهأن االستماع إلى األبناء و  كما    

  اع ــــستما أن اإلـــــارة اآلخرین، كمـــــــمات واستشالمعلو افة و ـــفرصة التزود بالثق اءــــــوذلك یعطي األبن

  

  
                                                 

   .64، 63، ص ص 2014، دار الوفاء، اإلسكندریة، دلیل األسرة في أصول التربیة ،طلعت محمد آدم -1
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حترام المتبادل، ف یساعدهم على التخلص من الخجل والقدرة على التفكیر وتعلم اإلاء سو ــــلألبن

  هم في أنفسهم.وهي عناصر هامة في بناء ثقت

  یعاملك والدیك كصدیق لهما".": ) 12العبارة رقم (  -

ك كصدیق یعاملك والد" )؛ یتضح لنا أن هذه العبارة26من خالل بیانات الجدول رقم (      

دور أسلوب الحوار لألب "ى ــــــة علــي المرتبة الثالثــــة عشرة من بین العبارات الدالـــــ. جاءت ف"له

ـي قدره: ــحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف" للبعد األول بمتوسط حسابــــي الــــف

، تلك 0.79ي قیمة متوسطة مقابل تشتت معبر عنه بانحراف معیاري مقدر بــــ: وهـــ ؛2.18

. ة على هذه العبارة متوسطةـــا وأن درجة الموافقـــالنتیجة تدل على عدم تركز اإلجابات وتشتته

حیث توزعت إجابات المبحوثین من التالمیذ الممارسین للعنف على البدائل الثالثة المتاحة 

ما یعاملهم آباءهم  دائمابأنه  عند المبحوثین الذین أكدوا ةكانت أعلى نسبة ایجابیو للعبارة، 

رة ، وجاء في المرتبة الثانیة اختیار البدیل المحاید للعبا%39.1بنسبة قدرها: كأصدقاء لهم 

ة ـــة الثالثـــي المرتبـــــ، وجاء ف%32ــ: ــــ"أحیانا" بنسبة قریبة جدا من نسبة البدیل دائما قدرت بــ

وهذا ما  "أحیانا" المحاید البدیلفي فئة  عبارةاله صنف هذتإذ  .%22.4ة القائلین "أبدا" ــــــنسب

أن نقول أن إجابات  یمكن لنا ،من خالل هذه النسب، 2.00یؤكده الوسیط الحسابي المقدر بـــ: 

  جاءت ایجابیة تمیل إلى المحایدة نحو هذه العبارة. المبحوثین

في  لألببناء على ما سبق یمكن لنا أن نستنتج الدور المتوسط الذي یلعبه أسلوب الحوار      

من بین عبارات  الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف الموضح بهذه العبارة

  .2.18بــــ: والذي یؤكده المتوسط الحسابي لهذه العبارة والذي قدر  لبعد األول،ا

جاءت في المرتبة  "اتعاملك والدتك كصدیق له"بینت إجابات المبحوثین أن العبارة كما      

  اهرة العنف ــــــفي الحد من ظ معشرة من بین العبارات الدالة على دور أسلوب الحوار لأل لثةالثا

في مقابل تشتت ، 2.34 التالمیذ الممارسین للعنف للبعد األول بمتوسط حسابي قدره:لدى 

  .0.771 قدره:معبر عنه بانحراف معیاري 

حیث توزعت إجابات المبحوثین من التالمیذ الممارسین للعنف على البدائل الثالثة المتاحة     

، %50.9ة قدرها: ــــي "دائما" بنسبــــــیجابل اإلعند البدی ةـــــى نسبة ایجابیــــــللعبارة، حیث كانت أعل

  اء ـــــ، وج%28.6 وجاء في المرتبة الثانیة اختیار البدیل المحاید للعبارة "أحیانا" بنسبة قدرت بــــ:
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البدیل اإلیجابي في فئة  عبارةاله صنف هذتإذ  .%18في المرتبة الثالثة نسبة القائلین "أبدا" 

  .3.00ده الوسیط الحسابي المقدر بـــ: وهذا ما یؤك"دائما" 

و هذه من خالل هذه النسب یمكن لنا أن نقول أن إجابات المبحوثین جاءت ایجابیة نح     

المتمثلة في أعلى نسبة من بین البدائل یجابي "دائما" ذلك ما نتبینه من نسبة البدیل اإل، و العبارة

    الثالثة.

 القوي والمرتفع الذي یلعبه أسلوب الحوار لألمتنتج الدور بناء على ما سبق یمكن لنا أن نس    

من بین عبارات  في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف الموضح بهذه العبارة

  .2.34 بــــ:ابي لهذه العبارة والذي قدر ، والذي یؤكده المتوسط الحسالبعد األول

عني احترام الذات اإلنسانیة لألبناء، فال نفرض علیهم ت؛ احترام الرأي اآلخرو ثقافة الحوار    

آراءنا و إنما نساعدهم على أن تتأصل فیهم هذه العادة الحمیدة لیتمتعوا بثمار نتائجها عبر 

مساهمتهم في الحوار، وعندئذ تتحقق الصورة الجمیلة التي رسمها المثل الشعبي عن مستقبل 

ابنك خاویه)، أي اتخذه أخا لك، وتعامل معه في إطار  إذا كبر( العالقة بین اآلباء و أبنائهم

ن یكون ألالمراهق الواثق بوالدیه أمیل ف المفهوم، فتتحول عالقة البنوة إلى عالقة صداقة.

العنیفین في الثانویة قد معظم المتمردین و  خضوعیا من نظیره المتشكك بهم، كما وجد أن

  لوالدین.سر تغلب فیها عالقات الشك بین اأانحدروا من 

أبنائهم تختلف من سن إلى سن، ففي الطفولة ة الصدیقین بین الوالدین و مظاهر عالقكما أن    

الصبر لمناقشة األسئلة قة تبدأ في الصبر على السخافات و تبدأ في المالعبة...، وفي المراه

  مق و الغباء.حواألمهات تافهة أو دالة على ال التي یظنها اآلباء

لثقة التي تستمد من اد المفاتیح الضروریة في الحیاة و حأاألبناء بین الوالدان و  الصداقةوعلیه ف   

ین تنعدم ة حــــان الزمان بین كل صدیقین، فال صداقــاحترامهم للصغار، وهما معنیثقة الكبار و 

سراره، یصنع من األب الذي یجعل ابنه موضع ثقة وحافظ ألف حترام.الثقة، أو حیث یختفي اإل

المبادئ یجابیة التي رسخها له و ن أبا ناجحا في المستقبل، ویضمن استمراریة القیم اإلبهذا اإل

  الحسنة التي علمها لولده في األجیال القادمة.

 یمنحك والدیك وقتا كافیا لالستماع لمشاكلك".": ) 13العبارة رقم (  -

والدك وقتا كافیا  "یمنحك )؛ أن هذه العبارة26یتبین لنا من خالل بیانات الجدول رقم (   

  دور أسلوب "جاءت في الترتیب الرابع عشر من بین العبارات الدالة على" لإلستماع لمشاكلك
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للبعد األول بمتوسط  "الحوار لألب في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف

  اري قدره:ـــــبانحراف معیابل تشتت معبر عنه ــــــة مقــــي قیمة متوسطـــــوه؛ 2.12ي قدره: ــحساب

، تلك النتیجة تدل على عدم تركز اإلجابات وتشتتها وأن درجة الموافقة على هذه 0.75 

  العبارة متوسطة. 

أن أعلى نسبة اختیار تمركزت عند  -)26كما یتبین لنا من خالل بیانات الجدول رقم (     

أي أنه أحیانا ما یمنحهم آباءهم وقتا  ؛%39.1البدیل المحاید "أحیانا" بنسبة إجابة قدرت بـــ: 

ة قدرت بـــ: ــــ، بینما جاء في المرتبة الثانیة وبنسبة تقارب السابقكافیا لإلستماع لمشاكلك

ه صنف هذتإذ  "أبدا". للبدیل السلبي %21.4ابي "دائما"، وبنسبة ــــیجللبدیل اإل 32.9%

  .2.00یؤكده الوسیط الحسابي المقدر بـــ:  وهذا ما "،أحیانا"البدیل المحاید في فئة  عبارةال

وهذا ما یؤكده المتوسط من خالل ما سبق یتضح لنا أن إجابة المبحوثین جاءت محایدة،     

، والذي یشیر للدور المتوسط الذي یلعبه دور أسلوب 2.12الحسابي الدال والمقدر بـــــ: 

الموضح بهذه مارسین للعنف، الحوار لألب في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الم

  العبارة من بین عبارات البعد األول.

ك وقتا كافیا تمنحك والدت"وفي نفس السیاق جاءت إجابات المبحوثین نحو العبارة    

عشر من بین العبارات الدالة على دور  الثالثجاءت في الترتیب  "تماع لمشاكلكسلإل

دى التالمیذ الممارسین للعنف للبعد األول في الحد من ظاهرة العنف ل مأسلوب الحوار لأل

  .0.73وبانحراف معیاري قدره:  2.34 بمتوسط حسابي قدره:

 أن أعلى نسبة موافقة على هذه العبارة -)25كما یتبین لنا من خالل الجدول رقم (   

 تاءــــــما جبین، %48.8 "دائما" بنسبة إجابـــــــة  قدرت بـــ: يـــــدیل االیجابـــــتمركزت عند الب

 للبدیل السلبي %15.2للبدیل المحاید "أحیانا"، وبنسبة  %33.5نسبة  ةـــــة الثانیـــــالمرتبـــــــي ف

، وهذا ما یؤكده الوسیط الحسابي "دائما"یجابي البدیل اإلفي فئة  عبارةاله صنف هذتإذ  "أبدا".

  .2.50: المقدر بـــ

وهذا ما ت المبحوثین جاءت ایجابیة تمیل للمحایدة، من خالل ما سبق یتضح لنا أن إجابا   

الذي یشیر للدور القوي والمرتفع الذي  ، و2.34یؤكده المتوسط الحسابي الدال والمقدر بـــــ: 

یلعبه أسلوب الحوار لألم في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف من 

  الموضح بهذه العبارة.



 النتائج وتحلیل البیانات ومناقشة عرض                   الفصل السادس               

282 

  

على مواجهة المشكالت  البن المراهقاما ایجابیا في مساعدة ااألسرة إسهتسهم      

، و اكتساب القدرة على حل هذه المشكالت إال عن طریق أسلوب الحوار الذي یتبناه ةالحیاتی

ستماع لمشاكلهم، وال یتم ذلك إال اء، من خالل منحهم وقتا كافیا لإلالوالدان في تنشئة األبن

اإلصغاء التام لكل ما یقولونه، الستیعاب ما یحدث لهم بالحدیث مع األبناء واالستماع و 

احترام الذات بن المراهق بیقة حواریة تشاركیة، حتى یشعر اإلومحاولة حل مشاكلهم بطر 

  اهتمام والدیه.والرغبة في الحصول على انتباه و 

بین الحین واآلخر، لكي تتحقق  جتماعات األسریةولتحقیق ذلك البد من ضرورة اإل     

ات ــــي أوقــــــم البعض فـــراد األسرة مع بعضهـــا، البد أن یجتمع أفــــتماسك كیانهیة األسرة و عضو 

  جتماعات األسرة:ا ومن أهم أهداف ،ةــــمنتظم

  1خوة و تصفیة الخالفات أوال بأول.حل المشكالت التي تنشأ بین اإل -

ي قد تواجهه في مستقبل حیاته، و على إبداء الرأي في المشكالت الت بن المراهقتدریب اإل -

  بالتالي یستطیع طرح الحلول االیجابیة.

إلى فعل أو كالم، وهو ما یسمى بتنطیق المشاعر، تجلس  المراهقین تحویل مشاعر األبناء -

في هذا الوضع، وهي  ینغیر مرتاح منهأنك تدرك أ، و منك حزین على حالهأ مو تشعره ممعه

  2.مالبدء في محاولة إیجاد حل لمشكلته على متشجیعهفي ذلك و  متشاركه

 یتفق والدیك على رأي واحد في توجیه تصرفاتك".": ) 14العبارة رقم (     

في " على رأي واحد في توجیه تصرفاتك یتفق أبوك مع أمك"جاء ترتیب هذه العبارة      

من ظاهرة  الترتیب الثامن من بین العبارات الدالة على دور أسلوب الحوار لألب في الحد

من بین عبــــارات  2.45 العنف لدى التالمیذ الممــــارسین للعنف، بمتوسط حسابــــي قدر بــــ:

  أجــــاب أكبر عدد من المبحوثین بالموافقــــة علــى أن  ، حیث0.65البعد األول وبانحراف معیاري 

 بینما، %47.2 :ــقدرت بــنسبة آباءهم یتفقون مع أمهاتهم على رأي واحد في توجیه تصرفاتهم ب

في المرتبة الثالثة  ، أما القائلین "أبدا" جاءت%34.5"أحیانا" بنسبة للقائلین  تالمرتبة الثانیة كان

دائما وهذا البدیل اإلیجابي في فئة  عبارةاله صنف هذتإذ ، %7.5قدرت بـــ: ضئیلة جدا وبنسبة 

  . 3.00 الوسیط الحسابي المقدر بـــ:ما یؤكده 

                                                 
   .151ص: ، مرجع سبق ذكره، فن التعامل مع المراهقینفهد خلیل زاید،  -1

   .135 ، ص2012، دار النفائس، الجزائر ،1ط ،ألطفالفن التعامل مع افهد خلیل زاید،  - 2
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ایجابیة قویة نحو  جاءتأن إجابات المبحوثین  من خالل عرض هذه النتائج هالحظا نم     

ألسلوب الحوار لألب في الحد من  قوي ومرتفعوهو ما یعطي داللة بوجود دور  ؛هذه العبارة

من بین عبارات البعد ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف، الموضح بهذه العبارة 

     .2.45یؤكده المتوسط الحسابي لها والمقدر بـــ: وهو ما األول، 

 العاشر من بین الترتیب يـــفجاءت  )14رقم ( العبارةالمبحوثین أن  أیضا أظهرت إجابات    

ف لدى التالمیذ اهرة العنـــفي الحد من ظ مأسلوب الحوار لأللدالة علـــى دور ارات اـــــالعب

بین عبارات البعد األول، وبانحراف من  2.42 بــــ:بمتوسط حسابي قدر الممارسین للعنف 

 أجاب أكبر عدد من المبحوثین بالموافقة على هذه العبارة بالبدیل "دائما" ، حیث0.67معیاري 

، أما %33.9ا" بنسبة ــ"أحیانللقائلین  تالمرتبة الثانیة كان بینما، %46.3 :ــنسبة قدرت بــب

 عبارةاله صنف هذتإذ ، %09 ــ:ــــــقدرت بـ ضئیلة الثالثة وبنسبةي المرتبة ـف القائلین "أبدا" جاءت

  . )3.00(الوسیط الحسابي المقدر بـــ: وهذا ما یؤكده  "دائماالبدیل اإلیجابي "في فئة 

ایجابیة قویة نحو هذه  جاءتأن إجابات المبحوثین  من خالل عرض هذه النتائج هالحظا نم   

في الحد من ظاهرة  مألسلوب الحوار لأل قوي ومرتفعوجود دور العبارة، وهو ما یعطي داللة ب

وهو ،  من بین عبارات البعد األول العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف، الموضح بهذه العبارة

  .2.42ما یؤكده المتوسط الحسابي لها والمقدر بـــ: 

أو عدم  شئة األبناء،في تن ختالف في األسالیب المعتمدة من قبل األب أو العكساإلان     

  وجود طریقة موحدة معتمدة بین األبوین تنعكس سلبا على النشء.

تفاق في المعاملة الوالدیة بنمط متناسق ومتكامل عتماد على أسلوب اإللذا على الوالدین اإل     

جتماعیة، بما یجعل األبناء ال ه في معاملة األبناء وتنشئتهم اإلوغیر متعارض بین عناصر 

ذا من شأنه أن یؤدي إلى وه. ا وتعارضا في سلوك والدیه نحوهمأن هناك تناقض یشعرون

  الثقة فیما یتلقاه من أبویه.بن، و انسجام واتساق في نمو شخصیة اإل

ل عدم ، من خال"تساقبأسلوب اإل"ویعرف هذا األسلوب كما أشرنا إلیه في اإلطار النظري     

عطونها إلى أوالدهم من حین آلخر، وأنهم یتبنون قواعد النصائح التي یتغییر اآلباء للتوجیهات و 

  األبناء على حد سواء. كما یمیل اآلباء و ، تحكم سلوك الوالدین و ثابتة یسیرون علیها في األسرة
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اتفاق  هناك انسجام و األحوال. و األمهات إلى معاملة األبناء بطریقة واحدة في كل الظروف و

  1"ال یكذب الفعل القول.بین ما یقولونه وما یفعلونه، ف

األم و  على وجوب أن یكون هناك اتفاق بین األب" صالح الراشد"وفي نفس السیاق یؤكد     

حدهما لتوه أعلى عدم قیام أي طرف منهما، بتوجیه رسالة تربویة مخالفة للرسالة التي وجهها 

أو توجیه رسالة  إلى األبناء خاصة أمامهم، وفي حال خطأ أحد الطرفین أو فرض عقوبة معینة

بین  تفاقبن لذلك، ویجب اإلخر خاطئة یجب عدم لفت انتباه اإلتربویة معینة یراها الطرف اآل

بن لتأكید القیم والنظر داخل البیت وحمایة اب لتصرفات اإلالعقاألبوین على نوعیة الجزاء و 

  ن األب أاألم فقط، و ة من جانب ــالتربییكون العقاب و  بن من التذبذب في هذا العقاب، أما أناإل

     األب في توجیه االبن. األم و ثانوي في تنشئة أبنائه، فهذا ال یرقى إلى المطلوب في التعاون بین 

یجب أن یتفقا الوالدان على طریقة واحدة في التربیة فال یصح أن یأخذ أنه  ترى الباحثة ولذا    

التدلیل. وتربیة األبناء تقع على عاتق طریقة التساهل و  القسوة، و تأخذ األمطریق الشدة و  األب

ى الخلق ــــعلاء ــــــة األبنـــــاح تربیــــا على نجـــا معـــــــاألم ویتفقو  ا، فلیتعاون األبــــالوالدین مع

حدهما دون اآلخر، وأال یترك األب األم أالدین، فالوالدان یكمالن بعضهما البعض، وال یقوم و 

الحب یسودها التفاهم و  ینشأ األوالد تنشئة سلیمة في ظل عالقة أبویة وحدها تربي أبناءها حتى

  فیزید ذلك من ثقة األبناء في أنفسهم.

  تفاهم والدیك فیما بینهما یشعرك بالراحة".": ) 15العبارة رقم (  -

في المرتبة  "ع أمك فیما بینهما یشعرك بالراحةتفاهم أبوك م" جاء ترتیب هذه العبارة     

دور أسلوب الحوار لألب في الحد من ظاهرة العنف لدى "من بین العبارات الدالة على األولى 

، وذلك ألن أعلى قیمة للمتوسط الحسابي كان لهذه العبارة والذي قدر "التالمیذ الممارسین للعنف

أعلى تمركزت  ، حیث0.47اري ـــــــوبانحراف معی ،بین عبارات البعد األولمن  2.82 ـــ:ـــــبـ

   :ــ"دائما" بأعلى نسبة قدرت بــ اإلیجابي عند البدیلعلى هذه العبارة  المبحوثینموافقة جابات إ

وفي المرتبة  ،%9.6وفي المرتبة الثانیة كان اختیار المبحوثین للبدیل "أحیانا" بنسبة ، 76.4%

  صنفتإذ ، "أبدا"ــــي السلبـاتهم للبدیل ـــــانت إجابـــك % 3.1 قدرت بـــ:ضئیلة جدا الثالثة وبنسبة 

  . )3.00(وهذا ما یؤكده الوسیط الحسابي المقدر بـــ: "،دائماالبدیل اإلیجابي "في فئة  عبارةاله هذ

                                                 
   نقال عن الموقع االلكتروني السابق. ،"اختالف اآلباء و األمهات في التربیة، كارثة على األبناء. " ،صالح راشد - 1



 النتائج وتحلیل البیانات ومناقشة عرض                   الفصل السادس               

285 

  

ایجابیة قویة نحو هذه جاءت یتضح لنا من خالل هذه النتائج أن إجابات المبحوثین      

لحوار لألب في الحد من ألسلوب ا قوي ومرتفع جداما یعطي داللة بوجود دور وهو العبارة، 

وهو ما یؤكده المتوسط  ،الموضح بهذه العبارةالممارسین للعنف، ظاهرة العنف لدى التالمیذ 

  .2.82 الحسابي لها والمقدر بـــ:

فیما  أمك مع أبوك" تفاهم  )15( أن العبارة رقم المبحوثینأظهرت إجابات وفي هذا الشأن     

دور "ى من بین العبـــــارات الدالـــة علـــي الترتیب األول ـــــــف أیضا جاءتبینهما یشعرك بالراحة "

، وذلك ألن أعلى "في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف مأسلوب الحوار لأل

 بین عبارات البعد األولمن  2.79 قیمة للمتوسط الحسابي كان لهذه العبارة والذي قدر بــــ:

عند البدیل المؤیدین هذه العبارة  تمركزت إجابات المبحوثین ، حیث0.50وبانحراف معیاري 

ان اختیار المبحوثین للبدیل ـــــــة كـــــي المرتبة الثانیـــــــوف، %74.2: ــى نسبة قدرت بـــــــ"دائما" بأعل

جاباتهم كانت إ %3.7ـــــ:وفي المرتبة الثالثة وبنسبة قدرت بـــ، 11.2% قدرها "أحیانا" بنسبة

وهذا ما یؤكده  ،ا"دائمالبدیل اإلیجابي "في فئة  عبارةاله صنف هذتإذ ، "أبدا"السلبي  للبدیل

  .3.00الوسیط الحسابي المقدر بـــ: 

ایجابیة قویة نحو هذه جاءت یتضح لنا من خالل هذه النتائج أن إجابات المبحوثین      

في الحد من  مألسلوب الحوار لأل ي ومرتفع جداقو ود دور ــــي داللة بوجـــما یعطوهو العبارة، 

من بین عبارات البعد  الموضح بهذه العبارةالممارسین للعنف، ظاهرة العنف لدى التالمیذ 

  .2.79 وهو ما یؤكده المتوسط الحسابي لها والمقدر بـــ: ،األول

یعتبر و  بن،السلوك غیر السوي لإلرا هاما في تشكیل السلوك السوي و تلعب األسرة دو    

ي ظهور العنف داخل المؤسسة التربویة، ـــحد العوامل الهامة التي قد تسهم فأاق األسري ــــالسی

متنفسا، وقد  فیها ولدیه الكثیر من المشكالت األسریة، قد یجد  ثانویةفالتلمیذ حین یأتي إلى ال

  .لمؤسسة التربویةینتقل العنف من داخل األسرة إلى ا

ى ـــال إلــــاإلخوة الكبار أن ال یعرضوا األطف ب على الوالدین أوى ضوء ذلك یتوجوعل  

ي على ـــثر سلبأا له من ــــي تدور داخل األسرة، وذلك لمـــــــات التـــــــاهدة نماذج من النزاعــمش

یتمثل في تعلیم األطفال طرقا سلبیة لحل النزاعات ومنها السلوك العدواني، فالبیئة اء و ــاألبن
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جتماعي تنمي لدى الطفل الشعور باألمن و بالتالي الیة من النزاعات وذات الطابع اإلریة الخاألس

  1استقرار الذات.

تعزى هذه النتیجة إلى أنه قد لعب األولیاء دورا فعاال وقویا في المحافظة على  ومن هنا   

سلوكات العنف، وال  استقرار وتماسك األسرة، من خالل إبعاد أبنائهم عن كل ما یوترهم ویولد لهم

یعد أمرا في غایة األهمیة، حیث ال تتضارب اآلراء الذي األب لتفاهم بین األم و یتأتى ذلك إال با

على نفسیة األوالد،  اء، وهذا له تأثیر كبیرـــمام األبنحدهما أأة ـــبین األبوین فیضعف ذلك شخصی

بین األبوین یتنمى لدى  التفاهم، وبویظل معهم في حیاتهم حتى بعد أن یصبحوا آباء و أمهات

  المراهق الشعور باألمن الداخلي واستقرار الذات.

  "هدوء والدیك أثناء مناقشتهما لتصرفاتك یشعرك باالحترام". :) 16العبارة رقم (  -

في المرتبة  "لتصرفاتك یشعرك باالحترام "هدوء والدك أثناء مناقشته جاء ترتیب هذه العبارة      

دور أسلوب الحوار لألب في الحد من ظاهرة العنف لدى "بین العبارات الدالة على الثانیة من 

وبانحراف  بین عبارات البعد األولمن  2.73 بمتوسط حسابي قدر بــــ: "التالمیذ الممارسین للعنف

عند البدیل اإلیجابي  المؤیدین لهذه العبارة حیث تمركزت معظم إجابات المبحوثین ،0.57معیاري 

البدیل في فئة  عبارةاله صنف هذتإذ ، %74.2 ما" من البدائل الثالث بنسبة قدرت بـــــ:"دائ

تلتها  ،3.00مثل إلجابات المبحوثین التي تالحسابي  وهو ما تؤكده قیمة الوسیط" دائمااإلیجابي "

ابقة نصف النسبة الس من القائلین "أحیانا"، وفي المرتبة الثالثة وبنسبة أقل تقارب %13.4نسبة 

            "أبدا".السلبي كانت للبدیل  %5.9 قدرت بــــ:

ة نحو هذه ـــة قویـــات المبحوثین جاءت ایجابیــــائج أن إجابــــیتضح لنا من خالل هذه النت    

ألسلوب الحوار لألب في الحد من ظاهرة  قوي ومرتفعالعبارة، وهو ما یعطي داللة بوجود دور 

، وهو ما یؤكده المتوسط الحسابي لها رسین للعنف، الموضح بهذه العبارةلمماالعنف لدى التالمیذ ا

  2.73والمقدر بـــ: 

هدوء والدتك أثناء مناقشتها " )16أن العبارة رقم (بینت إجابات المبحوثین  في نفس المنحى    

دور "ة على ـــــدالارات الـــــالعب في ترتیب الثالثـــةي المرتبة ـفجاءت  لتصرفاتك یشعرك باالحترام"

توسط مف لدى التـــالمیذ الممارسین للعنف"، باهرة العنــــــي الحد من ظــــــف مأسلوب الحوار لأل

تمركزت  حیث، 0.56وبانحراف معیاري  ،بین عبارات البعد األولمن  2.73 حسابي قدر بــــ:
                                                 

   .182خالد عز الدین، مرجع سبق ذكره، ص  -1



 النتائج وتحلیل البیانات ومناقشة عرض                   الفصل السادس               

287 

  

، %77: ــبأعلى نسبة قدرت بــ عند البدیل "دائما" الموافقین على هذه العبارة إجابات المبحوثین

ة ــــــوفي المرتب، %14.9 "أحیانا" بنسبةالمحاید وفي المرتبة الثانیة كان اختیار المبحوثین للبدیل 

في  عبارةاله صنف هذتإذ ، "أبدا" السلبي كانت إجاباتهم للبدیل %5.6: ة قدرت بــــة وبنسبــــالثالث

  .3.00 یؤكده الوسیط الحسابي المقدر بـــ: وهذا ما"، دائماالبدیل اإلیجابي "فئة 

ایجابیة قویة نحو هذه  جاءت إجابات المبحوثینأن  ما نالحظه من خالل عرض هذه النتائج   

اهرة ـــي الحد من ظــــف موار لألــــألسلوب الح قوي ومرتفعود دور ــي داللة بوجـــــارة، وهو ما یعطــــالعب

الموضح بهذه العبارة، وهو ما یؤكده المتوسط الحسابي لها  ین للعنف،العنف لدى التالمیذ الممارس

  .2.73 والمقدر بـــ:

ي تشكیل عامل مهم فله معاملة الوالدین  طریقةو  لعالقة التي تنشأ بین الوالدین والطفلإن نوع ا    

ب والقبول الشخصیة المستقلة لالبن الطفل، إذ ترى الباحثة أن العالقات واألسالیب المشبعة بالح

هم، في حین یثق فیح شخصا محبا لغیره ویتقبل اآلخرین و یصبوالثقة تساعد الطفل على أن ینمو و 

ى تنشئة األبناء، مثل إذا كان األب ــــا علـــاألسالیب غیر السویة للوالدین تؤثر سلبالعالقات و 

یرة الخوف انعكس ذلك بیه، أو أنه إذا وجد في أسرة األم فیها كثبأعصبیا البد أن یتأثر الطفل 

  على حالته النفسیة.

أسلوب التحقیر واالزدراء و   ه معاملة قاسیة واستخدموا معوالدیه بن من قبل وٕاذا عومل اإل    

د الفعل النواهي له، فانه ردو و  الصراخ ورفع الصوت عند إصدار األوامریر والسخریة، و هشالت

أن الكبار ة التصرفات واألفعال الالسویة، و القهم، ومن ذلك ظاهر أخستظهر في سلوك األبناء و 

أن یتحدى أكثر و ن من توجیه الدعوى لإلبن أل عندما یصرخون في وجه األبناء ال یفعلون أكثر

قتراب منها عن األشیاء التي ال ینبغي له اإل بتعادأكثر، فاإلبن سیتعلم اإل یستمر في السلوك السیئ

  .بالتعلیم المتدرج و لیس بالصراخ في وجهه

أن یتحكموا في سلوكیات أبنائهم الالسویة، بالتحلي  ولیاءومن هنا نرى أن من واجب األ   

على الجرأة  یتربواتى ینشأ األبناء على اإلستقامة و المعاملة الحسنة مع أبنائهم، حالعالیة و باألخالق 

المستمر بالتوجیه   رام. وال یتأتى ذلك إال بالتالي یشعروا أنهم ذو تقدیر واحتواستقالل للشخصیة، و 

ئمة على األدب و األبناء عبارات تخفف من األسلوب العصبي قا كتلقینالمبني على الحوار، 

   ."لو سمحت، أرجو منك، من فضلك... "حترام مثل: اإل
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ین، وحتى لو شعروا أن یبقوا هادئ اآلباء واألمهاتبن على وفي مواجهة غضب اإل     

من أن ال یعبروا عن غضبهم بشكل عنیف، لذا و نفعال أمامهم، باإلستیاء منه، علیهم بعدم اإل

األم إلى غرفتها، بن وحده في غرفته أو تذهب ن، كأن یترك اإلباألفضل ابتعاد الوالدان عن اإل

  .ثنان، ومن بعدها یناقشان المشكلة بهدوءإلى أن یهدأ اإل

  :لثانیةاالفرضیة بیانات عرض وتحلیل  -2-2

الثانیة كاآلتي: "ألسلوب العدل الذي یعتمده الوالدین داخل األسرة جاء نص الفرضیة      

دور فعال في الحد من ظـــاهرة العنف لدى التالمیذ الممــــــارسین له"؛ سیتم عرض إجابــــات 

المبحـــوثین نحــــو هذه الفرضیة، من خالل ترتیب العبارات وفق أعلى قیم للمتوسط الحسابي، 

 الثانيالبعد تت والذي یمثله اإلنحراف المعیاري في كل عبارة من عبارات ووفق أقل قیم للتش

   ).29)، (28الثانیة، كما هو موضح في الجدولین على التوالي رقمي: (فرضیة لل
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  : عرض وتحلیل بیانات الفرضیة الثانیة 2-2

  رة في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین له:) یبین إجابات المبحوثین حول دور أسلوب العدل لألب داخل األس28جدول رقم (

 الرتبة
درجة 

 الموافقة

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي
 الوسیط

عدم 

 *االجابة
 المجموع

 البدائـــــــــــــــــل
 الرقم العبارات

 دائما  أحیانا أبدا

 3.00 2.82 0.47 دائما 02
 ك 258 32 11 301 21

 17 لدك لك و الخوتك احتیاجاتك الدراسیةیلبي وا
6.5 93.4 3.4 9.9 80.1 % 

 3.00 2.61 0.63 دائما 03
 ك 206 72 23 301 21

 18 یوفر والدك الجو المناسب في البیت لمساعدتك و اخوتك على الدراسة
6.5 93.5 7.1 22.4 64 % 

 3.00 2.83 0.45 دائما 01
 ك 261 30 10 301 21

 19 رص والدك على االهتمام بمستقبلك ومستقبل اخوتكیح
6.5 93.4 3.1 9.3 81.1 % 

 3.00 2.55 0.68 دائما 05
 ك 200 68 33 301 21

 20 یتابع والدك جمیع تصرفاتك و تصرفات اخوتك
6.5 93.5 10.2 21.1 62.1 % 

 3.00 2.54 0.66 دائما 07
 ك 186 84 27 297 25

 21 مع اخوتك فان والدك یحكم بالعدل بینكمإذا تشاجرت 
7.8 92.3 8.4 26.1 57.8 % 

 3.00 2.54 0.67 دائما 06
 ك 189 79 29 297 25

 22 یعدل والدك في مصروف الجیب لك والخوتك حسب متطلبات كل منكم
7.8 92.2 09 24.5 58.7 % 

 3.00 2.38 0.74 دائما 09
 ك 159 93 45 297 25

 23 یفرق والدك بین الذكور و االناثال 
7.8 92.3 14 28.9 49.4 % 

 2.00 2.23 0.76 أحیانا 11

 ك 128 110 59 297 25

 24 یعدل والدك بینك و بین اخوتك في توزیع مهام اعمال البیت

7.8 92.3 18.3 34.2 39.8 % 

 3.00 2.46 0.70 دائما 08
 ك 173 89 35 297 25

 25 الدك في اسلوب المعاملة بین االبناءال یفرق و 
7.8 92.2 10.9 27.6 53.7 % 

 2.00 2.25 0.79 أحیانا 10
 ك 139 93 65 297 25

 ال یفضل والدك االبن االصغر على االكبر
26 

 7.8 92.3 20.2 28.9 43.2 % 
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مبحوث  19مبحوث إمتنع عن اإلجابة ألن  25مبحوث (األب متوفي)، ومبحوثین والداهما مطلقان، أما  19مبحوث عن اإلجابة ألن  21 ثین : ( امتنع) من المبحو  *: یشیر ( عدم اإلجابةمالحظة

  مبحوثین لیس لدیهم إخوة). 4(األب متوفي)، ومبحوثین والداهما مطلقان إضافة إلى 

 2.00 1.95 0.86 أحیانا 12

 ك 102 79 116 297 25

 بین اخوتك بسبب التفوق في الدراسة.یفضل والدك بینك و 
 

27 
7.8 92.2 36 24.5 31.7 % 

 3.00 2.60 0.69 دائما 04
 ك 212 50 35 297 25

 یقدم والدك لك و اخوتك نفس الحب
 

28 7.8 92.2 10.9 15.5 65.8 % 

 المتوسط العام 2.48 0.67 دائما /
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  :میذ الممارسین لهوب العدل لألم داخل األسرة في الحد من ظاهرة العنف لدى التال) یبین إجابات المبحوثین حول دور أسل29جدول رقم (

 الرتبة
درجة 

 الموافقة

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي
 الوسیط

عدم 

 *االجابة
 المجموع

 البدائـــــــــــــــــل
 الرقم العبارات

 دائما  أحیانا أبدا

 3.00 2.80 0.51 دائما 02
 ك 265 34 15 314 08

 17 تلبي والدتك لك و الخوتك احتیاجاتك الدراسیة
2.5 97.6 4.7 10.6 82.3 % 

 3.00 2.68 0.58 دائما 05
 ك 235 59 20 314 08

 18 توفر والدتك الجو المناسب في البیت لمساعدتك و اخوتك على الدراسة
2.5 97.5 6.2 18.3 73 % 

 3.00 2.85 0.45 دائما 01
 ك 278 24 12 314 08

 19 تحرص والدتك على االهتمام بمستقبلك ومستقبل اخوتك
2.5 97.5 3.7 7.5 86.3 % 

 3.00 2.75 0.53 دائما 03
 ك 252 46 16 314 08

 20 تتابع والدتك جمیع تصرفاتك و تصرفات اخوتك
2.5 97.5 05 14.3 78.3 % 

 3.00 2.53 0.65 دائما 07
 ك 192 91 27 310 12

 21 إذا تشاجرت مع اخوتك فان والدتك تحكم بالعدل بینكم
3.7 96.3 8.4 28.3 59.6 % 

 3.00 2.57 0.63 دائما 06
 ك 201 85 24 310 12

 22 تعدل والدتك في مصروف الجیب لك والخوتك حسب متطلبات كل منكم
3.7 96.3 7.5 26.4 62.4 % 

 3.00 2.40 0.76 دائما 09
 ك 178 78 54 310 12

 23   ال تفرق والدتك بین الذكور و االناث في بیتكم
3.7 96.3 16.8 24.2 55.3 % 

 2.00 2.32 0.74 أحیانا 10

 ك 152 105 53 310 12

 24 أعمال البیت تعدل والدتك بینك و بین اخوتك في توزیع مهام

3.7 96.3 16.5 32.6 47.2 % 

 3.00 2.49 0.70 دائما 08
 ك 190 81 39 310 12

 25 ال تفرق والدتك في أسلوب المعاملة بین االبناء
3.7 96.3 12.1 25.2 59 % 

 2.00 2.24 0.76 أحیانا 11

 ك 136 113 61 310 12

 ال تفضل والدتك االبن األصغر على األكبر
26 

 
3.7 96.3 18.9 35.1 42.2 % 
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 4مبحوثین أمهاتهم متوفیة و  8مبحوث عن اإلجابة یرجع إلى أن  12مبحوثین أمهاتهم متوفیة، أما امتناع  8مبحوثین عن اإلجابة ألن  8: یشیر ( عدم اإلجابة* ) من المبحوثین : ( امتنعمالحظة

  مبحوثین لیس لدیهم إخوة.

  

   

 2.00 1.89 0.82 أحیانا 12
 ك 90 97 123 310 12

 تفضل والدتك بینك وبین اخوتك بسبب التفوق في الدراسة.
 

27 3.7 96.3 38.2 30.1 28 % 

 3.00 2.70 0.57 دائما 04
 ك 235 56 19 310 12

 تقدم والدتك لك و اخوتك نفس الحب
 

28 3.7 96.3 5.9 17.4 73 % 

 مالمتوسط العا 2.52 0.65 دائما /

292 



 ومناقشة النتائجوتحلیل البیانات  عرض                     الفصل السادس          
 

293 

  

اللذین یوضحان  -)29)، (28( رقميبدراسة وتحلیل محتویات الجدولین على التوالي      

ودورها في الحد من م) األ(األب،  بــــ: الخاصة على عبارات أسلوب العدلإجابات المبحوثین 

من خالل نتائج العبارات الفردیة التي جاءت  ه،ل ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین

  كالتالي:  

 جاتك الدراسیة"."یلبي والدیك لك وإلخوتك احتیا: ) 17العبارة رقم (  -

)؛ أن هذه العبارة جاءت في المرتبة الثانیة من بین 28یتبین لنا من خالل الجدول رقم (    

العبارات الدالة على "دور أسلوب العدل لألب في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ 

                0.47ـ: وانحراف معیـــاري قدر بــــ  2.82الممارسین للعنف" بمتوسط حسابــي قدر بـــــ: 

"یلبي والدك لك لنا أن إجابات المبحوثین جاءت ایجابیة قویة نحو هذه العبارة:  یتضح    

، حیث توزعت إجابات المبحوثین بین البدائل الثالث، إذ كـــــــانت وإلخوتك احتیاجاتك الدراسیة"

ى هذه ـــــوثین وافقوا علـــي أن معظم المبح، أ%.80.1مقدرة بــــــــــ:"دائما" أعلـــــى إجابة بــــــ: 

العبارة، في حین توالت نسب البدیلین "أحیانا" و"أبدا" في المرتبتین األخیرتین الثانیة والثالثة 

البدیل  في فئة عبارةاله صنف هذتإذ  ).%3.4، %9.9( على التوالي: بنسب ضئیلة جدا

  .3.00ي المقدر بـــ: "دائما"، وهذا ما یؤكده الوسیط الحساب االیجابي

) جاءت في المرتبة الثانیة 17المبحوثین أن العبارة رقم (أشارت إجابات في السیاق نفسه     

من بین العبارات الدالة على "دور أسلوب العدل لألم في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ 

   .0.50ر بـــ: انحراف معیاري قد و 2.80الممارسین للعنف" بمتوسط حسابي قدر بــــ: 

"تلبي والدتك لك یتضح لنا أن إجابات المبحوثین جاءت ایجابیة قویة نحو هذه العبارة:     

، حیث توزعت إجابات المبحوثین بین البدائل الثالث، إذ كانت وإلخوتك احتیاجاتك الدراسیة"

لت للبدیلین للبدیل االیجابي "دائما"، وبنسب ضئیلة جدا توا %82.3أعلى نسبة مقدرة بــــ: 

صنف تإذ  ).%4.7، %10.6"أحیـــــانا" و"أبدا" فـــــي المرتبتین األخیرتین الثــــــانیــــــة والثـــــــالثــــة: (

       .3.00"دائما" وهذا ما یؤكده الوسیط الحسابي المقدر بـــ:  یجابيالبدیل اإل في فئة عبارةاله هذ

یمكن  )، 2.80، 2.82المتوسط الحسابي على التوالي: ( وما مثلته قیمتي بناء على ما سبق   

دور قوي ومرتفع في الحد من ظاهرة العنف لدى  للوالدینلنا أن نستنتج أن ألسلوب العدل 

  ي.الموضح من خالل هذه العبارة من بین عبارات البعد الثانالتالمیذ الممارسین للعنف 
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أبنائهم، وتحمل مهات في سد احتیاجات األكي ینجح اآلباء و نه لأتجدر اإلشارة هنا،    

األمن داخل األسرة، بالتصرف بعدل ومة، علیهم إشاعة جو من المحبة و األممسؤولیة األبوة و 

األمهات أن ال ینتهجوا أسلوب التمییز بین جسور الثقة معهم. فعلى اآلباء و  بین األبناء لبناء

العطاء، وفي النفقة لتلبیة هدیة و في المحبة والمعاملة، الاألبناء، كتفضیل البعض منهم 

  حاجاتهم األساسیة، والسیما الحاجیات الدراسیة.

ه العدید من بن عندما ال تحقق له رغباته كغیره من إخوته یتأثر نفسیا، وتظهر لألن اإل    

بین اإلخوة، وتعقید العداوة المشكالت السلوكیة والنفسیة، كشعوره بالنقص والغیرة والكره و 

  حرافه.بن واناإل

التفوق بناء، وللوصول بهم إلى النجاح و وللتخلص من كل المؤثرات السلبیة لدى األ   

الدراسي، البد من تبني أسلوب العدل في تنشئة األبناء كعالج فعال لضبط سلوكیات األبناء 

  الالسویة.

قوتهم بناء في العطایا، وفي النفقة على كسوتهم و إذن على الوالدین أن یعدلوا بین األ    

ومما تشترك حاجتهم إلیه للدراسة  ؛وتعلیمهم ونحوها، فتكون لكل واحد منهم بحسب حاجته

    الجیدة والالئقة بمثلهم.

یوفر والدیك الجو المناسب في البیت لمساعدتك وٕاخوتك على ": ) 18العبارة رقم (  -

  ."الدراسة

"یوفر والدك الجو المناسب  ): أن العبارة28الجدول رقم (بیانات لنا من خالل  یتبین     

جاءت في المرتبة الثالثة من بین العبارات الدالة  في البیت لمساعدتك وٕاخوتك على الدراسة"

 "دور أسلوب العدل لألب في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف"على 

   .0.62 وانحراف معیاري قدر بــــ:  2.61ــ: بمتوسط حسابي قدر بــ

)، أن هناك میل ایجابي قوي في إجابات 28كما یتبین لنا من بیانات الجدول رقم (    

المبحوثین نحو هذه العبارة، حیث توزعت إجابات المبحوثین بین البدائل الثالث بدرجات 

ممن  %64ي "دائما" بنسبة قدرها: یجابتمركزت أعلى النسب عند البدیل اإلمتفاوتة، حیث 

  ، %22.4 ا نسبة البدیل "أحیانا" جاءت في المرتبة الثانیة بنسبة قدرها:، أمأیدوا هذه العبارة

ه صنف هذتإذ  .%7.1 :البدیل "أبدا" جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة قدرها في حین نسبة
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، 3.00وهذا ما یؤكده الوسیط الحسابي المقدر بـــ: "، دائماالبدیل اإلیجابي "في فئة  عبارةال

ایجابي قوي للمبحوثین نحو هذه العبارة، وهو ما یؤكده المتوسط  وجود میللنا  یتبین

  .2.61الحسابي الدال للعبارة والمقدر بـــ: 

بیت توفر والدتك الجو المناسب في ال"أن العبارة  المبحوثینأوضحت إجابات كما     

ى ــــــعلارات الدالة ـمن بین العبلخامسة جاءت في المرتبة ا "لمساعدتك وٕاخوتك على الدراسة

بمتوسط  "في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف مدور أسلوب العدل لأل"

   .0.58وانحراف معیاري قدر بــــ:   2.68ــ: حسابي قدر بــ

أن هناك میل ایجابي قوي في إجابات  ؛)29كما یتبین لنا من بیانات الجدول رقم (    

 0.58 وانحراف معیاري قدر بــــ: 2.68سط حسابي قدر بـــ: بمتو  المبحوثین نحو هذه العبارة

، أما نسبة البدیل %73ي "دائما" بنسبة قدرها: حیث تمركزت أعلى النسب عند البدیل االیجاب

البدیل "أبدا" جاءت  ، في حین نسبة%18.3في المرتبة الثانیة بنسبة قدرها:  "أحیانا" جاءت

البدیل اإلیجابي في فئة  عبارةاله صنف هذتإذ  .%6.2 :في المرتبة الثالثة بنسبة قدرها

وجود میل ایجابي لنا  كما یتبین .3.00وهذا ما یؤكده الوسیط الحسابي المقدر بـــ:  "دائما"

قوي للمبحوثین نحو هذه العبارة، وهو ما یؤكده المتوسط الحسابي الدال للعبارة والمقدر بـــ: 

2.68 .  

ا أن نستنتج أن ألسلوب العدل للوالدین دور قوي ومرتفع في بناء على ما سبق یمكن لن    

من  الموضح من خالل هذه العبارةذ الممارسین للعنف من ظاهرة العنف لدى التالمیالحد 

   بعد الثاني.بین عبارات ال

یدرك جیدا األولیاء أن توفیر جو مریح ومناسب في المنزل من أجل مراجعة ومتابعة     

سه بسبب ما ینتهجه بن ثقته بنفبناء في المرحلة الثانویة؛ فإذا فقد اإلالدروس مهم جدا لأل

جتهاد في الدراسة من خالل توفیر اإل في تحفیز الولد على الجد واآلباء بعض األمهات و 

جو مریح یساعد على الدراسة البن على حساب األبناء اآلخرین أو البعض منهم، فغالبا ما 

االت شتى؛ مما زمالئه في مجـــه وأصدقائه و ه إلخوانـــاكبتیخسر جانبا من حقوقه، ومن مو 

  الغیرة و حتى الحسد على ما وصلوا إلیه وما هم فیه.یدفعه ذلك للحقد و 
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یتفادى األولیاء العدید من السلبیات التي قد یقع فیها أوالدهم جراء أسلوب التمییز ولكي    

ا داخل البیت، مبني على استثناء جوا مریح بین األبناء، علیهم أن یوفروا ألبنائهم جمیعا دون

على تحسین مستواهم  الحرصالتمییز مراعاة لمشاعرهم، و اإلطمئنان وعدم المقارنة و  الراحة و

  الدراسي، ومن أجل تحقیق ذلك على اآلباء و األمهات أن یحرصوا على توفیر ما یلي:

لبیت.تهیئة الجو المریح للدراسة لألبناء جمیعا دون تمییز في ا -  

ة.مشاركة األولیاء لجمیع األبناء في توفیر الجو المناسب للمراجع -  

  یحرص والدیك على االهتمام بمستقبلك ومستقبل إخوتك".": )19العبارة رقم ( -

"یحرص والدك على االهتمام  )؛ یتبین لنا أن العبارة:28الجدول رقم (بیانات من خالل     

دور "المرتبة األولى من بین العبارات الدالة على  جاءت في ،بمستقبلك ومستقبل إخوتك"

للعنف" بأعلى متوسط أسلوب العدل في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین 

نحراف المعیاري إجابات المبحوثین والذي یمثله اإلوأقل قیم للتشتت في  2.83 حسابي قدره:

0.45.  

ل السابق؛ توزع إجابات المبحوثین من التالمیذ كما یتبین لنا أیضا من خالل نتائج الجدو     

الممارسین للعنف بین البدائل الثالثة بنسب متفاوتة، حیث تمركزت أعلى نسب اإلجابة 

، تلتها في %81.1لیكون بذلك في المرتبة األولى للبدیل اإلیجابي "دائما" بنسبة قدرت بــــ: 

، وبنسبة أقل جاء  %9.3نا"، بنسبة قدرها المرتبة الثانیة من الترتیب للبدیل المحاید "أحیا

في  عبارةاله صنف هذتإذ  ، %3.1ترتیب البدیل السلبي "أبدا" في المرتبة الثالثة قدرت بــــ: 

یمكن لنا أن  .3.00وهذا ما یؤكده الوسیط الحسابي المقدر بـــ:  "دائما"البدیل االیجابي فئة 

اءت ایجابیة قویة نحو هذه العبارة، وهو ما نستنتج من هذه النسب أن إجابات المبحوثین ج

  .2.83یؤكده المتوسط الحسابي الدال للعبارة والمقدر بــــ: 

تحرص والدتك على ") 19رقم ( أن العبارة المبحوثینفي نفس الشأن أفادت إجابات     

لى جاءت في المرتبة األولى من بین العبارات الدالة ع، "بلك ومستقبل إخوتكاالهتمام بمستق

للعنف" بأعلى متوسط دور أسلوب العدل في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین "
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ي یمثله اإلنحراف المعیاري وأقل قیم للتشتت في إجابات المبحوثین والذ 2.85حسابي قدره: 

0.45.  

یذ إجابات المبحوثین من التالمأن الجدول السابق؛ بیانات كما یتبین لنا أیضا من خالل     

سب متفاوتة، حیث تمركزت أعلى نسب بین البدائل الثالثة بن توزعت الممارسین للعنف

، %86.3 اإلجابة لیكون بذلك في المرتبة األولى البدیل اإلیجابي "دائما" بنسبة قدرت بــــ:

، وبنسبة أقل  %7.5ل المحاید "أحیانا"، بنسبة قدرها تلتها في المرتبة الثانیة من الترتیب للبدی

 عبارةاله صنف هذتإذ  ،%3.7جاء ترتیب البدیل السلبي "أبدا" في المرتبة الثالثة قدرت بــــ: 

یمكن  .3.00 ي المقدر بـــ:ـــــــابـــــط الحسـؤكده الوسیــــوهذا ما ی" دائماالبدیل اإلیجابـــــي "في فئة 

وهو ما یؤكده ذه العبارة جاءت ایجابیة قویة نحو ه ا أن نستنتج أن إجابات المبحوثینـــــلن

  .2.85 المتوسط الحسابي الدال للعبارة والمقدر بــــ:

ي الحد من للوالدین فألسلوب العدل  قوي ومرتفعمنه یمكن لنا أن نستنتج وجود دور  و    

  لبعد الثاني.من بین عبارات االموضح من خالل هذه العبارة لعنف لدى التالمیذ ظاهرة ا

ة اإلیجابیة لمعرفة األولیاء وٕادراكهم الجید لمدى أهمیة الدور الذي یلعبه تعزى هذه النتیج    

أسلوب العدل وعدم التمییز والمفاضلة بین األبناء في زرع الثقة لدى األبناء وتقریبهم منهم 

بناء بالتأكید هو الهدف لكل أب وأم، لكن الكثیر من مستقبل األوتنشئتهم تنشئة سلیمة، و 

دون قصد یتسببون في إفساد عالقاتهم مع أبنائهم إذا انتهجوا أسلوب األمهات باآلباء و 

التمییز والالعدالة بین األبناء في تنشئتهم، مما یظهر لدیهم العدید من المشاكل النفسیة، 

األسرة هي البیئة األولى التي ینصدم بها اإلبن. و فاألولیاء هم دائما األقرب ألبنائهم، فهم 

بالتالي ء هم النواة الرئیسیة للمجتمع، و كون شخصیة األبناء، واألبناالعنصر الرئیسي الذي ی

  .فتنشئة األبناء تنشئة سلیمة هو السبیل الوحید لضمان مستقبل هؤالء األبناء

مجة اجتماعات عائلیة ولتحقیق أسلوب االهتمام بمستقبل األبناء جمیعا، على الوالدین بر     

بناء الخطط المستقبلیة، ومناقشة عن أمور الدراسة و  بین الحین واآلخر للتحدث مع األبناء

تالفات في خاإل فروق الفردیة بین بعضهم البعض، والتنوع واألبناء بشأن ضرورة ال

  الثقافیة وفي أمورهم الخاصة.المستویات التعلیمیة و 
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ئتهم اإلناث على حد السواء، لتهیى اآلباء واألمهات تعلیم أوالدهم الذكور و كما یتعین عل     

  جل مواجهة المشكالت التي قد تواجههم مستقبال.أللمستقبل من 

 1.األمهات مطالبون بالقیام بهذه المهمة بإرسال أبنائهم إلى مؤسسات التعلیمو  لذا فاآلباء     

  وهم في سن التمییز، لیتعلموا العدید من العلوم النافعة لهم. 

حاجته إلیه وأهمیة عدل الوالدین فیه ما أصبح من الواضح مدى أحقیة الولد للتعلیم، و     

صغیرهم أو من  بین أوالدهم، فال یعلم األب أوالده الذكور ویحرم اإلناث، أو یعلم كبیرهم أو

یترك الباقین، وخصوصا في المراحل األساسیة ما قبل دخول الجامعة من یمیل إلیه قلبیا و 

  التعلیم لحاجتهم الماسة إلیه في تلك المرحلة.

إن لضمان مستقبل منشود وزاهر لألبناء، البد من معاملة الوالدین لألوالد بالعدل، فإذن    

حترام المتبادل وتكون ناجحة بنسبة كبیرة بحسب الكثیر من ذلك یبني عالقات قائمة على اإل

    الدراسات في هذا الشأن.

 یتابع والدیك جمیع تصرفاتك وتصرفات إخوتك".": ) 20العبارة رقم (  -

یتابع والدك جمیع تصرفاتك ")؛ یتبین لنا أن العبارة: 28قم (الجدول ر بیانات ن خالل م    

دور أسلوب "ى ـــة علـــارات الدالــــمن بین العبالخامسة ة ــــي المرتبــــاءت فــــج "وتصرفات إخوتك

 درهق متوسط حسابيب "في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف لألب العدل

  .0.68قدر بــــ: نحراف المعیاري ، أما اإل2.55

كما یتبین لنا أیضا من خالل بیانات الجدول السابق؛ توزع إجابات المبحوثین من     

التالمیذ الممارسین للعنف بین البدائل الثالثة بنسب متفاوتة، حیث تمركزت أعلى نسب 

تلتها في المرتبة الثانیة من الترتیب  ، %62.1اإلجابة للبدیل اإلیجابي "دائما" بنسبة قدرت 

  ي "أبدا" ــــاء ترتیب البدیل السلبــــ، وبنسبة أقل ج %21.1ة قدرها ــــاید "أحیانا" بنسبـالبدیل المح

 "دائما"یجابي البدیل اإلفي فئة  عبارةاله صنف هذتإذ  ، %10.2في المرتبة الثالثة قدرت بــــ: 

یمكن لنا أن نستنتج أن إجابات . 3.00 المقدر بـــ:وهذا ما یؤكده الوسیط الحسابي 

المبحوثین جاءت ایجابیة قویة نحو هذه العبارة، وهو ما یؤكده المتوسط الحسابي الدال 

  .2.55للعبارة والمقدر بــــ: 

                                                 
  . 83، دون سنة نشر، ص، عمان، دار الفكر1، طصورة الطفولة في التربیة اإلسالمیةصالح ذیاب الهندي،  -1
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لدتك جمیع تصرفاتك وتصرفات تتابع وا"أن العبارة: أشارت إجابات المبحوثین كما     

في  لألم دور أسلوب العدل"من بین العبارات الدالة على  الثالثةة جاءت في المرتب "إخوتك

، أما 2.75 :قدره متوسط حسابيب "الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف

  .0.53قدر بــــ: نحراف المعیاري اإل

 ؛ أن إجابات المبحوثینالموضح السابقكما یتبین لنا أیضا من خالل بیانات الجدول      

من التالمیذ الممارسین للعنف توزعت بین البدائل الثالثة بنسب متفاوتة، حیث تمركزت أعلى 

، تلتها في المرتبة الثانیة من %78.3اإلیجابي "دائما" بنسبة قدرت نسب اإلجابة للبدیل 

، وبنسبة أقل جاء ترتیب البدیل السلبي  %14.3الترتیب للبدیل المحاید "أحیانا" بنسبة قدرها 

ي ـــــیجابالبدیل اإلي فئة ــــف ارةـــعباله صنف هذتإذ  ، %05بدا" في المرتبة الثالثة قدرت بــــ: "أ

یمكن لنا أن نستنتج أن إجابات . 3.00 وهذا ما یؤكده الوسیط الحسابي المقدر بـــ: "،دائما"

الدال  ما یؤكده المتوسط الحسابي المبحوثین جاءت ایجابیة قویة نحو هذه العبارة، وهو

  .2.75للعبارة والمقدر بــــ: 

في الحد من والدین ألسلوب العدل لل قوي ومرتفعومنه یمكن لنا أن نستنتج وجود دور     

  لبعد الثاني.ا من بین عبارات ظاهرة العنف لدى التالمیذ الموضح من خالل هذه العبارة

فضیل من أهم األدوار والدین لجمیع تصرفات األبناء دون تمییز وتتعتبر متابعة ال    

السؤال عن أوالدهم وبناتهم كبارا  ا یفترضـــالمسؤولیات التي یقومون بها تجاه أوالدهم، ومو 

كون یدر  جعلهم ا یحقق مصلحتهم، كماـــــاعهم بمـــــي عن أوضــــالتقصوصغارا ومتــــــابعتهم، و 

داخل األسرة وخارجها، مثل: م لمتابعة لسلوكیاتهجراء عدم ااألثر السلبي الذي ینعكس علیهم 

ي، أو متابعة ما یشاهده ـــالدراس مارهـــ، ومتابعة مسوالبنات متابعة النظام الغذائي لألبناء

ومحاولة التعرف على  نترنیت،أفالم التلفزیون أو عبر مواقع األمن  والبنات األبناء

  أصدقائهم.

ذي یعیش تحت وطأة التفرقة وبین ونحن نعلم أن هناك فرق كبیر بین شخصیة التلمیذ ال    

التلمیذ الذي یتلمس العدل في كافة جوانب حیاته، إذ نعلم جیدا أن التلمیذ الذي یعاني من 

التفرقة داخل أسرته ومن والدیه بالدرجة األولى منذ طفولته، یترتب علیها الكثیر من 

هقة أو في أسلوب تنعكس على شخصیته في مرحلة المراأن السلوكیات العنیفة ویمكن أیضا 



 ومناقشة النتائجوتحلیل البیانات  عرض                     الفصل السادس          
 

300 

  

معاملته مع أفراد أسرته أو جیرانه أو أصدقائه، وقد تمتد إلى أسرته الثانیة أال وهي المؤسسة 

  التربویة التي ینتمي إلیها.

  إذا تشاجرت مع إخوتك فإن والدیك یحكما بالعدل بینكم".": ) 21العبارة رقم (  -

إذا تشاجرت مع إخوتك فإن " العبارة ): أن 28الجدول رقم (یتبین لنا من خالل بیانات      

دور "جاءت في المرتبة السابعة من بین العبارات الدالة على  "والدك یحكم بالعدل بینكم

   ".أسلوب العدل لألب في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف

في إجابات )، أن هناك میل ایجابي قوي 28كما یتبین لنا من بیانات الجدول رقم (     

المبحوثین نحو هذه العبارة، حیث توزعت إجابات المبحوثین بین البدائل الثالث بدرجات 

، أما %57.8یجابي "دائما" بنسبة قدرها: تمركزت أعلى النسب عند البدیل اإلمتفاوتة، حیث 

، في حین نسبة البدیل %26.1نسبة البدیل "أحیانا" جاءت في المرتبة الثانیة بنسبة قدرها:

البدیل في فئة  عبارةاله صنف هذتإذ  .%8.4"أبدا" جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة قدرها: 

ا وجود میل ــــیتبین لن .3.00ي المقدر بـــ: ــــا یؤكده الوسیط الحسابـــیجابي "دائما" وهذا ماإل

للعبارة  ي قوي للمبحوثین نحو هذه العبارة، وهو ما یؤكده المتوسط الحسابي الدالـــــایجاب

  . 0.65في مقابل انحراف معیاري قدر بـــــــ:  2.54والمقدر بـــ: 

تك فإن إذا تشاجرت مع إخو "أن العبارة  بینت إجابات المبحوثینفي نفس المنحى      

دور "جاءت في المرتبة السابعة من بین العبارات الدالة على  "والدتك تحكم بالعدل بینكم

بمتوسط  "من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنفأسلوب العدل لألم في الحد 

    .0.652وانحراف معیاري قدر بــــ:  2.53حسابي قدر بــــ: 

)، أن هناك میل ایجابي قوي في إجابات 29كما یتبین لنا من بیانات الجدول رقم (    

الث بدرجات المبحوثین نحو هذه العبارة، حیث توزعت إجابات المبحوثین بین البدائل الث

أما  ،%59.6متفاوتة، حیث تمركزت أعلى النسب عند البدیل االیجابي "دائما" بنسبة قدرها: 

، في حین نسبة البدیل %28.3نسبة البدیل "أحیانا" جاءت في المرتبة الثانیة بنسبة قدرها 

دیل البفي فئة  عبارةاله صنف هذتإذ  .%8.4"أبدا" جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة قدرها 

یتبین لنا وجود میل . )3.00(وهذا ما یؤكده الوسیط الحسابي المقدر بـــ:  "دائما"االیجابي 
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ایجابي قوي للمبحوثین نحو هذه العبارة وهو ما یؤكده المتوسط الحسابي الدال للعبارة والمقدر 

  ). 0.65في مقابل انحراف معیاري قیمته:( )2.53بـــ: (

ا أن نستنتج أن ألسلوب العدل للوالدین دور قوي ومرتفع في بناء على ما سبق یمكن لن    

الموضح من خالل هذه العبارة للبعد مارسین للعنف من ظاهرة العنف لدى التالمیذ المالحد 

  الثاني.من بین عبارات البعد 

من أهم أسباب التشاجر بین األبناء أیضا تمییز األبوین بین األبناء، إذ یؤدي التمییز     

ــة بین ى عالقة سلبیــــالشجار، كما یؤدي التمییز إلالنزاع واالصطدام و  ألبناء إلىبین ا

ا من ه اآلخر وغیرته منه، كونه مقربــــى كره أخیــــبن الممیز ضده إلاألبناء؛ إذ یمیل اإل

وقد  ابه،ــــى حســـــي جاءت علــــي یحظى بها، والتـــایة التـــالرعوالدیه، وحسده على الحنان و 

خوه بأي مكروه حتى یحتل مكانه ویحظى باهتمام أي أن یصاب ــــى تمنــــیصل األمر إل

ته، نشأة العدل مع إخو ه، وعلى النقیض من ذلك ینشأ الولد الذي یشعر بالمساواة و والدی

قد یؤدي اإلحساس بالتمییز إلى اإلصابة بأمراض صحیة، بعیدة عن الحقد والحسد والغیرة، و 

 ٕاشباعة. ویكون من نتیجة ذلك إخفاق اإلبن في تحقیق أهدافه المستقبلیة و دنفسیة عدی

 جتماعیة بشكل سوي، وضعف معنویاته وشعوره باإلخفاقاإل و النفسیةحاجاته الجسمیة و 

  القلق.ووقوعه في التوتر و  اإلحباطو 

 أنوفي كثیر من الحاالت عند األبناء الذین تم التمییز ضدهم منذ الصغر تبین ب     

الحقد قد ترافقهم عند بلوغهم، وقد تنعكس على معاملتهم مع أبنائهم في مشاعر الضیق و 

  المستقبل. 

الكره الممارس ضده على اآلخر من نظرة إخوانه العدائیة و بن المفضل هو وقد یعاني اإل    

مستوى السلوك الیومي، وقد یصل األمر إلى مستوى إلحاق الضرر بالتجریح و المقاطعة و 

  رب في بعض الحاالت.الض

 مواهب إبراهیم عیاد"هذا ما یتفق مع ما جاء في اإلطار النظري للدراسة، حینما أشارت     

اهم ــــاعل بینهم، تســـإلى طبیعة العالقة بین األبناء أنفسهم وطبیعة التف "يولیلى محمد الخصر 

تر في العالقة وأنانیة في تحدید توجهات األطفال في حیاتهم المستقبلیة. فإذا كان هناك تو 

هذا باألبناء إلى التفكیر في  في التعامل وعدم تحمل األبناء لبعضهم البعض، یؤدي
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الهرب من جوها. وربما یؤدي إلى النفور التام من الل عن األسرة أو إلى مغادرتها و ستقاإل

  التعامل مع بعضهم البعض.

نسجام و هم ببعض واتسامهم باإلثة أن عالقة اإلخوة بعضبناء على ما سبق ترى الباح    

ب اإلخوة فعدم الغیرة وح ثر كبیر في نمو شخصیة األبناء،أالتوافق وعدم الخالف بینهم، له 

العدل والمساواة في التنشئة  األمهات من خالل أسالیبو  بعضهم لبعض یقوم بغرسه اآلباء

  . جتماعیة األسریةاإل

ف الجیب لك وإلخوتك حسب متطلبات كل یعدل والدیك في مصرو ": ) 22العبارة رقم (  -

  منكم".

یعدل والدك في مصروف "): أن العبارة 28لنا من خالل بیانات الجدول رقم ( یتبین    

من بین العبارات  السادسةجاءت في المرتبة  "الجیب لك وإلخوتك حسب متطلبات كل منكم

التالمیذ الممارسین  دور أسلوب العدل لألب في الحد من ظاهرة العنف لدى"الدالة على 

  ". للعنف

)، أن هناك میل ایجابي قوي في إجابات 28كما یتبین لنا من بیانات الجدول رقم (   

المبحوثین نحو هذه العبارة، حیث توزعت إجابات المبحوثین بین البدائل الثالث بدرجات 

، أما %58.7:ل االیجابي "دائما" بنسبة قدرهامتفاوتة، حیث تمركزت أعلى النسب عند البدی

، في حین نسبة البدیل %24.5 نسبة البدیل "أحیانا" جاءت في المرتبة الثانیة بنسبة قدرها:

البدیل  في فئة  عبارةاله صنف هذتإذ  .%09قدرها  "أبدا" جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة

وجود میل لنا  بینیت .3.00 ي المقدر بـــ:ــــــــــوهذا ما یؤكده الوسیط الحساب" دائمااإلیجابي "

ایجابــــــي قوي للمبحوثین نحو هذه العبارة، وهو ما یؤكده المتوسط الحسابي الدال للعبارة 

  .0.66مقابل انحراف معیاري قیمته  2.54والمقدر بـــ: 

لك  تعدل والدتك في مصروف الجیبالعبارة "المبحوثین أن أشارت إجابات في حین       

من بین العبارات  السادسةالمرتبة أیضا في جاءت في " منكموإلخوتك حسب متطلبات كل 

في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین  مدور أسلوب العدل لأل"الدالة على 

  .0.63وانحراف معیاري قدر بــــ:  2.57بمتوسط حسابي قدر بــــ:  " للعنف
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میل ایجابي قوي في إجابات )، أن هناك 29كما یتبین لنا من بیانات الجدول رقم (     

المبحوثین نحو هذه العبارة، حیث توزعت إجابات المبحوثین بین البدائل الثالث بدرجات 

، أما %62.4ل اإلیجابي "دائما" بنسبة قدرها: متفاوتة، حیث تمركزت أعلى النسب عند البدی

حین نسبة البدیل ، في %26.4 نسبة البدیل "أحیانا" جاءت في المرتبة الثانیة بنسبة قدرها:

ة ــــي فئـــــــف  ارةــــــعباله صنف هذتإذ  .%7.5"أبدا" جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة قدرها 

وجود میل لنا  یتبین .3.00 دائما وهذا ما یؤكده الوسیط الحسابي المقدر بـــ:البدیل اإلیجابي 

ط الحسابي الدال للعبارة ایجابي قوي للمبحوثین نحو هذه العبارة، وهو ما یؤكده المتوس

   .2.57والمقدر بـــ: 

وب العدل للوالدین دور قوي في الحد بناء على ما سبق یمكن لنا أن نستنتج أن ألسل     

من بین  الموضح من خالل هذه العبارةمن ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف 

 عبارات البعد الثاني.    

ب أو ربة األسرة في إدارة مصروف الجیب في العائلة بین من النصائح التي تساعد ر     

  األبناء بعدل ومساواة نذكر ما یلي:

حرص الوالدین على توخي العدل في منح المصروف؛ اذ لكل عائلة طریقتها الخاصة في  -

  منح المصروف لألوالد.

ض م في بعأرى أن الوجوب بالعدل بین األوالد هو األفضل مع جواز التفضیل بینه -

ن من الطبیعي أن یختلف المبلغ من ابن إلى آخر وفق السن، إذ ال الحاالت اإلستثنائیة، أل

 عشرة، وعلى اآلباء ثامنةالالسادسة عشرة أو یمكن إعطاء ابن ست سنوات المبلغ نفسه البن 

ه ـــى مصروف جیب أكثر منك ألنـــأخوك یحصل عل" ألة ألبنائهم:ـــاألمهات تفسیر هذه المسو 

ر سنا، ولدیه متطلبات مختلفة عنك، وعندما تكبر سوف تحصل مثال على مصروف كبأ

  ر."جیب أكب

 - العبارة رقم ( 23 ): "ال یفرق والدیك بین الذكور واإلناث في بیتكم".

بین الذكور والدك ال یفرق "): أن العبارة 28الجدول رقم (لنا من خالل بیانات  ضحیت    

دور أسلوب "المرتبة السابعة من بین العبارات الدالة على جاءت في  "واإلناث في بیتكم

   ".العدل لألب في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف
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)، أن هناك میل ایجابي قوي في إجابات 28لنا من بیانات الجدول رقم ( ضحكما یت   

ات ـــبدائل الثالث بدرجالمبحوثین نحو هذه العبارة، حیث توزعت إجابات المبحوثین بین ال

، %49.4ابي "دائما" بنسبة قدرها: ـــــیجتمركزت أعلـــــى النسب عند البدیل اإلة، حیث ـــمتفاوت

، في حین نسبة %28.9أما نسبة البدیل "أحیانا" جاءت في المرتبة الثانیة بنسبة قدرها:

في فئة  عبارةاله نف هذصتإذ  .%14البدیل "أبدا" جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة قدرها: 

ا ــــیتبین لن ،3.00ي المقدر بـــ: ــــده الوسیط الحسابـــــا یؤكــــیجابي "دائما" وهذا ماإلالبدیل 

ي قوي للمبحوثین نحو هذه العبارة، وهو ما یؤكده المتوسط الحسابي الدال ــــابـــــود میل ایجـــوج

  .0.73ف معیاري قدر بـــــــ: في مقابل انحرا 2.38للعبارة والمقدر بـــ: 

دتك بین الذكور واإلناث ال تفرق وال"أن العبارة في نفس اإلطار دلت إجابات المبحوثین     

دور أسلوب العدل "ة على ــمن بین العبارات الدال التاسعةفي المرتبة  أیضا جاءت "في بیتكم

  ن للعنف".ارسیــــالممالمیذ ـــــاهرة العنف لدى التــــــي الحد من ظـــــف ملأل

)، أن هناك میل ایجابي في إجابات المبحوثین 29ن لنا من بیانات الجدول رقم (كما یتبی    

نحو هذه العبارة، حیث توزعت إجابات المبحوثین بین البدائل الثالث بدرجات متفاوتة، حیث 

ما نسبة البدیل ، أ%55.3: تمركزت أعلى النسب عند البدیل االیجابي "دائما" بنسبة قدرها

 ، في حین نسبة البدیل "أبدا" جاءت%24.2: "أحیانا" جاءت في المرتبة الثانیة بنسبة قدرها

البدیل اإلیجابي في فئة  عبارةاله صنف هذتإذ ، %16.8في المرتبة الثالثة بنسبة قدرها: 

ایجابي  وجود میللنا  یتبینف .3.00 وهذا ما یؤكده الوسیط الحسابي المقدر بـــ: "دائما"

 2.40للمبحوثین نحو هذه العبارة، وهو ما یؤكده المتوسط الحسابي الدال للعبارة والمقدر بـــ: 

   .0.76انحراف معیاري قدر بــــ: مقابل تشتت في اجابات المبحوثین معبر عنه ب

بناء على ما سبق یمكن لنا أن نستنتج أن ألسلوب العدل للوالدین دور قوي ومرتفع في     

من  الموضح من خالل هذه العبارةمارسین للعنف من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الم الحد

  .لبعد الثانيبین عبارات ا

بینت نتائج الدراسات أن التمییز بین جنس األبناء یؤثر سلبا على بیئة الشروط األخالقیة    

تساق في اإل زن والمعاملة یؤدي إلى عدم التوااإلناث في تفریق بین الذكور و  المسبقة، إذ أن

شخصیة األوالد، وهذا كثیرا ما یحصل في التربیة األسریة، إذ توصلت بعض الدراسات إلى 
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اآلباء منهن للذكور و  األمهات أكثر ضبطا لإلناثتسامحا مع الذكور، و  أن اآلباء كانوا أكثر

  1أكثر دیمقراطیة مع الذكور.

، فإنهما یختلفان في نوعیة وكیفیة األم مختلفان في طریقة تفكیرهماو  أن األب وبما    

كمصدر لألمان  تأثیرهما في ابنتهما. نبدأ بدور األب فمن لحظة الوالدة تحتاج البنت ألبیها

ت، وتحمل المسؤولیــــة توازن العالقاوالثقة والتحدي والسلطة والقوة، وعالم العمل والمال و 

  2ه بصورة كبیرة.تقویم الذات، وهذا یحتاج إلى اقترابهما منوالمخاطرة و 

بناء على ما تقدم یمكن أن نعتبر أن دور األب في حیاة ابنته ضروري جدا، وعلیه أن    

األنثى تؤدي إلى شعور ساواة والعدل بین الذكر و یعدل في التنشئة األسریة بین الجنسین، فالم

املة بینهما حترام المتبادل بینهم، في حین التفرقة في المعاإل و أباءهمالبنات بالثقة نحو 

ي ـــا فـــتظهر أعراضهتكبت و   ات غیرةــــالغرور، وتنمو عند البنــاء بــــتؤدي إلى شعور األبن

صور أخرى في مستقبل حیاتهن، ولتفادي هذه الظاهرة السلبیة عند اإلناث، البد أن یساوي 

  االهتمام.في المعاملة و التربیة و  الوالدان بین أوالدهم ذكورا وٕاناثا

  یعدل والدیك بینك وبین إخوتك في توزیع مهام أعمال البیت"." :) 24عبارة رقم ( ال -

یعدل والدك بینك وبین إخوتك ): أن العبارة "28یتبین لنا من خالل بیانات الجدول رقم (     

" جاءت في المرتبة الحادي عشر من بین العبارات الدالة على في توزیع مهام أعمال البیت

بمتوسط  "دل لألب في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنفدور أسلوب الع"

تلك النتیجة تدل على عدم تركز ؛ 0.76وانحراف معیاري قدر بــــ:  2.23حسابي قدر بــــ: 

   .اإلجابات وتشتتها

ثین جاءت محایدة تمیل )، أن إجابات المبحو 28كما یتبین لنا من بیانات الجدول رقم (    

حیث تمركزت أعلى النسب عند البدیل االیجابي "دائما" بنسبة ، جابیة نحو هذه العبارةیلإل

ا ـــــي المرتبة الثانیة بنسبة قدرهــــــاید "أحیانا" جاءت فــــ، أما نسبة البدیل المح%39.8: قدرها

 .%18.3، في حین نسبة البدیل السلبي "أبدا" جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة قدرها 34.2%

                                                 
   .196ص مرجع سبق ذكره،  ، التربیة األخالقیةناصر إبراهیم،  - 1
 .124، مرجع سبق ذكره، ص فن التعامل مع األطفالفهد خلیل زاید،  -2
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وهذا ما یؤكده الوسیط الحسابي المقدر  "،أحیانا"البدیل المحاید في فئة  عبارةاله صنف هذتإذ 

  .)2.00(بـــ: 

إخوتك في تعدل والدتك بینك وبین " أن العبارة  بینت إجابات المبحوثینفي نفس السیاق     

  دور "دالة على جاءت في المرتبة العاشرة من بین العبارات ال "توزیع مهام أعمال البیت

بمتوسط  "أسلوب العدل لألم في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف

) وهي قیمة متوسطة مقابل تشتت معبر عنه بانحراف معیاري یقدر 2.32حسابي قدر بــــ: (

ذه )، تلك النتیجة تدل على عدم تركز اإلجابات وتشتتها وأن درجة الموافقة على ه0.74بــــ: (

  العبارة متوسطة. 

ت المبحوثین جاءت محایدة تمیل )، أن إجابا29كما یتبین لنا من بیانات الجدول رقم (     

یجابي "دائما" بنسبة تمركزت أعلى النسب عند البدیل اإلیجابیة نحو هذه العبارة، حیث لإل

بنسبة قدرها ، أما نسبة البدیل المحاید "أحیانا" جاءت في المرتبة الثانیة %47.2قدرها 

 .%16.5، في حین نسبة البدیل السلبي "أبدا" جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة قدرها 32.6%

الوسیط الحسابي  أیضا وهذا ما یؤكده "،أحیانا"البدیل المحاید في فئة  عبارةاله صنف هذتإذ 

  .2.00المقدر بـــ: 

ألسلوب العدل للوالدین في  بناء على ما سبق یمكن لنا أن نستنتج أن الدور المتوسط     

من  الموضح من خالل هذه العبارةمن ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف الحد 

هذا ما یؤكده المتوسط الحسابي الدال لهذه العبارة والمقدر بـــ: ، لبعد الثانيبین عبارات ا

2.32.  

ألنها هي التي ینظر لها  تحدث عن مهام أعمال البیت، نربطها مباشرة بالبنتنعندما      

نه من أكزوجة وأم تدیر عائلة في المستقبل، ولها ما تقوم به من أعمال ووظائف منزلیة، إال 

جهة أخرى قد تحدث عدة مشاكل نفسیة لدى البنت بسبب كثرة األعمال المنزلیة التي توجه 

وب العدل كن أن نولي أهمیة ألسلفي هذا الصدد یم. و إلیها على حساب إخوتها الذكور

لما له من دور فعال في تفادي السلوكیات السلبیة   المساواة بین األبناء في التنشئة األسریة،و 

البغضاء بین اإلخوة، ففي األسرة ، كالغیرة و الكره والشعور بالنقص و التي تظهر لدى األبناء
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كة ألبناء المشار وقدراته، إذ من المهم تعلیم ا الكل معني باألعمال المنزلیة الیومیة وفق سنه

  العمل دون مقابل.في الحیاة الجماعیة للعائلة و 

جدر المشاركة في المهام المنزلیة الیومیة المشتركة بین جمیع أفراد األسرة، مثل تلذا    

ترتیب مائدة الطعام، غسل الصحون، رمي أكیاس النفایات، ترتیب البیت، فهذه األعمال من 

ى ــــاب الفصلیة إلـــي توظیب الثیــــاعدة الوالدة فــالخزانة، ومسمهمة الجمیع، ترتیب األلبسة في 

المحبة بین األبناء، من خالل تكلیفهم مهام جماعیة ذلك؛ مما یضمن بث روح التعاون و  غیر

  من شأنها خلق هذا التعاون.

  "ال یفرق والدیك في أسلوب المعاملة بین األبناء".: ) 25العبارة رقم (  -

): أن هذه العبارة جاءت في المرتبة الثامنة من بین 28نا من خالل الجدول رقم (یتبین ل     

دور أسلوب العدل لألب في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ "العبارات الدالة على 

  .0.69وانحراف معیاري  2.46 بمتوسط حسابي قدر بــــ: "الممارسین للعنف

ال یفرق والدك ت ایجابیة قویة نحو هذه العبارة: "یتضح لنا أن إجابات المبحوثین جاء     

الث، ــــات المبحوثین بین البدائل الثــابــــ، حیث توزعت إج"ي أسلوب المعاملة بین األبنـاءــف

یجابي "دائما" وبنسب ضئیلة جدا توالت للبدیل اإل %.53.7إذ كانت أعلى نسبة مقدرة بــــ: 

إذ )، %10.9،%27.6تبتین األخیرتین الثانیة والثالثة: (للبدیلین "أحیانا" و"أبدا" في المر 

وهذا ما یؤكده الوسیط الحسابي المقدر  "،دائما"یجابي البدیل اإلفي فئة  عبارةاله صنف هذت

  .3.00بـــ: 

العبارة جاءت في المرتبة الثامنة من بین هذه أن  المبحوثینكما دلت أیضا إجابات     

في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ  ملوب العدل لألدور أس"العبارات الدالة على 

   . 0.70 وانحراف معیاري قدر بـــ:  2.49 بمتوسط حسابي قدر بــــ: "الممارسین للعنف

ك ال تفرق والدت"یتضح لنا أن إجابات المبحوثین جاءت ایجابیة قویة نحو هذه العبارة:      

إذ  ت إجابات المبحوثین بین البدائل الثالث،، حیث توزع"في أسلوب المعاملة بین األبناء

یجابي "دائما" وبنسب ضئیلة جدا توالت للبدیلین للبدیل اإل %59 كانت أعلى نسبة مقدرة بــــ:

ه صنف هذتإذ )، %12.1،%25.2"أحیانا" و"أبدا" في المرتبتین األخیرتین الثانیة والثالثة: (

  .3.00ا ما یؤكده الوسیط الحسابي المقدر بـــ: وهذ "دائما"یجابي البدیل اإلفي فئة  عبارةال
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في  قوي ومرتفعدور للوالدین بناء على ما سبق یمكن لنا أن نستنتج أن ألسلوب العدل     

من الموضح من خالل هذه العبارة ذ الممارسین للعنف الحد من ظاهرة العنف لدى التالمی

   لبعد الثاني.بین عبارات ا

األبوین أو كلیهما في الرعایة وتقدیم  حدأبناء عند اختالف أسلوب تنشأ التفرقة بین األ    

مما  ؛حدهم بتمییز معین دون اآلخرینأاختصاص و بن آلخر، إالمعنوي من الدعم المادي و 

ینتهي األمر بهم إلى أن یؤذوا  الكراهیة، وقدهم مشاعر سلبیة عدیدة، كالغیرة والحقد و یولد بین

لتفرقة في المعاملة بین األبناء إلى نوعین، أولهما، تمییز ابن تقسیم اإذ یمكن  ضهم بعضا.بع

واحد باالهتمام أكثر من باقي إخوته، وثانیهما، هو تفرقة تحقیریة بحتة، حیث یسرف الوالدان 

ي عدة ـــاء فـــتتنوع التفرقة في المعاملة بین األبنناء أكثر من سواه، و حد األبأفي توبیخ 

 یدرك وقد ال ،بن طوال سنین حیاتهها، و تأثیرها الفادح على اإلواقبال لكل منها عـــأشك

ل األمهات مدى خطورة هذه الظاهرة التي یمكن أن تتسبب بحدوث الكثیر من المشاكاآلباء و 

الغیرة ما بین اإلخوة إلى جانب أن هذا التأثیر النفسي السلبي النفسیة ألبنائهم، مثل الكره و 

  تى بعد أن یكبروا و یصبحوا شبابا.یبقى راكنا في نفوس اإلخوة ح

للتغلب على هذه المشكلة، على الوالدین إتباع خطوات متوازنة ودقیقة تحكم اذن     

تعامالتهم الیومیة مع أبنائهم، كي ال تظهر حساسیات وكرها وانتقاما بین األبناء، السیما أن 

من قرینه حتى إن كان  الفرد سواء في مرحلة الطفولة أو المراهقة، أو حتى الكبیر یغار

  نه یحظى بتعامل خاص من ذویه.أنه أفضل منه و أشقیقه، إذا ما أحس 

  ".ى األكبربن األصغر علك اإلال یفضل والدی" :) 26العبارة رقم (  -

ضل والدك اإلبن األصغر ال یف"): أن العبارة 28لنا من خالل بیانات الجدول رقم ( یتبین     

دور أسلوب العدل "من بین العبارات الدالة على  العاشرةتبة جاءت في المر  "على األكبر

ن للعنف" بمتوسط حسابي قدر بــــ: لألب في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسی

، تلك النتیجة تدل على عدم تركز اإلجابات 0.79یقدر بــــ: انحراف معیاري ، مقابل 2.25

  عبارة متوسطة.وتشتتها وأن درجة الموافقة على هذه ال

)، أن إجابات المبحوثین جاءت محایدة تمیل 28ن لنا من بیانات الجدول رقم (كما یتبی      

ات ـــــوثین بین البدائل الثالث بدرجــاإلیجابیة نحو هذه العبارة، حیث توزعت إجابات المبحإلى 
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، أما %43.2رها: " بنسبة قدجابي "دائمایتمركزت أعلى النسب عند البدیل اإلمتفاوتة، حیث 

في حین نسبة البدیل ، % 28.9: نسبة البدیل "أحیانا" جاءت في المرتبة الثانیة بنسبة قدرها

في فئة  عبارةاله صنف هذتإذ  .%20.2 :"أبدا" جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة قدرهاالسلبي 

  .2.00هذا ما یؤكده الوسیط الحسابي المقدر بـــ: البدیل المحاید "أحیانا"، و 

بن األصغر ال تفضل والدتك اإل"أن العبارة أظهرت إجابات المبحوثین  في نفس اإلطار    

دور أسلوب "من بین العبارات الدالة على  الحادي عشرجاءت في المرتبة  "على األكبر

ن للعنف" بمتوسط حسابي قدر في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسی مالعدل لأل

، تلك النتیجة تدل على عدم تركز اإلجابات 0.76قابل انحراف معیاري قیمته:م ،2.24بــــ: 

   وتشتتها وأن درجة الموافقة على هذه العبارة متوسطة.  

)، أن إجابات المبحوثین جاءت محایدة تمیل 29ن لنا من بیانات الجدول رقم (كما یتبی    

ات ـــالمبحوثین بین البدائل الثالث بدرجات ــــاإلیجابیة نحو هذه العبارة، حیث توزعت إجابإلى 

، أما %42.2" بنسبة قدرها: یجابي "دائماتمركزت أعلى النسب عند البدیل اإلمتفاوتة، حیث 

ل ـــة البدیـــــي حین نسبـــف، %35.1:ا" جاءت في المرتبة الثانیة بنسبة قدرهاـــنسبة البدیل "أحیان

في فئة  عبارةاله صنف هذتإذ  .%18.9بنسبة قدرها:  في المرتبة الثالثة "أبدا" جاءتالسلبي 

  .2.00وهذا ما یؤكده الوسیط الحسابي المقدر بـــ: البدیل المحاید "أحیانا"، 

بناء على ما سبق یمكن لنا أن نستنتج أن ألسلوب العدل للوالدین دور متوسط في الحد     

من بین  خالل هذه العبارة الموضح منیذ الممارسین للعنف من ظاهرة العنف لدى التالم

  .لبعد الثانيعبارات ا

یتفق فحوى هذه العبارة مع ما جاء في اإلطار النظري للدراسة الحالیة حول مركز      

أثر أسالیب المعاملة تت": "وششنسیمة طب"الطفل أو ترتیبه بین إخوته، والذي أشارت إلیه 

لف عن اإلبن الثاني األكبر أسلوب یخت بنبموقعه بین إخوته، إذ ال یكون لإلبن الوالدیة لإل

ي ــــید فـــــا الطفل الوحــــي األسرة، أمـــــاص فــــن األصغر له وضع خــبوالثالث، كما أن اإل

  ، 1"األسرة فأسلوب تنشئته لها ظروفها الممیزة.

                                                 
   .165، 164، مرجع سبق ذكره، ص ص نسیمة طبشوش  -1
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فبینما  ا لجمیع األبناء،یعتبر هذا النوع من التفرقة في المعاملة بین األبناء مؤذیكما      

وفي نفس  بن الصغیر مدلال حرا من أي مسؤولیة، معتمدا بالكامل على أخیه األكبر،ینشأ اإل

متسلطا، مع متحكما و  ب األكبرالوقت یحقد علیه الستئثاره باهتمام أبویه وثقتهما به، یشُ 

إحساس متأصل بالتمیز عن اآلخرین، وفي نفس الوقت یغار من أخیه األصغر الذي حظي 

  على حسابه. بالراحة

السلبیة التي تظهر على  هذا ما أشارت إلیه العدید من الدراسات فیما یخص اآلثار    

الكبار من خالل شعور العنایة والرعایة بین الصغار و  بن الناجمة عن التمییز فيشخصیة اإل

عض االهتمام ببعض األوالد من قبل بإذ تبین وجود مثل هذا التمییز و  المهملین بعدم تقبلهم،

  1اآلباء في جمیع المجاالت، األمر الذي یخلق شروط غیر مناسبة.

وأن كثیرا من الدراسات أشارت أیضا إلى اختالف عالقة الطفل بوالدیه بحسب ترتیبه     

الوالدین فــــي تنشئــــة الطفل األول والوحید احثین أن أسالیب ـــالمیالدي، ووجد كثیر من الب

ر في االرتقاء النفسي و بهما في تنشئة أبنائهما اآلخرین، مما یؤثاألخیر، تختلف عن أسالیو 

  2جتماعي لكل منهم.النضج اإل

بن األكبر واإلبن األصغر، ویعطیان أكثر الحب لإلبن ما یكون الوالدین یقارنان بین اإلل     

یسبب لهمــــا الذي  بن األكبرموازنــــــات بینهما، ویذكـــــران عیوب اإلان ــــــاألصغر، ویقیم

أو أخته  آلخاهنه منبوذ وال یحظى بالحب الذي یقدمه والداه أبن األكبر المتـــــــاعب، یشعر اإل

بن ن اإلثنین زاد انحراف اإلالصغرى، فیضعف تحصیله الدراسي، وكلما زادت المقارنة بی

مهاجمة  الخالف الذي یؤدي في النهایة، فیزداد الشجار بینهما و األكبر وحقده على أخیه

  شد العقاب و العنف به.أالوالدین وٕانزال 

نافریـــــة بین یظهر عالقة ت بین األبناء وال سیما المراهقین یتضح مما سبق، أن التمییز     

ه مقرب من ـــــخر، وغیرته من كوناآلبن الممیز ضده إلى كره أخیه األبناء، حیث یمیل اإل

التي جاءت على حسابه، وقد التي یحظى بها، و ایة ه، وحسده على الحنان و الرعــــــوالدی

                                                 
   .197ق ذكره، ص مرجع سب، طاهر عبد الكریم سلوم، محمد جهاد جمل -1
   .128ص  مرجع سبق ذكره،  ،المناخ األسري وشخصیة األبناءحسن مصطفى عبد المعطي،  -2
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یصل األمر إلى تمني أن یصاب أخیه بأي مكروه، حتى یحتل مكانه و یحظى باهتمام 

  والدیه.

العدل اة و وللتخلص من هذه األمراض النفسیة، یحتاج الوالدین إلى إدراك حتمیة المساو     

یة بابن مسؤولیة صعبة ال یجب أن أن العنا، و بین جمیع األبناء مهما اختلفت أعمارهم

تحقیق العدل وعدم یتحملها ابن آخر، حتى ال ینتهي األمر بكراهیة متبادلة بین الجمیع، ول

بن والدین عدم إیــــالء اهتمــــام كبیر لإلى األكبر، على الــــبن األصغر علالتفضیل بین اإل

اشرة، لكي ال یفسر ذلك بأنه الصغیر بشكل ملفت للنظر، خاصة أمام أخیه الذي یكبره مب

  نوع من التمیز بینه وبین إخوته.

  یفضل والدیك بینك وبین إخوتك بسبب التفوق في الدراسة".": ) 27العبارة رقم (  -

یفضل والدك بینك وبین "): أن العبارة 28لنا من خالل بیانات الجدول رقم ( یتبین    

من بین العبارات الدالة  الثانیة عشرةة جاءت في المرتب ،"إخوتك بسبب التفوق في الدراسة

ن للعنف" دور أسلوب العدل لألب في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسی"على 

راف ـــــانحوهـــــي قیمة متوسطة مقابل تشتت معبر عنــــــــه ب 1.95بمتوسط حسابـــــي قدر بــــــ: 

على عدم تركز اإلجابات وتشتتها وأن درجة ، تلك النتیجة تدل 0.85قدر بــــ: یمعیاري 

   الموافقة على هذه العبارة متوسطة.  

)، أن إجابات المبحوثین جاءت محایدة تمیل 28كما یتبین لنا من بیانات الجدول رقم (    

ات ــــوثین بین البدائل الثالث بدرجــــات المبحــــإلى السلبیة نحو هذه العبارة، حیث توزعت إجاب

، أما %36 :اــــي "أبدا" بنسبة قدرهـــى النسب عند البدیل السلبــــاوتة، حیث تمركزت أعلــــمتف

، في حین نسبة البدیل % 31.7: ة البدیل "دائما" جاءت في المرتبة الثانیة بنسبة قدرهاــــنسب

في فئة  عبارةاله صنف هذتإذ  .%24.5في المرتبة الثالثة بنسبة قدرها:  "أحیانا" جاءت

  .2.00، وهذا ما یؤكده الوسیط الحسابي المقدر بـــ: "أحیانا"

تفضل والدتك بینك وبین " أن العبارة  أشارت إجابات المبحوثین إلىفي نفس الشأن    

من بین العبارات الدالة  الثانیة عشرةجاءت في المرتبة ، "إخوتك بسبب التفوق في الدراسة

ن للعنف" ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسیفي الحد من  مدور أسلوب العدل لأل"على 

انحراف معیاري وهي قیمة متوسطة مقابل تشتت معبر عنه ب 1.89بمتوسط حسابي قدر بــــ: 
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، تلك النتیجة تدل على عدم تركز اإلجابات وتشتتها وأن درجة الموافقة 0.823قدر بــــ: ی

   على هذه العبارة متوسطة.  

)، أن إجابات المبحوثین جاءت محایدة تمیل 29ات الجدول رقم (تبین لنا من بیانكما ی   

ات ــــات المبحوثین بین البدائل الثالث بدرجـــــارة، حیث توزعت إجابــــإلى السلبیة نحو هذه العب

، أما %38.2ة، حیث تمركزت أعلى النسب عند البدیل السلبي "أبدا" بنسبة قدرها ــــمتفاوت

، في حین نسبة %30.1أحیانا" جاءت في المرتبة الثانیة بنسبة قدرها:نسبة البدیل الحیادي "

 عبارةاله صنف هذتإذ  .%28یجابي "دائما" جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة قدرها:اإلالبدیل 

  .2.00"أحیانا"، وهذا ما یؤكده الوسیط الحسابي المقدر بـــ:  البدیل المحاید في فئة

أن نستنتج أن ألسلوب العدل للوالدین دور متوسط في الحد بناء على ما سبق یمكن لنا    

من بین  الموضح من خالل هذه العبارةذ الممارسین للعنف من ظاهرة العنف لدى التالمی

  .لبعد الثانيعبارات ا

حد األبناء أذكى من اآلخرین، أو أقوى، أو أفضل في تحصیله الدراسي، أعندما یكون     

ویتفاخرا به وسط األصدقاء والمعارف، وقد یحدث ن إلیه أكثر، یجد األبوان نفسیهما یمیال

إلثارة غیرة باقي األبناء وتحفیزهم على تطویر أنفسهم، لكن النتیجة في هذا بحسن نیة، أو 

جمیع األحوال غیر مرضیة، وتولد المقارنة بین األبناء وحسدا وغیرة شدیدة في نفوس اإلخوة 

د یتمنون أن یصاب بمكروه لیستردوا الحب من والدیهم، المنبوذین نحو أخیهم المفضل، وق

رى یلقي هذا ٕایذائه، أو مضایقته انتقاما منه، ومن ناحیة أخو وقد یعمدون إلى ضربه 

بن الممیز عند قدر توقعات والدیه، وال یخذلهم، إذا انخفض مستواه التفضیل عبئا على اإل

  ومشاعرهم السلبیة نحوه.بتعاد عن إخوته في إرضائهم، بجانب معاناته من اإل

بن المطیع أو الهادئ أو المتفوق دراسیا، أنه من المنطقي میلهم لإلوقد یرى الوالدین      

 التفضیل ألحدهم علىعند شعورهم بهذا المیل العاطفي و ولكن هذا ال یعتبره األبناء منطقي، ف

الشكاوي، ولما یقارن و  مشاحنات والمشاكلالاآلخر تشتعل نار الغیرة بینهم والشجار الدائم و 

بن سریع فوق دراسیا بالضعیف دراسیــا أو اإلبن المتولیاء األبناء ببعض، كمقارنة اإلاأل

بن الضعیف دراسیا أو غیر السریع رسالة غیر مباشرة لإل يء، فیوصلواــــة بالبطــــالبدیه

  البدیهة، أن أخاه أفضل منه، فیتولد لدیه شعور بالغیرة.
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یجب فمنع الغیرة بین األبناء؛ األمهات واجب اآلباء و الباحثة، أن من  ىمن هنا تر      

عن المقارنة الصریحة، واعتبار كل ابن له شخصیة مستقلة، لها علیهم إذن أن یقلعوا على 

استعداداتها ومزایاها الخاصة بها، إضافة إلى عدم تفضیل أي ابن على اآلخر حتى لو كان 

اوي ــــــــى قدر متســــروا بالحصول علـــاء البد أن یشعـــــمرح، فاألبن ع أوــــحدهم متفوق أو مطیأ

ن كال منهم ممیز في شيء وال یوجد ، وعلى الوالدین إخبار األوالد بألــــمن الحب و التفضی

  ابن أفضل من اآلخر، بل كلهم متساوین عند األب و األم.

  الحب.: یقدم والدیك لك وٕاخوتك نفس ) 28العبارة رقم (  -

): أن هذه العبارة جاءت في المرتبة الرابعة من بین 28یتبین لنا من خالل الجدول رقم (    

دور أسلوب العدل لألب في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ "العبارات الدالة على 

   .0.69 انحراف معیاري قدر بـــ: و 2.60بمتوسط حسابي قدر بــــ:  " الممارسین للعنف

یقدم والدك لك "لنا أن إجابات المبحوثین جاءت ایجابیة قویة نحو هذه العبارة:  یتضح   

، حیث توزعت إجابات المبحوثین بین البدائل الثالث، إذ كانت أعلى "وٕاخوتك نفس الحب

یجابي "دائما" وبنسب ضئیلة جدا توالت للبدیلین "أحیانا" للبدیل اإل %.65.8نسبة مقدرة بــــ: 

في فئة  عبارةاله صنف هذتإذ )، %10.9،%15.5رتبتین الثانیة والثالثة: (و"أبدا" في الم

  .)3.00(وهذا ما یؤكده الوسیط الحسابي المقدر بـــ:  "دائما" اإلیجابيالبدیل 

في نفس الرتبة عند األب  تقدم والدتك لك وٕاخوتك نفس الحب""هذه العبارة  أیضا جاءت    

في الحد من ظاهرة  مدور أسلوب العدل لأل"ت الدالة على الرابعة من بین العبارا وهي الرتبة

وانحراف معیاري قدر  2.70 بمتوسط حسابي قدر بــــ:" العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف

   .0.57 بـــ:

تقدم والدتك " یتضح لنا أن إجابات المبحوثین جاءت ایجابیة قویة نحو هذه العبارة:       

ث توزعت إجابات المبحوثین بین البدائل الثالث، إذ كانت ، حی"لك وٕاخوتك نفس الحب

یجابي "دائما" وبنسب ضئیلة جدا توالت للبدیلین للبدیل اإل %.73أعلى نسبة مقدرة بــــ: 

في  عبارةاله صنف هذتإذ )، %5.9،%17.4"أحیانا" و"أبدا" في المرتبتین الثانیة والثالثة: (

  .3.00ا یؤكده الوسیط الحسابي المقدر بـــ: وهذا م "،دائما"یجابي البدیل اإلفئة 
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في الحد  قويدور  لوالدینبناء على ما سبق یمكن لنا أن نستنتج أن ألسلوب العدل ل     

من بین  الموضح من خالل هذه العبارةذ الممارسین للعنف من ظاهرة العنف لدى التالمی

   لبعد الثاني.عبارات ا

طار النظري للدراسة الراهنة حول ع ما ذكرناه في اإلالعبارة أیضا میتفق فحوى هذه      

"التفاعل سرة تجاه أبنائها والسیما الوالدین، اذ تعني: ظیفة العاطفیة التي تتكفل بها األالو 

یــــة صغیرة یخلق وحدة أول العمیق بین اآلباء واألمهات واألبنــاء فــــي منزل مستقل، وهذا ما

 العاطفي لجمیع أعضاء األسرة، وهي وظیفة على درجةشباع تكون المصدر الرئیسي لإل

ن االسرة نسبة للمجتمع على السواء، وذلك ألبالنسبة للفرد، و بال األهمیةكبیرة جدا من 

            1من و الحب و التدعیم العاطفي.الله یتزود االفراد بشحنات من األتصبح بذلك مالذا من خ

ناء له أثره البالغ في تكوینهم تكوینا سلیما، فإذا لم یراعي بإن إشاعة الود والعطف بین األ    

الحب أطفالهم یصابون باختالالت نفسیة واجتماعیة، فاألسرة منبع الدفء و الوالدین ذلك. فإن 

  و الحنان و العطف.

، ان بعض األهل یفرقون بین 2همیةكرامة الولد وأحاسیسه غایة في األن مراعاة أو     

الحب والحنان، وذلك لقلة جماله أو البعض اآلخر أو واحد منهم من هذا والدهم و یحرمون أ

خل له فیها، فهو فیه، ان مثل هذه الصفات في الولد ال د إلعاقةو ذكائه أو لكثرة حركاته أ

ده، فمعاقبته علیها نما هي ارادة اهللا سبحانه وتعالى في عبالم یخترها بمحض إرادته، وإ 

أن یعطفوا علـــى  ءباوعلى اآل، 3خالقههل یحطم نفسیته ویفسد أمعنویا أو مادیا من قبل األ

معاملتهم هم في كثیر من المواطن، فرحمة األوالد وحبهم و وا تربیتـــیحسنصغـــارهم ویرحموهم و 

  .العطایا المعنویة المرتقبة من األهل تجاه أوالدهممعاملة حسنة تعد من 

  

  

     

                                                 
   .75، ص 1999، دار النهضة العربیة، بیروت، سرة المتغیرة في مجتمع المدینة العربیةاأل ،عبد القادر القصیر - 1
   .167 ، دار المعرفة، بیروت، دون سنة نشر، صفي ضوء القرآن و السنةناء والبنات بتربیة األ ، العك الشیخ خالد عبد الرحمان - 2
، 2017/ 07/ 16بتاریخ: ، .almurabbi.com www، نقال عن:-األسرة -، موقع المربي" العدل بین األبناء مطلب حیاتي "سمر الكسار،  -3

 .14:07الساعة: 



 ومناقشة النتائجوتحلیل البیانات  عرض                     الفصل السادس          
 

315 

  

  :لثةلثاا الفرضیة بیاناتعرض وتحلیل  -2-3

إلثبات أو نفي الفرضیة الفرعیة الثالثة التي تنص على: "ألسلوب اهتمام الوالدین دور     

داخل األسرة فعال في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف"؛ سیتم عرض 

إجابات المبحوثین نحو هذه الفرضیة، من خالل ترتیب العبارات وفق أعلى قیم للمتوسط 

ووفق أقل قیم للتشتت والذي یمثله اإلنحراف المعیاري في كل عبارة من عبارات الحسابي، 

فرعیــــة الثالثـــــة، كمــــا هو موضح في الجدولین على التوالـــــي ة الــــفرضیلل الثالثالبعد 

  ).31)، (30رقمي: (
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  عرض وتحلیل بیانات الفرضیة الثالثة: 2-3

  اجابات المبحوثین حول أسلوب اهتمام األب داخل األسرة في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین له.  ): یبین 30جدول رقم (

 الرتبة
درجة 

 الموافقة

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي
 الوسیط

 *عدم

 االجابة
 المجموع

 البدائـــــــــــــــــل
 الرقم العبارات

 دائما  أحیانا أبدا

 3.00 2.66 0.66 دائما 04
 ك 227 45 29 301 21

 29 یهتم والدك بصحتك
6.5 93.5 09 14 70.5 % 

 3.00 2.50 0.71 دائما 07
 ك 191 71 39 301 21

 30 یهتم والدك بنوعیة تغذیتك
6.5 93.5 12.1 22 59.3 % 

 3.00 2.72 0.61 دائما 02
  لتزام بتعالیم دیننا كأداء العبادات مثل: یحثك والدك باال  ك 243 32 26 301 21

 ( الصالة، الصوم، الصدقة...)
31 

6.5 93.5 8.1 9.9 75.5 % 

 2.00 2.17 0.79 أحیانا 11
  یوفر والدك لك الجو المناسب لممارسة هوایاتك المفضلة:  ك 125 101 75 301 21

 (ممارسة الریاضة، االشتراك في النوادي...)
32 

6.5 93.5 23.3 31.4 38.8 % 

 3.00 2.40 0.76 دائما 08
 ك 170 80 51 301 21

 33 یحرص والدك على مساعدتك في اختیار التخصص.
6.5 93.5 15.8 24.8 52.8 % 

 3.00 2.66 0.64 دائما 03

 ك 228 44 29 301 21

 34 یحثك والدك باالنضباط داخل الثانویة
6.5 93.5 09 13.7 70.8 % 

 2.00 2.16 0.77 أحیانا 12

 ك 117 114 70 301 21

 35 یهتم والدك باالتصال المستمر بالثانویة

6.5 93.5 21.7 35.4 36.3 % 
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     مبحوث عن اإلجابة 21: نشیر إلى عدم اإلجابة بنفس المالحظة السابقة إلمتناع مالحظة

  

  

 2.00 2.17 0.80 أحیانا 10

 ك 126 99 76 301 21

یحثك والدك على التواصل مع االساتذة لحل مشكالتك 

 بالثانویة.
36 

6.5 93.5 23.6 30.7 39.1 % 

 3.00 2.61 0.68 دائما 05
 ك 218 49 34 301 21

 37 یهتم والدك بوقت الدخول الى المنزل
6.5 93.5 10.6 15.2 67.7 % 

 3.00 2.56 0.70 دائما 06
 ك 206 58 37 301 21

 یهتم والدك بنوع االصدقاء الذین تخرج معهم
38 

 6.5 93.5 11.5 18 64 % 

 3.00 2.40 0.74 دائما 09
 ك 169 84 48 301 21

 یتابع والدك سلوكاتك خارج المنزل
 

39 6.5 93.5 14.9 26.1 52.5 % 

  2.00 1.85 0.84  أحیانا 14
 ك 87 81 133 301 21

 فالم العنفأیمنعك والدك من مشاهدة 
 

40 6.5 93.5 41.3 25.2 27  %  

  2.00 1.76 0.83  أحیانا 15
 ك  76 77 148 301 21

 41  یجلس والدك بقربك عندما تتصفح االنترنت
6.5 93.5 46 23.9 23.6  %  

  2.00 2.05 0.82  أحیانا 13
 ك  110 97 94 301 21

 42  یهتم والدك بمعرفة فیما تنفق مصروفك الیومي.
6.5 93.5 29.2 30.1 34.2  %  

 3.00 2.77 0.57 دائما 01
لدیك عن السلوكیات غیر المقبولة اجتماعیا مثل: ینهاك وا ك 256 22 23 301 21

 (السب، الشتم، التدخین، السرقة، الكذب، الغش...) 
43 

6.5 93.5 7.1 6.8 79.5 %  

 المتوسط العام 2.36 0.73 دائما /
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  حول أسلوب إهتمام األم داخل األسرة في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین له: ) یبین إجابات المبحوثین31م (جدول رق

 الرتبة
درجة 

 الموافقة

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي
 الوسیط

عدم 

 *االجابة
 المجموع

 البدائـــــــــــــــــل
 الرقم العبارات

 دائما  أحیانا أبدا

 3.00 2.81 0.49 دائما 01
 ك 267 33 14 314 08

 29 تهتم والدتك بصحتك
2.5 97.5 4.3 10.2 82.9 % 

 3.00 2.67 0.59 دائما 06
 ك 230 64 20 314 08

 30 تهتم والدتك بنوعیة تغذیتك
2.5 97.5 6.2 19.9 71.4 % 

 3.00 2.79 0.51 دائما 02
تحثك والدتك بااللتزام بتعالیم دیننا كأداء العبادات مثل: ( الصالة،  ك 264 34 16 314 08

 الصوم، الصدقة...)
31 

2.5 97.5 05 10.6 82 % 

 2.00 2.28 0.73 أحیانا 10
  توفر والدتك لك الجو المناسب لممارسة هوایاتك المفضلة:  ك 140 121 53 314 08

 .)(ممارسة الریاضة، االشتراك في النوادي..
32 

2.5 97.5 16.5 37.6 43.5 % 

 3.00 2.44 0.74 دائما 08
 ك 186 81 47 314 08

 33 تحرص والدتك على مساعدتك في اختیار التخصص.
2.5 97.5 14.6 25.2 57.8 % 

 3.00 2.71 0.57 دائما 05
 ك 244 50 20 314 08

 34 تحثك والدتك باالنضباط داخل الثانویة
2.5 97.5 6.2 15.5 75.8 % 

 2.00 2.02 0.79 أحیانا 13
 ك 102 117 95 314 08

 35 تهتم والدتك باالتصال المستمر بالثانویة
2.5 97.5 29.5 36.3 31.7 % 

 2.00 2.20 0.80 أحیانا 11
 ك 139 99 76 314 08

 36 تحثك والدتك على التواصل مع االساتذة لحل مشكالتك بالثانویة.
2.5 97.5 23.6 30.7 43.2 % 

 3.00 2.72 0.56 دائما 04
 ك 245 51 18 314 08

 37 تهتم والدتك بوقت الدخول الى المنزل
2.5 97.5 5.6 15.8 76.1 % 

 3.00 2.63 0.63 دائما 07

 ك 224 64 26 314 08

 تهتم والدتك بنوع االصدقاء الذین تخرج معهم
38 

 
2.5 97.5 8.1 

19.9 

69.9 % 
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  مبحوثین عن اإلجابة  8: نشیر إلى عدم اإلجابة بنفس المالحظة السابقة إلمتناع مالحظة

 3.00 2.40 0.76 دائما 09

 ك 180 80 54 314 08

 تتابع والدتك سلوكاتك خارج المنزل
 

39 2.5 97.5 16.8 24.8 55.9 % 

  2.00 1.88 0.81  أحیانا 14
 ك 88 100 126 314 08

 تمنعك والدتك من مشاهدة افالم العنف
 

40 2.5 97.5 39.1 31.1 27.3  %  

  2.00 1.74 0.75  اأحیان 15
 ك  60 113 141 314 08

 41  تجلس والدتك بقربك عندما تتصفح االنترنت
2.5 97.5 43.8 35.1 18.6  %  

  2.00 2.12 0.77  أحیانا 12
 ك  116 120 78 314 08

 42  تهتم والدتك بمعرفة فیما تنفق مصروفك الیومي.
2.5 97.5 24.2 37.3 36  %  

 3.00 2.76 0.56 دائما 03
تنهاك والدتك عن السلوكیات غیر المقبولة اجتماعیا مثل: (السب،  ك 262 30 22 314 08

 الشتم، التدخین، السرقة، الكذب، الغش...) 
43 

2.5 97.5 6.8 9.3 81.4 %  

 المتوسط العام 2.41 0.67 دائما /
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اللذان یوضحان  -)31)، (30( تحلیل محتویات الجدولین على التوالي رقمي بدراسة و    

ا في الحد مودورهم) األ(األب،  بــــ: الخاصة على عبارات أسلوب االهتمامإجابات المبحوثین 

الفردیة التي  من خالل نتائج العبارات ،للعنف من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین

  جاءت كالتالي:

 ك بصحتك".ی"یهتم والد :) 29العبارة رقم (  -

من بین العبارات الدالة  الرابعةفي المرتبة  "یهتم والدك بصحتك" جاء ترتیب العبارة     

 "لألب في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین االهتمامدور أسلوب "على 

قیمته  ، وبانحراف معیاريالثالثبین عبارات البعد  2.66 ـــ:قدر بـبمتوسط حسابي  للعنف

في حین كانت نسبة ، %70.5 :ــقدرت بــ لبدیل "دائما" ل كانت أعلى نسبة  حیث، 0,64

 وفي المرتبة الثالثة وبنسبة قدرت بـــ: ،%14 قدرت بــــ: في المرتبة الثانیة بدیل "أحیانا"ال

وهذا ما یؤكده  ،دائمافي فئة  عبارةاله صنف هذتإذ  ،للبدیل "أبدا" إجاباتهمكانت  9%

الوسیط الحسابي المقدر بـــ: أیضا وهذا ما یؤكده ، 2.66الوسیط الحسابي المقدر بـــ:

3.00.  

جاءت ، ك بصحتك"تهتم والدت") 01رقم (أن العبارة بینت إجابات المبحوثین  أیضا      

دور أسلوب االهتمام لألم في الحد من "لى في المرتبة األولى من بین العبارات الدالة ع

، وذلك ألن أعلى قیمة للمتوسط الحسابي "ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف

بین عبارات البعد الثالث، وبانحراف معیاري  من 2.81 كان لهذه العبارة والذي قدر بــــ:

: ــما" بأعلى نسبة قدرت بــعند البدیل "دائ تمركزت إجابات المبحوثین ، حیث0.49قیمته: 

وفي  ،%10.2، وفي المرتبة الثانیة كان اختیار المبحوثین للبدیل "أحیانا" بنسبة 82.9%

 عبارةاله صنف هذتإذ ، كانت إجاباتهم للبدیل "أبدا" %4.3المرتبة الثالثة وبنسبة قدرت بـــ: 

  .3.00بـــ: الوسیط الحسابي المقدر أیضا قیمة ؤكده توهذا ما  ،دائمافي فئة 

ایجابیة قویة نحو هذه  جاءت یتضح لنا من خالل هذه النتائج أن إجابات المبحوثین     

في الحد من والدین لل االهتمامألسلوب  قوي ومرتفعما یعطي داللة بوجود دور وهو العبارة، 

  .الموضح بهذه العبارة ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف
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كثر المراحل أبنائهم في فترة المراهقة، باعتبارها أهتمام الوالدین بصحة الباحثة ا تعزو    

  الطریقة المثلــــى لالهتمام بصحــــة ام الوالدین بـــــمإلى ضرورة ـــلإناء بالعمریة الحساسة لدى األ

التي ؛ و ثیر السلبي بالسلوكیات غیر المقبولةعن التأبعیدا األبناء، بعیدا عن اإلعتداءات و 

یؤثر على جودة تحصیلهم الدراسي والسلوكي داخل األسرة مما  ؛ال من الروح المعنویة لهمتن

  خارجها .و 

       ك بنوعیة تغذیتك".یهتم والدی" :) 30العبارة رقم (  -

في المرتبة السابعة من بین العبارات  "یهتم والدك بنوعیة تغذیتك"جاء ترتیب العبارة       

الهتمام لألب في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین دور أسلوب ا"الدالة على 

بین عبارات البعد الثالث، وبانحراف معیاري قیمته  2.50 بمتوسط حسابي قدر بــــ: "،للعنف

، في حین %59.3: ــللبدیل "دائما" بأعلى نسبة قدرت بــكانت أعلى نسبة  ، حیث0.71

 %12.1 وفي المرتبة الثالثة وبنسبة قدرت بـــ: %22 :كانت نسبة البدیل "أحیانا" تقدر بــــ

وهذا ما یؤكده الوسیط  ،دائمافي فئة  عبارةاله صنف هذتإذ  ؛كانت إجاباتهم للبدیل "أبدا"

  .2.50 الحسابي المقدر بـــ:

 ك بنوعیة تغذیتك"تهتم والد"ت )30رقم (أن العبارة بینت إجابات المبحوثین  في حین    

دور أسلوب االهتمام لألم في الحد "من بین العبارات الدالة على  السادسةة جاءت في المرتب

من بین  2.67 هحسابي قدر وبمتوسط ، "من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف

تمركزت إجابات المبحوثین ، حیث0.59معیاري قیمته: عبارات البعد الثالث، وبانحراف  عند  

ار ـــــــان اختیـــــة كــــة الثانیـــــي المرتبــــوف، %71.4 :ــى نسبة قدرت بـــــــل "دائما" بأعلــــالبدی  

 ،%6.2وفي المرتبة الثالثة وبنسبة قدرت بـــ:  %19.9المبحوثین للبدیل "أحیانا" بنسبة 

 أیضا وهذا ما یؤكده ،دائمافي فئة  عبارةاله صنف هذتإذ  ؛كانت إجاباتهم للبدیل "أبدا"

    .3.00 لحسابي المقدر بـــ:الوسیط ا

ایجابیة قویة نحو هذه  جاءت یتضح لنا من خالل هذه النتائج أن إجابات المبحوثین    

في الحد من ظاهرة  والدینلل االهتمامألسلوب  قويما یعطي داللة بوجود دور وهو العبارة، 

  .الموضح بهذه العبارة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف
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میة، إضافة إلى توفیرها الطعام الجسلیة التربیة من الناحیة الصحیة و سرة مسؤو األتتحمل     

بناء لتنشئتهم تنشئة صحیة سلیمة، فالغذاء یلعب دورا هاما في نمو الفرد منذ والشراب لأل

  و أا ـــــاط بدنیــــلیها للقیام بنشاطه، سواء كان هذا النش، فهو یزوده بالطاقة التي یحتاج إالطفولة

عادة بنائها، وفي تكوین خالیا إصالح الخالیا التالفة وإ عقلیا، كما یلعب الغذاء دورا هاما في 

  1منه. مراض ووقایتهفي زیادة مناعة الجسم ضد بعض األجدیدة و 

حیث كمیته ونوعه في المنزل من األمور الهامة بناء منذ الطفولة من أن غذاء األوالشك     

  سلیمة، وهو ذو تـــــــأثیر اة الــــساسیة للحیأحد المركبات األار الطعام بن، باعتبالتي یحتاجها اإل

بناء، كما أن تأثیره على الصحة للمدى البعید ة لألیلعلى األداء وجودة الحیاة المستقبفوري 

  ي ـــان الوالدان فــــ، كما یسهممبناء یمكن من نموهم وتطورهیر جدا. وتوفیر الغذاء السلیم لألكب

یضا على تناول طعام صحي خالل مراحل حیاته المختلفة، ومن هنا فإن د األبناء أتعوی

الحساسة و  الغذاء یشكل جزءا مركزیا في حیاة العائلة، وله تأثیر على شبكة العالقات

هل اضعافا عندما ال یفلحون دائما ویزداد الشعور بالذنب لدى األاألبناء، المركبة بین اآلباء و 

و ما تسببه بشكل أساسي عادات غیر بنائهم، وهلغذاء الصحي السلیم ألهمة تقدیم افي م

  صحیة فیما یتعلق بتناول الطعام داخل العائلة. رغیسلیمة و 

وهو ما یؤكد  ؛الحیویةلسلیمة عامل مهم للتمتع بالصحة و بناء على ما سبق، التغذیة ا    

ن ثقافة الغذاء الصحي أیث تلك العالقة الوثیقة بین الغذاء الصحي والتحصیل الدراسي، ح

  م بتقدیم وجبــــات غذائیـــــة مناسبــــة ى االهتماـــتحثهم علنها تسهم في تبصیر اآلبـــاء و مهمة لكو 

ن أأي  2اء و الغذاء.ــــن هناك عالقة بین الذكأبحاث علم النفس أحدث أن لألوالد، إذ أ

ي ویسهم في تنشیط عقول التالمیذ الغذاء الصحي السلیم یؤثر في عملیات التحصیل الدراس

یة التغذیة ئخصاأفي المؤسسة التربویة ویرفع نسب التركیز داخل الفصول الدراسیة، وتقول 

السلیمة لتالمیذ المدارس، تنعكس بوزارة الصحة ووقایة المجتمع، "شیماء خلیفة"، "ان التغذیة 

ذین لالحیویة، فالور بالنشاط و فیدهم كثیرا في الشعت یجابي على قدراتهم التحصیلیة وإبشكل 

تقل قدراتهم صابون بالجفاف و بخاصة األطفال و ال یأخذون كفایتهم من الماء طوال الیوم ی

                                                 
 .51 ، ص2014دار الوفاء، االسكندریة،  ،1، طدلیل األسرة في أصول التربیة، طلعت محمد محمد آدم - 1
  . 14:05، الساعة: 28/06/2017، بتاریخ: www.alittihad.aeنقال عن: ،  "الغذاء الصحي" ، أشرف جمعة -2
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على التحصیل مقارنة بزمالئهم الذین یحرصون على شرب كمیات من الماء بمعدالت 

حدید، و الحفاظ على نسبة الوع من التوازن في الغذاء و طبیعي، مشیرة الى أهمیة إحداث ن

ن بعض التالمیذ یتجاهلون وجبة أن یحتوي الطعام على تمثیل غذائي متكامل، وتبین أ

  روري ي تؤثر في سالمتهم، لذا فمن الضـــــاء التـــــا یعد من األخطـــا، ممــــار رغم أهمیتهـــفطاإل

ي وتحفیزهم اآلباء على تعوید األبناء علیها بشكل یومأن یحرص اإلنتباه على هذه الوجبة، و 

مثل الخضراوات و  ن وسائل التغذیة التي تعتمد على المجموعةأترى بشتى الطرق، و 

ركان المهمة في المكسرات وغیرها، تعد من األمنتجاته و الكربوهیدرات والبروتین والحلیب و 

  حباط و شعور باإلبناء الصحة، بما یسهم في حدوث حالة من النشاط لدى التالمیذ، وعدم ال

التوتر النفسي، خصوصا أن هناك نسبة منهم یعانون نقص الحدید، وهو ما یسهم في و الملل 

مو الفرد یتأثر وكمیة الغذاء، ألن وهكذا فن 1عدم قدرتهم على التحصیل الدراسي بشكل جید.

سب تفوق نفسیة ضارة، والغذاء الصحي السلیم یكي الغذاء أو قلته له آثار صحیة و فراط فاإل

  لى للخمول و التأخر الدراسي.إهماله یؤدي اسة، وإ التالمیذ في الدر 

الصالة، ا كأداء العبادات مثل: ("یحثك والدیك بااللتزام بتعالیم دینن :) 31العبارة رقم ( 

  الصوم، الصدقة...)".

الصالة، لیم دیننا كأداء العبادات مثل: (یحثك والدك بااللتزام بتعا"ة جاء ترتیب العبار      

   االهتمــامدور أسلوب "في المرتبة الثانیة من بین العبارات الدالة على  ،.)"الصوم، الصدقة..

لألب في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف بمتوسط حسابي قدر بــــ: 

 عبارةاله صنف هذتإذ  ،0.61 قیمته وبانحراف معیاري، الثالثبین عبارات البعد من  2.72

 مثلإلجابات المبحوثین التي ت الحسابي قیمة الوسیطأیضا تؤكده  وهو ما ،دائمافي فئة 

حیث تمركزت معظم إجابات المبحوثین عند البدیل اإلیجابي "دائما" من البدائل  ،3.00

من القائلین "أحیانا"، وفي المرتبة  %9.9تلتها نسبة  ، %75.5 الثالث بنسبة قدرت بـــــ:

  كانت للبدیل "أبدا". %8.1ة قدرت بــــ: الثالثة وبنسبة تقارب النسبة السابق

                                                 
   .12:10، الساعة، 06/07/2017بتاریخ:، www.nabulçi.com نقال عن: العنایة بصحة أوالدنا"، ،"محمد راتب النابلسي -1
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لیم دیننا كأداء العبادات لتزام بتعاتك باإل حثك والدت" جاء ترتیب هذه العبارةفي حین     

في المرتبة الثانیة من بین العبارات الدالة على أیضا  الصالة، الصوم، الصدقة...)"مثل: (

لدى التالمیذ الممارسین للعنف في الحد من ظاهرة العنف  ملأل االهتمامدور أسلوب "

إذ  ،0.51قیمته وبانحراف معیاري، الثالثبین عبارات البعد  2.79 بمتوسط حسابي قدر بــــ:

  المقدرة بـــ:  يــــالحساب قیمة الوسیط أیضــــا دائما وهو ما تؤكدهي فئة ـــف ارةــعباله صنف هذت

یل اإلیجابي "دائما" من البدائل حیث تمركزت معظم إجابات المبحوثین عند البد ،3.00

من القائلین "أحیانا"، وفي المرتبة الثالثة  %10.6تلتها نسبة  ،%82 الثالث بنسبة قدرت بـــــ:

  كانت للبدیل "أبدا". %05 وبنسبة تقارب النسبة السابقة قدرت بــــ:

نحو هذه ایجابیة قویة  جاءت یتضح لنا من خالل هذه النتائج أن إجابات المبحوثین    

في الحد من ظاهرة  والدینألسلوب االهتمام لل مرتفعالعبارة، وهو ما یعطي داللة بوجود دور 

  .العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف، الموضح بهذه العبارة

باعتبارها  همیة التنشئة الدینیة للمراهق؛أن الوالدان یدركان جیدا ألى إتعزى هذه النتیجة    

رة التي تهتم بالتنشئة الدینیة سأخالق المراهق وسلوكه، واألن تقوم علیها أأقوى ركیزة یمكن 

  نشئة أبنائها تنشئة صالحة وسویة.بنائها أكثر األسر قدرة على تأل

طار التنشئة األسریة السویة و اإلیجابیة، یحرص اآلباء واألمهات على ترغیب و وفي إ    

  اك فروضا ــــن هنأى ـلإفة دائمة، ولفت انتباهه قامة العبادات بصإبن المراهق على تشجیع اإل

یظهر النیة الصادقة بتأدیتها، ولما ال إیمان المسلم إشرعیة؛ هذه الفروض الشرعیة ال یكتمل 

لك هو غرس الوعي الصحیح لیها، وأبلغ وسیلة في ذإستجابة في سرعة اإل و الرغبة الجادة 

أیضا اشعاره بالقدرة على تحمل نذ صغره، و لفرائض وأركان اإلسالم وتعوید اإلبن علیها م

  عند مجتمعه مرضیا عنها.ون شخصیة یرضى عنها اهللا تعالى و المسؤولیة، لكي یك

والده ألزام إب باعتبار قوامته على من في البیت، من واجباته الشرعیة والسیما األ   

الذي یحترم وقت وتقویما، تعاونا وتعاضدا، واألب تربیة أو تعلیما، و بالعبادات تعویدا 

ى صالة ــــلإبنه معه منذ صغره إا ـــــا بالمسجد مصطحبـــــى آدائهـــــیحافظ علالصالة، و 

ن الطفولة لیست مرحلة أالصالة؛ ونحن نعلم ، یساهم في تعویده على الطهارة و ةـــالجمع



 

 حلیل البیانات ومناقشة النتائجوت عرض                     الفصل السادس           

 

325 

 

ة ــــمرحل ىـــــلإبن إذا وصل اإلتدریب، حتى إعداد وتعوید و ي مرحلة ــــنما هإالتكلیف، 

  سالمیة.، كان مستعدا للقیام بالواجبات وتحمل التكالیف كأداء العبادات اإلالتكلیف

ممارسة مناسب لممارسة هوایاتك المفضلة: (ك لك الجو الییوفر والد": ) 23العبارة رقم (  -

  ."الریاضة، االشتراك في النوادي...)

تك المفضلة: سب لممارسة هوایایوفر والدك لك الجو المنا"جاء ترتیب العبارة      

في المرتبة الحادي عشر من بین العبارات ، شتراك في النوادي...)"(ممارسة الریاضة، اإل

 اهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین ــــدور أسلوب االهتمام لألب في الحد من ظ"ى ـــالدالة عل

، حیث كانت أعلى 0.79ــــ: وانحراف معیاري قدر ب  2.17بمتوسط حسابي قدر بــــ:  "للعنف

، تلتها المرتبة الثانیة بنسبة 38.8یجابي "دائما" بـــ: إجابات المبحوثین عند البدیل اإل نسبة

، لیكون في %31.4قریبة من السابقة تمثلت في البدیل المحاید "أحیانا"، حیث قدرت بــــ: 

ي ــــف ارةـــــعباله صنف هذتإذ  .%23.3المرتبة الثالثة اختیار البدیل "أبدا" بنسبة مقدرة بـــ: 

  . 2.00 الوسیط الحسابي المقدر بـــ:أیضا أحیانا، وهذا ما یؤكده ة ـــــفئ

یمكن لنا أن إال أنه عند مالحظة أعلى نسبة إجابة كانت عند البدیل اإلیجابي "دائما"،     

، وذلك ما ابیةیجإلاءت محایدة تمیل إلى اج نحو هذه العبارة نقول أن إجابات المبحوثین

یجابي "دائما" مع إضافة له نسبة البدیل المحاید "أحیانا"، بینه من خالل أخذ نسبة البدیل اإلنت

  ، مقابل نسبة البدیل السلبي "أبدا" المذكور سابقا.%70.2تمثل أعلى نسبة بمجموع قدر بـــ: ل

ایاتك المفضلة: ك لك الجو المناسب لممارسة هو توالدتوفر "العبارة أیضا حازت     

من بین العبارات الدالة  العاشرةالمرتبة  على، (ممارسة الریاضة، االشتراك في النوادي...)"

 "في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف مدور أسلوب االهتمام لأل"على 

  ى نسبة ـــأعل انتــــ، حیث ك0.73وانحراف معیاري قدر بــــ:  2.28بمتوسط حسابي قدر بــــ: 

، تلتها المرتبة الثانیة بنسبة قریبة 43.5یجابي "دائما" بـــ: إجابات المبحوثین عند البدیل اإل

، لیكون في المرتبة %37.6من السابقة تمثلت في البدیل المحاید "أحیانا"، حیث قدرت بــــ: 

ة ــــي فئــــف ارةــــعبال هصنف هذتإذ  .%16.5الثالثة اختیار البدیل "أبدا" بنسبة مقدرة بـــ: 

  . 2.00 الوسیط الحسابي المقدر بـــ:أیضا انا، وهذا ما یؤكده ـــأحی
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نحو هذه  محــــایدة جاءت ابات المبحوثینـــیتضح لنا من خالل هذه النتائج أن إج    

في الحد من  والدینألسلوب االهتمام لل متوسطارة، وهو ما یعطي داللة بوجود دور ــــالعب

  .العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف، الموضح بهذه العبارةظاهرة 

یمكن لنا أن إال أنه عند مالحظة أعلى نسبة إجابة كانت عند البدیل اإلیجابي "دائما"،      

، وذلك ما ابیةجاءت محایدة تمیل إلى االیج نحو هذه العبارة نقول أن إجابات المبحوثین

ة البدیل المحاید ــیجابي "دائما" مع إضافة له نسبلبدیل اإلبینه من خالل أخذ نسبة انت

، مقابل نسبة البدیل السلبي "أبدا" %81.1تمثل أعلى نسبة بمجموع قدر بـــ:"أحیانا"، ل

 المذكور سابقا.

بنائهم هناك اخفاق في تشجیع الوالدین أل نأ ؛جابات المبحوثینإمالحظ من خالل ال     

الریاضیة؛ و ربما یرجع أو اإلشتراك في النوادي الثقافیة و ریاضة، المراهقین نحو ممارسة ال

تجعل المراهق یحمل القیم  رسالخاطئة التي تواجه الكثیر من األن مشكلة التنشئة إلى أذلك 

أبنائها التركیز على سر تطلب من أن معظم األنشطتها. ذلك ربیة الریاضیة وأزاء التإالسلبیة 

سر ألن الریاضة حسب آراء هذه األ عدم االهتمام بالریاضة؛و الدراسة والتحصیل العلمي 

وعندما یكتسب اإلبن مثل هذه فشله الدراسي، إلى رسوبه و تشغل التلمیذ عن الدراسة وتؤدي 

على الرغم من فوائدها  یهمل الریاضة،راسة و لى التوجه نحو الدإمن عائلته یمیل األفكار 

  المجتمع.حیة للفرد والجماعة و اإلجتماعیة والتروی الجسمیة والنفسیة و

مفیدة لحیاة صحیة ألي سن، ولكن ما یجهله كثیر من اآلباء   ا أن الریاضةونعلم جید     

لها من تأثیر ایجابي على حیاة ما ائدة العظیمة للریاضة في الصغر و مهات هو الفو األ

ء في البدو  أسلوب حیاة صحي،ذن فالریاضة تفید الصحة، الریاضة تشجع على إبناء، األ

ة جزءا ال یتجزأ من روتین یوم سیجعل الریاض المواظبة علیها؛ممارسة الریاضة منذ الصغر و 

  و  ي النفســــة فـــة، سیزداد شعوره بالثقـــي الریاضـــبن فاإلبن، خــــاصة عندما یتقدم مستوى اإل

و  ع أهدافا لحیاتهعند ممارسة الریاضة، بأنه یض حساس خالل فترة المراهقةیتولد لدیه اإل

  هداف.على تلك األ یقاس نجاحه بناء
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في عملیة  سرةن النوادي والجمعیات الثقافیة والترویحیة تساعد األعالوة على ذلك فإ    

مهارات التالمیذ في مرافق ندیة الریاضیة تستثمر طاقات و التنشئة اإلجتماعیة لألبناء، فاأل

لطاقة المخزونة من العنف لدیهم، عن طریق اآمنة ومتخصصة، بحیث یتم تصریف التوتر و 

، وممارسة التمارین الریاضیة، والجري... وكذلك نشاط النشاط الجسمي بالریاضة مثال

نه أكثر منه ضربه، ربما ألن یأبن المراهق الذي یغتاظ من أخیه، قد ال یستطیع اللعب، فاإل

داخله تجاه أخیه بممارسة سنا، أو اقوى منه جسما، ولكنه یستطیع أن یفرغ شحنة الغضب ب

  ة، الذین هم في مثل ــــي المؤسسة التربویـــه فــقرانأبین ، أیضا الریاضة التنافسیة بینه و الریاضة

س الطاقة تنفی سنه صحیة ومفیدة؛ فمثل هذا التنافس صحي ومفید ألجل تصریف أو

دباب للبـــــاحثة " اسة الســـابقةالدر  هـــاقة الزائدة لدى المراهق، وهو ما أكدتــــالطالعدوانیة أو 

دورها في الحد من إلى البرامج واألنشطة المدرسیة والریاضیة و ؛ حینما تطرقت "زهیة

     1السلوكیات العنیفة لدى التالمیذ.

شكالها أیجابیة كالریاضة بكافة بناء على ما سبق ترى الباحثة أن األنشطة البدنیة اإل   

وانب لدیهم، ـــي كثیرا من الجــــتنمموجودة لدى األبناء المراهقین و ر الطاقة التعمل على استثما

الطاقة ى المراهقین تصریف أشكال القلق والتوتر والضغط و نشطة لدهذه األفتعمل مثل 

  العنف.ف هذه األشیاء عن طریق العدوان و الزائدة بشكل سلیم، حتى ال یكون تصری

  اعدتك في اختیار التخصص"."یحرص والدیك على مس: ) 33العبارة رقم ( -

 الترتیب في "یحرص والدك على مساعدتك في اختیار التخصص"العبارة جاء ترتیب     

لألب في الحد من ظاهرة العنف  االهتمامالعبارات الدالة على دور أسلوب  الثامن من بین

، الثالث بین عبارات البعد 2.40 لدى التالمیذ الممارسین للعنف، بمتوسط حسابي قدر بــــ:

 :ــنسبة قدرت بــب أجاب أكبر عدد من المبحوثین ، حیث0.76قیمته  وبانحراف معیاري

، أما القائلین "أبدا"    %24.8"أحیانا" بنسبة للقائلین  تكانبینما المرتبة الثانیة ، 52.8%

صنف تإذ ، كانت إجاباتهم للبدیل "أبدا" ،%15.8 في المرتبة الثالثة وبنسبة قدرت بـــ: جاءت

  .3.00 الوسیط الحسابي المقدر بـــ:وهذا ما یؤكده  ،دائمافي فئة  عبارةاله هذ

                                                 
  .214 ص، مرجع سبق ذكره، دباب زهیة -1
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   تحرص والدتك على مساعدتك في اختیار التخصص""العبارة حیث حازت أیضا ترتیب      

في الحد من  ملأل االهتمامدور أسلوب "العبارات الدالة على  الثامن من بین الترتیب في

بین عبارات  2.44 ، بمتوسط حسابي قدر بــــ:"المیذ الممارسین للعنفظاهرة العنف لدى الت

نسبة ب أجاب أكبر عدد من المبحوثین ، حیث0.74قیمته  ، وبانحراف معیاريالثالثالبعد 

  ، أما القائلین %25.2"أحیانا" بنسبة للقائلین  تكانبینما المرتبة الثانیة ، %57.8 :ــقدرت بــ

في فئة  عبارةاله صنف هذتإذ  ،%14.6 ة الثالثة وبنسبة قدرت بـــ:في المرتب "أبدا"، جاءت

  .3.00 الوسیط الحسابي المقدر بـــ:أیضا وهذا ما یؤكده  ،دائما

ایجابیة قویة نحو هذه  جاءت یتضح لنا من خالل هذه النتائج أن إجابات المبحوثین   

في الحد من ظاهرة  والدینام للألسلوب االهتم مرتفعالعبارة، وهو ما یعطي داللة بوجود دور 

  .العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف، الموضح بهذه العبارة

الطلبة في التالمیذ و  لىإالمساعدة التي تقدم " : التوجیه هو:"هنا محمود عطیة"یعرف     

عوبات التغلب على الصیار نوع الدراسة المالئمة لهم، والتي یلتحقون بها والتكیف لها، و اخت

  1"في الحیاة المدرسیة بوجه عام.تي تعترضهم في دراستهم و ال

یجابي على إمهات یحرصون بشكل المبحوثین نستنتج أن اآلباء واألمن خالل آراء     

إلى إدراك األهل بأهمیة و بنائهم في اختیار التخصص الدراسي، وقد یرد ذلك أمساعدة 

مستقبلهم الدراسي، وبما یتناسب مع  ي رسم معالمبناء ففعالیة دور التوجیه واإلرشاد لأل

  ماتهم.عالخالل نتائجهم المدرسیة و  مستواهم منطموح ورغبات أبنائهم ومیولهم و 

ئة التي لطالما سالیب الخاطإلى تلك األنتباه السیاق؛ یمكن أن ننوه و نلفت اإل وفي نفس    

بنائهم في تحدید أوامر مع یقع فیها معظم اآلباء واألمهات، حینما یستخدمون مبدأ األ

شك أن حرص اآلباء و بناء، والینجر عنها عدة آثار سلبیة على األمصیرهم الدراسي؛ ف

لى التدخل في عملیة اختیار التخصص، لكن درجة إبناتهم یدفعهم أبنائهم و مهات على األ

ن تكون لها حدود واضحة. فمن الخطأ أن یلزم األولیاء أبناءهم أالتدخل هذه یجب 

                                                 
   .09  ، ص2014، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1، طالمرجع في التوجیه المدرسي و المهني ،خدیجة بن فلیس -1
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بسبب التقلید مثال  ینة، أو أن یضغطوا علیهم بطریقة مباشرة أو غیر مباشرةبتخصصات مع

  مهنة عنهم، أو دراسة في اختیار التخصصات لهم مجاراة لدراسة نفس تخصصهم كي یرثوا ال

خذ في اعتبارهم رغبات أوالدهم و واألصدقاء والجیران، من دون األقارب نفس تخصص األ

  میولهم.

اختیار التخصص بصورة ارغامیة آلباء واألمهات في عملیة التوجیه و وعلیه أن تدخل ا     

، وتشعره باإلحباط و ختیار الصحیحتلمیذ في حیرة تجعله عاجزا عن اإلتشنجیة، توقع ال

أن ذن إربما تدني تحصیله الدراسي، ومن الضروري التوتر النفسي، وضعف الثقة بالنفس، و 

  بشؤون مستقبلهم الدراسي.  ع التي تتعلقبناء مع والدیهم في المواضییتحاور األ

لرأي، ومن خالل التوجیه بوین توجیهیا من خالل النقاش ال فرض افیكون هنا دور األ    

ع والتخصصات التي یبدعون بها استثمار طاقاتهم في النجاح في المواضیالهادئ والهادف و 

"الذي یعتبر عملیة اإلرشاد  ؛"أحمد أوزي"بناء في مختلف المراحل الدراسیة، وهو ما أكده األ

سرة تكمن في تقدیم المساعدة للتلمیذ في اختیار نوع التخصص الذي یتفق مع التربوي في األ

، وغایة ذلك تحقیق النمو السوي الفهموقدراته العقلیة على التحصیل و  میوله التخصصیة

  1"درسي.فضل مع ذاته ومع محیطه المأانسجاما والمتزن للفرد حتى یبلغ  توافقا و 

 نضباط داخل الثانویة".ك باإل"یحثك والدی :) 34العبارة رقم (  -

 في ترتیب الثالثةفي المرتبة  نضباط داخل الثانویة"یحثك والدك باإل "العبارة جاءت      

ف لدى التالمیذ لألب في الحد من ظاهرة العن االهتمامدور أسلوب "العبارات الدالة على 

، وبانحراف الثالثبین عبارات البعد  2.66 حسابي قدر بــــ:ط توسمالممارسین للعنف"، ب

عند البدیل "دائما" بأعلى نسبة  تمركزت إجابات المبحوثین حیث، 0.64قیمته:  معیاري

 ، وفي المرتبة الثانیة كان اختیار المبحوثین للبدیل "أحیانا" بنسبة%70.8 :ــقدرت بــ

صنف تإذ ، كانت إجاباتهم للبدیل "أبدا" %09بـــ: وفي المرتبة الثالثة وبنسبة قدرت  13.7%

   .3.00 الوسیط الحسابي المقدر بـــ:أیضا وهذا ما یؤكده  ،دائمافي فئة  عبارةاله هذ

                                                 
   .128  ص مرجع سبق ذكره، العالقات المدرسیة،المراهق و  ،أحمد أوزي - 1
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في المرتبة  ك باالنضباط داخل الثانویة"تحثك والدت"العبارة في نفس السیاق جاءت  و    

في الحد من ظاهرة  ملأل االهتمام دور أسلوب"العبارات الدالة على  في ترتیب الخامسة

بین عبارات البعد  2.71 حسابي قدر بــــ:توسط مف لدى التالمیذ الممارسین للعنف"، بالعن

  عند البدیل  نــــات المبحوثیـــــتمركزت إجاب حیث،  0.57قیمته:  اريــــ، وبانحراف معیالثــــالث

تبة الثانیة كان اختیار المبحوثین للبدیل ، وفي المر %75.8 :ــ"دائما" بأعلى نسبة قدرت بــ

كانت إجاباتهم للبدیل  %6.2وفي المرتبة الثالثة وبنسبة قدرت بـــ:  %15.5 "أحیانا" بنسبة

  الوسیط الحسابي المقدر بـــ:أیضا وهذا ما یؤكده  ،دائمافي فئة  عبارةاله صنف هذتإذ ، "أبدا"

  3.00.  

ایجابیة قویة نحو  جاءت إجابات المبحوثینأن  تائجالمالحظ من خالل عرض هذه الن       

في الحد من  والدینلل االهتمامهذه العبارة، وهو ما یعطي داللة بوجود دور كبیر ألسلوب 

  .الموضح بهذه العبارة ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف، 

مهات اآلباء واأل إجابات المبحوثین الموضحة في الجدول أعاله؛ أنمن خالل نستنتج     

 باط المدرسي في المؤسسات التربویة بمختلف مستویاتها، فهوأهمیة اإلنضیدركون جیدا 

أحد األهداف لى تحقیقه إهدافها، بل یتعدى ذلك أتحقیق أساس نجاح العملیة التعلیمیة، و 

تحقق ن یأجتماعي، اذ ال یمكن اإل لمیذ الخلقي وسهام في نمو التالتربویة السامیة؛ وهو اإل

  في مؤسسات غیر منضبطة.

ألولیاء دور رئیسي وفعال في تعدیل سلوك التلمیذ وتحقیق ن لأومن هنا یتضح     

إطار ساسیة تمارس الضبط في أسرة هیئة أن األباط داخل الثانویة، على اعتبار اإلنض

یجابیة و ت اإلحفیزهم على القیام بالسلوكیاناثا، لتعملیة التنشئة اإلجتماعیة ألفرادها، ذكورا وإ 

حقیق أكبر قدر من التعاون لتاإلنضباط الصفي، و  على ضبط النفس، والنظام و تعویدهم

  باط.إلیجاد مناخ تربوي مشجع على اإلنضالمؤسسة التربویة بین األسرة و 

 تصال المستمر بالثانویة".ك باإلیهتم والدی": ) 35العبارة رقم (  -

في المرتبة الثانیة عشرة من  تصال المستمر بالثانویة""یهتم والدك باإل جاءت هذه العبارة     

دور أسلوب االهتمام لألب في الحد من ظاهرة العنف "بین عبارات البعد الثالث الدالة على 
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 وانحراف معیاري مقدر بـــــ:  2.16 بمتوسط حسابي قدر بـــ: "،لدى التالمیذ الممارسین للعنف

الوسیط الحسابي المقدر  أیضا حیانا، وهذا ما یؤكدهأفي فئة  عبارةاله صنف هذتإذ  ،0.77

  .2.00  بـــ:

توزع إجابات المبحوثین  للبدیل االیجابي "دائما"   - )30یتبین من خالل الجدول رقم (    

)، وجاء %35.4،%36.3بنسب جد متقاربة على التوالي:( جاءت والبدیل المحاید "أحیانا" 

   للبدیل "أبدا". %21.7 ةفي المرتبة الثالثة واألخیرة وبنسب

عشرة  لثفي المرتبة الثا تصال المستمر بالثانویة"تك باإل هتم والد"تجاءت العبارة  حیث     

في الحد من ظاهرة  مدور أسلوب االهتمام لأل"من بین عبارات البعد الثالث الدالة على 

  وانحراف معیاري   2.02 بمتوسط حسابي قدر بـــ: "،العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف

الوسیط الحسابي  أیضا أحیانا، وهذا ما یؤكدهفي فئة  عبارةاله صنف هذتإذ  ،0.79 مقدر بـــــ:

  .2.00 المقدر بـــ:

 "المحـاید "أحیـــــاناللبدیل تمركز إجـابات المبحوثین  -)30یتبین من خالل الجدول رقم (  

، وجاء %31.7ء في المرتبة الثانیة بنسبةجا" دائما"یجابي والبدیل اإل ،%36.3بنسبة قدرها:

   للبدیل "أبدا". %29.5 في المرتبة الثالثة واألخیرة وبنسبة

بناء على ما سبق یمكن لنا أن نستنتج الدور المتوسط ألسلوب االهتمام في الحد من    

   .العبارة رسین للعنف الموضح بهذهظاهرة العنف لدى التالمیذ المما

واصل الفعال بین یة التي ترتبط بالعنف المدرسي نقص مهارات التمن العوامل األسر    

خاصة أن الكثیر من اآلباء یعملون لفترات طویلة خارج المنزل  ،التربویة األسرة  و المؤسسة

 م بسبب ضغوط الحیاة أو مطالب العمل...، اذ تم طرح هذا اإلنشغال وال یتابعون أبناءه

اء مقابلة مباشرة مهني بثانویات بلدیة تبسة أثناء إجر على مستشارات التوجیه المدرسي وال

أحیانا ما یتصل  " :"هل یتصل أولیاء األمور بالثانویة"، فكانت اإلجابة :بهذه العبارة ؛معهن

  أولیاء األمور بالثانویة".

وقد یرجع السبب في عزوف بعض األولیاء عن زیارة المدرسة إلى أن بعضهم یعانون      

یستطیعون فعل شيء  تقدون أنهم التعامل مع مشكالت أبنائهم، ومن ثم یعمن صعوبة في ال
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جین ضبط سلوك اإلبن، وأحیانا قد ال یستجیب اآلباء للمدرسة بسبب أنهم كانوا غیر ناضل

  ي ــــ، وبالتالیرون المدرسة بوصفهــا بیئة عدائیـــة، ومن ثم فهم في خبراتهم الشخصیة بالمدرسة

العالقات مع المدرسین هذا من ومشاركة في تعلیم أبنائهم وضعف في یكونوا أقل اندماجا 

ومن جهة أخرى قد یكون سبب عدم استجابة األولیاء الستدعاء المدرسة لهم إلى  ،جهة

، ولم یقف ین الخبرات التي یمر بها أبناءهمبعض الخبرات التي تكونت لدیهم من قبل وب

باء تكون منغمسة في ملذات الحیاة واإلهمال ، بل هناك أنواع من اآلمر عند هذا الحداأل

ومن ثم  ،والفشل في إعطاء التوجیه المالئم، وٕاشباع حاجات األبناءواإلساء والتجاهل لألبناء 

  فهم بذلك یعطون الفرصة ألبنائهم لممارسة العنف المدرسي .

جریناها مع أتي أثناء الدراسة االستطالعیة للدراسة الحالیة ومن خالل المقابلة ال أیضا      

عن  نولنا االستفسار منهاح ؛مستشارات التوجیه المدرسي والمهني بثانویات بلدیة تبسة

الحاالت التي یزور فیها األولیاء الثانویة  فاتفقت مستشارات التوجیه المدرسي والمهني على 

ب، استالم منحة اــتبریر الغی" أن الحاالت التي یزور فیها األولیاء الثانویة تمثلت بالترتیب في

ضعف النتائج المدرسیة في  ضعف النتائج المدرسة في نهایة كل فصل دراسي، ،التمدرس

االستعالم عن التوجیه المدرسي، عدم  ،الغیابات المتكررة للتلمیذ ،نهایة السنة (الرسوب)

في حالة وقوع مشكل  نقص النقاط لدى األبناء، تحصل اإلبن على التوجیه المرغوب فیه،

(حالة ارتكاب  :االستدعاء من طرف اإلدارة أو األساتذة في لدى التلمیذ یأتي اآلباء للتهدید،

  متابعة المسار الدراسي للتلمیذ.)، التلمیذ العنف بأشكاله المختلفة، المجالس التأدیبیة)

لمدرسة تعود بأثر إن النتائج السلبیة الناتجة عن عدم التعاون والتواصل بین البیت وا    

فالتلمیذ ال یدرك مصلحته وبالتالي البد من  المدرسة والمجتمع،والبیت و سلبي على التلمیذ 

   .متابعته وتوجیهه من قبل البیت

في  "طه عبد العظیم حسین وسالمة عبد العظیم حسن"وفي نفس المنحى یذكر كال من     

یشكل اآلباء جزء "أنه  غبة في التعلیم"استراتیجیات وبرامج مواجهة العنف والمشا"كتابهما 

وذلك للوقوف على المشكالت  جوهري وضروري في برامج الوقایة من العنف لدى التالمیذ،
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التي تتعرض لها إدارة المدرسة والمشكالت التي یتعرض لها التالمیذ والمساعدة في حل هذه 

  1."الثانویة وخارجها المشكالت الموجودة لدى بعض التالمیذ ذوي المشاكل الخاصة داخل

زائریة من خالل وفي هذا الصدد نركز على تفعیل جمعیة أولیاء التالمیذ بالمدرسة الج   

بحمالت  الل قیام جمعیة أولیاء التالمیذالتطبیق الفعلي والفعال لجمیع مهامها من خ

داء مستوى األتائجه الدراسیة، وتحسین سرة للتلمیذ و متابعتها له ولنتحسیسیة ألهمیة تقویم األ

داخل المؤسسة التعلیمیة، كما تعتبر جمعیة أولیاء التالمیذ همزة وصل بین المدرسة و 

  .البیت، ومساعدة التالمیذ مادیا ومعنویا، تسهیل العالقات بین اآلباء و المدرسة

المهني بثانویات بلدیة ة مع مستشارات التوجیه المدرسي و وعلیه من خالل اجراء المقابل    

دور جمعیة أولیاء التالمیذ في مساعدة ت فیما یخص، "راء المستشاراآ، تعرفنا على تبسة

ن أغلبیة المستشارات؛ على أالثانویة في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ"، حیث اتفقت 

  باعتبار جمعیة اولیاء ولیاء التالمیذ تساعد في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ، أجمعیة 

حت صر ن تكشف عن كثیر من المشكالت التي تعد من العنف، في حین أمكانها إالتالمیذ ب

 بعض المستشارات أن جمعیة أولیاء التالمیذ بإمكانها المساعدة في الحد من ظاهرة العنف

یقتصر فعلة وغائبة تماما عن الثانویة و نها غیر ملدى التالمیذ في بعض األحیان؛ أل

  .س التأدیبحضورها بالثانویة عند انعقاد مجل

ن العملیة التربویة بكل أبعادها معادلة أاه سابقا، نستنتج نومن خالل كل ما عرض    

المجتمع، بحیث تتعاون جمیعها اصر تتقاسم أدوارها أطراف عدة األسرة والبیت و متفاعلة العن

إال من لى النتائج المرجوة، وال یتحقق ذلك إفي تأدیة هذه الرسالة على خیر وجه للوصول 

نخص بالذكر التالمیذ الذین أسست المدرسة من خالل توثیق الصلة بین األسرة والمدرسة، و 

جلهم؛ فهم یمثلون أكبر مصلحة أو مسؤولیة یعنى بها أولیاء األمور وسائر أعضاء المجتمع أ

  المحلي.

  

 

                                                 
  .243 ،242، ص ص طه عبد العظیم حسین، سالمة عبد العظیم حسین، مرجع سبق ذكره - 1
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 "یحثك والدیك على التواصل مع األساتذة لحل مشكالتك بالثانویة".: ) 36العبارة رقم (  -

في "یحثك والدك على التواصل مع األساتذة لحل مشكالتك بالثانویة" جاءت هذه العبارة     

المرتبة العاشرة من بین العبارات الدالة على دور أسلوب االهتمام لألب في الحد من ظاهرة 

، 2.17 بمتوسط حسابي قدر بـــ:العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف في البعد الثالث، 

حیث أفاد المبحوثین في المرتبة األولى بالبدیل "دائما" بنسبة  ،0.80 ف معیاريوبانحرا

  للقائلین "أحیانا"، وفي  %30.7، تلتها في المرتبة الثانیة وبنسبة قدرت بـــ: %39.1قدرت بـــ: 

ه صنف هذتإذ ، %23.6 المرتبة الثالثة كانت إجابة المبحوثین للبدیل "أبدا" بنسبة قدرت بـــ:

  . 2.00 الوسیط الحسابي المقدر بـــ:أیضا وهذا ما یؤكده  ،أحیانافي فئة  ارةعبال

ك على التواصل مع األساتذة لحل مشكالتك تحثك والدت"جاءت هذه العبارة كما     

 مدور أسلوب االهتمام لأل"من بین العبارات الدالة على  الحادي عشرفي المرتبة بالثانویة" 

بمتوسط حسابي في البعد الثالث،  "دى التالمیذ الممارسین للعنففي الحد من ظاهرة العنف ل

وهذا ما  ،أحیانافي فئة  عبارةاله صنف هذتإذ  ،0.80، وبانحراف معیاري 2.20 قدر بـــ:

  . 2.00 الوسیط الحسابي المقدر بـــ:أیضا یؤكده 

، تلتها %43.2ــ: حیث أفاد المبحوثین في المرتبة األولى بالبدیل "دائما" بنسبة قدرت بـ    

للقائلین "أحیانا"، وفي المرتبة الثالثة كانت  %30.7في المرتبة الثانیة وبنسبة قدرت بـــ: 

  . %23.6إجابة المبحوثین للبدیل "أبدا" بنسبة قدرت بـــ: 

من خالل ما سبق یمكن لنا أن نستنتج أن إجابات المبحوثین جاءت محایدة نحو هذه     

في الحد من ظاهرة  للوالدینلة بوجود دور متوسط ألسلوب االهتمام ما یعطي دالالعبارة، 

     .الموضح بهذه العبارة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف

أن العالقة بین األستاذ  ، ورغمستاذالمراهق یتأثر بصورة أو بأخرى بشخصیة األان     

(افتقارها ة ــــي حالتها السلبیـــــا فــــة، إال أنهــــهداف التربویوالتلمیذ ال غنــــى عنهــــا لتحقیق األ

  ن تعزز السلوك العنیف.أالثقة)، یمكن  اإلحترام و للتعاون و التواصل و

یظهر سلوك االنغالق " في دراسته السابقة: "محمد الداشمي"لیه إیتفق ذلك مع ما توصل    

اكل ــللمش اع ـــستمــة تقوم باإلاعـــة اجتماعیــــة أو مدرسیــعن الذات عند عدم وجود جم
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ي"، ــــجتماعاإل أحـد أهم ما یعترضهم فــــي تكیفهم وتوافقهم النفســــي و للتالمیذ، ة ــــالنفسی

ساتذتهم ال یحترمونهم وهو ما یفسرون به رد فعلهم أن ألى أن: " التالمیذ یرون إافة ـــــاض

لتعامل مع التالمیذ قد بیة التي یستخدمها في استاذ وطریقته السلبمعنى أن دور األ العنیف".

  نحراف ومشاكل العنف.تعرضهم لإل

في مرحلة المراهقة في عملیة بناء شخصیة المراهق ونضجها و  ساتذةن مساهمة األإ  

عباء تحمل المسؤولیة قضایاه و فرص التدریب على أیر إیاه فرص التعبیر عن مشاكله و توف

  1طالب و الحاجات في هذه المرحلة من النمو.هم المأحاجة من یظل مطلبا و 

لمرحلة الثانویة مهم ومهم جدا، ویمكن مشاكله في افمعرفة األستاذ بحاجیات المراهق و     

ذ في هذه المرحلة ن تصادفه، كما أن التلمیأكثیر من المشاكل التي یمكن له أن یغنیه عن ال

ستاذ أن یراعي ذلك، و یساعد على األلدیه طموحات، ومشاریع كثیرة وآمال یرید تجسیدها، و 

على تحقیق بعضها بالمساعدة على التغلب على المشكالت التي یعیشها التلمیذ، بالثقة التي 

  سرة.ة اجتماعیة ال تختلف عن األتجعله یدرك بأنه في بیئ

وعي بالعدید من االستراتیجیات  ن یكون علىأستاذ وتأسسا على ما سبق؛ یتعین على األ    

الحدیثة التي تسهم في تقلیل معدالت نزوع التالمیذ في ى الجیدة والفعالة و خر دائل األوالب

  نف، الثانویة لممارسة الع

 "یهتم والدیك بوقت الدخول إلى المنزل". :) 37العبارة رقم (  -

في  الخامسةفي المرتبة " والدك بوقت الدخول إلى المنزل یهتم"هذه العبارة  جاءت    

لألب في الحد من ظاهرة العنف لدى  االهتمامدور أسلوب "ات الدالة على ترتیب العبار 

، الثالثبین عبارات البعد من  2.61 ، بمتوسط حسابي قدر بــــ:"التالمیذ الممارسین للعنف

 :ــنسبة قدرت بــب أجاب أكبر عدد من المبحوثین ، حیث0.68قیمته وبانحراف معیاري 

، أما نسبة القائلین "أبدا" %15.2 "أحیانا" بنسبةللقائلین  تكانالمرتبة الثانیة  بینما، 67.7%

ه صنف هذتإذ ، كانت إجاباتهم للبدیل "أبدا" %10.6 في المرتبة الثالثة قدرت بـــ: جاءت

   .3.00 الوسیط الحسابي المقدر بـــ: أیضا وهذا ما یؤكده ،دائمافي فئة  عبارةال

                                                 
  .100، 99 أحمد أوزي، المرجع السابق، ص ص - 1
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في  الرابعةفي المرتبة " ت الدخول إلى المنزلك بوقتوالد هتمت"العبارة  حیث حازت    

في الحد من ظاهرة العنف لدى  ملأل االهتمامدور أسلوب "ترتیب العبارات الدالة على 

، الثالثبین عبارات البعد من  2.72 ، بمتوسط حسابي قدر بــــ:"التالمیذ الممارسین للعنف

 :ــنسبة قدرت بــب لمبحوثینأجاب أكبر عدد من ا ، حیث0.562قیمته وبانحراف معیاري 

  ، أما نسبة القائلین "أبدا" %15.8"أحیانا" بنسبة للقائلین  تالمرتبة الثانیة كان بینما، 76.1%

ه صنف هذتإذ ، كانت إجاباتهم للبدیل "أبدا" %5.6في المرتبة الثالثة قدرت بـــ:  جاءت

  .3.00 لمقدر بـــ:الوسیط الحسابي ا أیضا وهذا ما یؤكده ،دائمافي فئة  عبارةال

ایجابیة قویة نحو  جاءتأن إجابات المبحوثین  المالحظ من خالل عرض هذه النتائج    

في الحد من  والدینلل االهتمامألسلوب  مرتفعهذه العبارة، وهو ما یعطي داللة بوجود دور 

  .هذه العبارةذ الممارسین للعنف، من خالل ظاهرة العنف لدى التالمی

بنائهم للمنزل خاصة لیال؛ اذ ال أمهات بوقت دخول التربویة یهتم اآلباء واأل من الناحیة    

ـــي بیوت و فأارج المنزل ـــة المبیت خـــیسمحون لهم في سن المراهقة بخوض تجرب

بناء المنحرفین، ما یجعلهم الة قد یتعرفون على مجموعة من األنه في هذه الحــــائهم؛ ألأصدق

ومواقع التواصل غیر المراقبة، وفي مرحلة المراهقة یزداد تأثیر  نترنتلمخاطر األعرضة 

قران مصدرا مهما یستقي منه المراهق قیمه صدقاء في بعضهم البعض، ویصبح األاأل

هم أسباب انتشار أن واحدا من أوسلوكیاته ویكون تأثیرهم أقوى من تأثیر األهل، وال عجب 

  المخدرات هو الصدیق السيء.

النتائج السابقة الموضحة في الجدول أعاله ترى الباحثة، أن عالقة اآلباء بناء على      

تقوم العالقة بینهم على التفهم سرة، فالبد أن أبناء هي حجر الزاویة في أي واألمهات باأل

بعید ال بغرض السیطرة، ال علــى ابعة من ـــالثقة، ومصادقة األبناء، المراقبة و المتوالحب و 

ولیاء التصرف، فاأل ولیاء التوجیه وحسناألات، حتى یستطیع ـــالمشاحنـــي و األوامر والنواه

عدم التأخر لیال، لكن إلى المنزل و بناء ة كاملة عن مراقبة وقت الدخول لألمسؤولون مسؤولی

ا بطریقة سلیمة، بحیث ال یشعر اإلبن المراهق أنه مراقب ومقید؛ وبالتالـــي البد من معالجته
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جدیدة معهم مبنیة  اشرة، البد من بناء عالقةـــة مبــــاء المراهقین بطریقـــبنـــة األبدال من مراقبـ

  التحكم.على التواصل والحوار والنقاش أفضل من أسلوب المنع والعقاب والسیطرة و 

 ك بنوع األصدقاء الذین تخرج معهم".ی"یهتم والد :)38العبارة رقم (  -

 الترتیب السادسفي  ك بنوع األصدقاء الذین تخرج معهم""یهتم والدهذه العبارة  تجاء     

لألب في الحد من ظاهرة العنف لدى  االهتمامدور أسلوب "من بین العبارات الدالة على 

، الثالثبین عبارات البعد  2.56 بمتوسط حسابي قدر بــــ: "التالمیذ الممارسین للعنف

ابات المبحوثین عند البدیل حیث تمركزت معظم إج ،0.70قیمته  وبانحراف معیاري

في  عبارةاله صنف هذتإذ ، %64 البدائل الثالث بنسبة قدرت بـــــ:بین اإلیجابي "دائما" من 

 لیها ت ،3.00مثل إلجابات المبحوثین التي تالحسابي  وهو ما تؤكده قیمة الوسیط ،دائمافئة 

كانت  %11.5قل قدرت بــــ: الثالثة وبنسبة أ من القائلین "أحیانا"، وفي المرتبة %18نسبة 

  للبدیل "أبدا".

في  ك بنوع األصدقاء الذین تخرج معهم"تهتم والدت"العبارة  تجاءفي نفس الصدد      

  ي الحد من ظاهرة ـــف ملأل االهتمامدور أسلوب "ارات الدالة على ــمن بین العب الترتیب السابع

بین عبارات البعد  2.63 ي قدر بــــ:بمتوسط حساب "العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف

حیث تمركزت معظم إجابات المبحوثین عند البدیل  ،0.63قیمته  وبانحراف معیاري، الثالث

في  عبارةاله صنف هذتإذ ، %69.9 البدائل الثالث بنسبة قدرت بـــــ:بین اإلیجابي "دائما" من 

تلتها  ،3.00مثل لمبحوثین التي تإلجابات االحسابي  وهو ما تؤكده قیمة الوسیط ،دائمافئة 

كانت  %8.1الثالثة وبنسبة أقل قدرت بــــ:  من القائلین "أحیانا"، وفي المرتبة %19.9نسبة 

  للبدیل "أبدا".

تمیل للجانب اإلیجابي أكثر من خالل هذه النتائج أن إجابات المبحوثین إذن نستنتج     

ألسلوب  مرتفعیعطي داللة بوجود دور نحو هذه العبارة، وهو ما منها للجانب السلبي 

هذه ذ الممارسین للعنف، من خالل في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمی والدینللاالهتمام 

  .العبارة
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ان بدور مهم في عملیة التنشئة اإلجتماعیة وفي النمو صدقاء أو األقر تقوم جماعة األ    

یمكن له القیام بأدوار اجتماعیة  و  رد؛ فهي تؤثر في معاییره اإلجتماعیةجتماعي للفاإل

نمو واحدة  أصدقاء یشتركون معا في مرحلةتتیسر له خارجها، فهناك أقران و  متعددة ال

یتوقف مدى تأثر الفرد بجماعة  ة، وبمطالبها و حاجاتها ومظاهرها وینعم الفرد معها بالمساوا

على تماسك هذه تجاهاتهم و ه لمعاییرها وقیمها واصدقاء على درجة والئه لها ومدى تقبلاأل

األصدقاء ذات األثر أبرز خصائص جماعة أعضائها، و الجماعة و نوع التفاعل القائم بین 

السلوكیة في عملیة التنشئة اإلجتماعیة هو تقارب األدوار اإلجتماعیة، ووضوح المعاییر 

  1ووجود اتجاهات مشتركة وقیم عامة.

ماعة الرفاق أهمیة تفوق سه بالقول:" أن لجنف قفي السیا "جابر نصر الدین"یذهب      

ي تعمل على تهیئة الجو المدرسة معا في تنشئة المراهق المتمدرس. فهأهمیة األسرة و 

ال إنفوره، د تألقه و حدو ه اإلجتماعیة، فیحرك مدى زعامته وخضوعه و مواهبالمناسب إلبراز 

  ا ــرائها، تعصبا وتتعصب آلتسلك هذه الجماعات األخرى فتنحرف بنشاطهنها في المقابل قد أ

لى نشاط العنف الذي ینحدر إتمیل اطاتها وسلوكیاتها بسریة تامة، و مجحفا، كما قد تقوم بنش

  2خرین و التعدي على أمالكهم."كات اآللى مسالك خاطئة بحیث تقوم بتخریب ممتلإبها 

من خالل تفاعله ن المراهق یتأثر بجماعة الرفاق تأثرا كبیرا، فأ ترىالباحثة  في حین    

  اسب و ــــار تتنـــفكم یتعلم منهم بعض األنماط السلوكیة وتتكون لدیه اتجاهــــات وأالمستمر معه

أن جماعة الرفاق قد تجعل الفرد ": "جلیل ودیع شكور"یرى واتجاهات جماعة الرفاق، و قیم 

كلما كانوا عة یسلك سلوكا منحرفا تشكل لدیه شخصیة منحرفة، حیث تزداد خطورة هذه الجما

القوي و تحدیدهم فراد في هذه المرحلة من العمر ال یتوانون باندفاعهم في عمر المراهقة، فاأل

حتفاظ اإل ن سبب ذلك وهدفه توكید الذات والبارز عن فعل معین، قد یكو لمصادر السلطة و 

     3لى جانب تعزیزه قیمته أمامهم وعدم فقدانه اعتبارهم له."إبعالقته مع الرفاق 

                                                 
  .18 خالد عز الدین، مرجع سبق ذكره، ص - 1

، رسالة ماجستیر (غیر منشورة)، جامعة منتوري، قسنطینة، جتماعي للمراهق"بوي بالتكیف النفسي اإلعالقة الرفض األجابر نصر الدین، " - 2

  .57، ص 1992

  .74ص دون سنة نشر، ، الدار العربیة للعلوم، بیروت، سباب، التفسیر و الوقایة )أمراض المجتمع ( األ جلیل ودیع شكور، - 3
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الدور الكبیر الذي " " في النتیجة التي نصت على:منیة بن عیاد"وهذا ما یتفق مع دراسة     

الذي یتبنى أفكارها وتصوراتها، وخاصة  تلعبه جماعة النظائر في تشكیل شخصیة المراهق

أفكار هذه شخاص یشعر بالراحة معهم، متبنیا ألى تكوین صداقات مع إیحتاج  أن المراهق

تعزز بعدم مراقبة األولیاء الذي یقد یسلكون سلوكا عدوانیا و  الذین ،وراتهاتصالجماعة و 

  والدهم و بمن یختلطون".أل

ة من نموهم ـــفال شك أن ابتعاد الوالدین عن المراهقین في هذه المرحلة الحرج    

ان للحصول قر إلى األخالفات معهم، یدفعهم للجوء وما ینجم عنه من نزاعات و ي، ــــالشخص

الخصومات اآلمان ألنفسهم وهروبا من األسرة أو تجنبا للنزاعات و  ى التعاطف و الدعم وعل

  قران المنحرفین.م یقعون ضحیة الستغالل و ضغوط األالقائمة بین الوالدین، ومن ث

قران السیئة تزید من مستوى العنف المدرسي من جهة، ومن جهة وهكذا فإن عالقات األ    

سلوكات العنف قران ربما یرتكبون األن یكونون منبوذون من جماعة ن التالمیذ الذیاأخرى 

  احباطاتهم.للتخفیف من غضبهم و 

أو قران أن تلحقها جماعة األى اآلثار السلبیة؛ التي یمكن إلیشیر بعض التربویین و     

ات الشلة ــــي جماعـــــفة ـــــاعة، خاصـــــــفراد الجمأات ـــــسلوك األصدقـــــاء فـــــي قیم واتجـــــاهات و

  1.و العصابات المنحرفة في بعض سلوكات المراهقینأ

لیها إصدقاء أو الرفاق التي ینتمي و األمهات مراقبة جماعة األباء وعلیه یتطلب من اآل     

   .بنائهم وبناتهم المراهقینأ

نه قاس بقرینه ألالحمیدة، فالمراهق یساس التربیة أالرفقة الصالحة  انبناء على ما سبق     

ذا كان المفكرون و الحكماء قدیما یبحثون إ و یدري، " صاحبه من حیث یدري أو ال یقتبس من

  2جتماعیة تتفق قطعا مع تلك القاعدة".الصاحب، فان الدراسات اإلعلى حسن اختیار 

 ك سلوكاتك خارج المنزل".ییتابع والد" :) 39العبارة رقم (  -

 البعد الثالثمن بین العبارات الدالة على  لمرتبة التاسعةفي ا جاءت هذه العبارة     

 ، و)2.40(بمتوسط حسابي قدره "یتابع والدك سلوكاتك خارج المنزل" الموضح بهذه العبارة 

                                                 
  .133، ص 1994، دار الكندي للنشر، عمان، جتماعیة للطفولةأساسیات التنشئة اإلصوالحة محمد، مصطفى حوامدة،  - 1
  .49، ص 2014الوفاء، االسكندریة، ، دار سرة في أصول التربیةدلیل األطلعت محمد محمد آدم،  - 2
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أعلى نسب اإلجابة عند البدیل "دائما" بنسبة قدرت  تمركزت ، حیث0.74بانحراف معیاري 

   %26.1 بنسبة أقل كانت للبدیل "أحیانا" قدرت بــــ:، تلتها في المرتبة الثانیة و %52.5 :ــبــ

ه صنف هذتإذ ، كانت إجاباتهم للبدیل "أبدا" %14.9 وفي المرتبة الثالثة وبنسبة قدرت بـــ:

  .3.00وهذا ما یؤكده الوسیط الحسابي المقدر بـــ:  ،دائمافي فئة  عبارةال

 البعد الثالثالعبارات الدالة على من بین  في المرتبة التاسعة جاءت هذه العبارةكما     

، 2.40بمتوسط حسابي قدره ك سلوكاتك خارج المنزل" تتابع والدت"الموضح بهذه العبارة 

أعلى نسب اإلجابة عند البدیل "دائما" بنسبة قدرت  تمركزت ، حیث0.76وبانحراف معیاري 

 ،%24.8 حیانا" قدرت بــــ:ها في المرتبة الثانیة وبنسبة أقل كانت للبدیل "أ، تلی%55.9 :ــبــ

ه صنف هذتإذ ، كانت إجاباتهم للبدیل "أبدا" %16.8 وفي المرتبة الثالثة وبنسبة قدرت بـــ:

  .3.00وهذا ما یؤكده الوسیط الحسابي المقدر بـــ:  ،دائمافي فئة  عبارةال

 ایجابیة، السابقة أن إجابات المبحوثین نحو هذه العبارة جاءت خالل النتائج یتبین من     

في الحد من ظاهرة العنف  والدینلل االهتمامألسلوب قوي ومرتفع ما یعطي داللة بوجود دور 

  .فلدى التالمیذ الممارسین للعن

في هذا الصدد في تفقد سلوكیـــــات األبناء المراهقین عن مهات دور اآلباء واأل یتحدد    

  والسؤال عنهم وعن أصدقائهم خارج  تهممراقبإلى مالحظة سلوك األبناء و ضافة بعد، هذا باإل

دوث عنف ومن أمثلة عراض تنذر بحأرصد السلوكات التي تطرأ علیها عالمات أو المنزل، و 

لى الثانویة أو یتعاطون المخدرات، أو إبناء المراهقین یحملون أسلحة معهم ذلك أن بعض األ

بطاء في لمدرسة وبالتالي اإللسوء، أیضا التأخر بعد ایترددون على أماكن یكثر فیها رفقة ا

، عالوة على ذلك یجب أن یقوم لى المنزل لیالإلى المنزل... أو التأخر عن الدخول إالعودة 

المنزل حتى ال یكونوا عرضة ألعمال  بناء لسلوكاتهم خارجاألولیاء بدور هام في متابعة األ

یة وتعرفهم على األساتذة و اقبة سلوك أبنائهم في الثانو مر العنف ومشاكله، وزیارة الثانویة و 

ن العنف في الثانویة، فضال عن اإلشراف و لوقایة مامهات في جمعیات مشاركة اآلباء واأل

فال یتركونهم دون معرفة األماكن التي ماكن تواجد أبنائهم أولیاء على المتابعة من جانب األ

ة للحد من ظاهر ور المقترح ذا المجال یمكن أن نستفید من التصفي هیترددون علیها، و 
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حمد السید حسونة الذي أكد م" سرة في الدراسة السابقة لـ:العنف لدى التالمیذ في مجال األ

التالمیذ في مرحلة التعلیم على: "ضرورة زیادة وعي األسرة بأهمیة الرقابة على األبناء و 

ك من مكن أن ندعم ذلالثانوي خاصة، ومتابعة سلوكیاتهم وتوجیههم باستمرار..."، أیضا ی

  المیذ من ــــة للحد من سلوك العنف لدى التذخالل أبرز اإلجراءات الوقائیـــــة والعالجیـــــة المتخ

ثناء اجراء وجهة نظر مستشارات التوجیه المدرسي المهني بثانویات بلدیة تبسة، إذ أكد أ

  أیام الدراسة."ضرورة المتابعة المستمرة للتلمیذ من قبل الوالدین طیلة المقابلة معهن على: "

  ك من مشاهدة أفالم العنف".ی"یمنعك والد: ) 40العبارة رقم (  -

منعك والدك من مشاهدة ی")؛ أن هذه العبارة 30یتبین لنا من خالل الجدول رقم (       

دور أسلوب "جاءت في الترتیب الرابع عشر من بین العبارات الدالة على ، أفالم العنف"

للبعد الثالث  "،من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنفاالهتمام لألب في الحد 

في فئة  عبارةاله صنف هذتإذ  .0.84وانحراف معیاري قدره:  1.85بمتوسط حسابي قدره: 

  .2.00 الوسیط  الحسابي المقدر بـــ:أیضا أحیانا، وهذا ما یؤكده 

ختیار تمركزت عند البدیل أن أعلى نسبة ا -)30كما یتبین لنا من خالل الجدول رقم (    

، بینما جاء في المرتبة الثانیة وبنسبة تقارب %41.3السلبي "أبدا" بنسبة إجابة قدرت بـــ: 

        للبدیل المحاید "أحیانا". %25.2"دائما"، وبنسبة  یجابيللبدیل اإل %27 السابقة قدرت بـــ:

تمنعك والدتك من مشاهدة "رة )؛ أن هذه العبا31كما یتبین لنا من خالل الجدول رقم (   

دور "في الترتیب الرابع عشر من بین العبارات الدالة على أیضا جاءت ، أفالم العنف"

للبعد  "،في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف مأسلوب االهتمام لأل

في  عبارةلاه صنف هذتإذ  .0.81وانحراف معیاري قدره:  1.88الثالث بمتوسط حسابي قدره: 

  .2.00 الوسیط  الحسابي المقدر بـــ:أیضا أحیانا، وهذا ما یؤكده فئة 

أن أعلى نسبة اختیار تمركزت عند البدیل  -)31لنا من خالل الجدول رقم ( ضحیت      

، بینما جاء في المرتبة الثانیة وبنسبة تقارب %39.1السلبي "أبدا" بنسبة إجابة قدرت بـــ: 

 ".دائما" اإلیجابيللبدیل  %27.3"، وبنسبة أحیانا"المحاید للبدیل  %31.3 ـ:السابقة قدرت بــ
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 الوسیط  الحسابي المقدر بـــ:أیضا أحیانا، وهذا ما یؤكده في فئة  عبارةاله صنف هذتإذ 

2.00.  

من خالل النتائج السابقة للمتوسط الحسابي، یتضح أن إجابات المبحوثین جاءت سلبیة      

؛ والذي یشیر للدور المتوسط الذي یلعبه دور أسلوب االهتمام  ابات المحایدةتمیل نحو اإلج

  هذه العبارة .للوالدین في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف من خالل 

بناء في التلفاز نماذج العنیفة التي یتعرض لها األأظهرت نتائج كثیرة من الدراسات، أن ال    

  في ظهور السلوك العنیف لدى األبناء، وذلك ألن وسائل اإلعالم المرئیــــة و وي تؤثر بشكل ق

السلبیة، فعلى یرا في تعلم النماذج السلوكیة اإلیجابیة و المقروءة تلعب دورا كبالمسموعة و 

  ى یتم تعلم ـــة للمراهقین، حتـــــیجابیأن توفر البرامج الفعــــالة ذات األهداف اإل ضوء ذلك یجب

لى واقع أفالم العنف التي تبث على إذج جیدة وبناءة في سلوك المراهقین، فلو نظرنا نما

تعلیم األبناء المراهقین العنف واالنحراف و شاشة التلفزیون، فإننا نالحظ أنها تعمل على 

هل وجودها لدى أبناءهم لما رها من المشكالت التي ال یحبذ األغیاألنانیة والقلق والغضب و 

  1یر سلبي على حیاتهم.لها من تأث

یفة للمراهقین، أیا كان الوسط فالعنف المرئي عبر التلفزیون یزید من االستجابات العن    

ي یدرسون ــلى الثانویة التإعنفهم وعلیه ینقل المراهقین إثارتهم و  جتماعي المنحدر منه،اإل

تقلید ما شاهدوه ن تنتهي بمشكالت ال یحمد عقباها، عندما یرغب هؤالء في أبها، و یمكن 

غیر الصحیة على في التلفاز؛ فالعنف في وسائل اإلعالم له آثاره الضارة و  من جرائم

  2المراهقین.

عالم الیوم في غایة من التعقید علیه ترى الباحثة أن متطلبات الحیاة العصریة جعلت و      

وافرازها سلوكیات فراد، إلى التأثیر السلبي لوسائل اإلعالم على سلوك األالغموض، اضافة و 

التدفق مجتمع في ظل التطور التكنولوجي والغزو الثقافي و عنیفة، أضرت بالجانب القیمي لل

عالم من إلما تبثه وسائل ایدون انتقاء وقضائها على العدید من القیم و السریع للمعلومات، 

واعها و نتشار المكثف للصورة بمختلف أنإلى اإلضافة إمواد تحتوي على أنماط من العنف، 
                                                 

    .182خالد عز الدین، مرجع سبق ذكره، ص  - 1

  .64طه عبد العظیم حسین، سالمة عبد العظیم حسین، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
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استهدافها لكل الفئات، أصبحت تساهم بقسط وفیر في قها یومیا أمام أعین المشاهدین و تدف

تربیة الناشئین، وبناء شخصیاتهم، كل هذه النتائج تؤكد على أنه ال یمكن تحمیل التلمیذ 

  جتماعي الذي یعیشه.ده، بل البد من ربطها بالواقع اإلالعنیف مسؤولیة هذه الممارسات بمفر 

  نترنیت".ك بقربك عندما تتصفح األیجلس والدی": ) 14العبارة رقم (  -

یجلس والدك بقربك عندما ) "41)؛ یتضح أن العبارة رقم (28من خالل الجدول رقم (     

دور "جاءت في الترتیب الخامس عشرة من بین العبارات الدالة على  ،تتصفح االنترنیت"

  ارسین للعنف للبعد ــــــــالمیذ الممــــاهرة العنف لدى التـــــد من ظي الحـــــام لألب فــــأسلوب االهتم

ه صنف هذتإذ  .0.83وانحراف معیاري قدر بـــــ:  1.76الثالث، بمتوسط حسابي قدر بــــ: 

  .2.00 الوسیط الحسابي المقدر بـــ:قیمة  أیضا أحیانا، وهذا ما یؤكدهفي فئة  عبارةال

مبحوثین بین نسب متفاوتة بین البدائل الثالث للعبارة، إذ حیث توزعت إجابات ال    

، تلتها في %46تمركزت أعلى نسبة عند اختیار البدیل السلبي "أبدا" بنسبة قدرت بــــ: 

  ةـــة الثالثــــي المرتبــــ، وف%23.9ة قدرت بــــ: ــالمرتبة الثانیة اختیار البدیل المحاید أحیانا" بنسب

المبحوثین البدیل "دائما" بنسبة تقارب جدا النسبة التي سبقتها قدرها: ألخیرة اختار وا 

23.6%.   

تجلس والدتك بقربك ) "28)؛ یتضح أن العبارة رقم (33أیضا من خالل الجدول رقم (    

في الترتیب الخامس عشرة من بین العبارات الدالة  أیضا جاءت ،عندما تتصفح االنترنیت"

في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف  ملأل دور أسلوب االهتمام"على 

  ).0.75 () وانحراف معیاري قدر بـــــ:1.74للبعد الثالث، بمتوسط حسابي قدر بــــ: (

ي المقدر ــــالوسیط الحسابقیمة  أیضــــــا ا، وهذا ما یؤكدهـــأحیانة ــي فئــــف عبارةاله صنف هذتإذ  

  .) 2.00( بـــ:

حیث توزعت إجابات المبحوثین بین نسب متفاوتة بین البدائل الثالث للعبارة، إذ      

، تلتها في %43.8تمركزت أعلى نسبة عند اختیار البدیل السلبي "أبدا" بنسبة قدرت بــــ: 

، وفي المرتبة الثالثة %35.1المرتبة الثانیة اختیار البدیل المحاید أحیانا" بنسبة قدرت بــــ: 

   .%18.6المبحوثین البدیل "دائما" بنسبة قدرها: یرة اختار ألخوا
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یتضح لنا من خالل النسب السابقة إلجابات المبحوثین أن إجابات المبحوثین جاءت      

، وهو ما الحسابي المتوسطنتائج ؤكده تمحایدة تمیل إلى السلبیة نحو هذه العبارة، وهو ما 

في الحد من ظاهرة العنف لدى  والدینب االهتمام للأسلو یدل على الدور المتوسط الذي یلعبه 

  .هذه العبارةالتالمیذ الممارسین للعنف من خالل 

بن سابقة أن مسألة مراقبة المادة اإلعالمیة المتعلقة باإلسبق ووضحنا في العبارة ال    

ن أن یضطلع الفاعلون ن تقتصر على الهیئات المسؤولة؛ بل یتعیأالمراهق، ال ینبغي 

، وخطورتها بجسامتها رراالمسؤولیة؛ وهي مسؤولیة ینبغي اإلقولیاء بدورهم بهذه بویون واألالتر 

العدید من مخاطر انحراف سلوك  انترنیت بصفة خاصة، تكتنفهأن األذا علمنا إخصوصا 

  الناشئة.

على  نها ال تخلو من نواحي سلبیة تؤثرأال إیجابیة، رنیت اإلنتوبالرغم من فوائد األ   

دمان علیها؛ الذي أصبح منتشرا بین فئات الشباب و میها، كالتعرض لخطر اإلمستخد

هقین، نتیجة سوء االستخدام لها وتضییع الوقت على حساب أعمالهم وحیاتهم الدراسیة المرا

بحیث كشفت  خصائیین،ثیر من التربویین واألجتماعیة، وهذا ما حذر منه الكوعالقاتهم اإل

إلى تدمیر قیم المجتمع نترنیت أدى وث بأن اإلستخدام المفرط لألالكثیر من الدراسات والبح

  ان ـــدمیعتبر اإللسلوك المضــــاد للمجتمع كالجریمة والفوضــــى والعنف، و ار اـــانتشومعــــاییره، و 

من ضطرابات خطورة بما تخلفه من آثار على حیاة المراهق على األنترنیت من أكثر اإل

فإن سوء استخدام الشبكة  بالتاليعلى سیرورة حیاته بشكل طبیعي، و  تؤثرجمیع النواحي، و 

یؤدي بدوره الى  جتماعي، الذيیهدد األمن النفسي والطمأنینة اإلنفعالیة، وفقدان التفاعل اإل

جتماعي تحقیق التوافق النفسي واإلنفعالیة وعدم القدرة على نشوء كثیر من اإلضطرابات اإل

 لدى المراهقین.

ان و نترنیت، عادة ال یتفطن األطفال والمراهقین لآلثار السلبیة عند استخدام األوعلیه     

لى أشیاء ومواضیع تثیرهم عاطفیا تفتح شهیتهم لالنسیاق وراء تلك ووقوفهم ع اادمانهم علیه

  1.تزادة من المتعة العاطفیةشیاء أو المواضیع، أو المشاهد لالساأل

                                                 
الرباط،  ،57العدد: ( دوریة مغربیة فصلیة متخصصة)،  ، مجلة علوم التربیة" أثر القیم الثقافیة الخارجیة على قیم االسرة"بوغازي الطاهر،  - 1

  .38، ص 2013أكتوبر 
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نویة في سن المراهقة، وهي مرحلة حساسة التي تعرف باعتبار أن تلمیذ المرحلة الثاو     

دمان إلى ما یمكن أن یولده إالنفسیة، إضافة تغیرات في الناحیة الفسیولوجیة و الكثیر من ال

إیالء األهمیة الكبرى إلى دور اآلباء نترنیت من مخاطر عدیدة، فقد حاولنا في هذه الفقرة األ

هم من تحذیر و  نترنیته أو یتعاملون معه في األیشاهدون مالحظة ماواألمهات في مراقبة و 

المراقبة و إلى اإلشراف و لى بدائل نافعة، اضافة إرشادهم المواقع التي تفسد دینهم وأخالقهم وإ 

  نترنیت).لمراهقین لتكنولوجیا المعلومات (األالتوجیه على استخدام ا

ألطفال والمراهقین التي ألنترنیت على الى مخاطر اإن ننوه أوفي السیاق نفسه یمكننا     

أدت بهم إلى انتحار عدد من األطفال والمراهقین عالمیا وعربیا وعلى وجه الخصوص 

إلى اللعب ببعض األلعاب اإللكترونیة مثل بناء بمجتمعنا الجزائري، جراء توجه بعض األ

في اآلونة  أصبحت حدیث الساعةأثارت ضجة بین الناس، ف زرق" التيلعبة "الحوت األ

ولیاء في مراقبة أبنائهم سواء فیما یخص إلى تهاون بعض األخیرة، وهذا یرجع كله األ

یملكون  ال یعلمون بأن أبنائهم ولیاءاتف الذكیة أو األلعاب اإللكترونیة، ویوجد بعض األالهو 

م بصفة عالهواتف نقالة ذكیة أو یمارسون األلعاب اإللكترونیة، وهكذا تصدرت وسائل اإل

ومنها قناة النهار  التوعیة،على وجه الخصوص هذا الموضوع بالمناقشة و عامة والجزائر 

" لدق ناقوس نوریة بن غبریط" بالجزائر التي استضافت وزیرة التربیة الجزائریة خباریةاإل

، مع استضافة أیضا مجموعة من 2017/ 11/12التوعیة و التحسیس بتاریخ الخطر و 

"نوریة بن  أكدت وزیرة التربیةركزت و یة، إذ ئر زاالمسؤولین في الشرطة الجالمختصین و 

ء في التوعیة ومراقبة ومتابعة األبناء، ومراقبة الهواتف الذكیة ولیاغبریط" على دور األ

لما له من أهمیة في  عالمي أیضاواألنترنیت، إلى جانب تأكیدها على دور التحسیس اإل

ة، في حین صرح مختص في توعیة األولیاء وتعریفهم بمخاطر بعض األلعاب اإللكترونی

طراب نفسي لدى لى اضإنترنیت یمكن أن یتحول الشرطة الجزائریة على أن اإلدمان على األ

لى عزلة، عندما ال یجد إالمراهق، ویمكن أن یؤدي من جهة أخرى المستخدم الطفل أو 

"نــــوریة بن ة ـــــــــــتربیرة الـــــزت وزیــا ركــه، كمــــي مجاله أو اهتمامــــالمقربین له ال یؤیدونه ف
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لألولیاء، حتى تكون هناك توعیة وحملة تحسیسیة دارس ـــواب المــــى فتح أبـــــا علــــأیضغبریط" 

  1كترونیة و یرافقها أطباء ومختصین اجتماعیین وتربویین نفسانیین.لفیما یخص األلعاب اإل

         .فق مصروفك الیومي"ك بمعرفة فیما تنی"یهتم والد: ) 42العبارة رقم ( -

"یهتم والدك بمعرفة فیما تنفق )؛ یتضح لنا أن هذه العبارة 30من خالل الجدول رقم (     

دور أسلوب "جاءت في المرتبة الثالثة عشرة من بین العبارات الدالة على ، مصروفك الیومي"

ف للبعد الثالث االهتمام لألب في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعن

  .0.82وانحراف معیاري قدره:   2.05بمتوسط حسابي قدره: 

حیث توزعت إجابات المبحوثین من التالمیذ الممارسین للعنف على البدائل الثالثة     

یجابي "دائما" بنسبة قدرها: عند البدیل اإل ةالمتاحة للعبارة، حیث كانت أعلى نسبة ایجابی

ثانیة اختیار البدیل المحاید للعبارة "أحیانا" بنسبة قریبة جدا من ، وجاء في المرتبة ال34.2%

 .%29.2، وجاء في المرتبة الثالثة نسبة القائلین "أبدا" %30.1 نسبة البدیل دائما قدرت بــــ:

 الوسیط الحسابي المقدر بـــ:أیضا أحیانا، وهذا ما یؤكده في فئة  عبارةاله صنف هذتإذ 

2.00.  

ك بمعرفة فیما تنفق تهتم والدت"أن هذه العبارة )، 31خالل الجدول رقم ( منیتضح لنا     

دور أسلوب "عشرة من بین العبارات الدالة على  نیةجاءت في المرتبة الثا، مصروفك الیومي"

في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف للبعد الثالث بمتوسط  ماالهتمام لأل

  .0.77نحراف معیاري قدره: وا 2.12حسابي قدره: 

حیث توزعت إجابات المبحوثین من التالمیذ الممارسین للعنف على البدائل الثالثة    

، %37.3" بنسبة قدرها: أحیانا" محایدعند البدیل الیث كانت أعلى نسبة المتاحة للعبارة، ح

  ریبة جدا من نسبة البدیل " بنسبة قدائماوجاء في المرتبة الثانیة اختیار البدیل المحاید للعبارة "

ه صنف هذتإذ  .%24.2، وجاء في المرتبة الثالثة نسبة القائلین "أبدا" %36 دائما قدرت بــــ:

  .2.00 الوسیط الحسابي المقدر بـــ:أیضا أحیانا، وهذا ما یؤكده في فئة  عبارةال

                                                 
 د.15ساو 13، على الساعة 11/12/2017قناة النهار  الجزائریة ، النشرة اإلخباریة، بتاریخ  1
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نحو هذه  یدةمحامن خالل هذه النسب یمكن لنا أن نقول أن إجابات المبحوثین، جاءت     

  ، وهو ما یدل على الدور المتوسط الذي یلعبه الحسابي المتوسطنتائج ؤكده توهو ما ، العبارة

في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف من خالل  والدینأسلوب االهتمام لل

  .هذه العبارة

الیومیة للمصاریف الشخصیة الجیب هو كمیة نقود محددة، تخصص ان مصروف     

هو ساسي ومحوري، فأالقلیلة ...، و لكن "هل مصروف الجیب ضروري أم ال "، هذا سؤال 

  1جتماعي للمراهق.ماج اإلدیمس كال من المسؤولیة والحكمة في التصرف، ومدى اإل

بناء عمریا، فیخصصوا مبلغا ء طریقة رائجة تتمثل في تصنیف األولیاأن یختار األیمكن     

اء األكبر سنا، ورفع یومي لألطفال الصغار، ومصروف شهري یكون لألبن معینا یكون بشكل

بناء بمبالغ مالیة تكون بمثابة التشجیع لهم على أعمال مبلغ هذه األموال سنویا. مكافأة األ

خرى یحصل من خاللها األبناء على أوهذه طریقة قومون بها بشكل دوري في المنزل؛ ی

من جهة وتعودهم على القیام بأشیاء تعود بالنفع على  أموال لمصروفهم الیومي أو الشهري

العائلة ككل في أوقات فراغهم. وهناك فئات أخرى من األولیاء یجمعون بین الطریقتین. في 

ن تكون المكافآت لألبناء إذا حققوا نجاحا في مجال ما؛ كأن أحین یختار شق ثالث منهم، 

بنائه بالطریقة أنجد أن كل ولي یتعامل مع  یتفوقوا في الدراسة أو ریاضة معینة...، وهكذا

أن ولیاء أبنائه، وحسب طبیعته، لكن على األنفاق المال على إالتي یراها صحیحة، في 

  نفاق. یتجنبوا التبذیر في اإل

  ة"، ـــــي المدرسة الثانویـــه "العنف فــي دراستــــف "محمد السید حسونة"وفي هذا الصدد یرى      

أن یتناسب هذا نه على أنفسهم، و باء فیما یقدمون ألبنائهم من مصروف ینفقو "أن یراعي اآل

عطاء إلذا ال یجب أن یفرط األولیاء في " المصروف مع احتیاجاتهم دون تقتیر أو اسراف؛

  مرة، وال أن طلب المزید كل اجیــــاتهم، فیتعودوا علـى التبذیر و أمواال كثیرة تزید عن حأبنــــائهم 

أصدقائهم و م ال یغطي حاجیاتهم، فیكونون محرجین أما یعطوهم مایرا منها و یقللوا كث

  یحسون بالنقص أمامهم، الشيء الذي یؤثر على سلوكیاتهم.

                                                 
، www.hayatjamila.comنقال عن: " في أي سن؟ كیف؟ لماذا؟ وكم؟ كیف یتعامل اآلباء مع مصروف األبناء؟" ، نور الدین رابحي - 1

  .11:54 :، الساعة05/08/2017بتاریخ: 
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اء مبلغ من المال للمراهق كمصروف جیب منذ عمر ــــــن اعطأاحثة ــوعلیه ترى الب    

من ناحیة مالیة، اضافة مبكر، قد یكون له أثر بالغ في تعویده على تحمل المسؤولیة 

 بناء للمصروف؛ وعلى ابعة كیفیة انفاق األلمساعدة األولیاء في تتبع نفقات األبناء، مع مت

ن بعض المراهقین یتذمرون ذا مصروف الجیب لم یعد كافیا؟، ألاألهل أن یسألوا أبناءهم لما

  رات ـــي استجدت، هل زادت مـــــاریف التـــــي المصــــــاف، ماهــــــــــمن أن مصروف جیبهم غیر ك

ل لرغبة اإلبن ن یخضع األهأخروجك مع أصدقائك؟ وعلى ماذا تنفقون النقود؟، إذ ال یمكن 

سباب التي دفعته للمطالبة بزیادة مصروف الجیب. فمن من دون أن یتحققوا من األ

 خر نقوده للحاالت الطارئة.ذالضروري أن یدربوا أبناءهم منذ الصغر كیف ی

ضروري حتى یتعودوا على  فالمراقبة لألبناء وكیفیة تصرفهم في األموال ووعیهم بقیمتها   

ن یأتیه منه دخار وتجنب التبذیر وهدر كل ما لدیه من مال في انتظار ما تعود أثقافة اإل

  آخر كل أسبوع أو شهر.

ل:( السب، ینهاك والدیك عن السلوكیات غیر المقبولة اجتماعیا مث": ) 43العبارة رقم (  -

  الشتم، التدخین، السرقة، الكذب، الغش...)".

 ینهاك والدك عن السلوكیات غیر المقبولة اجتماعیا مثل:"جاء ترتیب هذه العبارة     

في المرتبة األولى من بین العبارات  ،(السب، الشتم، التدخین، السرقة، الكذب، الغش...)"

من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین  الدالة على دور أسلوب االهتمام لألب في الحد

بین  2.77للعنف، وذلك ألن أعلى قیمة للمتوسط الحسابي كان لهذه العبارة والذي قدر بــــ: 

عند  تمركزت إجابات المبحوثین ، حیث0.57عبارات البعد الثالث، وبانحراف معیاري قیمته: 

لمرتبة الثانیة كان اختیار المبحوثین ، وفي ا%79.5: ــالبدیل "دائما" بأعلى نسبة قدرت بــ

كانت إجاباتهم  % 6.8 وفي المرتبة الثالثة وبنسبة قدرت بـــ: %7.1للبدیل "أبدا" بنسبة 

وهذا ما یؤكده الوسیط الحسابي المقدر  ،دائمافي فئة  عبارةاله صنف هذتإذ ، للبدیل "أحیانا"

  . 3.00بـــ: 

 ن السلوكیات غیر المقبولة اجتماعیا مثل:ك عتنهاك والدت"العبارة  تجاءحیث      

  اراتــــمن بین العب الثالثةفي المرتبة  ،(السب، الشتم، التدخین، السرقة، الكذب، الغش...)"



 

 حلیل البیانات ومناقشة النتائجوت عرض                     الفصل السادس           

 

349 

 

في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین  مدور أسلوب االهتمام لأل"الدالة على  

ه صنف هذتإذ ، 0.56اف معیاري قیمته: ، وبانحر 2.76متوسط الحسابي قدر بــــ: "، بللعنف

  .3.00وهذا ما یؤكده الوسیط الحسابي المقدر بـــ:  ،دائمافي فئة  عبارةال

، %81.4: ــعند البدیل "دائما" بأعلى نسبة قدرت بــ تمركزت إجابات المبحوثین حیث    

في المرتبة الثالثة و  %9.3" بنسبة حیاناوفي المرتبة الثانیة كان اختیار المبحوثین للبدیل "أ

  .ابدكانت إجاباتهم للبدیل "أ % 6.8 وبنسبة قدرت بـــ:

ایجابیة قویة نحو هذه جاءت یتضح لنا من خالل هذه النتائج أن إجابات المبحوثین      

في الحد من  والدینلل االهتمامألسلوب  قوي ومرتفعما یعطي داللة بوجود دور وهو  العبارة، 

  .میذ الممارسین للعنف، من خالل هذه العبارةظاهرة العنف لدى التال

المنتشرة من المؤسف أننا نتصادف مع بعض السلوكیات القبیحة والمنافیة لدیننا وأخالقنا    

في مجتمعاتنا، والتي تعد في نظر اإلسالم من أقبح السلوكیات التي یجب   بین المراهقین

، وقبل أن یشبوا علیها جها في الوقت المبكرتقویمها وعالعلینا أن نالحظها في أبنائنا لنقوم ب

، وتعلیمهم األخالق ویصبح من الصعب مقاومتها وعالجها، ألن تأدیب األطفال في صغرهم

مقبولة اجتماعیا ( ظاهرة  ومن هذه السلوكیات غیر یدة من أنجح طرق التربیة السلیمة،الحم

   الكذب، السرقة، الشتم، السب، الغش...).

حى ترى الباحثة ضرورة انتباه وتوعیة األولیاء األبناء إذا تحلوا بهذه في هذا المن    

توعیة األبناء المنافیة لقیمنا، منذ الصغر حتى ال یشبوا علیها في الكبر، ول السلوكیات

الوصول إلى السلوكیات  باألضرار الناتجة عن مثل هذه السلوكیات الخاطئة من أجل

  ات عالجیة نذكر بعضها:اإلیجابیة، على اآلباء اتخاذ اجراء

  .الثقة بالنفس والثقة في التعلیم تنشئة األبناء على 

قیق نجاحات اإلهتمام بما حققوه من نجاحات لالستمرار في تح التشجیع المستمر لألبناء و 

  .ومعدالت نجاح أكبر
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 التواصل المستمر مع األساتذة وزیارة الثانویة من حین آلخر لمتابعة المسار الدراسي 

ألبنائهم، وتلبیة دعوة الثانویة لحضور مجالس اآلباء واألمهات بالثانویات لمناقشة مشكالت 

  التالمیذ .

 .األخالقي وتنمیة الضمیر الداخلي إحیاء الوازع 

  عرض وتحلیل بیانات الفرضیة الرابعة: -2-4

ذي یعتمده إلثبات أو نفي الفرضیة الرابعة المتمثلة في: "ألسلوب الثواب والعقاب ال    

الوالدین داخل األسرة دور فعال في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین له"؛ سیتم 

عرض وتحلیل إجابات المبحوثین نحو هذه الفرضیة، من خالل ترتیب العبارات تنازلیا وفق 

ل أعلى قیم للمتوسط الحسابي، ووفق أقل قیم للتشتت والذي یمثله اإلنحراف المعیاري في ك

على التوالي، كما هو  )عبارة من عبارات البعد الرابع (الثواب والعقاب) للوالدین (األب، األم

من خالل نتائج العبارات الفردیة التي جاءت )، 33) (32موضح في الجدولین رقمي: (

  كالتالي:  
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  عرض وتحلیل بیانات الفرضیة الرابعة: 2-4

 ول دور الثواب والعقاب لألب داخل األسرة في الحد من ظاهرة العنف للتالمیذ الممارسین له:) یبین إجابات المبحوثین ح32جدول رقم (

 الرتبة
درجة 

 الموافقة

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي
 الوسیط

عدم 

 *االجابة
 المجموع

 البدائـــــــــــــــــل
 الرقم العبارات

 دائما  أحیانا أبدا

 3.00 2.49 0.68 دائما 04
 ك 178 91 32 301 21

 44 یتدخل والدك في حل مشكالتك فور حدوثها
6.5 93.5 9.9 28.3 55.3 % 

 2.00 2.16 0.73 أحیانا 10
 ك 110 130 61 301 21

 45 یلتمس والدك لك االعذار على أخطاء وقعت منك
6.5 93.5 18.9 40.4 34.2 % 

 2.00 2.22 0.79 أحیانا 08
یكافئك والدك على تدارك أخطائك بإثابة فوریة بالمدح أو الثناء:  ك 136 96 69 301 21

 (إبتسامة، عناق، هدیة مناسبة، مشاركة في رحلة مدرسیة...) 
46 

6.5 93.5 21.4 29.8 42.2 % 

 3.00 2.55 0.68 دائما 03
 ك 199 68 34 301 21

 47 یكافئك والدك عندما تحرز نجاحات في دراستك
6.5 93.5 10.6 21.1 61.8 % 

 3.00 2.58 0.67 دائما 02
یمدحك والدك عند القیام بسلوك حسن أمام الناس مما یعزز ثقتك  ك 208 61 32 301 21

 بنفسك
48 

6.5 93.5 9.9 18.9 64.6 % 

 3.00 2.42 0.71 دائما 05
 ك 166 95 40 301 21

 49 خطائك برفق و لینألى إینبهك والدك 
6.5 93.5 12.4 29.5 51.6 % 

 2.00 2.26 0.75 أحیانا 07
 ك 134 110 57 301 21

 50 اذا ارتكبت خطأ، یناقش والدك معك الموقف على انفراد
6.5 93.5 17.7 34.2 41.6 % 

 2.00 1.74 0.75 أحیانا 12
 ك 57 108 136 301 21

 51 یتجاهلك والدك عندما تسلك سلوكا غیر محبب.
6.5 93.5 42.2 33.5 17.7 % 

 2.00 2.17 0.71 أحیانا 09
 ك 106 139 56 301 21

 52 یعاقبك والدك بعد حدوث الخطأ مباشرة.
6.5 93.5 17.4 43.2 32.9 % 

 3.00 2.61 0.60 دائما 01
 ك 204 78 19 301 21

 عند ارتكابك لسلوك غیر مرغوب فیه تتلقى توجیها من والدك
53 

 6.5 93.5 5.9 24.2 63.4 % 

351 
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 مبحوث عن اإلجابة 21بة بنفس المالحظة السابقة إلمتناع : نشیر إلى عدم اإلجامالحظة

 3.00 2.39 0.68 دائما 06
 ك 152 115 34 301 21

 عند ارتكابك لسلوك غیر مرغوب فیه تتلقى اللوم أو التوبیخ من والدك
 

54 
6.5 93.5 10.6 35.7 47.2 % 

  2.00 1.94 0.79  أحیانا 11
 ك 86 111 104 301 21

 یه تواجه بالحرمان من شيء تحبهعند ارتكابك لسلوك غیر مرغوب ف
 

55 6.5 93.5 32.3 34.5 26.7  %  

  2.00 1.69 0.76  أحیانا 13
 ك  56 95 147 301 21

 56 عند ارتكابك لسلوك غیر مرغوب فیه یضربك والدك
6.5 93.5 45.7 29.5 17.4  %  

 المتوسط العام 2.25 0.72 أحیانا /
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 الرتبة
درجة 

 الموافقة

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي
 الوسیط

عدم 

 *االجابة
 المجموع

 البدائـــــــــــــــــل
 الرقم العبارات

 دائما  أحیانا أبدا

 3.00 2.56 0.64 دائما 03
 ك 201 87 26 301 21

 44 والدتك في حل مشكالتك فور حدوثها تتدخل
6.5 93.5 8.1 27 62.4 % 

 2.00 2.18 0.73 أحیانا 10
 ك 118 135 61 301 21

 45 عذار على أخطاء وقعت منكتلتمس والدتك لك األ
6.5 93.5 18.9 41.9 36.6 % 

 3.00 2.33 0.76 دائما 08
تدارك أخطائك بإثابة فوریة بالمدح أو الثناء: تكافئك والدتك على  ك 161 97 56 301 21

 (إبتسامة، عناق، هدیة مناسبة، مشاركة في رحلة مدرسیة...) 
46 

6.5 93.5 17.4 30.1 50 % 

 3.00 2.55 0.69 دائما 04
 ك 210 67 37 301 21

 47 تكافئك والدتك عندما تحرز نجاحات في دراستك
6.5 93.5 11.5 20.8 65.2 % 

 3.00 2.66 0.61 دائما 01
تمدحك والدتك عند القیام بسلوك حسن أمام الناس مما یعزز ثقتك  ك 232 58 24 301 21

 بنفسك
48 

6.5 93.5 7.5 18 72 % 

 3.00 2.42 0.70 دائما 06
 ك 171 103 40 301 21

 49 خطائك برفق و لینإلى أتنبهك والدتك 
6.5 93.5 12.4 32 53.1 % 

 3.00 2.35 0.76 دائما 07
 ك 164 95 55 301 21

 50 اذا ارتكبت خطأ، تناقش والدتك معك الموقف على انفراد
6.5 93.5 17.1 29.5 50.9 % 

 2.00 1.77 0.793 أحیانا 12
 ك 71 101 142 301 21

 51 تتجاهلك والدتك عندما تسلك سلوكا غیر محبب.
6.5 93.5 44.1 31.4 22 % 

 2.00 2.23 0.76 أحیانا 09
 ك 134 117 63 301 21

 52 تعاقبك والدتك بعد حدوث الخطأ مباشرة.
6.5 93.5 19.6 36.3 41.6 % 

 عند ارتكابك لسلوك غیر مرغوب فیه تتلقى توجیها من والدتك ك 215 77 22 301 21 3.00 2.61 0.61 دائما 02
53 

 

05  

  

  

 

 ك 175 110 29 301 21 3.00 2.46 0.65 دائما

 عند ارتكابك لسلوك غیر مرغوب فیه تتلقى اللوم أو التوبیخ من والدتك
54 

 

6.5 93.5 09 34.2 54.3 % 
353 

یبین إجابات المبحوثین حول دور الثواب والعقاب لألم داخل األسرة في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ  )33جدول رقم (

  الممارسین له:
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 مبحوث عن اإلجابة  21: نشیر إلى عدم اإلجابة بنفس المالحظة السابقة إلمتناع مالحظة

  

  

  

  

  

  

  2.00 2.01 0.81  أحیانا 11
 ك 104 108 102 301 21

 عند ارتكابك لسلوك غیر مرغوب فیه تواجه بالحرمان من شيء تحبه
 

55 6.5 93.5 31.7 33.5 32.3  %  

  2.00 1.76 0.79  أحیانا 13
 ك  70 98 146 301 21

 56 عند ارتكابك لسلوك غیر مرغوب فیه تضربك والدتك
6.5 93.5 45.3 30.4 21.7  %  

 المتوسط العام 2.30 0.71 أحیانا /
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اللذان یوضحان  -)33)، (32( بدراسة وتحلیل محتویات الجدولین على التوالي رقمي       

ا مودورهم) األ(األب،  بــــ: الخاصة على عبارات أسلوب الثواب والعقابإجابات المبحوثین 

من خالل نتائج العبارات الفردیة  ،للعنف في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین

  ي جاءت كالتالي:الت

 ."یتدخل والدیك في حل مشكالتك فور حدوثها": ) 44العبارة رقم (  -

)؛ أن هذه العبارة جاءت في المرتبة الرابعة من بین 32یتبین لنا من خالل الجدول رقم (      

دور أسلوب الثواب والعقاب لألب في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ "العبارات الدالة على 

، والوسیط  0.68: انحراف معیاري قدر بــ و 2.49بمتوسط حسابي قدر بــــ:  "رسین للعنفالمما

  دائما.صنف في فئة ت عبارةاله هذ وهذا ما یؤكد أن .3.00الحسابي قدر بــــ: 

یتدخل والدك في یتضح لنا أن إجابات المبحوثین جاءت ایجابیة قویة نحو هذه العبارة: "     

"، حیث توزعت إجابات المبحوثین بین البدائل الثالث، إذ كانت ثهاحل مشكالتك فور حدو 

للبدیل اإلیجابي "دائما" وبنسب ضئیلة جدا توالت للبدیلین  %.55.3أعلى نسبة مقدرة بــــ: 

  ). %9.9،%28.3"أحیانا" و"أبدا" في المرتبتین األخیرتین الثانیة والثالثة: (

على المرتبة الثالثة من  ي حل مشكالتك فور حدوثها"تتدخل والدتك فحازت العبارة " كما     

دور أسلوب الثواب والعقاب لألم في الحد من ظاهرة العنف لدى "بین العبارات الدالة على 

 0.64وانحراف معیاري قدر بـــ:  2.56بمتوسط حسابي قدر بــــ:  "التالمیذ الممارسین للعنف

  دائما.صنف في فئة ت عبارةاله هذ ؤكد أن. وهذا ما ی3.00الوسیط الحسابي قدر بـــ: و 

تك في تدخل والدتایجابیة قویة نحو هذه العبارة: "یتضح لنا أن إجابات المبحوثین جاءت     

إذ كانت  "، حیث توزعت إجابات المبحوثین بین البدائل الثالث،حل مشكالتك فور حدوثها

 على وبنسب ضئیلة جدا توالت النسبیجابي "دائما" للبدیل اإل %.62.4 أعلى نسبة مقدرة بــــ:

   .)%8.1،%27التوالي: للبدیلین "أحیانا" و"أبدا" في المرتبتین األخیرتین الثانیة والثالثة: (

قوي دور  الثواب والعقاب للوالدینبناء على ما سبق یمكن لنا أن نستنتج أن ألسلوب       

من خالل هذه العبارة للعنف من  في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسینومرتفع 

  الرابع.للبعد 
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ا إذا تم مشكالت المراهقة موجودة عند جمیع المراهقین تزول دون أن تترك أثر ان     

  .وتزداد ثباتا إذا أسيء عالجها ،عالجها بحكمة

تي یشعر بها جمیع من جتماعیة الاإل المشكالت السلوكیة والتربویة وویقصد بها تلك     

والمسؤول عن معالجة هذه السلوكیات والتصرفات غیر الئقة بالدرجة األولى  ،هقحول المرا

و  المتعمد التخریب ،، السلوك العنیف، التأخر الدراسي، الغیرةالكذب :ثلتهاالوالدین ومن أم

  .إلى غیر ذلك السرقة

مما  ،رف بطریقة غیر الئقة وغیر مقبولةإذ یندفع المراهق أحیانا في سلوكه بحیث یتص    

           .یتكرر السلوك الخاطئ تكرارا ومَرارًا في المستقبلال یعرضه للعقاب من قبل أبویه حتى 

، وٕانما قد تكون كلمة الضرب أو الحاق األلم البدني باإلبن المراهقوالعقاب ال یتمثل في     

  اطئ.عاره بأنه أقدم على فعل شيء خشبن واأو فعل كافي لتوجیه اللوم إلى اإلأو نظرة 

 یتوافق والمعاییر األخالقیة و والهدف من عقاب المراهق هو تعدیل سلوكه بما    

  .وم بفعل أو سلوك غیر محمود مستقبالال یق لكي، تمعجتماعیة والثقافیة السائدة في المجاإل

اب المراهق ارتكینفذها الوالدین فور البد أن  اإلیجابي؛ ومن أجل نجاح أسلوب العقاب     

حتــــى یعرضــــوا أبنــــــــائهم إلــــى  اءـــلكن بعد هدوء ثورة اآلب ،ـأ أو السلوك الالسويالخطـــ

. وینبغي أن یتحقق فیه بن الربط بین األمریناإلیذاء، بحیث ال یستعصي على ذاكرة اإل

  .ن العقوبة متفقة مع الخطأ ودرجته، أي أن تكو العدل

  ."لك األعذار على أخطاء وقعت منك تمس والدیكیل" :) 45العبارة رقم (  -

یلتمس والدك لك األعذار على ): أن العبارة "32لنا من خالل الجدول رقم ( یتبین     

دور أسلوب "من بین العبارات الدالة على  العاشرةجاءت في المرتبة  "أخطاء وقعت منك

للعنف بمتوسط  ن"لألب في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسی الثواب والعقاب

 ،2.00، ووسیط حسابــــي قدر بــــ: 0.73 وانحراف معیــــاري قدر بــــ: 2.16 حسابــي قدر بــــ:

  أحیانا.صنف في فئة ت عبارةاله هذ وهذا ما یؤكد أن

)، أن إجابات المبحوثین جاءت محایدة نحو 32تبین لنا من بیانات الجدول رقم (كما ی    

  تمركزت إذ عت إجابات المبحوثین بین البدائل الثالث بدرجات متفاوتة، هذه العبارة، حیث توز 



 

 حلیل البیانات ومناقشة النتائجوت عرض                     الفصل السادس           

 

357 

 

" دائماأما نسبة البدیل " ،%40.4أحیانا" بنسبة قدرها:" المحایدأعلى النسب عند البدیل 

في  في حین نسبة البدیل "أبدا" جاءت، %34.2 جاءت في المرتبة الثانیة بنسبة قدرها:

  .%18.9المرتبة الثالثة بنسبة قدرها: 

تلتمس ) "45)؛ أن العبارة رقم (33بینت لنا إجابات المبحوثین من خالل الجدول رقم (      

من بین  العاشرةفي المرتبة أیضا جاءت  "والدتك لك األعذار على أخطاء وقعت منك

في الحد من ظاهرة العنف لدى  ملأل الثواب والعقابدور أسلوب "العبارات الدالة على 

 .0.73وانحراف معیاري قدر بــــ:  2.18 ن للعنف" بمتوسط حسابي قدر بــــ:رسیالتالمیذ المما

  أحیانا.صنف في فئة ت عبارةاله هذ وهذا ما یؤكد أن .2.00 قدر بـــ:أما الوسیط الحسابي 

)، أن إجابات المبحوثین جاءت محایدة نحو 33كما یتبین لنا من بیانات الجدول رقم (      

  تمركزت إذ توزعت إجابات المبحوثین بین البدائل الثالث بدرجات متفاوتة، هذه العبارة، حیث 

" دائما، أما نسبة البدیل "%41.9أحیانا" بنسبة قدرها: " المحایدأعلى النسب عند البدیل 

في  في حین نسبة البدیل "أبدا" جاءت، %36.6في المرتبة الثانیة بنسبة قدرها  جاءت

   .%18.9: المرتبة الثالثة بنسبة قدرها

متوسط دور  الثواب والعقاب للوالدیناء على ما سبق یمكن لنا أن نستنتج أن ألسلوب بن     

  الرابع.من خالل هذه العبارة للبعد في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف 

كبیرة في حیاة أبنائهم یخطئ كثیر من اآلباء واألمهات بتدخلهم في كل صغیرة و     

إلى وسائل  قد یلجؤون في سبیل ذلك ،قیید تصرفاتهم بإرادة ودون إرادة، ومحاولة تالمراهقین

ه بالحرمان واشعار  المراهق وما یترتب علیه من كبت لحریة اإلبن ،العقاب والعنف والقهر

علیهم أن یراقبوا  لذا، في تكوین النظرة الصائبة لألمور ویفشل ،فیصاب بالتردد والجبن

  ذ المتصف ادف مع التلمیــــوار الهـــحب وفتح الحوتوجیههم التوجیه الهــــادئ بحزم و  تصرفاتهم

الذي یكون معارضـــــــا للســـلوك  الل نموذج من السلوك البدیلــــواح ،بالسلوك العنیف

، بل یجب أن قبوا المراهق على أول خطأ یرتكبه، وینبغي على األولیاء أن یعاالخاطــــئ

ألنه في بعض األحیان ال یعلم أن ما صنعه  ،ه األعذار على أخطاء وقعت منها لیلتمسو 

لفعل الخاطئ ألن هذه أمر غیر جائز أو مسموح به وال یعرف الفارق بین الفعل الصحیح وا
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ن التغاضي عن بعض األخطاء أ، و ، فاإلبن دائما في حاجة إلى الفهم...مهمة اآلباء.

، كما قلت وكلما كان األب واألم حكیمین ،المطلوب منهاالعقوبة یحقق الغرض واإلقالل من 

  .بن أو البنتالتصرفات التي یلجأ فیها إلى معاقبة اإل

  یكافئك والدیك على تدارك أخطائك بإثابة فوریة بالمدح أو الثناء: ": ) 46العبارة رقم (  -

  ."( ابتسامة، عناق، هدیة مناسبة، مشاركة في رحلة مدرسیة...)

): أن هذه العبارة جاءت في المرتبة الثامنة 32لنا من خالل بیانات الجدول رقم ( یتبین     

دور أسلوب الثواب والعقاب لألب في الحد من ظاهرة العنف "من بین العبارات الدالة على 

 بـــ:معیاري قدر انحراف  و  2.22 بمتوسط حسابي قدر بــــ: "لدى التالمیذ الممارسین للعنف

الوسیط الحسابي المقدر  أیضا ، وهذا ما یؤكدهأحیانافي فئة  عبارةاله هذ صنفتإذ  .0.79

  .2.00 بـــ:

متوسط دور  الثواب والعقاب لألببناء على ما سبق یمكن لنا أن نستنتج أن ألسلوب      

  الرابع.من خالل هذه العبارة للبعد في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف 

یجابیة نحو هذه محایدة تمیل إلى اإلجابات اإللنا أن إجابات المبحوثین جاءت  یتضح     

یكافئك والدك على تدارك أخطائك بإثابة فوریة بالمدح أو الثناء:( ابتسامة، " العبارة:

، حیث توزعت إجابات المبحوثین بین "عناق، هدیة مناسبة، مشاركة في رحلة مدرسیة...)

للبدیل االیجابي "دائما" وبنسب  %.42.2أعلى نسبة مقدرة بــــ: إذ كانت  البدائل الثالث،

تین األخیرتین الثانیة والثالثة: للبدیلین "أحیانا" و"أبدا" في المرتبلة جدا توالت النسب ضئی

)29.8%،21.4% ،(  

): أن العبارة رقم 33دلت إجابات المبحوثین لنا من خالل بیانات الجدول رقم (أیضا     

دور أسلوب الثواب والعقاب "في المرتبة الثامنة من بین العبارات الدالة على ) جاءت 46(

  ي قدر بــــ: ـــــبمتوسط حساب "اهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنفــــــي الحد من ظـــــلألم ف

، وهذا ما یؤكده دائمافي فئة  عبارةاله صنف هذتإذ  ،0.76وانحراف معیاري قدر بـــ:  2.33

  .3.00 الوسیط الحسابي المقدر بـــ:یضا أ
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تكافئك والدتك على " یتضح لنا أن إجابات المبحوثین جاءت ایجابیة نحو هذه العبارة:    

  تدارك أخطائك بإثابة فوریة بالمدح أو الثناء:( ابتسامة، عناق، هدیة مناسبة، مشاركة 

إذ كانت أعلى  دائل الثالث،، حیث توزعت إجابات المبحوثین بین الب"في رحلة مدرسیة...)

للبدیلین "أحیانا" و"أبدا" على التوالي یجابي "دائما" وبنسب للبدیل اإل %.50نسبة مقدرة بــــ:

  .)%17.4،%30.1(تین األخیرتین الثانیة والثالثة: في المرتب

في قوي دور  الثواب والعقاب لألمبناء على ما سبق یمكن لنا أن نستنتج أن ألسلوب     

  الرابع.خالل هذه العبارة للبعد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف من  الحد

هو على أن أفضل توقیت لإلثابة  ،ات الحدیثة لعلوم النفس والتربیةتؤكد الكثیر من الدراس   

ترید أن تحققها  ، ففي هذا الوقت تحدث اآلثار القصوى التيالوقت الذي یعقب الفعل مباشرة

ستجابة ال یحدث بالشكل الكامل إال ا لما یتضمنه الثواب من تعزیز لإلنظر  ،اإلثابةمن وراء 

  1،مباشرة أو بعد زمن قصیر  أي االستجابة إذا ما اتبعها 

كي تكون فعالة بحق وذلك حتى ترتبط  أي اعطاء المكافآت مباشرة عند حدوث السلوك   

  .المكافأة بالسلوك المرغوب

كانا فوریین أي ما ل، فكبة في هذا المجال، ینسحب أیضا على العقابا یقال في اإلثاوم   

بذله المراهق في أداء عمله وٕان مدح الجهد الذي ، اتضح أثرهما التربوي ، مباشرة بعد الفعل

خورا بما وصل إلیه من ، ویكون فسلوكه وبخاصة لما بذله من مجهود هو ما یسعده ویطور

الدیه لكي یطلعهما على ما عمل شیئا جیدا متلهفا للقاء و بن إذا ما نتیجة حسنة، فیكون اإل

  .قام به

وذلك بعد إظهار السلوك  ،مكافأة عاجال بال تردد وال تأخیریتعین تنفیذ الوعلیه نرى أنه     

 ،السلوك المطلوب ولیس قبله أوبعد تنفیذ األداء  يفاإلثابة تأت ،ء المطلوبواألدا المرغوب 

  ان سیذل جهدا من شیئا یحبه كثیرا وهذا هو الذي یحدد ما إذا كومن المهم إعطاء االبن 

. مع التأكید على تقدیم التعزیز حال حدوث السلوك المرغوب دون أجل الحصول علیه

  2.أي یكون التدعیم فوریا ومع إعطاء الحجم المناسب لإلثابة ،تأخیر

                                                 
  .159، مرجع سیق ذكره، ص طفالفن التعامل مع األفهد خلیل زاید،  - 1
  .160، 159ص ص  المرجع نفسه ، - 2
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   ."كیكافئك والدیك عندما تحرز نجاحا في دراست": ) 47لعبارة رقم ( ا -

یكافئك والدك عندما تحرز نجاحا في ): أن العبارة "32یتبین لنا من خالل الجدول رقم (    

  دور أسلوب الثواب والعقاب "من بین العبارات الدالة على  ثالثةجاءت في المرتبة ال" دراستك

: بمتوسط حسابي قدر بــــ "لألب في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف

دائما، وهذا ما یؤكده في فئة  عبارةاله صنف هذتإذ  .0.68وانحراف معیاري قدر بــــ:  2.55

  .3.00الوسیط الحسابي المقدر بـــ: أیضا 

)، أن هناك میل ایجابي قوي في إجابات 32كما یتبین لنا من بیانات الجدول رقم (    

ن بین البدائل الثالث بدرجات المبحوثین نحو هذه العبارة، حیث توزعت إجابات المبحوثی

، أما %61.8ل االیجابي "دائما" بنسبة قدرها متفاوتة، حیث تمركزت أعلى النسب عند البدی

، في حین نسبة البدیل %21.1 نسبة البدیل "أحیانا" جاءت في المرتبة الثانیة بنسبة قدرها

       . %10.6"أبدا" جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة قدرها 

ح مما سبق وجود میل ایجابي قوي للمبحوثین نحو هذه العبارة، وهو ما یؤكده یتض    

  ). 2.55المتوسط الحسابي الدال للعبارة والمقدر بـــ: (

) 47): أن العبارة رقم (33أوضحت لنا إجابات المبحوثین من خالل بیانات الجدول رقم (  

لمرتبة الرابعة من بین العبارات جاءت في ا "تكافئك والدتك عندما تحرز نجاحا في دراستك"

الدالة على "دور أسلوب الثواب والعقاب لألم في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ 

إذ  .0.696انحراف معیاري قدر بــــ:  و 2.55الممارسین للعنف" بمتوسط حسابي قدر بــــ: 

  .3.00المقدر بـــ:  الوسیط الحسابي أیضا دائما، وهذا ما یؤكدهفي فئة  عبارةاله صنف هذت

)، أن هناك میل ایجابي قوي في إجابات 33تبین لنا من بیانات الجدول رقم (یكما     

المبحوثین نحو هذه العبارة، حیث توزعت إجابات المبحوثین بین البدائل الثالث بدرجات 

  أما ، %65.2ل االیجابي "دائما" بنسبة قدرها:متفاوتة، حیث تمركزت أعلى النسب عند البدی

، في حین نسبة البدیل %20.8:نسبة البدیل "أحیانا" جاءت في المرتبة الثانیة بنسبة قدرها

   .%11.5 :"أبدا" جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة قدرها
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یتضح مما سبق وجود میل ایجابي قوي للمبحوثین نحو هذه العبارة، وهو ما یؤكده   

  ).2.55ا بـــ:(المتوسط الحسابي الدال للعبارة والمقدر أیض

في قوي دور الثواب والعقاب للوالدین بناء على ما سبق یمكن لنا أن نستنتج أن ألسلوب  

  الرابع.خالل هذه العبارة للبعد الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف من 

ك المرغوب أو إلى تعزیز السلو المكافأة معززا إذا ما أدت إلى نتائج فاعلة ومثمرة تعتبر     

وعادة ما یشجع اإلبن المراهق  ،على تقویته وتعزیزه بشكل مستدیم ، والعملفیه، وتكراره

تعبیرا  وبكلمات التشجیع عندما یثبت تفوقه بالدراسة أو تقدم له جائزة  من والدیه ،بالجوائز

  .حسنًا عن انجازه الدراسي

جیع ... فالنجاح أساسه النجاح... إن األبناء یحتاجون إلى مزید ومزید من التقدیر والتش   

لكلمات كل هذه ا "،أنت غبیة" أو" أنت غبي " أو "مش نافعة "أو "مش نافع"وكلمات مثل 

هكذا یقول علم  تؤدي إلى افشال األبناء والبنات، فالمفروض من شأنها أنالسلبیة وغیرها، 

  أدیب أو ــــت %1و ،جیــــهتو  %9، وتشجیع %90ـ ؛أن كالمك مع أوالدك یكون هكذا التربیــــة

كما أن  ...، وتأدیب بهذا المعنى یكون بمثابة "ملح في طعام التربیة"عقاب ...، وهذا ال

  1.!تقویمیة أو التأدیب التربوي أیضاولكنه مؤشر في التربیة ال !ملح في الطعام قلیلال

إیجابیة ... للعمل منهم طاقات جیع تؤثر جدا في األبناء والبنات، وتجعل فكلمة التش      

  ر ـــ، ربما أكثــــــاة اإلبن ویقومهــع یحسن من نفسیـــا ...، فالتشجیــوالنجاح والتفوق واإلبداع أیض

هم نالوا درجة كاملة في واالهتمام باألبناء عند اخبار اآلباء بأن ،ب أو الترهیببكثیر من التأدی

یساعد على ظهور السلوك  للتالمیذتشجعهم على المزید، والتعزیز اإلیجابي  ،اإلمتحان

 هكما أن تأثیر  ،إلیجابي للسلوك الجید یمنع العنفومما ال شك فیه أن التعزیز ااإلیجابي؛ 

ألن العقاب یجعل التالمیذ یستمرون في  ،ارنة بالعقاب والحرمانعلى السلوك یستمر مق

  ممارسة السلوك العنیف .

  

 

                                                 
  .195ص مرجع سبق ذكره، ، سرةسیكولوجیة األمایكل نبیل،  - 1
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 ".ند القیام بسلوك حسن أمام الناس مما یعزز ثقتكیمدحك والدیك ع": ) 48العبارة رقم (    

): أن هذه العبارة جاءت في المرتبة الثانیة من بین 32یتبین لنا من خالل الجدول رقم (     

دور أسلوب الثواب والعقاب لألب في الحد من ظاهرة العنف لدى "العبارات الدالة على 

  0.67 وانحراف معیاري قدر بـــ:  2.58 ـــ:بمتوسط حسابي قدر بـ "التالمیذ الممارسین للعنف

الوسیط الحسابي المقدر بـــ: أیضا دائما، وهذا ما یؤكده في فئة  عبارةاله صنف هذتإذ 

3.00.  

یمدحك والدك " یتضح لنا أن إجابات المبحوثین جاءت ایجابیة قویة نحو هذه العبارة:    

، حیث توزعت إجابات "بنفسكعند القیام بسلوك حسن أمام الناس مما یعزز ثقتك 

للبدیل االیجابي  %64.6إذ كانت أعلى نسبة مقدرة بــــ:  المبحوثین بین البدائل الثالث،

تین األخیرتین "دائما" وبنسب ضئیلة جدا على التوالي: للبدیلین "أحیانا" و"أبدا" في المرتب

  ).%9.9، %18.9(الثانیة والثالثة: 

"تمدحك والدتك عند القیام ) 48أن العبارة رقم ( )؛ 33رقم ( یتبین لنا من خالل الجدول    

جاءت في المرتبة األولى من بین  "بسلوك حسن أمام الناس مما یعزز ثقتك بنفسك

  اهرة العنف لدى التالمیذ ـــــــــي الحد من ظــــــــدور أسلوب العدل لألم ف"ة على ــــــارات الدالـــــالعب

وأقل قیم للتشتت في إجابات  2.66لى متوسط حسابي قدره: الممارسین للعنف" بأع

  .0.61المبحوثین والذي یمثله االنحراف المعیاري قیمته: 

كما یتبین لنا أیضا من خالل بیانات الجدول السابق؛ توزع إجابات المبحوثین من      

لى نسب التالمیذ الممارسین للعنف بین البدائل الثالثة بنسب متفاوتة، حیث تمركزت أع

ها في ، تلی %72اإلجابة في المرتبة األولى عند البدیل اإلیجابي "دائما" بنسبة قدرت بـــ: 

، وبنسبة أقل جاء  %18المرتبة الثانیة من الترتیب البدیل المحاید "أحیانا"، بنسبة قدرها 

في  عبارةلاه صنف هذتإذ  ، %7.5ترتیب البدیل السلبي "أبدا" في المرتبة الثالثة قدرت بــــ: 

  .3.00دائما، وهذا ما یؤكده الوسیط الحسابي المقدر بـــ: فئة 

ایجابیة جاءت بناء على النسب السابقة یمكن لنا أن نستنتج أن إجابات المبحوثین      

لذا یمكن لنا أن نستنتج أن ألسلوب الثواب والعقاب للوالدین دور قوي . قویة نحو هذه العبارة
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خالل هذه العبارة للبعد نف لدى التالمیذ الممارسین للعنف من في الحد من ظاهرة الع

 الرابع.

، لها ونوع الكلمات التي تستخدمها لذلكإن نوع عبارات المدیح التي تسمعها للمراهق      

  ، كما أن نبرة للقیام ما قام به من عمل وتعزیزهأثرها الهام واإلیجابي في تشجیع اإلبن 

 ، لها أثرها كذلك ولن یكون للمدیح أثره إذا به عبارة المدیح إلیه الذي ننهي الصوت واألسلوب

في یدرك أهمیته بالنسبة إلیه، وأن یكون استخدامها له  ن له وقعه في نفس المراهق. ولم یك

  .وضع المناسب والقدر المناسب كذلكالوقت المناسب وفي ال

ما بذلك ، ألنهألبنائهمان یظهر الوالدان حبهما ، وضروري أوفي المدح اظهار للحب   

، ویجب على األم واألب نهم العاطفي والنفسي، والمحافظة على تواز یزیدان من ثقتهم بأنفسهم

ه فبهذ ،التعبیر عن حبهما وتقبلهما ألبنائهم عند قیامهم بسلوكات حسنة لزرع الثقة في أنفسهم

بین األبناء واآلباء صر العالقة ابنفس الوقت تقوى أو و ، الطریقة یشعر األبناء بأهمیتهم

  واألمهات.

  .ینبهك والدیك إلى أخطائك برفق ولین: ) 49العبارة رقم (  -

برفق أخطائك ینبهك والدك إلى ")؛ یتبین لنا أن العبارة: 32من خالل الجدول رقم (      

 الثواب والعقابدور أسلوب "من بین العبارات الدالة على الخامسة جاءت في المرتبة  "ولین

  ، أما 2.42: قدره متوسط حسابيب "د من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنففي الح

دائما، وهذا ما یؤكده في فئة  عبارةاله صنف هذتإذ  . 0.71 قدر بــــ: نحراف المعیاري اإل

  .3.00 الوسیط الحسابي المقدر بـــ:أیضا 

ن إجابات المبحوثین من كما یتبین لنا أیضا من خالل بیانات الجدول السابق؛ أ     

التالمیذ الممارسین للعنف توزعت بین البدائل الثالثة بنسب متفاوتة، حیث تمركزت أعلى 

، تلتها في المرتبة الثانیة  %51.6نسب اإلجابة عند البدیل اإلیجابي "دائما" بنسبة قدرت بـــ: 

أقل جاء ترتیب البدیل  ، وبنسبة %29.5 :من الترتیب للبدیل المحاید "أحیانا"، بنسبة قدرها

  . %12.4 السلبي "أبدا" في المرتبة الثالثة قدرت بــــ:
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ایجابیة قویة جاءت بناء على النسب السابقة یمكن لنا أن نستنتج أن إجابات المبحوثین      

          .2.42 نحو هذه العبارة، وهو ما یؤكده المتوسط الحسابي الدال للعبارة والمقدر بــــ:

تنبهك " )49رقم ( أن العبارة) 32من خالل الجدول رقم (ت إجابات المبحوثین دلو     

من بین العبارات الدالة على  سادسةالجاءت في المرتبة " والدتك إلى أخطائك برفق ولین

 "في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف الثواب والعقاب لألمدور أسلوب "

 .  0.70 قدر بــــ: االنحراف المعیاري ، أما  2.42  قدره متوسط حسابيب

كما یتبین لنا أیضا من خالل بیانات الجدول السابق؛ أن إجابات المبحوثین من      

التالمیذ الممارسین للعنف توزعت بین البدائل الثالثة بنسب متفاوتة، حیث تمركزت أعلى 

ها في المرتبة الثانیة ، تلی %53.1ـــ: نسب اإلجابة عند البدیل اإلیجابي "دائما" بنسبة قدرت ب

، وبنسبة أقل جاء ترتیب البدیل   %32 من الترتیب للبدیل المحاید "أحیانا"، بنسبة قدرها 

دائما، في فئة  عبارةاله صنف هذتإذ  ، %12.4السلبي "أبدا" في المرتبة الثالثة قدرت بــــ: 

  .3.00 ـــ:الوسیط الحسابي المقدر بأیضا قیمة ؤكده توهذا ما 

ایجابیة قویة جاءت النسب السابقة یمكن لنا أن نستنتج أن إجابات المبحوثین  من خالل   

  ).2.42(المتوسط الحسابي الدال للعبارة والمقدر بــــ:أیضا نحو هذه العبارة، وهو ما یؤكده 

قویة بناء على النسب السابقة یمكن لنا أن نستنتج أن إجابات المبحوثین جاءت ایجابیة  

یمكن لنا أن نستنتج أن ألسلوب الثواب والعقاب للوالدین دور قوي في اذ نحو هذه العبارة. 

  من خالل هذه العبارة للبعد الرابع.  الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف

بتعدیل  تطلب منه األم  أو األب ا، خاصة عندمل لألوامرتثكثیرا ما نجد اإلبن ال یم     

فیستجیبا  ،لبنت لو تلقیا األمر بلهجة هادئة، ولكن اإلبن أو اسلوك خاطئ بلهجة التهدید

وعدم الرغبة في القیام  دالعنا ى األبناء اإللحاح شعر بالرغبة فيفكلما زاد عل ،بمنتهى الهدوء

  .لبما یطلب منهم من أعما

، ففي هذه الحالة ضرورة خطاء ومعاقبة األبناءوما بالك لما یكون الحال في تصویب األ     

، والبحث عن األسلوب الحكیم لجدال العقیم والذي ال فائدة منهبتعاد عن المغاالة وتجنب ااإل
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فمن الضروري معاقبة السلوك السيء بال قسوة وال  ،في التربیة وهو "خیر األمور أوسطها"

  أ من قبل ـــــان تصحیح الخطــــــ، وكلما كالعبارات اللینة فــــي إصالح الخطأ بل باستخدام ،كراهإ

ومن ثم  ،بتقدیر واحترام وجهة نظر اآلخرین، شعر اإلبن الوالدین بعبارات جمیلة ورفق

  .بإنصاف فیعترفون بالخطأ ویصلحونهیبادلون األبناء هذا الشعور 

د السلوك بصورة والعقاب في ترشی ملیة تربویة ال تأخذ بمبدأ اإلثابةعموما أیة ع      

 ونصلح ف والعنف سیكون نتاج هذه التربیة، وبالرفق واللین نكسب نحراة وعقالنیة، فاإلمتوازن

، والسیما دائمحقیر المراهق وتعنیفه بشكل مستمر ، وأن تونحافظ على كرامة المخطئالخطأ 

كبر أومن  ،...الشعور بالنقص من أكبر العوامل في ترسیخ ظاهرةأمام الحاضرین، هو 

إذا وخیر عالج لهذه الظاهرة هو تنبیه الولد  ،...ت اإلبن النفسیة والخلقیةانحرافااألسباب في 

  أخطأ برفق ولین مع تبیان الحجج التي یقتنع بها في اجتناب الخطأ.

  ."ك معك الموقف على انفرادیإذا ارتكبت خطأ؛ یناقش والد: ") 50العبارة رقم (  -

إذا ارتكبت خطأ؛ یناقش والدك "ن العبارة ): أ32یتبین لنا من خالل بیانات الجدول رقم (    

دور "جاءت في المرتبة السابعة من بین العبارات الدالة على " معك الموقف على انفراد

 "أسلوب الثواب والعقاب لألب في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف

   .0.75 وانحراف معیاري قدر بــــ:  2.26 بمتوسط حسابي قدر بــــ:

)، أن إجابات المبحوثین توزعت بین البدائل 32كما یتبین لنا من بیانات الجدول رقم (    

الثالث بدرجات متفاوتة، حیث تمركزت أعلى النسب عند البدیل االیجابي "دائما" بنسبة 

، %34.2، أما نسبة البدیل "أحیانا" جاءت في المرتبة الثانیة بنسبة قدرها: %41.6قدرها: 

ه صنف هذتإذ  ،%17.7:نسبة البدیل "أبدا" جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة قدرهافي حین 

  .)2.00(أحیانا، وهذا ما یؤكده الوسیط الحسابي المقدر بـــ:في فئة  عبارةال

من هذه النتائج أن إجابات المبحوثین جاءت محایدة تمیل إلى االیجابیة نحو لنا  یتبین    

  ). 2.26المتوسط الحسابي الدال للعبارة والمقدر بـــ:(هذه العبارة، وهو ما یؤكده 
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بناء على النسب السابقة یمكن لنا أن نستنتج أن إجابات المبحوثین جاءت محایدة نحو      

هذه العبارة. لذا یمكن لنا أن نستنتج أن ألسلوب الثواب والعقاب لألب دور متوسط في الحد 

  خالل هذه العبارة للبعد الرابع.للعنف من  من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین

): أن العبارة رقم 33كشفت لنا إجابات المبحوثین من خالل بیانات الجدول رقم (أیضا      

" جاءت في المرتبة السابعة ك معك الموقف على انفرادتإذا ارتكبت خطأ؛ تناقش والد") 50(

اب لألم في الحد من ظاهرة العنف دور أسلوب الثواب والعق"من بین العبارات الدالة على 

 وانحراف معیاري قدر بــــ:  2.35ـــ: بمتوسط حسابي قدر بـ "لدى التالمیذ الممارسین للعنف

0.76 .  

)، أن إجابات المبحوثین توزعت بین البدائل 33كما یتبین لنا من بیانات الجدول رقم (     

ل االیجابي "دائما" بنسبة د البدیالثالث بدرجات متفاوتة، حیث تمركزت أعلى النسب عن

  ا: ـــة قدرهـــــي المرتبة الثانیة بنسبــــ، أما نسبة البدیل "أحیانا" جاءت ف%50.9 قدرها:

إذ  .%17.1 :، في حین نسبة البدیل "أبدا" جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة قدرها29.5%

  . 3.00سابي المقدر بـــ: ، وهذا ما یؤكده الوسیط الحدائمافي فئة  عبارةاله صنف هذت

من هذه النتائج أن إجابات المبحوثین جاءت تمیل إلى اإلیجابیة نحو هذه لنا  یتبین     

. لذا یمكن لنا أن  2.35العبارة، وهو ما یؤكده المتوسط الحسابي الدال للعبارة والمقدر بـــ: 

ة العنف لدى التالمیذ في الحد من ظاهر  قويدور  منستنتج أن ألسلوب الثواب والعقاب لأل

  خالل هذه العبارة للبعد الرابع.الممارسین للعنف من 

في تغییر سلوكاتهم غیر ، والسیما المراهقین التربویة التي ال یحبها األبناء من األسالیب    

  ، التشهیر بهم عند الخطأ.المرغوبة

، فال یقلل من بهشخصیة اإلبن عند اخوانه وأصحا ولهذا على الوالدین أن یحفظا درجة   

  .ذي یترتب علیه أمراض نفسیة معقدةشأنه ومرتبته بینهم وال یصیبه باإلحباط ال

 اإلبن، وحتى یحس بالطمأنینة و دین ووما یؤدي إلى زیادة روابط الثقة والمحبة بین الوال   

  استخدام أسلوب ، مع ه أماما الناسدون ذكر ه أـــــي إذا عالج أحد الوالدین خطـــــاح النفســـرتیاإل
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ویمكن تصحیح الخطأ  ،التوجیه المباشر لتغییر السلوك غیر المرغوب فیه عند اإلبن

  باألسلوب التالي:

  .یملیه األولیاء علیه یتقبل ما حتىلمراهق والحوار معه على إنفراد مجالسة اإلبن ا _

  _ یجب تصحیح الخطأ مباشرة ومنع استمراره حتى ال یتحول إلى عادة مكتسبة.

، فعلى اآلباء في وقتنا الحاضر إذا أرادوا معالجة أخطاء _ معالجة المشكلة من أساسها

  .أن یعالجوا جذور المشكلة وأساسهاأبنائهم 

كیات األبناء ، أي أن یتجنب الوالدان تصحیح سلو لن_ محاولة عدم توجیه النصائح في الع

حدوث مما یؤدي إلى  إلبن؛ن ذلك كفیل بأن یزید من إحراج ا، حیث أأمام أعضاء العائلة

 في ارتكابستمرار اإل قد یضطر إلى معاندة الوالدان و، و بعض السلوكیات النفسیة لدیه

بیخه أال یكون ذلك أمام الولد وتو ان أرادوا زجر ، وعلى األولیاء السلوكیات الخاطئة

 ، كما یجب أن یسلك معه في بادئ األمر األسلوب الحسن في إصالحه وتقویمالحاضرین

 عوجاجه.إ

 ."یتجاهلك والدیك عندما تسلك سلوكا غیر محبب": ) 51العبارة رقم (  -

"یتجاهلك والدك عندما تسلك ): أن العبارة 32یتبین لنا من خالل بیانات الجدول رقم (     

دور "جاءت في المرتبة الثانیة عشرة من بین العبارات الدالة على سلوكا غیر محبب" 

 "لألب في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنفأسلوب الثواب والعقاب 

 عبارةاله صنف هذتإذ  ).0.75) وانحراف معیاري قدر بــــ:(1.74بمتوسط حسابي قدر بــــ: (

  .)2.00(الوسیط الحسابي المقدر بـــ:  أیضا أحیانا، وهذا ما یؤكدهفي فئة 

، أن إجابات المبحوثین جاءت محایدة تمیل )32جدول رقم (كما یتبین لنا من بیانات ال     

إلى السلبیة نحو هذه العبارة، حیث توزعت إجابات المبحوثین بین البدائل الثالث بدرجات 

، أما %42.2:متفاوتة، حیث تمركزت أعلى النسب عند البدیل السلبي "أبدا" بنسبة قدرها

، في حین نسبة البدیل  %33.5:ت في المرتبة الثانیة بنسبة قدرهانسبة البدیل "أحیانا" جاء

     .%17.7في المرتبة الثالثة بنسبة قدرها: االیجابي "دائما" جاءت
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): 33(أشارت إجابات المبحوثین لنا من خالل بیانات الجدول رقم  وفي نفس المنحى    

  ي ــــف أیضــــا جاءت "تتجاهلك والدتك عندما تسلك سلوكا غیر محبب") 51أن العبارة رقم (

ــــي اب لألم فـــــدور أسلوب الثواب والعق"ة على ـــارات الدالــــــة عشرة من بین العبـــمرتبة الثانیال

 1.77بمتوسط حسابي قدر بــــ:  "ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنفالحد من 

ؤكده أحیانا، وهذا ما یفي فئة  عبارةاله صنف هذتإذ  .0.79وانحراف معیاري قدر بــــ: 

  . 2.00 الوسیط الحسابي المقدر بـــ:

)، أن إجابات المبحوثین جاءت محایدة تمیل 33كما یتبین لنا من بیانات الجدول رقم (     

إلى السلبیة نحو هذه العبارة، حیث توزعت إجابات المبحوثین بین البدائل الثالث بدرجات 

، أما %44.1 :بدا" بنسبة قدرهامتفاوتة، حیث تمركزت أعلى النسب عند البدیل السلبي "أ

في حین نسبة %31.4نسبة البدیل المحاید "أحیانا" جاءت في المرتبة الثانیة بنسبة قدرها 

   .%22 :یجابي "دائما" جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة قدرهاالبدیل اإل

اهرة في الحد من ظ قويدور  والدینیمكن لنا أن نستنتج أن ألسلوب الثواب والعقاب لل     

 خالل هذه العبارة للبعد الرابع.العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف من 

اء؛ ــــاإلنطفوالتقویمیــــة لعالج أخطــــاء األبناء، أسلوب التجــــاهل أو  ةــــالیب التربویــــاألسمن    

السلوك  فإذا أساء اإلبن ،غیر محبب عندما یسلكون سلوكا مع األبناء الذي یتبعه األولیاء

لكي یحصل على االهتمام مثل الكتابة على الجدران، فإنه سیوقف هذا السلوك تدریجیا إن لم 

ن كثیرا من أنواع السلوك التي تسبب اإلزعاج لألسرة یمكن أن أو یلقى اهتماما على ذلك، 

لة األبناء أن او ـــاهل عند محــــ، ویمكن استخدام التجــــــي فترات قصیرة بمجرد تجاهلهاي فـــــتختف

. ولنجاح أسلوب لكي یشعروا بالضیق ویلبوا مطالبهمـــاعر األولیـاء ى مشــــیضغطوا عل

  1نطفاء) لدى األولیاء البد من توفر الشروط التالیة:التجاهل (اإل

  .اإللتساق في تطبیق طریقة التجاهل، وعدم التراجع وضرورة اإلستمرار فیهنتظام و _ اإل

یرى  ل، تجنب اإلحتكاك البصري باإلبن ودعه المالئمة عند تطبیق التجاه_ اللغة البدنیة ال

  .تعبیرات الوجه

                                                 
  .175، 174ص ص مرجع سبق ذكره،  ،طفالفن التعامل مع األفهد خلیل زاید،  - 1
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  .وك الذي أدى إلى استخدام التجاهلور السله، التكن قریبا منه خالل ظ_ أبعد نفسك مكانیا

فك أو وقو  ،أو اظهار الغضب ،النظر لإلبنجهك محایدة، فاختالف _ احتفظ بتعبیرات و 

  .كلها تفسر من التجاهل المنظمینهي تصرفاته أمامه مترقبا أن 

  ._ ال تدخل في حوار أو جدل مع اإلبن خالل فترة التجاهل

، تجاهل السلوك وال تتجاهل ، أي حالما یصدر السلوك غیر المرغوب فیه_ قم بالتجاهل فورا

تمام بن إیجابیا وبشتى الوسائل بما فیها إظهار الود واالهالشخص، وهذا یتطلب أن تدعم اإل

  بتوقف السلوك الخاطئ.

وعلیه ترى الباحثة أن التجاهل أو عدم اإلنتباه هو أسلوب فعال لتعلیم األبناء بعض      

التصرفات التي ال تجذب انتبـــاه الوالدین، وهو التوقف عن االستجــــابة نتیجــــة توقیف 

ین یخطئ وعدم التدعیم، ویقوم هذا األسلوب على انصراف األب أو األم عن اإلبن ح

التعلیق علیه أو لفت النظر عن بعض تصرفاته لمدة محدودة وعدم الشكوى منه، وعندما 

 یتجاهل األولیاء األخطاء الصغیرة لإلبن فإنهم یشجعونه على التخلص منها وعدم تكرارها.  

  ."یعاقبك والدیك بعد حدوث الخطأ مباشرة" :) 52العبارة رقم (  -

یعاقبك والدك بعد حدوث "): أن العبارة: 32ل بیانات الجدول رقم (لنا من خال یتبین     

دور أسلوب "ة على ـــــارات الدالــــمن بین العب التاسعةي المرتبة ـــجاءت ف "الخطأ مباشرة

ن للعنف" بمتوسط لألب في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسیلثواب والعقاب ا

ة ـــي فئــف عبارةاله صنف هذتإذ  .0.71راف معیـــــــــاري قدر بــــ: وانح  2.17حسابي قدر بــــ: 

  .2.00 الوسیط الحسابي المقدر بـــ: أیضا ، وهذا ما یؤكدهأحیانا

)، أن إجابات المبحوثین جاءت محایدة نحو 32كما یتبین لنا من بیانات الجدول رقم (    

لبدائل الثالث بدرجات متفاوتة، حیث هذه العبارة، حیث توزعت إجابات المبحوثین بین ا

، أما نسبة البدیل %43.2 تمركزت أعلى النسب عند البدیل المحاید "أحیانا" بنسبة قدرها:

  ، في حین نسبة البدیل "أبدا" جاءت %32.9 "دائما" جاءت في المرتبة الثانیة بنسبة قدرها:

أن إجابات المبحوثین جاءت مما سبق  یتضح لنا . %17.4 في المرتبة الثالثة بنسبة قدرها

  . 2.17محایدة نحو هذه العبارة، وهو ما یؤكده المتوسط الحسابي الدال للعبارة والمقدر بـــ:  
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وبناء على ما سبق یمكن لنا أن نستنتج أن ألسلوب الثواب والعقاب لألب دور متوسط     

معاقبة ا المؤشر "من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف من خالل هذفي الحد 

" الموضح من خالل هذه العبارة األبناء عن السلوك غیر المرغوب فیه مباشرة بعد حدوثه

  .الرابعللبعد 

) 52): أن العبارة رقم (33بینت إجابات المبحوثین من خالل بیانات الجدول رقم ( كما    

من بین العبارات  سعةالتافي المرتبة أیضا جاءت  "تعاقبك والدتك بعد حدوث الخطأ مباشرة "

  المیذ ــــاهرة العنف لدى التـــــــي الحد من ظـــــف ملأللثواب والعقـــــــــاب دور أسلوب ا"ى ـــــة علـــــالدال

إذ  .0.76وانحراف معیاري قدر بــــ:   2.23 ن للعنف" بمتوسط حسابي قدر بــــ:الممارسی

  . 2.00 یؤكده الوسیط الحسابي المقدر بـــ:أحیانا، وهذا ما في فئة  عبارةاله صنف هذت

تمیل  )، أن إجابات المبحوثین جاءت محایدة33كما یتبین لنا من بیانات الجدول رقم (    

  ات ــــات المبحوثین بین البدائل الثالث بدرجـنحو هذه العبارة، حیث توزعت إجاب إلى اإلیجابیة

، أما %41.6 " بنسبة قدرها:ئمااد" الیجابيامتفاوتة، حیث تمركزت أعلى النسب عند البدیل 

، في حین نسبة %36.3 " جاءت في المرتبة الثانیة بنسبة قدرها:أحیانا"المحاید نسبة البدیل 

  .%19.6: البدیل "أبدا" جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة قدرها

و ما یؤكده مما سبق أن إجابات المبحوثین جاءت محایدة نحو هذه العبارة، وه یتضح لنا    

  .2.23المتوسط الحسابي الدال للعبارة والمقدر بـــ: 

 ات أسلوب العقاب والجزاء مع األنباء منذ صغرهم بطرق سلیمة ـــمهان اتباع اآلبــــاء واأل   

 .اب بشرط أن یخلو العقاب من العنفبن بالخطأ والصو تؤدي إلى تعریف اإل

وریا ، فیجب أن یكون عقابا سریعا فب على األبناءوٕاذا كان البد أن یمارس األولیاء العقا   

اب أو التهجم ــــي أسلوب العقــسراف فومصحوبــــا بوصف السلوك البدیل، مع عدم اإل

لب على نماط من السلوك ترسم نموذجا عدوانیا یجعل من المستحیل التغــي، فهذه األاللفظ

  .مشكلة السلوك العنیف لدیه
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 ."عند ارتكابك لسلوك غیر مرغوب فیه تتلقى توجیها من والدیك": ) 53العبارة رقم (   -

عند ارتكابك لسلوك غیر مرغوب " )؛ یتبین لنا أن العبارة:32من خالل الجدول رقم (      

دور "جاءت في المرتبة األولى من بین العبارات الدالة على " فیه تتلقى توجیها من والدك

للعنف" بأعلى رة العنف لدى التالمیذ الممارسین في الحد من ظاه الثواب والعقابأسلوب 

ن والذي یمثله االنحراف وأقل قیم للتشتت في إجابات المبحوثی  2.61 متوسط حسابي قدره:

الوسیط الحسابي أیضا دائما، وهذا ما یؤكده في فئة  عبارةاله صنف هذتإذ  .0.60 المعیاري

  .3.00 المقدر بـــ:

الل بیانات الجدول السابق؛ توزع إجابات المبحوثین من كما یتبین لنا أیضا من خ     

التالمیذ الممارسین للعنف بین البدائل الثالثة بنسب متفاوتة، حیث تمركزت أعلى نسب 

  يــــا فـــــ، تلته %63.4بـــــ:اإلجابة في المرتبة األولى عند البدیل اإلیجابي "دائما" بنسبة قدرت 

، وبنسبة أقل جاء  %24.2ل المحاید "أحیانا"، بنسبة قدرها: البدیالمرتبة الثانیة من الترتیب  

     . %5.9ترتیب البدیل السلبي "أبدا" في المرتبة الثالثة قدرت بــــ: 

ایجابیة قویة جاءت بناء على النسب السابقة یمكن لنا أن نستنتج أن إجابات المبحوثین     

  .2.61 بي الدال للعبارة والمقدر بــــ:نحو هذه العبارة، وهو ما یؤكده المتوسط الحسا

) جاءت في المرتبة 53أفادت إجابات المبحوثین أن العبارة رقم ( وفي السیاق نفسه    

دور أسلوب الثواب والعقاب لألم في الحد من ظاهرة "الثانیة من بین العبارات الدالة على 

انحراف معیاري  و  2.61ــ: بمتوسط حسابي قدر بــ "العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف

  .0.61 قدر بـــ:

"عند ارتكابك  یتضح لنا أن إجابات المبحوثین جاءت ایجابیة قویة نحو هذه العبارة:    

، حیث توزعت إجابات المبحوثین بین لسلوك غیر مرغوب فیه تتلقى توجیها من والدتك"

دیل االیجابي "دائما" وبنسب للب %66.8إذ كانت أعلى نسبة مقدرة بــــ:  البدائل الثالث،

  ،%23.9تین األخیرتین الثانیة والثالثة: ضئیلة جدا توالت للبدیلین "أحیانا" و"أبدا" في المرتب

 دائما، وهذا ما یؤكده الوسیط الحسابي المقدر بـــ: في فئة  عبارةاله صنف هذتإذ  .6.8% 

3.00.    
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لهذه العبارة، لكون الوالدان یقومان بدورهما فعلیا  تعزو البـــــاحثة هذه النتیجــــة اإلیجابیة    

فــــــي المتــــابعة والتوجیــــه، ولكي یقوم األولیاء بتوجیه األبناء لتصحیح أخطائهم، یجب أن 

یتحلوا بالتوجیه والقیادة الحكیمة، وحتى یكون التوجیه مثمرا ینبغي أن یتحقق هذا التوجیه 

اإلقتناع الودیع، أما الضغط فال یحقق شیئا حقیقیا أو تغییرا  بالمناقشة والحوار والهدوء و

تربویا جوهریا، حتى وٕان حقق تنفیذا سطحیا في بادئ األمر أو سرعان ما یؤدي إلى نتائج 

  عكسیة وٕالى التمرد والعصیان في مراحل تالیة.

ء ان أسلوب التوجیه بالنصح واإلرشاد (الموعظة) ضروري في إصالح أخطاء األبنا    

وتهذیبهم بالموعظة الحسنة، فالتربیة بالوعظ والنصح والتوجیه لها دورها الهام في غرس 

 السلوكیات السلیمة في نفوس المخطئ. 

عند ارتكابك لسلوك غیر مرغوب فیه تتلقى اللوم أو التوبیخ من ": ) 54العبارة رقم (  -

        ."والدیك

عند ارتكابك لسلوك غیر مرغوب فیه "العبارة ): أن  32یتبین لنا من خالل الجدول رقم (    

جاءت في المرتبة السادسة من بین العبارات الدالة على  "تتلقى اللوم أو التوبیخ من والدك

دور أسلوب الثواب والعقاب لألب في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین "

صنف تإذ  .%  0.68 ر بــــ:وانحراف معیاري قد  2.39 بمتوسط حسابي قدر بــــ: "للعنف

  .3.00 الوسیط الحسابي المقدر بـــ:أیضا دائما، وهذا ما یؤكده في فئة  عبارةاله هذ

)، أن هناك میل ایجابي في إجابات المبحوثین 32كما یتبین لنا من بیانات الجدول رقم (    

ات متفاوتة، حیث نحو هذه العبارة، حیث توزعت إجابات المبحوثین بین البدائل الثالث بدرج

 ، أما نسبة البدیل %47.2 ل االیجابي "دائما" بنسبة قدرها:تمركزت أعلى النسب عند البدی

، في حین نسبة البدیل "أبدا" جاءت %35.7"أحیانا" جاءت في المرتبة الثانیة بنسبة قدرها: 

  .%10.6بة قدرها: في المرتبة الثالثة بنس

میل ایجابي للمبحوثین نحو هذه العبارة، وهو ما یؤكده من هذه النتائج وجود لنا  یتبین    

 .2.39المتوسط الحسابي الدال للعبارة والمقدر بـــ: 
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): أن العبارة رقم 33كما بینت إجابات المبحوثین لنا من خالل بیانات الجدول رقم (    

  اءت في ـــج "تكعند ارتكابك لسلوك غیر مرغوب فیه تتلقى اللوم أو التوبیخ من والد") 54(

في الحد من  ملأل الثواب والعقابدور أسلوب "من بین العبارات الدالة على الخامسة المرتبة 

وانحراف   2.46ن للعنف" بمتوسط حسابي قدر بــــ: ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسی

حسابي دائما، وهذا ما یؤكده الوسیط الفي فئة  عبارةاله صنف هذتإذ  .0.65معیاري قدر بــــ: 

  .3.00المقدر بـــ: 

)، أن هناك میل ایجابي في إجابات المبحوثین 32كما یتبین لنا من بیانات الجدول رقم (    

نحو هذه العبارة، حیث توزعت إجابات المبحوثین بین البدائل الثالث بدرجات متفاوتة، حیث 

، أما نسبة البدیل %54.3 دائما" بنسبة قدرها:تمركزت أعلى النسب عند البدیل االیجابي "

 ، في حین نسبة البدیل "أبدا" جاءت%34.2"أحیانا" جاءت في المرتبة الثانیة بنسبة قدرها: 

       .%09في المرتبة الثالثة بنسبة قدرها:

من هذه النتائج وجود میل ایجابي للمبحوثین نحو هذه العبارة، وهو ما یؤكده لنا  یتبین     

  .2.46رة والمقدر بـــ: المتوسط الحسابي الدال للعبا

یعتبر التوبیخ من األسالیب العالجیة لتغییر السلوك لو استخدم استخداما سلیما، ومن      

الضروري أن یتحلى الوالدان بالسیطرة على الذات وضبطها بالقدر الممكن وأن یتجنبا سلوك 

  السخریة واالستهزاء والتصغیر والتحقیر.  

نه ال یؤید رأیه السخیف الذي إ دوء إلى آراء ابنه، حتى و واألب العاقل یستمع في ه    

یجاهر به، وربما یشعر بالغضب وهو یستمع إلى هذا الشعور العدائي الذي یمأل نفس ابنه 

المراهق، فال داعي هنا إلى التجریح وال التقریح، وٕانما التوجیه، أن یستمع األب العاقل إلى 

ناع التي تساهم في تنمیة اإلقبدأ الحوار والمناقشة و باهتمام بناء على م حدیث ابنه المراهق

 بن نحو أبیه باالحترام أو الحب.شعور اإل

بن بهدوء دون نبذ أو توبیخ أو على أسباب السلوك العنیف لدى اإل وعلى الوالدان الوقوف   

عنفا و تدمیرا، فیظهر  یجنح اإلبن ویزداد عنادا أو غضبا و عقاب بدني أو نفسي، كي ال
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ین توفیر عالقات قوامها المحبة واأللفة واإلخاء عة خوفا من العقاب، أیضا على الوالدالطا

  . الثقةفیر الجو األسري المليء بالدفء والحنان واألمن والطمأنینة و تو والتسامح والتعاون و 

ومن شروط أسلوب التوبیخ الذي ینتهجه األولیاء مع األبناء، أن یكون بقلیل من الكالم     

ر وبسلوك هادئ غیر منفعل مع تجنب الثرثرة والتذمر المستمر والعنف عند الطلب المختص

تتفق فحوى هذه العبارة مع ما أكدته نتائج الدراسة السابقة للباحث   من اإلبن تبدیل سلوكهم،

"محمد نهشل" "العنف اللفظي الذي یعتمدانه األبوان في كثیر من األحیان ینعكس سلبیا على 

   1واصل في مختلف مراحل حیاته".لغة اإلبن وتت

     ."عند ارتكابك لسلوك غیر مرغوب فیه تواجه بالحرمان من شيء تحبه": ) 55العبارة رقم (  -

   عند ارتكابك لسلوك غیر مرغوب): أن العبارة "32یتبین لنا من خالل بیانات الجدول رقم (

ر من بین العبـــارات " جاءت في المرتبة الحادي عشفیه تواجه بالحرمان من شيء تحبه

التالمیذ الدالــــة علـــــى "دور أسلوب الثواب والعقــــاب لألب فـــــي الحد من ظـــــاهرة العنف لدى 

            . 0.79وانحراف معیاري قدر بـ:  1.94ن للعنف" بمتوسط حسابي قدر بــــ: الممارسی

إجابات المبحوثین جاءت محایدة نحو )، أن 32كما یتبین لنا من بیانات الجدول رقم (    

 ،%34.5 یل المحاید "أحیانا" بنسبة قدرها:هذه العبارة، حیث تمركزت أعلى النسب عند البد

  ، في حین نسبة %32.3 :أما نسبة البدیل السلبي "أبدا" جاءت في المرتبة الثانیة بنسبة قدرها

ه صنف هذتإذ  .%26.7:قدرها البدیل االیجابي "دائما" جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة

  .2.00 الوسیط الحسابي المقدر بـــ:أیضا أحیانا، وهذا ما یؤكده في فئة  عبارةال

): أن العبــــــارة رقم 33أظهرت إجابــــــات المبحوثین من خالل بیانـــات الجدول رقم (     

" جاءت في عند ارتكابك لسلوك غیر مرغوب فیه تواجه بالحرمان من شيء تحبه) "55(

في الحد  ملأل الثواب والعقابدور أسلوب "المرتبة الحادي عشر من بین العبارات الدالة على 

وانحراف   2.01ن للعنف" بمتوسط حسابي قدر بــــ: من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسی

  .0.811 بــــ:معیاري قدر 

                                                 
 .31 ص، محمد نهشل، أسالیب التربیة األسریة وعالقتها باإلضطراب السلوكیة لدى األطفال الصغار -1
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ات المبحوثین جاءت محایدة نحو )، أن إجاب33كما یتبین لنا من بیانات الجدول رقم (    

 :ا" بنسبة قدرهاــــانــــهذه العبارة، حیث تمركزت أعلى النسب عند البدیل المحاید "أحی

  ، %32.3، أما نسبة البدیل االیجابي "دائما" جاءت في المرتبة الثانیة بنسبة قدرها 33.5%

صنف تإذ .%31.7سبة قدرها:في المرتبة الثالثة بن في حین نسبة البدیل السلبي "أبدا" جاءت

  .2.00 الوسیط الحسابي المقدر بـــ:أیضا أحیانا، وهذا ما یؤكده في فئة  عبارةاله هذ

عند ارتكاب األبناء سلوك غیر مرغوب فیه یقابل بأسلوب الحرمان من شيء یحبه أو      

خدام من بعض المكافآت التي تعود على أخذها من أبیه أو أمه؛ فهو أسلوب یغني عن است

الصراخ أو العقاب البدنـــــي، هذا األسلوب وسیلة فعالة للعقاب تتسم بأنهــــــا أكثر انسانیـة من 

  الضرب. ویشیر في هذا السیاق "عاطف أبو العید" إلى شروط أسلوب الحرمان:

_ الحرص على أن یكون هناك تكافؤ بین السلوك السيء ودرجة ونوع الحرمان من المكافآت 

  حرمان من شيء أقل قیمة). -حرمان من شيء هام، خطأ من شيء صغیر - (خطأ كبیر

  _ استخدام أسلوب الحرمـــــــــان أثنـــــــــــــــاء قیــــام اإلبن بالسلوك الســـــيء أو بعده مبـــــــاشرة.  

_ ال یستخدم الحرمان من نفس المكافآت والمزایا في كل مرة حتى ال یتعود اإلبن الحرمان 

  منها.

  _ حرمان اإلبن من األشیاء واألنشطة والمزایا التي یحبها فعال ویسعى إلیها.

_ عندما یخبر األب أو األم ابنهما أنهما سوف یحرمانه من شيء معین ال یرجعا في 

  كالمهما، ینفذا.

_ ال یفرط األولیاء في استخدام الحرمان من المكافآت والمزایا، فإن كثرة استخدام نفس 

  تفقده تأثیره.  العقاب

وعلیه كلما كانت الفترة التي حرم فیها الفرد من المعززات والمكافآت طویلة كان المعزز    

أكثر فعالیة، فمعظم المعززات تكون أكثر فعالیة عندما یكون مستوى حرمان الفرد منها كبیرا 

  نسبیا.   

 الدیك".عند ارتكابك لسلوك غیر مرغوب فیه یضربك و : ") 56العبارة رقم (  -
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عند ارتكابك لسلوك غیر مرغوب فیه ): أن العبارة "32یتبین لنا من خالل الجدول رقم (    

 ن العبارات الدالة على "دور من بی واألخیرة " جاءت في المرتبة الثالثة عشرةكییضربك والد

 "الثواب والعقاب لألب في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنفأسلوب 

   .0.76 وانحراف معیاري قدر بــــ:  1.69 متوسط حسابي قدر بــــ:ب

)، أن إجابات المبحوثین جاءت محایدة نحو 32كما یتبین لنا من بیانات الجدول رقم (     

  ، أما 45.7:هذه العبارة، حیث تمركزت أعلى النسب عند البدیل السلبي "أبدا" بنسبة قدرها

، في حین نسبة %29.5لثانیة بنسبة قدرها: جاءت في المرتبة انسبة البدیل المحاید "أحیانا" 

ه صنف هذتإذ  .%17.4 :یجابي "دائما" جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة قدرهاالبدیل اإل

  .2.00 الوسیط الحسابي المقدر بـــ:أیضا أحیانا، وهذا ما یؤكده في فئة  عبارةال

) 56(): أن العبارة رقم 33ات الجدول رقم (أظهرت إجابات المبحوثین لنا من خالل بیان     

 ةعشر  الثالثةفي المرتبة  أیضا جاءت" عند ارتكابك لسلوك غیر مرغوب فیه تضربك والدتك"

في الحد من ظاهرة  ملأل الثواب والعقابمن بین العبارات الدالة على دور أسلوب واألخیرة 

وانحراف معیاري قدر   1.76بــــ: در العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف بمتوسط حسابي ق

  .2.00الوسیط الحسابي المقدر بـــ: أیضا ، وهذا ما یؤكده 0.79بــــ: 

)، أن إجابات المبحوثین جاءت محایدة تمیل 33كما یتبین لنا من بیانات الجدول رقم (     

بنسبة  الى السلبیة نحو هذه العبارة، حیث تمركزت أعلى النسب عند البدیل السلبي "أبدا"

  ة ــــــــة بنسبــــانیـــة الثــــــــــي المرتبـــــاءت فـــــــا" جــــاید "أحیانــــــــة البدیل المحـــــ، أما نسب%45.3:قدرها

یجابي "دائما" جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة قدرها ، في حین نسبة البدیل اإل%30.4:قدرها

21.7%.   

أن الوالدین یدركون جیدا أن الضرب له آثارا سلبیة قد تترك أثرا  تعزى هذه النتیجة إلى     

واضحا على شخصیة األبناء؛ مما تولد لدیهم مشاكل نفسیة كالقلق والخوف والتوتر أو 

أول  ارتكاب سلوكیات سلبیة كالعدوان والعنف، فاآلباء المتسلطین أسهل شيء عندهم و

ان هذا الخطأ خطئا بسیطا، هو العقاب شيء یفكرون فیه عندما یخطئ اإلبن حتى لو ك

  والذي یختزل في النهایة إلى السب والترهیب أو الضرب.
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والسب والترهیب والدعاء على األبناء من جهة اآلباء سیحرم اإلبن من الشعور باآلمان      

  وسیحرمه من حقه في تقدیر الذات، وسیؤكد لإلبن أنه شخص غیر مرغوب فیه.

قد كثیر من اآلباء أنه سیؤدي إلى نتائج حسنة وٕالى أبناء مؤدبین والضرب الذي یعت    

 یخافون من الخطأ ونتائجه، فیحسنون عندها التصرف، ولكن هذا االعتقاد خاطئ، إذ یؤدي 

ضرب اإلبن من قبل اآلباء إلى تغیر غیر سلیم في شخصیاتهم فینشؤون معقدین ومشكالتهم 

  النفسیة أصعب من أن تحل بسهولة.

ضرب اإلبن فیه اذالل وهدم إلنسانیته وتشویه لشخصیته ویجعل اإلبن یخبئ تصرفه و     

 السيء حین وجود والدیه، ویتصرف بخطأ عندما تزول المراقبة عنه.

  مناقشة نتائج الفرضیات الجزئیة: -ثالثا

  :األولى الجزئیة لفرضیةانتائج مناقشة  -3-1

  :الجزئیة األولى نتائج الفرضیة) یبین 34جدول رقم (

  األم  األب

  رقم العبارة

  

  المتوسط

  الحسابي
  الموافقة

  المتوسط

  الحسابي

  العام

  االنحراف

  المعیاري

  العام

الموافقة 

  ةالعام
  رقم العبارة

  المتوسط

  الحسابي
  الموافقة

  المتوسط

  الحسابي

  العام

  االنحراف

  المعیاري

  العام

الموافقة 

  ةالعام

4 ،5 ،6 ،

7 ،9 ،

11 ،14 ،

15 ،16  

  

  

)2.37-  

2.82(  

  دائما

  دائما  0.67  2.39

2 ،3،  

4 ،5 ،  

6 ،7 ،9،  

11 ،12 ،

13 ،14 ،

15 ،16.  

  

  

)2.34-  

2.79(  
  دائما

  دائما  0.66  2.47

1، 2، 3  

8 ،10،  

12 ،13.  

  

)2.03-  

2.33(  
  أحیانا

1 ،8 ،

10.  

)2.11-  

2.32(  
  أحیانا

  أبدا  /  /  أبدا  /  /

  المصدر: إعداد الباحثة
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دور فعال في  داخل األسرة لوالدینالذي یعتمده ا ألسلوب الحوار" لى:نص الفرضیة األو      

  له."الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ لدى التالمیذ الممارسین 

لعام آلراء أن المتوسط ا ،)34( رقمالقراءة اإلحصائیة لنتائج الجدول یتضح من     

نف ل في الحد من ظاهرة العدور فعا الذي یعتمده األبألسلوب الحوار " :المبحوثین حول

على وجود  ) دال0.67) وبانحراف معیاري (2.39قد بلغ ( ،لدى التالمیذ الممارسین للعنف"

ث بین إجابات المبحوثین تقل اتفاق حول هذه الفرضیة؛ وهذا یدل أیضا على أن التشت

وجود وتلك النتیجة تشیر إلى  ،ز وعدم تشتث في إجابات المبحوثینأي وجود ترك ،أهمیته

نف لدى التالمیذ الممارسین دور قوي أو مرتفع ألسلوب الحوار لألب في الحد من ظاهرة الع

  :رأسها العبارات بالترتیب التالي وكان على ،له

 .عرك بالراحةتفاهم والدیك فیما بینهما یش -

 .لتصرفاتك یشعرك باإلحترام هدوء والدك أثناء مناقشته -

 .ر عند الحدیث مع الغیرآداب الحوایحثك والداك على احترام  -

 .ك والدك قبل اتخاذ أي قرار یخصكیستشیر  -

أما العبارات التي تشیر إلى وجود دور متوسط ألسلوب الحوار الذي ینتهجه األب في     

  الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف، وكان في مقدمتها العبارات:

  .تتناقش مع والدك لتعدیل سلوك غیر مرغوب -

  یشاركك والدك في اتخاذ قرارات تهم األسرة. -

 یفسح لك والدك المجال إلیجاد الحلول لمشكالتك بنفسك. -

 یعاملك والدك كصدیق له. -

األم  تعتمدهكما یستدل من المتوسط العام آلراء المبحوثین حول: "ألسلوب الحوار الذي      

وبــــانحراف  )2.47قد بلغ ( ".لهمارسین دور فعال في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الم

النتیجة تدل تلك و  ؛حوثینـــــات المبــــي اجابـــــود تركز وعدم تشتت فـــأي وج ،)0.66معیــــاري (

على وجود دور قوي ألسلوب الحوار لألم في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین 

  یب التالي:للعنف، وكان في مقدمتها العبارات بالترت
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 .الدیك فیما بینهما یشعرك بالراحةتفاهم و  -

 تحثك والدتك على احترام آداب الحوار مع الغیر. -

 .اقشتها لتصرفاتك یشعرك باإلحترامهدوء والدتك أثناء من -

 .ك والدتك قبل اتخاذ أي قرار یخصكتستشیر  -

من م في الحد نتهجه األتار الذي أما العبارات التي تشیر إلى وجود دور متوسط ألسلوب الحو                

  ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف، وكان في مقدمتها العبارات:

  ك لتعدیل سلوك غیر مرغوب.تتتناقش مع والد -               

  ك المجال إلیجاد الحلول لمشكالتك بنفسك.تفسح لك والدت -               

 ك حول السلوك العنیف في الوسط المدرسي.تتناقش مع والدت -               

 لنا القول أن الفرضیة األولى محققة، فقد بینت النتائج أن هناك بناء على ما سبق یمكن     

ى التالمیذ الممــــارسین للعنف، اهرة العنف لدــــي الحد من ظــــدور قوي ألسلوب الحوار للوالدین ف

، 2.39الموضح في الجدولین أعاله على التوالي:  وهو ما دل علیه المتوسط الحسابي العام

، وهذا دال على وجود تمركز في إجابات 0.66، 0.67وبانحراف معیاري بلغ  2.47

  المبحوثین حول البدیل دائما. 

 إن الحوار بین األولیاء واألبناء یعتبر بمثابة المفتاح الذي یوصلهم إلى سبیل التفاهم و   

ة التي توصل أفراد األسرة لآلخر، فعندما یتحاور األبناء مع الوالدین اإلنسجام، وكذلك هو القنا

إنما یعبرون عن أنفسهم لكل خبراتهم الحیاتیة وبیئتهم األسریة والتربویة ویعبروا عن جوهر 

شخصیتهم، كما یتسنى لهم عن طریق أسالیب التواصل والحوار األسري التعبیر عن انشغاالتهم 

 كلهم.ومشاعرهم وأفكارهم ومشا

وقد ترجع هذه النتیجة إلى أن الحوار األسري یعتبره الوالدین هو أسلوب الحیاة السائد في      

مجتمع األسرة، وما یترتب علیه من إنصات وٕاصغاء وتقبل واحترام األطراف المتحاورة، ثم إن 
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ـــــة بعیدة عن العنف الحوار األسري البناء والهادف یساعد علـــى نشأة األبنــــاء نشأة سویـــة صالحـ

خالله تعزز ثقة المراهق بنفسه ویتعلم كیف یتعامل مع  أو اإلنحراف الخلقــــي والسلوكـــي ومن

اآلخرین، وللحوار ضوابط تجعل منه حوارا إیجابیا كالتقبل لآلخر والنقاش والهدوء 

سوة والعنف واإلكراه، والرضا...الخ، في حین یكون للحوار بعدا سلبیا إذا كان یتسم بالتسلط والق

فهذه المفاهیم تفسد األسرة إذا كانت قاعدة للتعامل بین أفرادها، وبالتالي یكون العنف والعدوان 

  أسلوب تعامل أفرادها خارج األسرة في المجتمع وفي المؤسسة التربویة.

ایش حیث ترى "هورني" أن أساس السلوك العدواني ینتج من عالقات الطفل بوالدیه، فإذا ع   

الطفل الحب والحنان فسوف ینمو نموا سلیما وٕاذا لم یحظى الطفل بذلك فینمو العدوان لدى 

  الطفل.

كما كشفت بعض الدراسات اآلثار السلبیة الضطراب البیئات األسریة على سلوك الطفل، إذ    

تبین أن األطفال الذین ینشؤون داخل جو أسري غیر مستقر یعانون من مشكالت انفعالیة 

   1لوكیة واجتماعیة.وس

في السیاق نفسه یرى "میرتون" " أن اختالل الوظیفة مثل اإلضطرابات، اإلجرام أي كل ما    

نه أن أي خلل أو تغیر في جزء من أجزاء النسق من شأ أي أن 2یخل باستقرار المجتمع وثباته"،

  یحدث تغیرات في أجزاء أخرى.

عن حالة  على أنه یتضمن دالالت هامةوعلى هذا األساس ینظر الوظیفیون للعنف،    

الالتوازن وعدم االتساق داخل النسق، فالعنف إما أن یكون نتاجا لفقدان المعیار، وٕاما أن یكون 

 نتاجا لفقدان المعیار، وٕاما أن یكون نتاجا لفقدان اإلرتباطات بالجماعات اإلجتماعیة، أو نتیجــة 

                                                 
، مجلة علوم اإلنسان والمجتمع ، " الحوار األسري وعالقته بالسلوك العدواني لدى تالمیذ التعلیم الثانوي"الطاهر ابراهیمي، أسماء ابراهیمي،  -1

 .17، 16ص ص ، 2014، 11العدد: 
 .259جمال معتوق، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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ب المجتمع اإلنساني أو الجماعة، بحیث تتحطم الالمعیاریة أو فقدان التوازن الذي قد یصی

   1المعاییر وتسود الفوضى، فیلجأ األفراد إلى العنف.

"إن  "منیة بن عیاد" والتي مفادها: تتفق مع ما توصلت إلیه الباحثةالنتائج  وهذه      

قة اإلضطراب داخل األسرة له تأثیر سيء على النمو اإلنفعالي للطفل. وأن الجو األسري له عال

بظهور ممارسات عنیفة داخل المؤسسة التربویة خاصة إذا تعزز بتعسف المدرسة وقسوتها. 

وٕاذا فشلت األسرة في تحقیق هذا التوافق نشأت شخصیة ال سویة عاجزة عن التعامل اإلیجابي 

     2مع المجتمع تلحقها األزمات..."

لذي یتجلى في معاملة األسري االتماسك ستقرار و أثبتت عدة دراسات أهمیة ومدى اإل قدو      

ار على الطفل، الذي ضـه، فخالف الوالدین یقع تأثیره البن خالل تنشئته وتطبیعالوالدین لإل

التفاهم ذا كان الجو األسري یسوده الحب و یصبح بعد ذلك وعن غیر قصد هدفا للعداء، أما إ

تلمیذ الذي یعیش في أسرة أي أن ال 3الطمأنینة.ین، فإن الطفل سوف یشعر باألمن و بین الوالد

العراك بین عیشون وسط األسر كثیرة المشاكل و الذین ی ئهمتماسكة یكون أكثر توازنا عن نظرا

  األب و األم.

مما یخلق جوا یساعد  ؛ومن هنا ترى الباحثة أن السعادة الزوجیة تؤدي إلى تماسك األسرة     

العالقات السویة بین نة فیما بعد، و خصیة متكاملة ومتز على نمو الطفل منذ الصغر وتكوین ش

جتماعي، أما الخالفات ى توافقه اإلٕالــإلى األمن النفسي و الوالدین تؤدي إلى إشباع حاجة الطفل 

مما یخلق جوا یؤدي إلى نمو الطفل نموا نفسیا غیر سلیم  ؛الزوجیة فإنها تؤدي إلى تفكك األسرة

 المراهق بنط السلوك المضطرب لدى اإلمما یؤدي إلى أنماو  ؛وتوترا یشیع في جو األسرة

 نفعالي.تزان اإلكالغیرة واألنانیة والخوف وعدم اإل

                                                 
 نفس المرجع والصفحة. -1
 .257 منیة بن عیاد، مرجع سبق ذكره، ص -2
  . 187 مواهب ابراهیم عیاد، لیلى محمد الحضري، مرجع سبق ذكره، ص -3
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إن تربیة "" بالقول كما جاء في اإلطار النظري: وفي نفس السیاق یذهب "أحمد المنیف     

األبناء عملیة مشتركة بین األم واألب تتطلب منهما الصبر والحكمة والحوار للوصول إلى تربیة 

حة، مشیرا إلى أنه ال توجد أسرة خالیة من المشاكل وأنه بالحوار والصراحة بعیدا عن أعین صال

  وأن یكون الحوار  ،ى شخصیاتهمـــاألبناء تتالشى هذه الخالفات وحتى ال تؤثر هذه الخالفات عل

قة لهم إلى أن األوالد ال عال "المنیفي"بین الزوجین حوارا هادئا وأن یلتزما بتربیة سلیمة، ولفت 

بن أن هناك ى ال یتأثروا بها، وعندما یرى اإلبمشاكل الوالدین ویجب أال یسمعها األبناء حت

حوارا هادئا بین أبویه ینشأ نفسیا مستقیما وال یكون ضحیة للخالفات التي تظل معه طوال 

   1"حیاته.

في اإلطار  "يلیلى محمد الحضر " " ومواهب إبراهیم عیاد"مع ما جاء به  أیضا وهذا یتفق    

جتماعیة النظري عندما تحدثنا عن العالقة بین الوالدین كأحد العوامل المؤثرة في التنشئة اإل

ي تقوم بین ـــات التــــاألسریة؛ إذ تشتمل األسرة بحكم بنیتها ووظائفها على نسق من العالق

ت التي تقوم بین أفراد أفرادها، وتعد العالقة القائمة بین األبوین المحور األساسي لنسق العالقا

جتماعیة. حیث تعكس العالقة األبویة ما یسمى األسرة، والمنطلق األساسي لعملیة التنشئة اإل

والذي یؤثر تأثیرا كبیرا على عملیة نمو األطفال نفسیا ومعرفیا. وهذا  "،بالجو العاطفي لألسرة"

ات السلوكیة القائمة بینه یعني أن الطفل یكتسب أنماطه السلوكیة من خالل تمثل هذه العالق

  وبین أبویه.

وبمعنى آخر حسب "بارسونز" "فإن الفرد في تفاعله مع اآلخرین سوف یتصرف حسب     

المعاییر والقیم والضوابط واألنماط الثقافیة التي اكتسبها من المؤسسات اإلجتماعیة التي عاش 

         2فاعل مع اآلخرین."فیها، وبذلك یظهر فعله منمطا تنمیطا نسقیا یساعده على الت

                                                 
1

، 2012  نوفمبر:/  file:///D األنباء جریدة – htm: نقال عن.." نباءكارثة على األ  -اختالف اآلباء واألمهات في التربیة "أحمد المنیفي -

  .14:15 : ، الساعة2016/ 09/ 10بتاریخ  14577: العدد
 .126یاس خضیر البیاتي، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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الذي  "محمد رشید العوید"إذن مسؤولیة تربیة األوالد على حد تعبیر المستشار األسري      

ألنها مسؤولیة  التعاون بین الزوجینتقتضي التفاهم و " أشرنا إلیه في اإلطار النظري للدراسة

متكاملة،  ن تربیة األوالد تربیةیتشاركان معا على حسمشتركة بینهما، ویجب أن یتفاهم الوالدان و 

ا بحب ــــافة و اجتماعیــــبالنظا ـــجسمیا بحسن األدب و ـــروحیا بغرس اإلیمان، وعقلیا بالثقافة وخلقی

وسیاسیا بتعلم األوالد الوالء للوطن، وهذه التربیة مهمة صعبة، على الوالدین تحملها معا، الخیر 

  1حیث یسأل عنها الوالدان معا.

بن في النمو بشكل سلیم و تفاهم و القبول و الثقة تساعد اإللعالقات المشبعة بالحب و الاو     

  یتقبل اآلخرین و الثقة بهم.

واألب العاقل یستمع في هدوء إلى آراء ابنه، حتى وأنه ال یؤید رأیه السخیف الذي یجاهر    

أل نفس ابنه المراهق، به، وربما یشعر بالغضب وهو یستمع إلى هذا الشعور العدائي الذي یم

فال داعي هنا إلى التجریح وال التقریح، وٕانما التوجیه، أن یستمع األب العاقل إلى حدیث ابنه 

بن المراهق باهتمام بناء على مبدأ الحوار والمناقشة واإلقناع التي تساهم في تنمیة شعور اإل

  نحو أبیه باالحترام أو الحب.

لكالم بین األشخاص بهدوء واحترام ودون تعصب لرأي معین الحوار بأنه مناقشة الذا یعرف    

طریقه یتم التواصل بین األشخاص  أو عنصریة، وهو مطلب من مطالب الحیاة اإلنسانیة، فعن

رین یستخدم الحوار للكشف عن الحقیقة فیكشف كل طرف من المتحاو  .تبادل األفكار وفهمهال

له بالتواصل مع البیئة اإلنسان، ویسمح الحوار یشبع حاجة ما خفي على الطرف اآلخر، و 

یساعد على التعرف على وجهات النظر المختلفة  المحیطة واالندماج بها، إضافة إلى أنه

  2للمتحاورین.

                                                 
   محمد رشید العوید، مرجع سبق ذكره، نقال عن موقع الكتروني سابق. -1
  .15:38، الساعة: 06/05/2017، بتاریخ :  mawdoo3. com نقال عن:  تعریف الحوار"،"محمد أبو خلیف،  -2
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وهكذا على الوالدان الوقوف على أسباب السلوك العنیف لدى اإلبن المراهق بهدوء دون نبذ     

  ـــا ـــــا وعنفــــــادا أو غضبـــــیزداد عنــ ح اإلبن وـــي، كــــي ال یجنـــســـي أو نفــــــاب بدنــــــــأو توبیخ أو عق

وتدمیرا، فیظهر الطاعة خوفا من العقاب، أیضا على الوالدین توفیر عالقات قوامها المحبة 

واأللفة واإلخاء والتسامح والتعاون وتوفیر الجو األسري المليء بالدفء والحنان واألمن و 

  نینة و الثقة.الطمأ

انعدامها یقلل من الفائدة المرجوة منه وار یجعل للحوار قیمته العلمیة و ٕان األخذ بآداب الحو     

 المتحاورین بآداب الحوار. لتزاماللمتحاورین. إن بعض الحوارات تنتهي قبل أن تبدأ، وذلك لعدم 

أو سلبیته، وٕان لم  ذا الحوارتكون مؤشرا إلیجابیة ه والحوار الجید البد أن تكون له آداب عامة،

ة للحوار نفسه، فانعدامها یجعل ـــــه، وهذه اآلداب تكون مالزمــــي للدخول فیـــــه فال داعــتتوافر فی

الحوار عدیم الفائدة. وعند الحوار ینبغي أن تكون هناك آداب لضمان استمراریة الحوار، كي ال 

حتى بعد االنتهاء من الحوار البد من توافر ینحرف عن الهدف الذي من أجله كان الحوار، و 

ولكن  ،من حوار كان ناجحاانت ثمرة الحوار، فكم ــــي كــــان تنفیذ النتائج التـــآداب من أجل ضم

  باآلداب التي تكون بعد الحوار كانت النتائج سلبیة على المتحاورین. لتزامااللعدم 

التي  األسریة جتماعیةن أهم أسالیب التنشئة اإلألبناء مأسلوب المشاورة الوالدیة لكما أن     

هذا ما طائهم حریة الرأي و النظر فیه، و تشعر األبناء بالحب الوالدي لدیهم، من خالل إع

ا فضل في الكشف عن كل یشعرهم أیضا بأن لهم اعتبارا و شأنا كأفراد في األسرة، فالمشاورة له

ر المبني على اإلحترام المتبادل، أیضا أن ناء بالحواالنواحي السلبیة لدى األبیجابیة و النواحي اإل

ي اآلراء، و ذلك بالتشاور، ـــف فختالضرورة تقبل اإل یحافظ الحوار بین الوالدین واألبنـــاء علـــى

 الثاني بالحكم.و 

ترى الباحثة أنه لتحقیق األسلوب الدیمقراطي  النتائج المبینة في الجدول أعالهبناء على       

ي لدى ــــات تكوین الوعـــــاء، البد من تعزیز آلیــــألسرة المتسم بالحوار بین الوالدین واألبنداخل ا
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ي المرحلة ــة عن أبنائها عامة، وفـجتماعیا اإلـــا التربوي، ومسؤولیتهـــة دورهــــاألسرة بأهمی

بناء، ونضجهم ا، حیث تناسب مرحلة المراهقة في عمر األـــاصة، لخطورتهـــة خـــــالثانوی

االجتماعي، والنفسي، والوجداني، وتكوین االتجاهات والمیول المهنیة وغیرها. ومن ثم یكون 

على الوالدین عدم الملل وٕاظهار الضیق والضجر من مشكالت األبناء، وانحرافاتهم السلوكیة في 

ي ـــلوك القویم، والتحلهذه المرحلة العمریة، وتوجیههم نحو االلتزام بالقیم واألخالق الحمیدة، والس

عتماد على الحوار الدیمقراطي داخل األسرة وتحقیقا لذلك یمكن للوالدین اإل بآداب الدین،

   .كأسلوب في التنشئة االجتماعیة األسریة للحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ

  :نتائج الفرضیة الجزئیة الثانیةمناقشة  -3-2

  : جزئیة الثانیةنتائج الفرضیة ال) یبین 35جدول رقم (

  األم  األب

  رقم العبارة

  

  المتوسط

  الحسابي
  الموافقة

  المتوسط

  الحسابي

  العام

  االنحراف

  المعیاري

  العام

الموافقة 

  العام
  رقم العبارة

  المتوسط

  الحسابي
  الموافقة

  المتوسط

  الحسابي

  العام

  االنحراف

  المعیاري

  العام

الموافقة 

  العام

17 ،18 ،

19 ،20 ،

21 ،22 ،

23 ،25، 

28  

)2.38 -  

2.83(  
  دائما

  دائما  0.67  2.48

17 ،18 ،

19 ،20 ،

21 ،22 ،

23 ،25 ،

28  

)2.40 -  

2.85(  
  دائما

  دائما  0.65  2.52

24 ،26 ،

27 

  

)1.95 -

2.25  
  أحیانا

24 ،26 ،

27  

)1.89 -  

2.32(  
  أحیانا

  أبدا  /  /  أبدا  /  /

  : اعداد الباحثةالمصدر

  

دور فعال في الحد  داخل األسرة لوالدینالذي یعتمده اعدل ألسلوب النص الفرضیة الثانیة: "

  "رة العنف لدى التالمیذ الممارسین لهمن ظاه
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ألب الذي یعتمده ا : "ألسلوب العدلتوسط العام آلراء المبحوثین حولویستخلص من الم    

 )2,48. " الذي بلغ (نف لدى التالمیذ الممارسین للعنفدور فعال في الحد من ظاهرة الع

، وتلك ز وعدم تشتت في اجابات المبحوثین، دال على وجود ترك) 0,67وبانحراف معیاري (

النتیجة تشیر الى وجود دور قوي ألسلوب العدل لألب في الحد من ظاهرة العنف لدى 

  : رأسها العبارات بالترتیب التالي التالمیذ الممارسین للعنف ، وكان على

  .قبلك ومستقبل اخوتكاالهتمام بمستـــ یحرص والدك على 

  .لك وإلخوتك احتیاجاتك الدراسیة ـــ یلبي والدك

  . بیت لمساعدتك واخوتك على الدراسةـــ یوفر والدك الجو المناسب في ال

  .اخوتك نفس الحبـــ یقدم والدك لك و 

أما العبارات التي تشیر إلى وجود دور متوسط ألسلوب العدل الذي یعتمده األب في     

  اهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف، وكان في مقدمتها العبارات:الحد من ظ

  ال یفضل والدك اإلبن األصغر على األكبر. -

  یعدل والدك بینك وبین اخوتك في توزیع مهام أعمال البیت.  -

  یفضل والدك بینك وبین اخوتك بسبب التفوق في الدراسة. -

أن المتوسط العام اجابات عاله یتضح أ في الجدول ومن خالل النتائج الموضحة    

لدى التالمیذ الممارسین  سلوب العدل لألم في الحد من ظاهرة العنفالمبحوثین حول: "أل

مما یدل على وجود تركز وعدم  )؛0,64) وبانحراف معیاري (2,52، والذي بلغ (للعنف "

في  العدل لألم سلوب، وتلك النتیجة تشیر الى وجود دور قوي ألإجابات المبحوثینتشتت في 

، وكان في مقدمتها العبارات المرتبة الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف

  كما یلي : 

  . االهتمام بمستقبلك ومستقبل اخوتكتحرص والدتك على  -

  .وتك احتیاجاتك الدراسیةخإلو  لك تلبي والدتك -

  . لدتك جمیع تصرفاتك وتصرفات اخوتكتتابع وا -

  .تقدم والدتك لك وإلخوتك نفس الحب -
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أما العبارات التي تشیر إلى وجود دور متوسط ألسلوب العدل الذي تعتمده األم في الحد     

  من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف، وكان في مقدمتها العبارات:

  تعدل والدتك بینك وبین اخوتك في توزیع مهام أعمال البیت.  -

  والدتك اإلبن األصغر على األكبر.ال تفضل  -

  تفضل والدتك بینك وبین اخوتك بسبب التفوق في الدراسة. -

أن الدور ، فقد بینت النتائج أن الفریضة الثانیة محققةبناء على ما سبق یمكننا القول      

، وهو ما یعبر عن وجود دور قوي ألسلوب العدل للوالدین في الحد من كان قویا ومرتفعا

  . الممارسین للعنف العنف لدى التالمیذ ظاهرة

واضحة وقواعد ثابتة وأسس  ىم بمكان أن یسیر األولیاء على خطمن الضروري والمه    

حتى ینتابهم  تتمیز معاملتهم ألبنائهم بالتقلب والتناقض، بحیث ال یة في تنشئة األبناء،جل

أن و  مة والواضحة للتنشئةضمن األسس السلی القلق ویساورهم الشك في مصداقیة الوالدین،

  كأن یستجیبوا لبعض منهم دون البعض  صدق وعدالة ودون تمییز أو تحیز،باء ـــامل األبنـــیع

أن یوقع الفتنة والبغضاء  كل هذا من شأنه اآلخر أو تفضیل الذكور على اإلناث أو العكس،

  اء حین یعدلون ــــأن األولیفمن المعروف  ي لسلطة الوالدین،ـــخوة ناهیك عن الكره الفعلبین اإل

"ویحققون العدل بینهم في العطاء لتتالشى ظاهرة الحسد في نفوسهم  بین أبنائهم في المعاملة

في تفاهم  بل یعیش األبناء مع إخوانهم ومربیهم من قلوبهموتزول آفاق الضغائن واألحقاء 

         1."البیت أجنحة المودة واإلخالص والصفاء وتعم فيتام ومحبة متبادلة 

وعلیه فالتفرقة بین األبناء من المبادئ المرفوضة تربویًا، والتي یقع فیها الوالدان ویكون      

لها العدید من السلبیات، مما یترتب علیها من تكوین شخصیات مملوءة بالغیرة، فضًال عما 

  واالمتیازات  ى بالقسط الوفیر من االهتمامـــیتكون لدى الشخص الممیز في األسرة والذي یحظ

الطلبات التي ال تنتهي مع عدم من أنانیة ورغبة في الحصول على ما في ید اآلخرین، وكثرة 

  .  كتراث باآلخرین أو مراعاة مشاعرهماإل

                                                 
   .346ص، مرجع سبق ذكره، 1جتربیة األوالد في اإلسالم،  عبد اهللا ناصح علوان، -1
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كلة یقع فیها الكثیر من اآلباء واألمهات و المساواة بین األبناء مشالتمییز وعدم العدالة و    

بسبب هذا التصرف الكثیر من اآلثار السلبیة متعمد. و  سواء بشكل متعمد أو غیرن، المربی

  .على الصغار تمتد معهم حتى یكبرون

الذي ببن الذي یهتم به مثل ما تضر ومن المعروف أن التفرقة بین األبناء تضر باإل     

األنفة، ویستصحب ذلك معه طیلة عمره، ثم یكون هذا همل، فاألول یبدأ یشعر بالغرور و ی

بن الذي یتعرض لإلهمال فانه ه الذي میزته على إخوانه، أما اإلعلى أبیه أو أمالغرور وباال 

النفسیة، وتستمر معه أیضا لفترات طویلة، و یبدأ في  والمشكالت یصاب بعدد من األمراض

  .كره أمه أو أبیه الذي میز إخوته عنه

إن لألوالد بالعدل، فإذن لضمان مستقبل منشود وزاهر لألبناء، البد من معاملة الوالدین      

حترام المتبادل وتكون ناجحة بنسبة كبیرة بحسب الكثیر من ذلك یبني عالقات قائمة على اإل

  الدراسات في هذا الشأن.

یجب بین األبناء إن المساواة الدقیقة " إلى القول "مدیحة علي"وفي هذا المنحنى تذهب     

فـــي توزیع النظرات والضحك  اواةــــــومس الكالم،وفــــي توزیع ي الطعام، ــــــأن تكون ف

  ى ـــى إلــأن یسع ب علىلذا یجب أن یحرص األ ؛انــــات، كل هذا على قدر اإلمكـــــــالمداعبو 

المساواة باتخاذ القرارات انب، كذلك المساواة في الهدایا والعطایا. و تحقیق العدالة في هذا الج

       1"هتمام بمستقبلهم.اإل ء، ومساواة في توزیع اإلنتباه وون استثنامن خالل استشارة الجمیع بد

قوتهم بناء في العطایا، وفي النفقة على كسوتهم و على الوالدین أن یعدلوا بین األ وعلیه    

ومما تشترك حاجتهم إلیه للدراسة  ؛وتعلیمهم ونحوها، فتكون لكل واحد منهم بحسب حاجته

  الجیدة والالئقة بمثلهم.

ة على الدراسة و األم بین أوالدها في اإلنفاق في مشروع كعدل األب في النفق وعدل    

ي ــــى تفهم البعض فـــــالوالدین أیضا تعوید األبناء منذ الصغر علمتطلبـــاتهــــا، وعلــــى 

ن أالتعلیم، و عض الحاالت اإلستثنائیة كالمرض و اتهم، كتفهم جواز التفضیل بینهم في بــــنفق

نفقة من یدرس قة الصغیر لیست كنفقة المراهق، و بینهم تختلف باختالف حاجاتهم، فنف النفقة

                                                 
، 10/05/2017، بتاریخ:   www.islamtoday.net، نقال عن " التمییز بین األبناء... خطیئة یمارسها اآلباء بسعادة أحیانا"لیلى بیومي،  - 1

  .16:35 على الساعة:
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ة، ونفقة البنت لیست الجامعفي في المراحل األولى لیست كنفقة من یدرس في الثانوي أو 

  كنفقة الولد.

فیما یخص أسلوب العدل للوالدین  " بالقولسحر الرمالوي" تذهب في نفس السیاقو      

"أنه من المهم أن یحرص اآلباء  نا إلیه في اإلطار النظري للدراسة الراهنةالذي أشر و 

أحدهم دون التفرقة بینهم، حتـــى ال یشعر  األبناء على أساس العدلعلى تربیة  األمهاتو 

ان یكون االهتمام بالطفل بصورة أكبر من ــــي بعض األحیــــاه اآلخر، ولكن فـــبالغیرة تج

األمهات إلى االهتمام بطفل أكثر من اآلخر أو یضطر بعض اآلباء و أو الشاب،  المراهق

ألسباب مختلفة، مثل عمره أو جنسه كونه ذكرا بین اإلناث أو العكس، فیما قد یخطئ بعض 

ما یؤثر في باقي األبناء الوالدین عندما یفضال الطفل المعوق أو المریض على باقي إخوته، 

م یمیز عن إخوته إال بسبب إعاقته وعجزه، ما یولد لدیه بن نفسه، حیث یشعر بأنه لوعلى اإل

  1"الشعور بالنقص وفقدان الثقة بالنفس.

 ةأن التفرقة بین األبناء من المبادئ المرفوض النتائج السابقة للفرضیة نستشف بناء على    

  فیها أوالدهم جراء أسلوب  ي قد یقعــــات التــــاء العدید من السلبیــــادى األولیــــــا، ولكي یتفــــتربوی

ا داخل البیت، التمییز بین األبناء، علیهم أن یوفروا ألبنائهم جمیعا دون استثناء جوا مریح

التمییز مراعاة لمشاعرهم، وحرصا على اإلطمئنان وعدم المقارنة و  مبني على الراحة و

حرصوا على تحسین مستواهم الدراسي، ومن أجل تحقیق ذلك على اآلباء و األمهات أن ی

  توفیر ما یلي:

تهیئة الجو المریح للدراسة لألبناء جمیعا دون تمییز في البیت. -  

.مشاركة األولیاء لجمیع األبناء في توفیر الجو المناسب للمراجعة -  

یتوجب على األهل بناء برنامج محدد لجمیع األبناء دون استثناء كتخصیص وقت للدراسة  -

..ووقت للعب، مشاهدة التلفاز.  

مفاضلة. التقدیرات التي یحصلون علیها دون تمییز وامات الوالدین بنجاحات األبناء و اهتم -  

                                                 
   ، نقال عن موقع الكتروني سابق.سبق ذكره موقعسحر الرمالوي،  -1
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توفیر المناخ المالئم لهم خالل فترة جواء المناسبة لألبناء جمیعا، و یترتب على األم تهیئة األ -

 االمتحانات.

اء ـــابعة األبنـــــخالل متتقع على األب مسؤولیة كبیرة في مساندة األم داخل األسرة، وذلك من  -

داخل وخارج المنزل ومساعدتهم جمیعا دون تمییز ومقارنة بشتى السبل في المراجعة، باإلضافة 

 إلى ضرورة تحفیزهم وتشجیعهم دون محاباة.

ومساواة لمسارهم الدراسي بانتظام. متابعة األولیاء ألبنائهم بعدالة -  

   .بالبیت للمراجعة بنتا أو ولدا حالت و ترك المراهقمن الخروج إلى زیارات أو ر  متناع اإل -

ومن هنا ترى الباحثة مسؤولیة متابعة تصرفات األبناء مسؤولیة مشتركة بین األم و األب،    

إلى تكامل األدوار والتأثیر  ال یستأثر بها طرف دون اآلخر، فهي تحتاج من الزوجین

  یجابي للمناخ األسري.اإل

سة الحالیة، فیما یخص المراقبة جاء في اإلطار النظري للدرا ویتفق ذلك مع ما     

ئها إن األسرة مسؤولة عن أبنا"بقولها:  "خولة العتیقي"المتابعة لألبناء؛ الذي عبرت عنه و 

حل مشاكلهم، وعندما یكون األبوان قدوة ومثاال للعمل الصالح بمراقبتهم ومتابعتهم وتوجیههم و 

  ه ـــا وال یحبذانـــالمساواة، وال یبدیان رأیا متطرفالدهما بالعدل و عندما یعامالن أو في كل شيء و 

د األوالد بالتالي یرون القدوة والتسامح وال یتخذان موقفا مغالیا اتجاه توجیه العقاب لألبناء، نج

  1"التعاون بینهم.ادل بین األبوین فیسود التسامح و حترام المتبو اإل

المراقبة  المتابعة الوالدیة في هذا المقام ال نقصدمراقبة و ما نولي أهمیة ألسلوب الوعند     

ناء جمیعا، أو متابعة سلوكیات اإلبن الصغیر الحصار المستمر لألبأو المتابعة الشدیدة و 

م، وٕانما نبحث عن غضبه؛ مما یؤدي ذلك إلى عصیانهم و ترك المراهق أو البعض منهمو 

الضبط بحكمة الموجهة التي تستهدف اإلصالح و تلك المتابعة والمراقبة المتوازنة المخططة و 

  وٕاحیاء للضمیر.

                                                 
   ، نقال عن موقع الكتروني سابق.سبق ذكره موقع خولة العتیقي،  - 1
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وفي هذا السیاق ركز أیضا "محمد السید حسونة" في دراسته السابقة" على "ضرورة اتباع     

م المساواة بین األبناء التفرقة تعني عدف ؛ لهذا1اآلباء أسلوب العدل وعدم التمییز بین األبناء"

ترتیب المولود أو السن، أو غیرها، نجد بعض الجنس أو  جمیعا، والتفضیل بینهم بسبب

ناث، أو تفضیل األصغر على األكبر أو تفضیل ابن ألسر یفضل األبناء الذكور على اإلا

وهذا بال شك  و ذكي وغیرها من أسالیب خاطئة،أو جمیل أنه متفوق أمن األبناء، بسبب 

اه هذا الغیرة تجشعرون بالحقد و وعلى شخصیاتهم، فیخرین یؤثر على نفسیات األبناء اآل

یجب أن یعطي و ن یأخذ دون أثرها المفضل، وینتج عنه شخصیة أنانیة یتعود اإلبن على إ

إال ذاته خرین، ویصبح ال یرى لنفسه حتى ولو على حساب اآلن یستحوذ على كل شيء أ

 تعرف خرین ال یهمونه، ینتج عنه شخصیة ال تعرف مالها وال تعرف ما علیها، الفقط واآل

  حقوقها وال تعرف واجباتها.

بالعطاء المادي بین األوالد في  همیة عن التسویةأالتسویة بالعطاء المعنوي ال تقل و     

تكون وخیمة  فعواقبه داخل األسرة الواحدة، فإذا لم تتحقق التسویة بینهم في هذا العطاء 

تقنه أة لعمل ــــة حسنــــو وصفه بصفأوالده أحد أال ــــى سبیل المثــــب علومدمرة، فإذا مدح األ

خوته الباقین، بما یماثلها عند قیامهم إیصف أن یمدح و ى به، فلیحرص على ـــــو خلق تحلأ

    2سلوكهم جراء عدم المساواة بینهم.عمل ما، لكي ال تتأثر نفسیاتهم و ب

في، ینظر "بارسونز" باإلستناد إلى التحلیل الوظی وبناء على النتائج المیدانیة للدراسة و    

إلى دور الوالدین على أنه أمر حاسم، ویعتبر اإلرتباط العاطفي الذي یشعر به الطفل تجاه 

  3أمه هو العامل الهام في عملیة تعلم القیم اإلجتماعیة.

وفي هذا السیاق ركز أیضا "محمد السید حسونة" في دراسته السابقة" على "ضرورة اتباع     

أن المفاضلة ترى الباحثة  وفي السیاق نفسه 4وعدم التمییز بین األبناء" اآلباء أسلوب العدل

ارتكـــاب سلوك العنف  حراف ونهي من أعظم العوامل التي تسبب اإلوالد خطیرة؛ و بین األ

                                                 
 .33، مرجع سبق ذكره، ص وآخرون محمد السید حسونة -1
   .81 دار الفكر، عمان، ، دون سنة نشر، ص ،1، طسالمیةصورة الطفولة في التربیة اإل ،صالح ذیاب الهندي -2

، 200، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، دون سنة نشر، ص ص االتجاهات األساسیة في نظریة علم اإلجتماععلي عبد الرزاق جلبي،  -3 

201.  
 .33، مرجع سبق ذكره، ص وآخرون محمد السید حسونة -4
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؛ فمنها المفاضلة فــــي العطــــاء، والمفاضلة فــــي المعاملة، اضلة تختلفــــالمفلدى األبناء، و 

المحبب، والتفریق بین التمییز غیر لمحبــــة، أو غیر ذلك من المفـــــاضلة و ي اــــالمفاضلة فو 

في البیت  خوةوجود الكراهیة والبغضاء بین اإل عدم العدل بینهم، مما تسبب فياألبناء، و 

                      مهات.الواحد، والسبب هم اآلباء و األ

النحرافات السلوكیة والنفسیة، ألنها سوأ النتائج في اوالد لها افظاهرة عدم العدل بین األ    

اإلنطواء والبكاء، وتورث حب اإلعتداء  بب الخوف والحیاء، وتستولد الحسد والكراهیة، و 

إلـــى المخــــاوف والد، لنقص الحـــــاصل بسبب التفـــریق بین األخرین لتعویض اعلـــــى اآل

  خرین.صرف بطیش و ارتكاب العنف تجاه اآلالتاللیلیـــة، واإلصابات العصبیة و 

من قراءة نفسیــــة  نـــد للوالدیـــ، أنه الب"وائل المحمدي"رى ـــجل عالج المشكلة یأومن     

دا و فعالهم، وهو ما یتطلب جهأاء، كمحاولة لفهم دواخلهم، ومعرفة احتیاجاتهم وردود ـــــبناأل

تصرفات، وفي حالة عدم القدرة لي إلى سلوكیات و درایة خاصة لترجمة المحبة والشعور الداخ

بناء ح األن یرتاأبناء، ومن المؤكد ن التصنع إلبداء المحبة لجمیع األبأس م على ذلك فال

  1ولو كانت بسیطة. لى السطح ایجابیاتها،إلهذه البادرة لتطفوا 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                 
  السابق.اإللكتروني  الموقع ال عننق ، مرجع سبق ذكره،سمر الكسار - 1
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   نتائج الفرضیة الجزئیة الثالثة:مناقشة  3-3

  نتائج الفرضیة الجزئیة الثالثة) یبین 36جدول رقم ( 

  احثة:إعداد البالمصدر

دور فعال في الحد من ظاهرة  داخل األسرة الوالدیناهتمام سلوب نص الفرضیة الثالثة: "أل     

  "هالعنف لدى التالمیذ الممارسین ل

حصائیة الموضحة في الجدول أعاله، أن درجة الموافقة على: النتائج اإل یستدل من     

ن ظاهرة العنف لدى التالمیذ األب دور فعال في الحد م الذي یعتمده هتماماالسلوب "أل

) وبانحراف معیاري بلغ 2.36(" جاءت مرتفعة، بمتوسط حسابي كلي الممارسین للعنف

النتیجة تدل  الذي ینم عن وجود تركز في اجابات المبحوثین و عدم تشتتها؛ وتلك ؛)0.73(

ممارسین ب في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ العلى وجود دور قوي ألسلوب اهتمام األ

  للعنف، وكان في مقدمة العبارات بالترتیب ما یلي:

السب، الشتم، التدخین، السرقة، كیات غیر مقبولة اجتماعیا مثل: (ینهاك والدك عن السلو  -

  .الغش...) الكذب،

  األم  األب

  عبارةرقم ال
المتوسط 

  الحسابي
  الموافقة

المتوسط 

الحسابي 

  العام

االنحراف 

العیاري 

  العام

الموافقة 

  العامة
  رقم العبارة

المتوسط 

  الحسابي
  الموافقة

المتوسط 

الحسابي 

  العام

االنحرا

ف 

العیاري 

  العام

الموا

فقة 

  العامة

29 ،30 ،

31 ،33 ،

34 ،37 ،

38 ،39 ،

43  

 

)2.40 - 

2.77(  

  دائما

  دائما  0.73  2.36

29 ،30 ،

31 ،33 ،

34 ،37 ،

38 ،39 ،

43  

)2.77 -

2.81(  
  دائما

  دائما  0.67  2.41

32 ،35 ،

36 ،40 ،

42،41  

)1.76 -

2.16(  
  أحیانا

32،35 ،

36 ،40 ،

41 ،42  

)2.40 -

2.81(  
  أحیانا

  أبدا  /  /  أبدا  /  /
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  لتزام بتعالیم دیننا كأداء العبادات مثل: ( الصالة، الصوم، الصدقة...).یحثك والدك باإل -

  نضباط داخل الثانویة.إلیحثك والدك با -

  یهتم والدك بصحتك. -

أما العبارات التي تشیر إلى وجود دور متوسط ألسلوب الحوار الذي ینتهجه األب في     

  الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف، وكان في مقدمتها العبارات:

  ة.یحثك والدك على التواصل مع األساتذة لحل مشكالتك بالثانوی -

یوفر والدك لك الجو المناسب لممارسة هوایاتك المفضلة (ممارسة الریاضة، اإلشتراك في  -

  النوادي...).

  یهتم والدك باإلتصال المستمر بالثانویة. -

  یهتم والدك بمعرفة فیما تنفق مصروفك الیومي. -

األم  دهالذي تعتم هتماماالسلوب متوسط اجابات المبحوثین حول " أل في حین یتضح من   

) 2.41دور فعال في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف" الذي بلغ (

سلوب ین المبحوثین على وجود دور قوي ألاق بــــاك اتفــــ)؛ أن هن0.67وبانحراف معیاري (

اهتمام األم دور فعال للحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف، وكان على 

  العبارات المرتبة التالیة:رأسها 

  تهتم والدتك بصحتك. -

  الصالة، الصوم، الصدقة...).لیم دیننا كأداء العبادات مثل: (لتزام بتعاتحثك والدتك باإل -

السب، الشتم، التدخین، المقبولة اجتماعیا مثل: (تنهاك والدتك عن السلوكیات غیر  -

  الغش...) السرقة، الكذب،

  لى المنزل.إدحول تهتم والدتك بوقت ال -

أما العبارات التي تشیر إلى وجود دور متوسط ألسلوب العدل الذي تعتمده األم في الحد     

  من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف، وكان في مقدمتها العبارات:

توفر والدتك لك الجو المناسب لممارسة هوایاتك المفضلة (ممارسة الریاضة، اإلشتراك في  -

  لنوادي...).ا
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  تحثك والدتك على التواصل مع األساتذة لحل مشكالتك بالثانویة. -

  تهتم والدتك بمعرفة فیما تنفق مصروفك الیومي. -

  تهتم والدتك باإلتصال المستمر بالثانویة. -

وهذا ما یعبر عن وجود وبناء على ما سبق، یمكننا القول، أن الفرضیة الثالثة محققة؛      

الوالدین دور فعال في الحد من ظاهرة العنف لدى  الذي یعتمده هتماماالسلوب دوري قوي أل

  التالمیذ الممارسین للعنف.

جاء في  هذه النتیجة تحقق الهدف الثالث من أهداف الدراسة الحالیة، وتتفق مع ما     

ب لدى الناشئة، فهي تهذیسالمیة وسیلة لغرس القیم تعد العبادات اإلاإلطار النظري، إذ 

اد المساجد من ــــبن المراهق الذي یعتاجه مصـــاعب الحیــــاة، فاإلة للنفس لتو ـــتربیللخلق و 

ذا تسنى لهذا بیه هو إبن تأصلت في نفسه األخالق الحمیدة، وإ مر أبویه و و من توجیه أذاته، 

تینة، ق الذي یعتاد المساجد من یوجهه ویعلمه ویقوم على تربیته األسس اإلسالمیة المالمراه

ولیاء مع صحبة المسجد، فالشك وحینما یتعاون ویتضافر توجیه األالمبادئ الخلقیة القویمة، و 

  .هـــخالقأا على توازن ـیظل دائما محافظأن المراهق ینصلح حاله، ویستقیم سلوكه، و 

، فیما لیه من نتائجإمن خالل ما توصلت  "خیرة خالدي"دراسة  مع تتفق الدراسة الحالیةو     

      1."المعامالتة الدینیة الخلقیة في المقررات و االهتمام بالتربیص "یخ

وهي في ثر عظیم في تهذیب النفس، أففي الصالة تربیة شاملة على القیم الخلقیة، وذات     

 ن تعلمأم مثال الصوم تربیة لضبط النفس؛ فعلى األفي جوهرها تنهى عن الفحشاء والمنكر، و 

ادئ الصحیحة للصیام، حتى یصبح اإلبن لدیه اقتناع تام بأن و البنت على المبأبن اإل

الشراب، هكذا هناك عبادات كثیرة الصیام تهذیب وضبط للنفس، ولیس اإلمتناع عن الطعام و 

ا یصل سن ــــداءها عندمأن ــــیحســــا، و اد علیهـــــن منذ صغره لیعتــــبأن یتعلمهــــا اإلیجب 

دعمهم لتشجیع على التبرع على الفقراء والمساكین و االخیر، و ي نفاق فالبلوغ، ومنها اإل

  ومواساتهم عند الحاجة.

                                                 
    .287، ص، مرجع سبق ذكره ،خیرة خالدي - 1
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الحة تلعب دورا كبیرا في تخلق اإلبن باألخالق ن القدوة الصالباحثة أ وعلیه ترى     

  ذا إاح ـــــنما یتم بنجإة منذ صغره، ــــسالمیالفاضلة، فتمسك اإلبن بالقیم األخالقیة والعبادات اإل

القدوة في التربیة هي من أنجع الوسائل كان بتلك المبادئ ویشجعها علیه، و ان والدیه یتمسك

وتكوینه نفسیا واجتماعیا، ذلك ألن المربي هو المثل األعلى  عداد الولد خلقیا،إالمؤثرة في 

بل تتطبع في یحاكیه خلقیا، ة في عین الولد، یقلده سلوكیا، و سرة الصالحفي نظر اإلبن، واأل

وصورته القولیة والفعلیة والحسیة والمعنویة، وال یستطیع األولیاء دعوة األبناء حساسه سه وإ نف

أولیائهم، فهم بناء ذلك في سلوك إذا لم یرى األلى اتباع نمط معین من السلوك ینهونهم عنه إ

النماذج بنائهم بتقدیم ، والحسنة ألمثلهم، ولذا فاهتمام الوالدین بتقدیم القدوة الطیبةقدوتهم و 

واعد السلوكیة الدینیة، ودعوة القیبة، من خالل احترام اآلباء واألمهات للقیم و السلوكیة الط

  هتداء بها دائما. ء لإلبنااأل

ایا هامة مثل قضیة التنشئة اإلجتماعیة، فالتنشئة ومن ثم نجد "دوركایم" ركز على قض    

ا التي تؤهل األطفال أو الصغار عند دوركایم تعتبر جزء أساسي من عملیات التربیة ذاته

على اكتساب العادات والتقالید والسلوكیات ونسق القیم والمعاییر من األجیال الراشدة أو 

  1الكبار ومن خالل األسرة والمؤسسات اإلجتماعیة األخرى.

وفي هذا الصدد یعرف "بارسونز" التنشئة اإلجتماعیة بأنه: "عملیة تعلیم تعتمد على التلقین   

محاكاة والتوحد من األنماط العقلیة والعاطفیة واألخالقیة عند الطفل والراشد، وهي عملیة وال

   2مستمرة ال نهایة لها."

ومن ناحیة أخرى ناقش "بارسونز" العالقة المتبادلة بین عملیة التنشئة اإلجتماعیة ودور      

   3الموجود في المجتمع ككل. األسرة، ودور العبادة وعالقتهم جمیعا بالنظام التربوي والتعلیمي

ونرى مما سبق أن المنطلق في اهتمام األولیاء بأبنائهم یكمن في إیالء أهمیة وعنایة      

خاصة بصحة األبناء؛ اذ أن النتائج الموضحة من خالل إجابات المبحوثین تؤكد ذلك، 

على عكس وعلى وجه الخصوص تبین أن اهتمام األم بصحة األبناء تصدر المرتبة األولى 

                                                 
 .172عبد اهللا محمد عبد الرحمن، مرجع سبق ذكره، ص  -1
 .68خلیل عبد الرحمن المعایطة، علم النفس اإلجتماعي، مرجع سبق ذكره، ص  -2
 .179، 178ص ص المرجع نفسه،  -3
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األب الذي احتل المرتبة الرابعة، وهذا إن دل انما یدل على األم  تسهر على تربیة اإلبن 

ن الصحة بأن ال یتهاونوا بالجانب الصحي لألبناء، أل والمحافظة على صحته منذ الصغرـ

د من التدقیق بالعنایة بالصحة، لذلك الب نسان، أساسي ومهم جدا في حیاة اإلجانب 

ینشؤونهم على  أكبر خدمة في حیاتهم ووالدهم یقدما لهم أحین یعتنیان بصحة الوالدان و 

فطار ماء، النوم الجید، تناول وجبة اإلعادات صحیة سلیمة مثل: تناول المزید من ال

فة ...، خاصــــة فــــي مرحلة المراهقــــة ة، الحفاظ على النظاـــالصباحیة، تجنب الوجبات السریع

سالیب أثار السلبیة التي قد تنتج جراء سلیم، لیظلوا بعیدا عن كل اآلهم نمو ى یتم نمو ــــحت

  ثناء هذه المرحلة.أخاطئة 

طار النظري للدراسة الراهنة، فیما إلیه في اإلشرنا أیتفق مضمون هذه العبارة مع ما و     

لكي ینمو الطفل نموا متكامال البد من اشباع حاجاته " یخص اشباع حاجاته الصحیة:

ي، وهو في حاجة المسكن الصحإلى الغذاء الصحي الكامل و الصحیة، فهو مثال في حاجة 

  1"ختالط بغیره من المرض.إلى وقایته من األمراض والعدوى ومن اإل

و النفسیة أالصحة العقلیة  فإننسان، دا في حیاة اإلواذا كانت الصحة البدنیة مهمة ج    

    بدأ نمو تطور الصحة النفسیة من سن الرضاعة یفي كل مرحلة من مراحل الحیاة، و  مهمة

  ات ـــبنائهم من بعض الصعوبأحیان یحمي الوالدین أغلب األیستمر حتى سن المراهقة، وفي و 

بناء تواجههم ظروف صعبة یصعب علیهم التأقلم معها مثل لما األالتي تعترضهم، خاصة 

  اة المتغیرة.وضاع الحیأو طالق والدیهم وغیرها من أوفاة شخص قریب، 

ولها صلة قویة بالصحة و النفسیة هي جزء ال یتجزأ من الصحة، أفالصحة العقلیة     

نسان، أو كیف یتصرف لمواجهة سیة هي الطریقة التي یفكر بها اإلالصحة النفالبدنیة، و 

الضغوط العدیدة والتواصل مع  نسان معیة؛ فهي تؤثر على كیفیة تعامل اإلالمواقف الحیات

  ن و اتخاذ القرارات.خریاآل

وفي نفس السیاق وبخصوص دور أسلوب اهتمام الوالدین في الحد من العنف المدرسي،     

نرى أنهم ركزوا على أسلوب النهي عن السلوكیات غیر المقبولة اجتماعیا كالكذب، السرقة 

                                                 
   .119، 118 سبق ذكره،  ص ص محمد فتحي فرج الزلیتني، مرجع -1
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ة بین القبیحة المنتشر  توجد في مجتمعاتنا السلوكیاتإذ  التدخین، الغش...، ،السب، الشتم

، والتي تعد في نظر اإلسالم من أقبح السلوكیات التي یجب علینا أن نالحظها في المراهقین

ویصبح من الصعب وقبل أن یشبوا علیها  قویمها وعالجها في الوقت المبكر،أبنائنا لنقوم بت

، ألن تأدیب األطفال في صغرهم ، وتعلیمهم األخالق الحمیدة من أنجح مقاومتها وعالجها

  التربیة السلیمة.طرق 

فالعائلة هي مكان للتعلم التي تسمح للطفل باكتساب نسق من التصورات والسلوكات     

الضروریة لغایة اإلندماج اإلجتماعي، كما أن التنشئة اإلجتماعیة ال تتوقف عند العائلة ألن 

  1الطفل ینتقل إلى مرحلة أخرى التي تلعب دورا أساسیا، في التكوین اإلجتماعي.

وفي هذا الشأن تظهر لنا قضیة التنشئة اإلجتماعیة كأحد القضایا الهامة التي أثارها     

بارسونز في إطار اهتمامه بعلم اجتماع التربیة، حیث تصور بارسونز نفس تصورات دوركایم 

من ناحیة العالقة المتبادلة بین التنشئة اإلجتماعیة وعملیة الضبط اإلجتماعي، والعمل على 

  2كامل بین األفراد والجماعات.تحقیق الت

  اإلبنحیث تعلم  ،Social controlاذ تلعب األسرة دورا هاما في الضبط اإلجتماعي    

الطفل المعاییر األخالقیة ألسرته،  بیتشر و . الصواب من الخطأله ح السلوك المقبول، وتوض

 3سلوكهم، األمانة، الجشع، العنف...الخ

لتي تعاني من مشكالت ؛ أن المؤسسات اةث التربویو البحالعدید من  لقد أوضحتو     

وأن مشكلة  أكثر عرضة لمشكالت العنف والجریمة،باط المدرسي، كانت تتعلق بالالنض

سط والثــــانوي، مقارنــــة بمشكالت و ـــعلیم المتــــات التــــي مؤسســــرة فــــباط تنتشر بكثالالنض

باط ارتباطا وثیقا ارتبطت مشكالت عدم اإلنضقد ائیة، و الالنضبــــاط فــــي المدارس اإلبتد

اط لدى ــــبأكثر مشكالت الالنضة؛ ولعل من ــــات التربویـــي المؤسســــبمعدل وقوع العنف ف

اعهم عن ــــانقطــــــــا؛ تــــأخر التالمیذ عن الدراســــة وغیــــابهم بدون مبرر، و المیذ شیوعـــالت

                                                 

Akoun (André) et Ansrt (pierre), Dictionnaire de sociologie,collection dictionnaire le robert/ seuil, paris, 1999, 
1

      

p 481  
 .179، 178عبد اهللا عبد الرحمن، مرجع سبق ذكره، ص ص  - 2
   .34، ص 2008 سكندریة،، دار المعرفة الجامعیة، اإلعائليدراسات في علم االجتماع ال ،خرونآرشاد غنیم و  -3
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د لألســـاتذة، ان المتعمــــالعصیــا، التدخین، الغش، تخریب ممتلكات المؤسســـة، ـة نهائیـــالدراس

كل بصفة عامة أسلحة بیضاء للمؤسسة إلى غیر ذلك من السلوكیات الالسویة، و ار ــــاحضو 

  للمؤسسة. سلوك یتنافى مع النظام الداخلي

من المفاهیم المرتبطة اط: "" أن مفهوم الالنضبمیمة منیر جادو"أفي هذا الصدد؛ تذكر و     

   نها مرادفة له، ما عرف حدیثا، بعدم أبالعنف المدرسي، ارتباطا وثیقا، حیث یرى البعض 

طلح تم التعارف علیه حدیثا في وهو مص ؛ Non discipline باطالمدرسي أو الالنضباط اإلنض

  1"و التعلیم المدرسي.أوساط التربویة، فیما یتعلق بالتربیة األ

ألولیاء دور رئیسي وفعال في تعدیل سلوك التلمیذ وتحقیق ن لأمن هنا یتضح و     

إطار ساسیة تمارس الضبط في أسرة هیئة أن األباط داخل الثانویة، على اعتبار اإلنض

یجابیة و حفیزهم على القیام بالسلوكیات اإلناثا، لتعملیة التنشئة اإلجتماعیة ألفرادها، ذكورا وإ 

حقیق أكبر قدر من التعاون لتاإلنضباط الصفي، و  نفس، والنظام وعلى ضبط ال تعویدهم

  باط.إلیجاد مناخ تربوي مشجع على اإلنضالمؤسسة التربویة بین األسرة و 

فاألسرة تؤثر في تربیة الناشئة باهتمامها بهم ومتابعة كل سلوكیاتهم، خاصة وأننا نعلم أن األبناء       

نفصال عن اإل نفسهم، وتزداد رغبتهم إلى اإلستقاللیة ولمراهقة تزداد ثقتهم بأفي مرحلة ا

من  صدقاء أكثرا تنموا داخلهم رغبة عارمة في اإلنتماء لمجموعات األاألهل، وكثیرا م

بناء في یهات الدائمة، التي یراها بعض األالتوجانتمائهم ألفراد األسرة، حیث التعلیمات و 

الخالف التي تحدث في كثیر من  هم مظاهرأ منأحیان كثیرة قیودا تحجم رغبتهم وحریتهم. و 

بناء المراهقین؛ هو مدى تقبلهم لتأخر األبناء عن الدخول للمنزل األحیان بین األولیاء واأل

  أو ارب ـــــــــزل سواء عند األقـــارج المنــــــائهم خـــــرة مبیت أبنــــــل األهل فكرة لفكـــــال، أو عدم تقبـــلی

لكترونیة الخاصة؛ مما تجعلهم انتشرت في اآلونة األخیرة بعض األلعاب اإلاألصدقاء؛ اذ 

  یفضلون المبیت في منزل أحدهم.

باب المراهق لى ساعة متأخرة من اللیل للشإصبحت مشكلة السهر خارج البیت أوهكذا      

 واألمهات یعترضوا ویحذروا من مبیت أبنائهم وبناتهم خارجباء اآلهل، و معظم تقلق األ

                                                 
   .100 أمیمة منیر جادو، مرجع سبق ذكره، ص -1
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ب غائبا عن أبنائهم خصوصا عندما یكون األمهات بشكل خاص على المنزل، وقلق األ

هلهم مشكلة تعرفهم على أجهون مع االبیت بداعي السفر للعمل، مجموعة من المراهقین یو 

معظمهم من العمر نفسه، یسهرون حین ینام الناس وینامون حین األفراد و  مجموعة من

شباب مدمنة سهر تجد في متعتها وراحتها، ناهیك أن هذه یستیقظون، هذه حال كثیر من ال

ادة معرضة لالنحراف بطریقة ما، وبالتالي فإن تأثیرها سیكون الفئة دون أدنى شك تكون ع

  بي على مجتمعها و ستصبح موضع ایذاء اجتماعي.سل

 بناء هي حجر الزاویة فيما سبق؛ نستشف أن عالقة اآلباء واألمهات باألتأسیسا على    

الثقة، ومصادقة األبناء، المراقبة و تقوم العالقة بینهم على التفهم والحب و سرة، فالبد أن أأي 

  ات، حتى یستطیع ـــالمشاحنبعید ال بغرض السیطرة، ال علــى األوامر والنواهـــي و ابعة من ـــالمت

وقت الدخول ة كاملة عن مراقبة ولیاء مسؤولون مسؤولیالتصرف، فاأل ولیاء التوجیه وحسناأل

ا بطریقة سلیمة، بحیث ال یشعر عدم التأخر لیال، لكن البد من معالجتهإلى المنزل و بناء لأل

ة ــــاء المراهقین بطریقـــبناإلبن المراهق أنه مراقب ومقید؛ وبالتالـــي بدال من مراقبــــة األ

والنقاش أفضل من  جدیدة معهم مبنیة على التواصل والحوار اشرة، البد من بناء عالقةـــمب

  أسلوب المنع والعقاب والسیطرة والتحكم.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 حلیل البیانات ومناقشة النتائجوت عرض                     الفصل السادس           

 

401 

 

  الرابعة: الجزئیة لفرضیةمناقشة نتائج ا -3-4

  الرابعة: الجزئیة لفرضیةانتائج ): یبین 37جدول رقم(

  األم  األب

رقم 

  العبارة

المتوسط 

  الحسابي

درجة 

  الموافقة

المتوسط 

الحسابي 

  العام

االنحراف 

العیاري 

  العام

درجة 

الموافقة 

  العامة

رقم 

  العبارة

المتوسط 

  الحسابي

درجة 

  الموافقة

المتوسط 

الحسابي 

  العام

االنحراف 

العیاري 

  العام

درجة 

الموافقة 

  العامة

44 ،

47 ،

48 ،

49 ،

53 ،

54  

 )2.39- 

2.61(  
  دائما

  أحیانا  0.72  2.25

44 ،

46 ،

47 ،

48 ،

49 ،

50  ،

53 ،54  

)2.34

-

2.66(  

  دائما

، 45  أحیانا  0.71  2.30

46 ،

50 ،

51 ،

52 ،

55 ،

56.  

)1.69 -

2.26(  
  أحیانا

45 ،

51 ،

52 ،

55 ،

56.  

)1.76

-

2.23(  

  أحیانا

  أبدا  /  /  أبدا  /  /

  : اعداد الباحثةالمصدر

دور  داخل األسرة لوالدینالذي یعتمده ا العقابنص الفرضیة الرابعة: "ألسلوب الثواب و     

  .ى التالمیذ الممارسین لهنف لدفعال في الحد من ظاهرة الع

سلوب الثواب و ؛ أن درجة موافقة المبحوثین على:" أل)37یتضح من قراءة الجدول رقم (    

نف لدى التالمیذ الممارسین ألب دور فعال في الحد من ظاهرة العالذي یعتمده ا العقاب

)؛ 0.72) وبانحراف معیاري بلغ (2.25"، جاءت متوسطة؛ إذ بلغ المتوسط العام (للعنف

  :جابات المبحوثین ما بینوثین وتشتتها، وتراوحت إمما یدل على عدم تركز إجابات المبح
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تصور التالمیذ الممارسین للعنف )، أي ما بین المنخفضة والمرتفعة، و 1.69-2.61(  

  نحوها، فحصلت العبارة: 

أعلى مة و ها من والدك"، على أعلى قیعند ارتكابك لسلوك غیر مرغوب فیه تتلقى توجی" -

  ).2.61) لصالح القائلین دائما و بمتوسط حسابي بلغ (%63.4نسبة قدرت بـ: (

عند ارتكابك لسلوك غیر مرغوب فیه یضربك والدك". في حین عادت أقل قیمة للعبارة: "   

)، وهذه 1.69) لصالح القائلین دائما، و بمتوسط حسابي قدر بـ: (%17.4بنسبة قدرت بـ: (

 في الحد من ظاهرة العنف متوسطالعقاب لألب دور "ألسلوب الثواب و  أن: لىإالنتائج تشیر 

وكانت العبارات التي دلت على ذلك  حسب وجهة نظرهم،لدى التالمیذ الممارسین للعنف "، 

  بالترتیب كاآلتي:

  ذا ارتكبت خطأ، یناقش والدك معك الموقف على انفراد.إ -

وریة بالمدح أو الثناء:( ابتسامة، عناق، هدیة، یكافئك والدك على تدارك أخطائك بإثابة ف -

  مناسبة، مشاركة في رحلة مدرسیة...).

  یعاقبك والدك بعد حدوث الخطأ مباشرة. -

  عذار على أخطاء وقعت منكیلتمس والدك لك األ -

  رتكابك لسلوك غیر مرغوب فیه تواجه بالحرمان من شيء تحبه.اعند  -

  غیر محبب. یتجاهلك والدك عندما تسلك سلوكا -

  عند ارتكابك لسلوك غیر مرغوب فیه یضربك والدك. -

وجود دور قوي ألسلوب الثواب والعقاب لألب في الحد من  على تالعبارات التي دلأما     

  بالترتیب كاآلتي:أعلى القیم  ظاهرة العنف لدى التالمید الممارسین للعنف

  ن والدك.عند ارتكابك لسلوك غیر مرغوب فیه تتلقى توجیها م -

  یمدحك والدك عند القیام بسلوك حسن أمام الناس مما یعزز ثقتك بنفسك. -

  یكافئك والدك عندما تحرز نجاحا في دراستك. -

  یتدخل والدك في حل مشكالتك فور حدوثها. -



 

 حلیل البیانات ومناقشة النتائجوت عرض                     الفصل السادس           

 

403 

 

أن درجة موافقة حصائیة للجدول أعاله؛ ا یتضح أیضا من نتائج القراءة اإلكم     

  ألم دور فعال في الحد من ظاهرة الذي تعتمده ا العقابالثواب و  المبحوثین على: "ألسلوب

) و 2.30( العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف"، جاءت متوسطة؛ إذ بلغ المتوسط العام

ات المبحوثین وتشتتها، ــــابـــ)؛ مما یدل على عدم تركز اج0.71بانحراف معیاري قدر بـ: (  

)، أي ما بین المنخفضة و المرتفعة، و 2.66-1.76ن ( وتراوحت اجابات المبحوثین ما بی

  تصور التالمیذ الممارسین للعنف نحوها، فحصلت العبارة:

تمدحك والدتك عند القیام بسلوك بسلوك حسن أمام الناس مما تعزز ثقتك بنفسك."، على " -

  .)2.66بمتوسط حسابي قدر بـ: () لصالح القائلین دائما و %72أعلى نسبة قدرت بـ: (

في حین عادت أقل قیمة للعبارة: " عند ارتكابك لسلوك غیر مرغوب فیه تضربك والدتك" 

)؛ وهذه 1.76بمتوسط حسابي قدر بـ: () لصالح القائلین دائما و %21.7بنسبة قدرت بـ: (

ألم دور متوسط في الحد من الذي تعتمده ا العقابلنتائج تشیر الى أن: "ألسلوب الثواب و ا

حسب وجهة نظرهم، وكانت العبارات التي  التالمیذ الممارسین للعنف" ظاهرة العنف لدى

  دلت على ذلك بالترتیب اآلتي:

  تعاقبك والدتك بعد حدوث الخطأ مباشرة. -

  عذار على أخطاء وقعت منكتلتمس والدتك لك األ -

  عند ارتكابك لسلوك غیر مرغوب فیه تواجه من الحرمان من شيء تحبه. -

  عندما تسلك سلوكا غیر محبب.تتجاهلك والدتك  -

  عند ارتكابك لسلوك غیر مرغوب فیه تضربك والدتك. -

وجود دور قوي ألسلوب الثواب والعقاب لألم في الحد من  على تالعبارات التي دلأما     

  بالترتیب كاآلتي:أعلى القیم  ظاهرة العنف لدى التالمید الممارسین للعنف

  حسن أمام الناس مما تعزز ثقتك بنفسك. تمدحك والدتك عند القیام بسلوك -

  عند ارتكابك لسلوك غیر مرغوب فیه تتلقى توجیها من والدتك. -

  تتدخل والدتك في حل مشكالتك فور حدوثها. -

  تكافئك والدتك عندما تحرز نجاحا في دراستك. -
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ر عن هذا ما یعبوبناء على ما سبق، یمكن القول أن الفرضیة الرابعة محققة نسبیا؛ و     

لوالدین في الحد من ظاهرة العنف الذي یعتمده ا العقابوب الثواب و سلوجود دور متوسط أل

  لدى التالمیذ الممارسین للعنف.

من أسالیب التنشئة اإلجتماعیة اإلیجابیة التي یمكن أن تعتمدها األسرة في تنشئة أبنائها     

قاب في عملیة التنشئة. فالتعلم عند اعتماد المربي األب أو األم أو كالهما صیغ الثواب والع

اإلبن یكون سریعا وفاعال إذا اعتمد المربي صیغ الثواب عند قیام اإلبن بالسلوك الجید 

كنجاحه في االمتحانات أو تعاونه مع األسرة أو المؤسسة التربویة أو صدقه في القول 

سة التربویة. وصیغ والعمل أو انجاز بعض المهام التي تناط به منة قبل األسرة أو المؤس

الثواب قد تعبر عن نفسها في عدة ممارسات كالمدح والثناء واإلطراء على اإلبن عند قیامه 

بالسلوك اإلیجابي أو تفضیله في المعاملة على األبناء اآلخرین أو شراء هدیة له لتشجیعه 

  على السلوك اإلیجابي والمرضي الذي قام به.

ب أو عقوق الوالدین أو األساتذة أو السرقة أو لمشین كالكذا قام اإلبن بالسلوك اأما إذ    

الرسوب في اإلمتحان واالختالط مع أبناء السوء والسهر خارج البیت مطوال لیال وعدم 

التعاون مع األسرة والمؤسسة التربویة وارتكاب بعض السلوكیات العدوانیة والعنیفة، فإن األب 

ب اإلیجابي المعتدل الذي یؤدي إلى اصالح مثال یجب أن یستخدم العقاب معه، العقا

  السلوكات غیر المرغوب فیها. 

باإلضافة إلى ذلك توجد بعض األمور تجب على المربي والوالدین قبل تنفیذ العقوبة     

  1وهي كالتالي:

تجنب القسوة والعقاب لتعدیل السلوك: األصل في معاملة الولد أن تكون باللین والرحمة،  -

 لوالدین على التوازن في تربیة األبناء بال قسوة أو عنف أو تدلیل.أي أن یعمل ا

ویجب أال تكون العقوبة ناشئة عن ثورة غضب وانفعال بالتصرف قام به االبن وعلى  -

 الوالدین في هذه الحالة أن یتحلوا بالصبر.
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معرفة الدافع للتصرف الخاطئ الذي صدر من الولد وكشف ما في ذهنه واإللمام  -

 روف المحیطة ومعرفة ما هو وراء سلوكه والتأني في ذلك حتى یعرف الدواء.بالظ

  أال یلجأ إلى العقوبة إال في أضیق الحدود وذلك حین ال تفلح القدوة وال تفلح الموعظة  -

  فالعقوبة لیست لكل شخص فقد یستغنى بالقدوة وبالموعظة فال یحتاج دائما إلى عقاب. 

في اإلطار النظري للدراسة الحالیة إلى التربیة المتوازنة التي  وفي السیاق نفسه أشرنا    

األبناء الذین ینشؤوا في أسر تستخدم األسلوب المتوازن أو عبر عنها عاطف أبو العید بقوله "

التي تتبع في معاملتها مع أبنائها أسلوب الرفق واللین؛ یشعرون باألمان والحب األسري 

ط داخل األسرة، ومع ذلك فهم ال یخافون كثیرا من ردود ویعرفون أن هناك قوانین وضواب

أفعال مبالغ فیها من قبل الوالدین وبالطبع فهم یجدون مساحة من الحریة للتفاعل مع الحیاة 

نحرافات ومظاهر العنف، عن اإل مما یؤدي إلى إبعاد األبناء 1واكتساب الخبرة منها.

وبفضل انتهاج الوالدین  ، كلهعلى تحمل المسؤولیةیكتسبون الثقة بالنفس وقوة اإلرادة والقدرة ف

األسلوب المتوازن یمكن أن تساهم في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ، واألسلوب 

  المتوازن یتضمن اتباع أسلوبي التشجیع والنصح واإلرشاد.

من مظاهر هذا األسلوب تقدیم بعض النصائح واإلرشادات والتوجیهات الصائبة     

تجعل هذه النصائح في شكل  وأن ال وعلى األسرة أن تهتم بشرح أسبابها وأهمیتها، ة،والسدید

وكل ما یتعلق بدراسته وأن  وخارجها، به داخل البیتیقوم  وذلك في كل ما أوامر ونواهي،

وذلك لكي نعوده على تحمل مسؤولیات اختیاراته  ،تقلل من التدخل في اختیار أصدقائه

ومن واجب األولیاء  بین یدیه وأن یحسن استخدامها، ىمسؤولیة عظمونعوده على أن الحریة 

"وعند تقدیم النصیحة ، أن یشرحوا سبب صدور هذه النصائح والمضار في حالة مخالفتها

قالل واإلحساس بالنضج تسن أن یكونا متفهمین لرغبته في اإلللمراهق یجب على الوالدی

أن یكونا مستعدین لتقبل فكرة  لذلك فعلیهما ،والرغبة في التجربة والتعلم من هذه التجارب

وهذا  2وتحمیل المراهق جزءا كبیرا من المسؤولیة لیتعلم من أخطائه وتجاربه. قالل،تساإل

فرقابة األسرة على تصرفاته لها أهمیة شدیدة في نجاح تنشئة  دون رقابة، هتركنالیعني أن 
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فمن المستحسن أن  ه إلى أخطائه،ولفت نظر "أما وقت تقدیم النصیحة للمراهق  المراهق.

وبذلك  ،یكون نصحنا له على انفراد كلما أمكن ودون تدخل من إخوانه أو زمالئه أو أقاربه

   1.نحفظ له كرامته لنجد منه استعدادا أكثر لتقبل النصیحة

مساعدة المراهق وتشجیعه على تنمیة مهاراته  أیضا من مظاهر التنشئة السلیمةو      

بتعاد عن كل إلا مفیدة ونافعة و استغالل طاقاته المختزنة وفراغه في أموروتحفیزه على 

فالمراهق محتاج إلى من یشجعه على إخراج  وكبت طموحاته، مظاهر التعسف والقسوة،

 آت المتمثلة ــــادي وبالمكافـــافعة وذلك من خالل تحفیزه بالتشجیع المـــطاقته في أشیاء مفیدة ون

الخ أو التشجیع المعنوي بالكلمة المشجعة التي تحفزه على اإلكثار من في نزهة أو هدیة...

  بذل كل جهد ناجح یؤدیه.

السلیمة تربیة الضمیر لدى المراهق، إذ یعتبر  األسریة ومن مظاهر التنشئة اإلجتماعیة     

فهو الوسیلة  جتماعي،أو الضبط من أرقى وسائل الضبط اإلالضمیر أو الرقیب الداخلي 

لنا ما الذي نعمله وما الذي تتركه فهو  وهو الذي یوعز ؛ة التي توجه سلوك األفرادالوحید

به من طباع  الذي یدفع الفرد للقیام بما یتماشى مع ما نؤمن به من قیم ومثل وما نتحلى

كل هذا الكالم الذي قیل  ض اختیارنا ودون أن یقوم أحد بمراقبتنا،حوعادات ویكون ذلك بم

ب األسرة أن تخلقه في أبنائها والمراهق على وجه الخصوص منذ عن الضمیر من واج

حداثة سنه حتى وٕان تعرض ألي ضغوط مهما كان نوعها فإنها لن تعمل على تغییر مساره 

  وذهنیته نحو أي سلوك خاطئ أو ممارسة سلبیة.

إن وجود ضمیر حي لدى المراهق یجعلنا نجزم ما قاطعا ونؤكد على أنه مهما كان      

وب المعاملة التي یتعرض لها المراهق داخل األسرة قاسیة أو مهملة أو متذبذبة أو حتى أسل

تجعل منه فردا سلبیا بل قد تجعل منه رجال أو لن سوف  أنها تتمیز بالتدلیل والحمایة الزائدة،

  .یتمیزان بالصالح في المجتمعإمرأة 

نا لبعض تعمن خالل مطالم بها اإللماكرها والتي حاولنا ذ تم مظاهر التيالإن جمیع      

والتي  ،بعض مظاهر التنشئة السلیمة أو التنشئة المعتدلة أو الدیمقراطیة إلبرازالمراجع 
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تصلح حسب رأي الباحثة لكل األزمنة ولجمیع المراحل العمریة من الطفولة إلى الشباب ولما 

یمكننا القول بأن مظاهر ولما كانت المراهقة هي الوحدة األساسیة للبحث ف ال إلى الشیخوخة،

أن  واألمهات ، فمن خالل هذا األسلوب یستطیع اآلباءكثیرة ومتنوعةاألسلوب الدیمقراطي 

یفسحوا صدورهم إلى ما یختلج داخل صدور أبنائهم المراهقین من أسئلة كثیرة قد تغمر هذه 

 تخویف والقسوة،هم أو یقفوا عند مجرد اللوم واإلنذار والو بدال من أن یصد المرحلة بالذات،

 لمناقشة الهادئة ا وتحن إلىوالتخویف وتلین من كل أنواع القسوة  فالفطرة اإلنسانیة تنفر

وقتهم أو في في وعلیهم أن یخففوا من فرض القیود التي عاشوها  ة والمحادثة الحسنة،یموالسل

 نمط حیاة أبنائهم الیوم.جیلهم التي قد ال تتناسب مع 

جتماعیة األسریة للحد من ظاهرة الوالدین أثناء عملیة التنشئة اإلو  ومن ثم على المربین   

، اإلعتماد على أسلوب الترغیب والترهیب، باعتباره من بین األسالیب العنف لدى التالمیذ

مراعاة الخطوات  الناجعة في تنشئة األبناء، وعلیه یجب على المربین بما فیهم الوالدین

  :ب والعقابة في منهج أسلوب الثواالتدریجی

  * اإلشارة إلى الخطأ بالتوجیه. 

  * اإلشارة إلى الخطأ بالمالطفة. 

  * اإلشارة إلى الخطأ بالتوبیخ. 

  * اإلشارة إلى الخطأ بإنزال العقوبة المناسبة لحجم الخطأ. 

، والهدف منه هو تقلیل أو إزالة السلوك غیر المقبول التصحیح الذاتي في تقویم السلوك*  

ح ما تم إفساده وتمرین الطفل على الفعل الصحیح، ویجب أن یكون من خالل إصال

  التصویب الذاتي فوریا أي بعد حدوث السلوك غیر المرغوب فیه مباشرة.

، من مالحظتنا الیومیة، أن كل سلوك یلقي استحسانا )أسلوب التدعیم والمكافأة (التعزیز* 

رر باستمرار حتى یصبح عادة شبه أو تشجیعا أو ینال مكافأة مادیة أو معنویة فإنه یتك

دائمة، ذلك التشجیع أو تلك المكافأة تسمى تعزیزا، أما السلوك الذي یلقي استحسانا وال ینال 

قبوال أو یتسبب في عقاب أو حرمان أو زجر فإنه غالبا ما یتوقف وهذا ما یسمى بظاهرة 

 "االنطفاء".
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ایماءات الوجه  -االهتمام -المدیح -یلالتقب -ومن صور المكافآت االجتماعیة ( االبتسامة  

اعطاء  -العناق...الخ)،  أما المكافآت المادیة ( شراء لعبة -المعبرة عن الرضا واالستحسان

  اصطحاب االبن إلى رحلة ترفیهیة ). -هدیة -نقود

، استخدام أسلوب الحرمان أثناء قیام الطفل بالسلوك السيء أسلوب الحرمان من المكافآت* 

  مباشرة.أو بعده 

، عندما تتجاهل األخطاء الصغیرة فإنك تشجع طفلك على أسلوب التجاهل أو عدم االنتباه* 

 التخلص منها وعدم تكرارها.

، العزل هو أسلوب إنساني وأقل قسوة من الضرب، ویستخدم أسلوب العزل أو الحجز* 

  أسلوب العزل أثناء قیام طفلك بالسلوك السيء أو بعده مباشرة. 

وفي النهایة إذا لم تفلح كل الوسائل السابقة رغم تكرارها والصبر علیها إلیقاف  ،الضرب* 

    1السلوك السيء ألبنائنا یأتي العقاب البدني.

وعلى العموم فالمربي یستخدم أسلوب الوعظ والنصیحة محاولة منه لتصحیح بعض    

   2السلوك الذي یرغب في تغییرها وقد یكون الوعظ فردیا أو جماعیا.

جتماعیة في المواقف اإلكیفیة ضبط سلوكه  اإلبنتقوم األسرة بتعلیم  بناء على ما سبق     

وبالتالي فإن الضمیر یحتوي عوامل  اإلبن،إقامة نسق الضمیر اإلیجابي في ذات  من أجل

الضبط الداخلیة هذه وتصبح جزءا أساسیا منه، ویوصف الضمیر بأنه حي عندما تكون 

أن یكون اإلبن اإلیجابیة، وأفضل أسلوب إلقامة نسق الضمیر في ذلك مكوناته من األنواع 

مط سلوكي مخالف للقیم ائهما، حیث ینبغي أال یقوم أحدهما أو كالهما بنــــالوالدین قدوة ألبن

  3جتماعیة.واآلداب اإل

الضبط بالقول: " رسمي عبد الملك رستمو  ناصر أحمد الخولدة،في نفس المنحى یذهب و     

جتماعي أو اعیة التي تكون نمطا من الضغط اإلجتماعي نسق من العالقات اإلجتماإل

جتماعیة والجماعات الذي تمارسه مختلف المجموعات اإل جتماعي الملزم،التوجیه اإل
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جتماعیة، والمجتمع ككل بجمیع أفراده للمحافظة على القواعد والمعاییر المتوارثة اإل

   1العام السائد في المجتمع. والمتعارف علیها... وكذلك مع النظام

جتماعیة هي من أنجع األسالیب، وهي سهلة جدا، وصعبة القدوة في التنشئة اإلأیضا     

جدا في ذات الوقت، فهي ال تتطلب علما كثیرا ومناهج معقدة وٕانما تتطلب التزاما صادقا من 

ت التي یكونها، إما أن ثم الصداقا اإلبناألفراد بما یدعون إلیه. " فالقدوة التي یقتدي بها 

  تبني المرء إن كانت صالحة أو تهدمه إن كانت شریرة.

وتعتمد القدوة على عنصرین هامین هما: التقلید والمحاكاة، واللذان یعتبران من آلیات   

 التفاعل االجتماعي، فاألطفال یقلدون عموما األكبر منهم إدراكا لخبرتهم الواسعة، ویرغبون 

االجتماعیة أما المحاكاة فهي عملیة استیعاب وتبني لمعتقدات الغیر في تمثیل أدوارهم 

وآراءهم أو أفعالهم دون مناقشة أو تحلیل أو نقد، حیث تغلب إرادة الخضوع لسلطة المتأثر 

  2بهم، سواء في األسرة أو خارجها.

وفي هذا الصدد یرى "بارسونز" أن سلوك الفرد اإلجتماعي ال یصدر من فراغ وال من    

عقله أو رغبته الذاتیة بل من تفاعله مع اآلخرین. حیث تلعب المؤسسة اإلجتماعیة ( األسرة، 

المدرسة، الجامعة، ووسائل اإلعالم...الخ ) الدور األساسي في تقنین تصرفاته مع اآلخرین، 

  3وحسب معاییرها وأنماطها وسماتها لیخرج "الفعل" على شكل تصرف منتظم وملتزم وموجه.

افلة القول أن للقدوة الحسنة أثر كبیر في نفس الطفل، إذ غالبا ما یمیل إلى تقلید ومن ن   

والدیه في أقوالهم وأفعالهم ومحاكاتهم في حركاتهم وسكناتهم. لذا یجب أن یكون الوالدان أسوة 

 صالحة ألبنائهم في فعل الخیر والتزم الصدق والوفاء واألمانة، من أجل أن یشب هؤالء 

  ى مثل هذه السجایا الحمیدة والخصال الفاضلة.األبناء عل
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  مناقشة نتائج الفرضیة العامة: -رابعا

  ): یبین نتائج الفرضیة العامة:  38جدول رقم (

  

  الوالدین  األم  األب

أسلوب 

  التنشئة

المتوسط 

الحسابي 

  العام

االنحراف 

المعیاري 

  العام

  الموافقة

  العامة 

المتوسط 

الحسابي 

  العام

االنحراف 

اري المعی

  العام

  الموافقة

  العامة

المتوسط 

الحسابي 

  العام

االنحراف 

المعیاري 

  العام

  الموافقة

  العامة

أسلوب 

  الحوار

  دائما  0.67  2.43  دائما  0.66  2.47  دائما  0.67  2.39

أسلوب 

  العدل

  دائما  0.66  2.50  دائما  0.65  2.52  دائما  0.67  2.48

أسلوب 

  االهتمام

  دائما  0.70  2.38  مادائ  0.67  2.41  دائما  0.73  2.36

أسلوب 

الثواب 

  والعقاب

  أحیانا  0.71  2.28  أحیانا  0.71  2.30  أحیانا  0.72  2.25

  األسلوب الدیمقراطي

  

2.39  

  

0.68 

  

 دائما

  

  : من إعداد الباحثةالمصدر

نص الفرضیة العامة: "یساهم األسلوب الدیمقراطي للوالدین داخل األسرة بفعالیة في الحد     

  نف لدى التالمیذ الممارسین له".من ظاهرة الع

یتضح من قراءة الجدول أعاله أن المبحوثین موافقین على إتباع والدیهم، أسلوب الحوار        

وتؤكد هذه النتیجة أن هناك دور فعال ألسلوب  2.43في تعاملهم معهم وذلك بمتوسط 

  الممارسین للعنف. الحوار الذي یعتمده الوالدین في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ
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) یظهر لنا أن هناك دور فعال ألسلوب العدل الذي یعتمده  38وبالنظر إلى الجدول (    

الوالدین في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف، من حیث إجابات 

  .2.50المبحوثین "دائما" بمتوسط حسابي 

الحسابي إلجابات المبحوثین على إتباع ) أن المتوسط 38كما تبین نتائج الجدول رقم (   

وهو یشیر إلى فئة دائما، وهذا یعني أن هناك  2.38الوالدین أسلوب االهتمام مع أبنائهم بلغ 

دورا فعاال ألسلوب اهتمام الوالدین في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین 

  للعنف.

أن المتوسط إلجابات المبحوثین إلتباع  ) یتضح لنا 38وبالنظر إلى نتائج الجدول رقم (    

، وهذا یبین أن هناك دور متوسط 2.28الوالدین أحیانا ألسلوب الثواب والعقاب قد بلغ 

  ألسلوب الثواب والعقاب للوالدین في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ.

من بناء على ما سیق ومن من خالل النتائج الموضحة أعاله یتضح أن المبحوثین     

التالمیذ الممارسین للعنف موافقین على أن والدیهم دائما یمارسون األسلوب الدیمقراطي للحد 

) وهو متوسط یقع في الفئة 3من  2.39من ظاهرة العنف لدى التالمیذ بمتوسط حسابي (

  ). 3إلى  2.34الثالثة من فئات مقیاس لیكرت الثالثي (من 

ولذا  م بالعدل والمساواة وعدم فرض الرأي...الخ،أسلوب یتس فاألسلوب الدیمقراطي هو     

عدة  ،وغیره فإننا نجد في الكثیر من أدبیات علم النفس واالجتماع وعلم النفس االجتماعي

  مسمیات له فهو األسلوب السوي أو المعتدل، أو المتوازن أو الوسطي. 

المكانة المتساویة "منح  ولقد عرف األسلوب الدیمقراطي في التنشئة األسریة على أنه    

ة وحق إبداء الرأي والمناقشة الحرة واستقالل الجمیع أفراد األسرة من حیث الحریة والمساو 

   1الشخصیة والمكانة المتساویة بین األطفال دون تفرقة."

إن هذا األسلوب یعتمد على العقالنیة والوسطیة والتوازن في الصرامة والجد واللین في     

لك تحاشي التذبذب تقبل الفعلي لهم "وتحاشي القسوة الزائدة والتدلیل الزائد وكذتنشئة األبناء وال

                                                 
   .249،ص1995دار المعرفة الجامعیة،االسكندریة، األسرة والحیاة العائلیة، سناء الخولي، -1
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 بحیث ال ن والتوسط في اشباع حاجات الطفل الجسمیة والنفسیة والمعنویة،یبین الشدة والل

 بحیث یتعود على قدر من الفشل  اع،ــــى اإلفراط في اإلشبـــیعاني من الحرمان وال یتعود عل

كما یمتاز بوجود تفاهم بین األب واألم على  تعطیه كل یرید، ك ألن الحیاة الواإلحباط وذل

  1أسلوب التربیة.

بل یمتد إلى مرحلة المراهقة  إن أسلوب الدیمقراطیة لیس حكرا على مرحلة الطفولة،    

أنها مرحلة حساسة  سابقةولما كانت المراهقة كما ذكرنا في فصول  وباقي المراحل األخرى،

ثم تلیها  أوال، ف المراهق من تغیرات سریعة تتم على المستوى الجسمي(البیولوجي)تنكلما ی

  كل  على المستوى النفسي (االبسیكولوجي) وعلى المستوى االجتماعي (السوسیولوجي)...الخ،

بنوع خاص من المعاملة  تهاهالتغیرات تستلزم على الراشدین أو الوالدین باألحرى مجابهذه 

المرحلة بیسر وسهولة تامة دون انحرافات اجتماعیة أو اختالالت نفسیة  هذه حتى یجتاز

  ولعل من أهم مظاهر هذا األسلوب:

اآلباء واألبناء القائمة  ینیحرص األسلوب الدیمقراطي على قیام عالقة أسریة جیدة ب -

ولعل أول مبدأ من مبادئ الدیمقراطیة  أساسا على الحب والحنان والعطف المتبادل،

احترام رأي المراهق  واألمهات لذا من واجب اآلباء روفة هو احترام الرأي اآلخر،المع

ووجهات نظره في العدید من المسائل والمواقف الخاصة بهم وكذلك الخاصة بشؤون األسرة 

ولهم كذلك رأیهم الخاص  "باعتبار أن لهم كیانهم الخاص بهم وشخصیاتهم المستقلة، كلها.

الخاصة وبما یدور حولهم في بیئتهم ومجتمعهم  ما یتعلق بشؤونهمووجهة نظرهم الخاصة فی

وأن یستمعوا لوجهة  ویقللوا من فرض القیود علیهم، استقاللیتهم، فیحترموا كیانهم ویعززوا

نظرهم وآرائهم بكل جدیة واهتمام مراعین في ذلك مبدأ اختالف الرأي ال یفسد للود قضیة، 

           2استخدام العقل والمنطق ولیس بطریقة الفرض واإلكراه."وأنه یمكن التوفیق بین الطرفین ب

إن احترام رأي المراهق أمر مهم ألنه أصبح في مرحلة الراشدین ولعل ما نستشفه أحیانا      

 على رأي والدیه، أن رأي المراهق في بعض األحیان یكون صائبا، من الواقع االجتماعي،

أي داخل األسرة یعود المراهق على احترام آراء اآلخرین ویبقى أن نشیر إلى أن احترام الر 

                                                 
   186.1ص النفسیة للطفل والمراهق،عبد الرحمن العیسوي،التربیة  -1

   .11،12ص ص، ،2000دار الفكر العربي،عمان، ،تربیة المراهقین محمد عبد الرحیم عدس، - 2
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كما یوفر  كما یساعده على تحقیق التدرج في االستقاللیة من إشراف األسرة علیه، خارجها،

وٕاعطاء فرص إبداء الرأي وطرح أهم القضایا التي  التعبیر حریة لألبناء  هذا المبدأ التربوي

  شغلته.

قیمة حضاریة   یعد الذي الحوار، وتجلیاته یمقراطيألسلوب الدامظاهر أهم  من     

وتعدیل سلوك الناشئة نحو األفضل، "ویتضمن هذا األسلوب  لإلقناعوأحسن وسیلة   وٕانسانیة

استخدام األسلوب المنطقي حیث یشرح األهل للطفل خطأه ویتناقشون معه في طرق تعدیل 

 منها واألسریة، الیومیة رستهم التربویةفي مماأن یتمسكوا به  ألولیاءومن المفید ل 1السلوك"،

فهو من ناحیة یخلق التفاعل الدائم بین حتى یصبح عادة من العادات المتأصلة فیهم، 

كما أنه یزیل الغموض ویوصل إلى كشف بعض الحقائق  الطرفین أو األطراف المتحاورة،

حوار "من أحسن الوسائل ویعد ال الغائبة عن ذهن األولیاء المتعلقة بحیاة أبنائهم المراهقین،

ألن الحوار  ،الموصولة إلى اإلقناع وتغییر االتجاه الذي یدفع إلى تعدیل السلوك إلى األحسن

ترویض للنفوس على قبول النقد واحترام آراء اآلخرین وتتجلى أهمیته في دعم النمو النفسي 

لى أنه وسیلة إضافة إة، المشاعر العدائیمن مشاعر الكبت وتحریر النفس من خفیف والت

ومن المهم أـن یلتزما الوالدین العدالة في  2بنائیة عالجیة في حل الكثیر من المشكالت."

معاملة أبنائهما باألسلوب نفسه من غیر تمییز أو انحیاز ألحد على أساس الجنس أو 

الترتیب، أو تفضیل بعضهم على بعض في المعامالت، فهذا شأنه أن یخلق الكره والبغضاء 

  إلخوة.  بین ا

ب واألم معا، تتمثل ي األعنإذا قلنا الوالدین فن إن مهمة الوالدین في هذه المرحلة الحرجة،    

اء لما یعرضه علیهم أبنائهم بكل عنایة واهتمام وأن یأخذوا ما یقولونه على غدوما في اإلص

هجم م الحوار عن نوع من العطف والحنان بعیدا عن جمیع أشكال التنوأن ی ،محمل الجد

أو  ،مراهقین، أن یتم دون فرض أو تسلطوالعنف، إن أفضل حوار یجریه اآلباء مع أبنائهم ال

                                                 
، 1994، في نحو خطة قومیة لثقافة الطفل العربي، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، تونس، دور األسرة في ثقافة الطفلزعزع خدیجة،  -1

 .164ص 
   موقع سابق. علي بن هشول الشهري، - 2
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األولیاء  تركأن یاستبداد بالرأي دون أدنى تقدیر الهتماهم أو مشاعرهم، ومن شروط الحوار 

 ون بالتبعیة لغیرهم أو االبتعاد عن جمیع االنفعاالت عر لكي الیش لمشاركةالفرصة لألبنائهم 

االستهانة بهم ولعله األمر الذي دفع  سالیبواالبتعاد عن كل أ ،والتوترات كلما طرحوا آراءهم

وأن  "یجب علینا أن تلتزم جانب االعتدال في حوارنا معهم أوال، عبد الرحیم عدس إلى القول:

نبدي بعض المرونة معهم فال نتشبث برأینا في جمیع الظروف واألحوال، حتى یكون هناك  

یحس  بما یفسح المجال للوصول إلى تسویة مرضیة ال لألخذ والعطاء وتبادل الرأي، مجال

 1.فیها أي طرفین بأنه ظلم"

  ویمكن أیضا أن نورد أهم مظاهر األسلوب الدیمقراطي التي توفرها األسرة للمراهق:    

 الهدوء والرفق واللین في المعاملة. السالسة و -

جیهات الصائبة والسدیدة، ولیس في شكل أوامر اإلرشادات والتو  تقدیم النصائح و -

 ونواهي.

عدم التدخل في كل صغیرة وكبیرة تخص المراهق وفي الوقت نفسه ال نترك له المجال  -

 دون ضبط، فیجب أن یكون التدخل وسطیا ومعتدال.

  االبتعاد عن النقد الجارح الذي یوجه للمراهق في أي تصرف یقوم به.   -

 قین.اختیار األصدقاء للمراه -

عقاب المراهق، على أن یكون العقاب مرن دیمقراطي، أي یمتاز بالوسطیة واالعتدال أي  -

االبتعاد عن القسوة والتشدد والعنف فال إفراط وال تفریط، وان الضرب قد یولد التوتر 

 والغضب للمراهق ویؤدي إلى التمادي في ارتكاب السلوكیات الخاطئة والعناد والتمرد.

لى تنمیة مهاراته واستغالل طاقاته في أمورة مفیدة وتحفیزه ومكافأته تشجیع المراهق ع -

 مادیا ومعنویا إذا أحرز نجاحا أو عمل عمال مفیدا.

 معالجة مشاكل المراهق ومن األحسن أن تناقش على انفراد لیس أمام الناس. -

                                                 
   ..130، 129ص ص مرجع سابق، محمد عبد الرحیم عدس، - 1
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 عدم البوح بأسرار المراهق. -

 یه.تربیة الضمیر لدى المراهق وٕاحیاء الرقیب الداخلي لد -

ة تمارس الضبط في إطار عملی سبق ترى الباحثة أن األسرة الدیمقراطیة بناء على ما       

ألفرادها، ذكورا وٕاناثا، أطفاال وصبیة،  األسریة جتماعیةاجتماعیة كبرى، وهي التنشئة اإل

الضبط  و األسریة وتعتبر عملیات التنشئة اإلجتماعیة .وشبابا، ومراهقین وبالغین وراشدین

جتماعي بمثابة عملیات أساسیة تسهم في بلوغ هذه الحالة النظریة للتوازن، كما یتوقف اإل

والضبط، فالمجتمع  األسریة توازن النسق اإلجتماعي على میكانیزمات التنشئــة اإلجتماعیة

الذي یعیش فـــــي حــــالة التوازن في نظر بارسونز هو ذلك المجتمع الذي یخلو من الصراع، 

مجتمع الذي یعرف كل فرد فیه ما هو متوقع منه في أي دور الذي یعمل باستمرار وهذا ال

على تحقیق هذه التوقعات وهذه هي إحدى الشروط التي یناضل المجتمع دائما من أجل 

   1بلوغها.

  النتائج العامة للدراسة: -خامسا

 تتفق مع وهذه النتیجة ال )،%51.2اإلناث بنسبـة قدرها (ن ـمتبین أن أغلب المبحوثین  -

دور المؤسسات التربویة في لـلبـاحثة دبـــــــاب زهیـــــة بعنوان: "نتائج الدراستین السابقتین، 

، وما أكده أیضا الباحث بوطورة كمال في نتائج 2"الجزائر مواجهة العنف المدرســــي فـــــي

ثانویـــــة دراسته السابقة بعنوان: "مظاهر العنف المدرسي وتداعیاته في المدارس ال

إذ تبین أن كالهما توصال إلــــى أن العنف لدى الذكور أعلـــــى منه لدى  3الجزائریــــة"؛

  اإلنــــاث، سواء من ناحیـــة الممـــارســـة أو الوقوع كضحیــــة له.

وفي هذا الصدد ذكر محمد محرز الهاني "أن هناك من األولیاء من یعمل ال إرادیا في     

لسلوك العنیف لدى أبنائه، وذلك من خالل اإلنحیاز لهذا اإلبن أو ذاك على حساب تغذیة ا

                                                 
 . 201، 200علي عبد الرزاق جلبي، مرجع سبق ذكره، ص ص  -1
 .241 دباب زهیة، مرجع سبق ذكره، ص -2
 . 252 بوطورة كمال، مرجع سبق ذكره، ص -3
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بقیة األبناء. وقد أثبتت العدید من البحوث المیدانیة، ومنها ما توصلنا إلیه في بحثنا خالل 

مرحلة الماجستیر؛ أن هذه الظاهرة ظاهرة شعور بعض األبناء بالغبن العائلي نتیجة اإلنحیاز 

ه، وهي التي عادة ما یكون ضحیتها اإلناث داخل قنـــاعة بعض األسر، حضریة المتحدث عن

أو ریفیة ال فرق، لها بالغ األثر في توجیه سلوك التلمیذ/ التلمیذة...، وذلك ألن انحیاز 

 األب/ األم إلى أحد األبنــــــاء أو عزل/ نبذ أحدهم دون البقیـــــة ینعكس بالضرورة علـــى سلوك

بنــــاء، الذین یكونون من ضحــــایا العنف المدرســـي كعملیة تنفیس ذاتـــي، سواء كان هؤالء األ

      1الواحد منهم فاعال أو مفعوال به...

فجل هذه الممارسات الخاطئة لها دور كبیر في نشر ثقافة العنف بین األبناء، كما أن      

جتماعي منحرف وغیر مقبول یظهر مع تبادل الشتائم واأللفاظ النابیة هو في األصل سلوك ا

 التنشئة اإلجتماعیة في البیئة التي نشأ فیها الفرد.

أولى ثانوي حیث قدرت بـــ:  أظهرت نتائج الدراسة أن غالبیة المبحوثین من تالمیذ سنة  -

ونتفق في هذه النتائج مع ما توصل إلیه الباحث بوطورة كمال  في دراسته  )،62.7%(

، فیما 2مظاهر العنف المدرسي وتداعیاته في المدارس الثانویة الجزائریة""السابقة بعنوان 

یخص أعلى نسبة في مستوى الوقوع "كضحیة للعنف المدرسي" لدى تالمیذ مستوى أولى 

  .%46.33قدرت بــ:  ثانوي بنسبة

قد ) 6إلى  4وفقا لتوزیع عدد اإلخوة للمبحوثین؛ أن عدد اإلخــوة (من كما أظهرت النتائج  -

وتتفق النتیجة الحالیة مع ما توصل إلیه واست  ،%55.9حـــاز النسبــــة العالیــــة قدرهـــا: 

إلى أن عددا كبیـــرا من األحـــداث الجــــــانحین كانـــوا ینتمون إلــــى أسر West Farrington فرانقتون 

ل كاإلكتظاظ، وضعف الضبط أفـــراد، وقد الحظ ربط هذه الظاهرة بمشاك 4تتكــــون أكثر من 

   3اإلجتماعي لآلباء على أوالدهم.

اتضح من النتائج أن ترتیب فئة (األصغر) قد جاءت في الترتیب األول بین اإلخوة  -

. وذلك ما یشعرهم بأنهم صغار وقد یتصرفون بحریة %48.8بنسبــــة  واألخوات للمبحوثین
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إلى ارتكاب تصرفات خاطئة غیر واعیة أكثر من باقي إخوانهم وأخواتهم؛ مما یؤدي بهم 

  كالعنف بأشكاله داخل األسرة و خارجها في المؤسسات التربویة محل دراستنا المیدانیــــة.

ان توزیــــع المبحوثین وفقا للحالة اإلجتماعیــــة الحالیــــة للوالدین (یعیشــــان معا)، قد حازت   -

مؤشر جید ألهمیة وجود الوالدین  وهذا یعتبر ؛%89.1ـا على التصنیف األول بنسبـــة قدرهـــــــ

ي ـــــاء فــــة لألبنـــــامل بالنسبـــانس ومتكــــمن أجل خلق جّو أسري متج ائهما،ـــــأبنمعًا في حیاة 

  طة الالزمة، فیتّم استخدام أسلوب الضبــــــوالتربی ةـــــر لهم التنشئة السلیمیامل، وتوفـــــــــحسن التع

، كالضبط المعتدل، الحزم، التواصل، الُحب، ةجتماعیالتربوي كأحد أسالیب التنشئة اإل

مما یؤدي إلى تربیة متوازنة  ؛ة للسلوك الجیدأإذا تطّلب األمر، المكاف اإلیجابي الٍعقاب

  .اعي للمجتمعــــجتمف مع المحیط اإلتساعدهم في التكیّ 

مستوى التعلیمي آلباء المبحوثین، تتمركز فــــي فئــــة النسبـة الغالبــــة للأظهرت النتائج  -

 النسبـــــة األكبر للمستوى  انويـــــالث ة المستوىـــــفئ، أیضا حازت %30,7التعلیم الثانـــوي بنسبة 

ونستخلص من المعطیـــــات الكمیة . 32,6 % التعلیمي ألمهات المبحوثین بنسبة قدرها

دور المؤسسات التربویة في مواجهة "لسابقة لـلبـــــاحثة دبــــاب زهیـــــة الدراسة ا الموضحة فــــي

أولیاء المبحوثین مستواهم جامعي بنسبة قدرها  ، أن معظم"العنف المدرسي في الجزائر

، أما ما الحظناه من خالل 1بالنسبة لألم %32بالنسبة لألب ونسبة قدرها 33.33%

توصلنــــــا لهــــا فـــــي دراستنـــــا الحالیة، أن معظم أولیاء المبحوثین  المعطیات اإلحصائیـــــة التــــي

  من التالمیذ الممارسین للعنف یتوزعون على المستوى التعلیمي الثانوي؛ وهذا یعني أن أغلب 

اآلباء لهم مستوى دراسي مقبول، وبطبیعة الحال أن لهذا األمر انعكاسات على متابعتهم 

هم لطبیعة هاته المرحلة الحساسة وحاجة أبنائهم لدعمهم المادي والمعنوي، ألبنائهم وتفهم

وحاجة المؤسسة التعلیمیة لتواصلهم معها في سبیل نجاحهم ومعرفة أهم المشكالت التي 

تعترض أبناءهم؛ مما یساعدهم على معرفة مظاهر وسلوكیات العنف وكذا یجعلهم یبحثون 

  عن الحلول الناجعة لها.  
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قطاع حكومي) بنسبة  موظفمن النتائج أن أغلب آباء المبحوثین یشتغلون بمهنـــة (تبین  -

(ماكثـــــة  أمهات المبحوثین مثلت فئةمهنـــــة تبین أن النسبة الغالبة ل، في حین 25.5%

وهذه المعطیات تعكس المستوى اإلجتماعي والمادي ألسر  .%83.2بنسبة قدرها  بالبیت)

عض المهن تستنزف الوقت لدى الولـــي سواء بالنسبـــة لألب أو األم؛ مما بالمبحوثین، كما أن 

تؤثر علــــى التلمیذ المراهق من نــــاحیة اإلشراف والمراقبة األسریة نتیجة إلنشغال األولیاء 

  أغلب األوقات خارج المنزل.

نحراف ، وبا2.39یستنبط من إجابات المبحوثین أن المتوسط الحسابي العام قد بلغ  -

 الذي ینم عن وجود تركز وعدم تشتت في إجابات المبحوثین، هذه النتیجة  0.68معیاري بلغ 

تشیر إلى وجود دور قوي وفعال لألسلوب الدیمقراطي للوالدین في الحد من ظاهرة العنف 

  لدى التالمیذ الممارسین. 

واألبناء المراهقین في إطار النمط الدیمقراطي تقوم عالقة أسریة جیدة بین الوالدین     

اإلستماع آلرائه ووجهات نظره، فیحترما كیانه ویعززا استقاللیته  باحترام الرأي اآلخر و

باعتبار ابنهما الشاب له كیانه الخاص وشخصیته المستقلة والتـــي تعمل األسرة جـــاهدة علــى 

 فق مع دراسة الدردعمها وتثبیتها في اإلتجاه السوي والصحیح. وال شك أن هذه النتیجة تت

ELDER تلمیذ وتلمیذة في المدارس الثانویة، حیث 7000على عینة شملت ( بریطانیا في (

كشفت الدراسة أن المراهقین الذین ینتمون لألسر الدیمقراطیة أكثر ثقة بأنفسهم وأعلى 

   1استقاللیة من المراهقین الذین نشؤوا في أسرة أوتوقراطیة.

ما صرحت به مستشارات التوجیه المدرسي والمهني بثانویات بلدیة وتتفق هذه النتیجة مع    

تبسة أثناء اجراء مقابلة معهن في المرحلة االستطالعیة، فیما یخص دور األسلوب 

الدیمقراطي للوالدین في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف؛ اذ اتفقت 

لوب الدیمقراطي للوالدین في الحد من ظاهرة جمیع المستشارات على أن هناك دور كبیر األس

العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف، من خالل أن التلمیذ المراهق دائما یحتاج إلى فضاء 

للحوار لیتمكن من التعبیر عن مختلف اهتماماته وانشغاالته، ویتحقق ذلك من خالل 
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ة لعبت دورا هاما في ذلك، المستوى الثقافي للوالدین، فكلما كانت العائلة واعیة ومثقف

واألسلوب الدیمقراطي للوالدین یعزز الثقة في النفس لألبناء مما یقلل العنف، عدم التفرقة بین 

األبناء، كلما كان هناك تفاهم واستقرار داخل األسرة كلما انخفض مستوى العنف لدى 

یبتعد عن العنف، على األبناء، التكفل األسري والعنایة النفسیة داخل األسرة تجعل التلمیذ 

  الوالدین أیضا اتباع أسلوب الترغیب والترهیب في تربیة األبناء. 

، وبانحراف 2.43یستخلص من آراء المبحوثین أن المتوسط الحسابي العام قد بلغ  -

الذي ینم عن وجود تركز وعدم تشتت في إجابات المبحوثین، هذه النتیجة  0.66معیاري بلغ 

وي وفعال ألسلوب الحوار الذي یعتمده الوالدین في الحد من ظاهرة تشیر إلى وجود دور ق

  العنف لدى التالمیذ الممارسین.

تتفق هذه النتیجة مع ما توصلت إلیه الباحثة خیرة خالدي في دراستها السابقة من    

  اقتراحات من أهمها ارساء ثقافة الحوار والتشجیع واإلنصات.

العالقات ذي یستخدمه الوالدین دور هام في تقویة ار الالحو ترى الباحثة أن أسلوب       

اإلیجابیة بین اآلباء واألبناء، كأن یخصص اآلباء وقت للتحاور مع األبناء، مبادلة األبناء 

مشاعر الود والعطف والحنان، االحترام المتبادل بین اآلباء واألبناء، ایصال مشاعر الحب 

والقدرة على التفاعل مع اآلخرین وخاصة عند معالجة  ءلألبناء، تقبل األبناء، الثقة باألبنا

  أسلوب. األخطاء التي یقع فیها اإلبن و

فهذا السیاق یرى بارسونز "أن سلوك الفرد اإلجتماعي ال یصدر من فراغ وال من عقله أو     

 رغبته الذاتیة، بل من تفاعله مع اآلخرین، حیث تلعب المؤسسة اإلجتماعیة (األسرة، المدرسة،

الجامعة، ووسائل اإلعالم....الخ) الدور األساسي في تقنین تصرفاته مع اآلخرین، وحسب 

  1معاییرها وأنماطها وسماتها لیخرج "الفعل" على شكل تصرف منتظم وملتزم وموجه."
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، وبانحراف 2.50یستنبط من إجابات المبحوثین أن المتوسط الحسابي العام قد بلغ  -

عن وجود تركز وعدم تشتت في إجابات المبحوثین، هذه النتیجة  الذي ینم 0.66معیاري بلغ 

تشیر إلى وجود دور قوي وفعال ألسلوب العدل الذي یعتمده الوالدین في الحد من ظاهرة 

  العنف لدى التالمیذ الممارسین.

وتتفق هذه النتیجة مع ما توصل إلیه "محمد السید حسونة" في دراسته السابقة" من خالل     

المقترح للحد من ظاهرة عنف التالمیذ في مجال األسرة، اذ اقترح "ضرورة اتباع  التصور

   1اآلباء أسلوب العدل وعدم التمییز بین األبناء"

هي من أعظم العوامل خطیرة؛ و  والدأن المفاضلة بین األترى الباحثة  وفي السیاق نفسه   

؛ فمنها اضلة تختلفــــالمف، و حراف وارتكـــاب سلوك العنف لدى األبناءنالتي تسبب اإل

 لمحبــــة، أو غیر ذلك من ي اــــالمفاضلة فالمفاضلة فــــي العطــــاء، والمفاضلة فــــي المعاملة، و 

 عدم العدل بینهم، مما تسبب فيالمحبب، والتفریق بین األبناء، و التمییز غیر المفـــــاضلة و 

   مهات.ت الواحد، والسبب هم اآلباء و األفي البی خوةوجود الكراهیة والبغضاء بین اإل

إعطاء األبناء حقهم في الحب والعطف والحنان لهم جمیعا، خاصة وأن  یجبلذا     

یها بأمس الحاجة ذ یكون فإالعطف منذ مرحلة الرضاعة المبكرة، ى الحب و لإحاجة المراهق ب

مع سلوكهما التعاطفي معه و لوالدان و حب ا أن لىإرعایتهما له، هذا باالضافة لعنایة والدیه و 

ساسیا في النمو النفسي للمراهق و مفاضلة، یعد عامال أأاخوته بنفس المقدار دون تمییز 

بناء دون تمییز هي ترجمة لحب وحنان تبادلة بینهما، فإعالن المحبة لألبث الثقة المو 

                     على درجات المساواة.ألى إالوالدین ومحاولة منهم للوصول 

، وبانحراف 2.38یستدل من إجابات المبحوثین أن المتوسط الحسابي العام قد بلغ  -

الذي ینم عن وجود تركز وعدم تشتت في إجابات المبحوثین، هذه النتیجة  0.70معیاري بلغ 

تشیر إلى وجود دور قوي وفعال ألسلوب االهتمام الذي یعتمده الوالدین في الحد من ظاهرة 

  یذ الممارسین.العنف لدى التالم
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ناقش "بارسونز" العالقة المتبادلة بین عملیة التنشئة اإلجتماعیة ودور األسرة، ودور    

   1العبادة وعالقتهم جمیعا بالنظام التربوي والتعلیمي الموجود في المجتمع ككل.

نرى مما سبق أن المنطلق في اهتمام األولیاء بأبنائهم یكمن في إیالء أهمیة وعنایة    

ة بصحة األبناء؛ متابعتهم ومراقبة تصرفاتهم داخل المنزل وخارجه وتوجیههم التوجیه خاص

الصحیح والصائب، ونتفق في هذه النتیجة مع مع اقترحه محمد السید حسونة حول تصور 

مقترح لمنع عنف التالمیذ في دراسته السابقة" ضرورة زیادة وعي األسرة بأهمیة الرقابة على 

في مرحلة التعلیم الثانوي، ومتابعة سلوكیاتهم وتوجیههم باستمرار نحو  األبناء والتالمیذ

بالقیم والسلوكیات السلیمة، االهتمام بغرس القیم والسلوكیات الدینیة السلیمة، أن  االلتزام

یراعي اآلباء فیما یقدمون ألبنائهم من مصروف ینفقونه على أنفسهم وأن یتناسب هذا 

    2إسراف أو تبذیر، توثیق العالقة بین األسرة والمدرسة..." المصروف مع احتیاجاتهم دون

، وبانحراف 2.28كما یستخلص من إجابات المبحوثین أن المتوسط الحسابي العام قد بلغ  -

 الذي ینم عن وجود تركز وعدم تشتت في إجابات المبحوثین، هذه النتیجة 0.71معیاري بلغ 

ب والعقاب الذي یعتمده الوالدین في الحد من تشیر إلى وجود دور متوسط ألسلوب الثوا 

  ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین.

ألنهم یفهمون  قد یستغرب البعض من وجود العقاب في األسلوب الدیمقراطي،    

غیر أنها تعني الوسطیة في التنشئة فال إفراط وال  الدیمقراطیة على أنها الحریة المطلقة،

ولعقاب المراهق كیفیة  ئ وعقابه یكون بقدر الخطأ المقترف،فالمراهق شخص یخط تفریط،

خاصة یجب التعامل معه بها فبعض األسر یلجؤون للعنف في التعامل معه ومنعه من 

ولكن اللجوء إلى العنف والضرب هو دلیل قاطع على الفشل التربوي لألسرة  ارتكاب الخطأ،

(وهذا أمر  نف حتى ولو كان أحد الولدینألن من یقابل المراهق بالعنف فإنه سیرد علیه بالع

یر فیه غضبا شدیدا ضد األهل ث"إن الضرب بالنسبة للمراهق ی، نجده على أرض الواقع)

 فیراهما ظالمین له تماما وهذا الغضب یعمیه عن رؤیة أخطائه استحق الضرب بسببها،

ر عن ذنبه وأصبح كعقاب له فإنه قد كف وأحیانا ما یعتبر المراهق أنه بعد استعمال الضرب
                                                 

 .179، 178ص ص مرجع سابق، ، یاس خضیر البیاتي -1

2
 .23، 22حممد السيد حسونة وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص ص  -  
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وبهذا األسلوب العنیف من طرف   1أن یرتكب خطأ جدیدا مادام قد دفع ثمن األول، ممكنا 

غیر أن عالج أخطاء المراهق ال تكون بالقسوة  والعودة للخطأ مرة أخرى، داألسرة یقابله العنا

  تي قد تفید وذلك بعد المرور بعدة أسالیب أخف وال فالعنف آخر الحلول الممكنة، معه والعنف

ن حیث الذكاء ألن المراهقین یتفاوتون فیما بینهم م البعض وال تفید البعض اآلخر،

فهناك من تكفیه نظرة وهناك من یحتاج  كما أن أمزجتهم تختلف، ،واالستجابة للنصائح

غیر أن أحسن عالج  یصلح معه كل هذا ویصلح معه عالج العنف، التوبیخ وهناك من ال

 ،بالتوجیه والنصح واإلرشاد والموعظة هو المناقشة الهادئة والحازمة مراهق،لتقویم إعوجاج ال

مما یؤدي إلى تعاون من طرف المراهق  له فائدة كبیرة وكثیرة،ن هذا النوع من المناقشة أل

 ،وعلى األسرة أن تحتمل ما یصدر من المراهق من عنف نفسه وتقبله للمنطق وألخطائه،

یعترف المراهق بأخطائه فهو في حالة نزاع مع نفسه وما  نلیس من سهولة األمر أألنه 

یسمعه من أصدقائه والذي في أغلب األحیان قد یلقى تشجیعا من طرفهم على ارتكاب 

 یستبدل عقاب الضرب بمواقف عقابیةوبین ما یملیه علیه ضمیره ویمكن أن  ،األخطاء

وأن یكون العقاب البدني كحرمانه من بعض االمتیازات كالمصروف الیومي...الخ  أخرى،

   دائما آخر الحلول وفي األخطاء التي ال تغتفر.

وتتفق هذه النتیجة مع ما توصل إلیه "محمد السید حسونة" في دراسته السابقة" من خالل     

التصور المقترح للحد من ظاهرة عنف التالمیذ في مجال األسرة، اذ اقترح "ضرورة اتباع 

   2قاب"اآلباء أسلوب الثواب والع

أیضا نضیف مظهرا آخرا ركزنا علیه في اإلطار النظري للدراسة یمكن أن یقلل من     

ب الترغیب والترهیب؛ الذي عبر و سلوكیات العنف لدى تالمیذ المرحلة الثانویة؛  أال وهو أسل

جتماعیة الناجعة في إلأسالیب التنشئة ا أنه من بین"ب علي صالح محمدو أبو جادو،  عنه

بناء وأبعدها أثرا، ومن المعروف عن أسلوب الترغیب أنه أسلوب ایجابي باقي األثر تربیة األ

دائم التأثیر یثیر في اإلنسان الرغبة الداخلیة، ویخاطب وجدانه ومشاعره وقلبه في حین یكون 

ثر، والبد من مراعاة أسلوب الترهیب سلبیا ألنه یعتمد على الخوف وهو آني یزول بزوال المؤ 
                                                 

1
 .238جمدي أمحد عبد اهللا، مرجع سابق، ص  -  

 .33محمد السید حسونة، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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في استخدام الترغیب والترهیب، بحیث یؤدي الترغیب إلى  والوسطیة عتدالاإل الحكمة و

  1االمتثال والطاعة وأن ال یؤدي الترهیب إلى الخوف أو الضعف أو االستسالم.

في هذا الصدد تتفق الباحثة مع ما أشار إلیه جمال معتوق حینما اعتبر أن المدرسة ال      

لعنف لدى التالمیذ، بل إن تراجع األداء الوظیفي لألسرة یقع على عاتقها لوحدها مسؤولیة ا

  باعتبارها من أهم المؤسســـات اإلجتماعیة التي تعمل علـــى تكوین شخصیــة الفرد وتنشئته 

علـــى القیم واألخالق والمثل العلیا لها على اعتبار أنها عوامل تدعم وتقوي الطریق السوي 

لمسؤولیة واالنضباط، فاألسرة التي تنعدم فیها مثل هذه والصحیح لإلنسان وتدعم الشعور با

العوامل وتفتقد القدوة الحسنة بین أفرادها تصبح في حد ذاتها بیئة مناسبة لظهور عوامل 

انعدام القیم الروحیة؛ مما یجعل  االنهیار الخلقي بداخلها واختالل المعاییر اإلجتماعیة و

اإلنحراف  ف والفضیلة وتصبح فیها الجریمة والحیاة داخل األسرة مجرد من معاني الشر 

والسلوك العنیف أمر عادیا بالنسبة ألفراد األسرة، فاحترام قواعد الضبط اإلجتماعي أساسیة 

لتنظیم سلوك األفراد وعالقته ببعضهم البعض، فمن خالل تفعیل وسائل الضبط اإلجتماعي 

اإلجتماعیة على قیامها بوظائفها ظمات نیتحقق النظام واالستقرار في المجتمع ویساعد الم

اإلجتماعیة حسب القواعد والمعاییر والقیم السائدة في المجتمع وتحقیقها ألهدافها دون 

تعرضها للتوتر، فالهدف األساسي للضبط اإلجتماعي هو استقرار التنظیم اإلجتماعي 

  وتحقیق حاجات األفراد في حدود قیم ومعاییر المجتمع وتماسك الجماعات.

وعلیه یرى الوظیفیون أنه كلما اشتد التماسك اإلجتماعي بین وحدات النسق اإلجتماعي،    

 -كلما قل أو انعدم العنف، عند هذه النظریة یعد تفسیرا للحالة الالمعیاریة أو التخلخل

        2الذي یعیشه النسق. -التصدع

  : واالقترحات للدراسةتوصیات ال -سادسا

ها المعطیات المیدانیة لهذه الدراسة، نقترح عددا من في ضوء النتائج التي أسفرت عن 

اإلقترحات في مجال األسرة، التي نأمل أن یكون لها مردود فعلي وتطبیقي  التوصیات و

  لمعالجة العنف المدرسي لدى تالمیذ التعلیم الثانوي، كما یلي:

                                                 
 .295 ، ص1988، دار المسیرة، عمان، سیكولوجیة التنشئة االجتماعیةصالح محمد علي، أبو جادو،  -1
 .261، 260جمال معتوق، مرجع سبق ذكره، ص ص  -2
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على النمو  تجنب أسالیب التنشئة اإلجتماعیة األسریة الخاطئة لما لها من آثار سیئة -

  اإلجتماعي للتلمیذ. النفسي و

توفیر برامج إرشادیة للتقلیل من عنف التالمیذ و تسلیط الضوء على أبرز أسالیب الوالدین  -

الخاطئة والمرتبطة بالعنف، من خالل القنوات الفضائیة، واإلذاعة، والصحف وجمیع وسائل 

  اإلعالم.

واألبناء، إلبراز عوامل وآثار العنف  عمل دورات تدریبیة متخصصة لآلباء واألمهات -

  المدرسي وطرق الوقایة منه وعالجه.

أن یبذل الوالدین المزید من فرص التفاعل اإلجتماعي والتواصل، وأن یقوم بتشجیع أبنائهم  -

على آداب الحوار البناء، واحترام اآلخرین، وأن یقوموا بتشجیع أبنائهم على اإلفصاح 

تسامح، اإلتزان وتعزیز الثقة لدى األبناء وتحمیلهم المسؤولیة، بمشاعر الحب والتقبل، ال

وتشجیعهم على أسلوب المشاركة لألبناء؛ ألن هذه األسالیب تجعل األبناء یتمتعون بصحة 

  نفسیة سلیمة.

مناقشة األولیاء العدید من الموضوعات مع أبنائهم مثل أمور االنضباط بالثانویة  -

  تي تتخذها المؤسسة التربویة في الوقایة من العنف.اآلمان ال واجراءات األمن و

  مناقشة األولیاء مع أبنائهم مشاهد العنف والعدوان التي تعرض في التلفزیون. -

المراقبة واإلشراف على استخدام األبناء تكنولوجیا المعلومات (األنترنیت) وما یشاهدونه     -

  األبناء.في التلفزیون أو األلعاب اإللكترونیة وما یقرأه 

  _ متابعة تصرفات وسلوكیات األبناء داخل األسرة وخارجها.

االهتمام بغرس القیم والسلوكیات الدینیة السلیمة لدى األبناء، من خالل العمل على  -

تشجیع األبناء على حفظ القرآن والسنة النبویة والتمسك بالقیم واألخالق، ولهذا توصي 

ینهم بالتربیة اإلسالمیة الصحیحة من خالل إقامة الباحثة بضرورة توعیة األبناء وتحص

الندوات والحلقات النقاشیة التي توجههم لعمل الخیر والتقرب من اهللا سبحانه وتعالى، 

باإلضافة إلى إنشاء مكتبة بالبیت مزودة بعدد كبیر من الكتب الدینیة متاحة لجمیع األبناء 
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میة الصحیحة یمكن التقلیل من عنف لإلطالع علیها في وقت الفراغ، فبالتربیة اإلسال

  التالمیذ.

أن یكون اآلباء واألمهات قدوة في تصرفاتهم ألبنائهم، من خالل نمذجة السلوكیات  -

اإلیجابیة أمام األبناء إذ یتعین علیهم أن یكونوا قدوة لهم ویعلمونهم األسالیب السویة في 

بناء التعبیر عن غضبهم التعبیر عن اإلنفعاالت وال سیما الغضب حتى یتحاشى األ

  وٕاحباطاتهم أمام نحو اآلخرین بطریقة مؤذیة لفظیا وجسدیا.

 تفعیل وتشجیع األنشطة اإلجتماعیة الجماعیة لألبناء كالریاضة والرحالت الترفیهیة و -

  اإلنخراط في النوادي العلمیة المتصاص سلوكات العنف.

التقدیر المتبادل بین  االحترام و هم والمحافظة على االستقرار األسري المبني على التفا -

  أفراد األسرة.

_ أن یبتعد اآلباء واألمهات عن استخدام العقاب البدني (الضرب) كوسیلة لضبط السلوك، 

  حتى ال یؤدي إلى ظهور سلوك غیر سوي لألبناء.

اإلجتماعیة،  مصاحبة ومصادقة األولیاء لألبناء وحل مشكالتهم النفسیة والتربویة و -

  ستماع إلى انشغاالتهم.واال

اتباع اآلباء واألمهات أسلوب العدل وعدم التمییز بین األبناء مع إعطائهم جزءا كبیرا من  -

 وقتهم للتحاور معهم. 

 

اتباع اآلباء واألمهات أسلوب العدل وعدم التمییز بین األبناء مع إعطائهم جزءا كبیرا من  -

  وقتهم للتحاور معهم. 

مهات أسالیب الثواب والعقاب، من خالل التوجیه الصحیح لسلوكات اتباع اآلباء واأل -

  األبناء باتباع نظام اإلجازات والعقوبات اإلیجابیة.

  اإلهتمام والتكفل بحاجات المراهق حسب ما یتطلبه.  -

أن یتعرف األولیاء على أصدقاء أبنائهم وأسرهم وبناء شبكة من العالقات اإلجتماعیة  -

  لومات مع األولیاء اآلخرین.معهم لتبادل المع
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أظهرت نتائج الدراسة بضرورة تفعیل العالقة بین األسرة والثانویة، لذا توصي الباحثة  -

الثانویة. وحتى یكون هذا االتصال إیجابیا  بضرورة االتصال المكثف والمستمر بین األسرة و

لطـرفین (المؤسسة التربویة وفعاال البد من أن یكون متواصال یقـوم على الحـوار والتفاهم مـن ا

  واألسرة ).

مشاركة األولیاء في جمعیات الوقایة من العنف في المجتمع ومن أمثلة ذلك جمعیات  -

  أولیاء التالمیذ بالمؤسسات التربویة.

وأخیرا تقترح الباحثة بإجراء مزید من البحوث والدراسات مكملة للدراسة الحالیة، التي  -

مختلف جوانب وأبعاد هذه الظاهرة بهدف اإلحاطة أكثر ركیز على تتعلق بهذا الموضوع والت

  بهذا الموضوع وٕاثارة نقاط أخرى یمكن أن تشكل مجاال للبحث والدراسة.

اجراء دراسات أخرى تشتمل على عینات كبیرة من التالمیذ الممارسین للعنف وغیر  -

  الممارسین للعنف.

ولیاء للتعرف على آرائهم في ما یخص _ اجراء دراسات أخرى تشتمل على عینات من األ

  ئیة التي یمكن أن تساهم في الحد من ظاهرة العنف المدرسي. یأهم األسالیب التنش
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  :ةـــــخاتمال

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

ما ا فشیئا انطالقا من اطالعنا على المؤسسات التربویة الجزائریة. ولقد تدعم هذا الشعور شیئ

رة للظاه -قلتهاعلى  -والدراسات اإلحصائیة ووسائل اإلعالم لیومیةعن الجرائد ا یصدر

، أال وهي ظاهرة العنف في المدارس التي أصبحت تشكل یومالمتنامیة والمتصاعدة یوما بعد 

موضوعا من مواضیع الساعة والمرتبطة بالحیاة اإلجتماعیة والذي یالحظ ازدیاد في معدالته 

في الفترة األخیرة خصوصا بین تالمیذ المرحلة الثانویة الذین هم ركیزة مهمة من ركائز 

  .المجتمع

ظاهرة العنف لدى التالمیذ بالدراسة والتحلیل والتشخیص، لهذا نشیر إلى أهمیة تناول     

، المسؤولین والهیئات. وذلك األساتذةاألولیاء، المربین من باعتبارها من القضایا الشائكة لدى 

 لما تخلفه من نتائج خطیرة على التلمیذ، المؤسسة التربویة والمجتمع ككل. ومن ثم فاألمر

یتطلب جهود الباحثین والعلماء، وكذلك تسخیر اإلمكانیات على درجة عالیة لدراسة هذه 

  الظاهرة ومعرفة طرق وأسالیب عالجها.

وجه الخصوص في  وعلىوعربیا،  التي أجریت عالمیا من خالل الدراسات المیدانیة     

ن إرجاعها إلى یمك الجزائري، اتضح أن ظاهرة العنف المدرسي مشكلة معقدة ال المجتمع

سبب واحد، بل یقف وراءها العدید من العوامل التي تعكس في ثنایاها خلال وظیفیا على 

في هذا و  مستوى مختلف المؤسسات اإلجتماعیة (األسرة، المدرسة، وسائل اإلعالم...الخ).

ة ـــالیاشكا ـــــات لتساؤالت تضمنتهـــا للبحث عن إجابـــة میدانیـــالسیاق اتجهت هذه الدراس

؛ ذلك من أجل خلق بیئة مدرسیة آمنة ستراتیجیات الوقائیةبقصد تحدید الطرق واإل، اـــبحثن

وفعالة تقوم بالوظائف المنوطة بها، وال یتأتى هذا إال بالبحث عن أفضل الحلول في مجال 

لى األسرة، التي تساعد المسؤولین والمهتمین بقضایا ومشكالت التربیة والتعلیم في التغلب ع

  هذه الظاهرة.

اتضح أن عملیة التنشئة اإلجتماعیة لها أهمیة خاصة في حیاة الفرد  على ما سبقبناء    

  تتعلق بالفترات األولى لحیاة الفرد، الذي التي والمجتمع على حد سواء، التنشئة اإلجتماعیة 
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سري، أین یكون في الوسط العائلي ضمن عالقات الوالدین واألعضاء الفاعلین في الوسط األ

  ة ــــه المقبولـــــسلوكاط ـــــــه وأنماییر ـــومع اـــــالمجتمع ومثله العلی قیم ه ویتعلمـــــــإنسانیت الفرد یكتسب

اجتماعیا، وتتخذ التنشئة اإلجتماعیة التي تتم في صلب األسرة عدة أنماط وأشكال، وهذه 

                .، ومنها النمط السوي المتوازنالنمط المعتل غیر السوي منها ؛األنماط تختلف وتتعدد

انطالقا من أهداف الدراسة الحالیة، ومن خالل نتائج الدراسة المیدانیة، توصلنا إلى أنه     

دورا كبیرا وخاصة الوالدین من خالل انتهاج أسالیب تنشئة سویة  یقع على عاتق األسرة

میذ ات التلیتي تظهر على سلوكوٕایجابیة، وذلك بهدف القضاء على مسببات العنف ال

  ـالمراهق في المرحلة الثانویة

الدور البارز والفعال الذي تلعبه التنشئة اإلجتماعیة األسریة من خالل جلیا  ذلك یتضحو    

، وذلك من خالل التفاعل اإلجتماعي السائد بین أعضاء المدرسيفي الحد من ظاهرة العنف 

المعتدل المبني على العقالنیة والتوازن  سلوب الدیمقراطياألسرة، واعتماد اآلباء واألمهات األ

بین الصرامة واللین في تربیة األبناء وتنشئتهم اجتماعیا، ومن أهم مظاهره الحوار األسري 

یتضمن الحب  ،مظاهر الخالف ومحاولة خلق جو أسري للمراهقالهادف والبناء ونبذ كل 

، وتشجیعه وتحفیزه لتعدیل اكلهوالتقبل واإلصغاء لكل ما یشغله ومحاولة إیجاد حلول لمش

أخطائه وسلوكیات العنف باستخدام األسلوب الدیمقراطي المنطقي المعتمد على الشرح 

والمناقشة وتقبل اآلخر واحترام آداب الحدیث مع الغیر، ومن المفید لألولیاء أن یتمسكوا به 

أیضا على ي ممارساتهم التربویة الیومیة حتى یصبح عادة من العادات المتأصلة فیهم، ف

ا باألسلوب نفسه من غیر تمییز أو انحیاز مالعدالة في معاملة أبنائهب ین أن یلتزماالوالدا

وفي  ألحد على أساس الجنس أو الترتیب، أو تفضیل بعضهم على بعض في المعامالت

  .بین اإلخوة، فهذا من شأنه أن یخلق الكره والبغضاء يالعطاء المادي والمعنو 

كما أنه على األسرة الواعیة تعوید أبنائها منذ الصغر على تحمل المسؤولیة عن طریق    

ترك بعض المسؤولیات اإلجتماعیة البسیطة من حین إلى آخر، كالقیام ببعض األعمال 

من هذا من جهة، و  والتسامح والتفاهمالمنزلیة لیكتسب خبرة أساسیة وتشجیعه على المشاركة 

وفعال في توصلنا في هذه الدراسة إلى أن األولیاء یشكلون جزء ضروري ومهم جهة أخرى 

، ألن دورهم كان فعال وقوي في مرحلة التعلیم الثانوي برامج الوقایة من العنف لدى التالمیذ
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م الصحیة والنفسیة في الحد ظاهرة العنف والتقلیل منها، باهتمامهم بحاجات أبنائه

  ة ــات المقبولـــبالقیم والسلوكی االلتزاماقبتهم وتوجیههم باستمرار نحو واإلجتماعیة ومتابعتهم ومر 

اجتماعیا داخل األسرة وخارجها، واالهتمام بغرس القیم والسلوكیات الدینیة السلیمة التي یحثنا 

إلى جانب دریب على الصوم، والتعلیها دیننا اإلسالمي الحنیف كالمحافظة على الصالة 

التصال بأساتذتهم لمعالجة مشكالتهم الدراسیة نضباط داخل الثانویة واعلى اإلحث األبناء 

  والسلوكیة إلى غیر ذلك.

الجة السلوكیات السلبیة الدیمقراطي التي یعتمدها األولیاء في مع النمطومن أهم أسالیب     

والعقاب، وٕان كانت النتیجة التي تحصلنا علیها  ثواب، اتباعهم أسالیب الوالعنیفة لدى األبناء

في هذه الدراسة جاءت تنم على أن هناك دور متوسط ألسلوب الثواب والعقاب في الحد من 

هو  في الدراسة الحالیة الذي یهمناالممارسین للعنف، إال أنه  لدى التالمیذ ظاهرة العنف

 لهسلوب العقاب اإلیجابي للتلمیذ المراهق أ أن علماانتقاء أسلوب عقاب دیمقراطي للمراهق؛ 

 الذي یعد من أسلوب الترغیب والترهیب  باالعتماد على ؛دورا قویا في التقلیل من العنف

معالجة سلوك العنف لدى التالمیذ،  يــــوالفعالة ف ةــــأنجع أسالیب التنشئة األسریة الدیمقراطی

شجیع والتسامح، والضبط األسري المبني على اإلثابة والتحفیز والتومن منطلقاته األساسیة 

مناقشة أخطاء األبناء وسلوكیاتهم غیر المرغوب فیها بالمناقشة والتوجیه، النصح واإلرشاد 

، الموعظة والقدوة الحسنة، واالبتعاد عن العقاب البدني (الضرب)، ألن العنف المرونةاللین و 

  .نفاوالقسوة داخل األسرة ضد اإلبن المراهق تولد له ع

الفرد ونمو ذاته، بتتبع  تمارس دورا مهما ورئیسیا في تشكیل شخصیةوعلیه فاألسرة     

مكن لیت، من خالل تبني األسلوب الدیمقراطي المعتدل والمتوازن، التنشئة السلیمة أسالیب

الذي یساعدهم على أن یتكیفوا في  ،جتماعي والثقافي السلیمأفرادها من النمو النفسي واإل

  بشكل یجعلهم منتجین فاعلین یسودهم الوفاق والتماسك. حیاتهم
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  1993، دار الفرقان، األردن، أساسیات البحث التربويعبد الرحمان عدس،  -64

أكادیمیة  جرائم العنف وسبل المواجهة في الدول العربیة،عبد اهللا عبد الغني غانم،  -65

 2003نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، 

للعلوم، لبنان، ، الدار العربیة علم النفس و التعلیمعبد العلي جسماني وآخرون،  -66

1994   

، منشورات مخبر علم 3، طأبجدیات المنهجیة في كتابة الرسائل الجامعیةعلي غربي، -67

2009اجتماع االتصال للبحث والترجمة، جامعة منتوري قسنطینة، الجزائر،   

، دیوان االحصاء المطبق في العلوم اإلجتماعیة واإلنسانیةعبد الكریم بوحفص، -68

  2005الجامعیة، الجزائر، المطبوعات 

 الدار البیضاء، ،1ط منشورات عالم التربیة، ،سوسیولوجیا المدرسة عبد الكریم غریب، -69

2009  

، مكتبة مدبولي، طلعت حرب، اإلرهاب السیاسي (دراسة تحلیلیة)عبد الناصر حریز،  -70

  ،1966القاهرة، 

   1997دار الفكر العربي، مصر، ، التعلیم والتنمیة الشاملةعبد الناصر محمد رشاد،  -71

   1984، دار النهضة العربیة، بیروت، سیكولوجیة الجنوحعیسوي أحمد علي، -72

  1999، دار الفكر الجامعي، القاهرة، اإلرشاد النفسيعبد الرحمان العیسوي، -73

2002، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، جنوح األحداث في الجزائر، علي مانع -74  

، الجامعة األسس النفسیة والتربویة لرعایة الشبابعمر محمد التومي الشیباني،  -75

  1987المفتوحة، لیبیا، 

، دار العرب، وهران، الجزائر، مبادئ في التنشئة االجتماعیةعبد العزیز خواجة،  -76

2005  

العربیة، دار المعرفة الجامعیة، األسرة المتغیرة في مجتمع المدینة عبد القادر القصیر، -77

  ،2003اإلسكندریة، 

أسالیب المعاملة الوالدیة كما یدركها األبناء وعالقتها بكل عفاف عبد الفادي دانیال،  -78

، دراسات من المستوى االجتماعي، االقتصادي، الثقافي، لألسرة  والترتیب االنجابي لألبناء

  2005عربیة في علم النفس، دار غریب، القاهرة، 
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، دار المعرفة االتجاهات األساسیة في نظریة علم اإلجتماععلي عبد الرزاق جلبي، -79

  الجامعیة، اإلسكندریة، دون سنة نشر

علم اجتماع التربیة الحدیث ( النشأة التطوریة والمداخل عبد اهللا محمد عبد الرحمن، -80

   1998عرفة الجامعیة، االسكندریة، ، دار الموالدراسات المیدانیة الحدیثة )النظریة 

، دار منهجیة البحث العلمي( القواعد والمراحل والتطبیقات)دات محمد وآخرون، عبی -81

   1999وائل للنشر، عمان، 

  2005، دار الشروق، عمان، التربیة والتنشئة االجتماعیةعبد اهللا زاهي الرشدان، -82

دور األسرة كأداة للضبط االجتماعي في المجتمع عبد المجید منصور، أحمد سید، -83

  1987المركز العربي للدراسات األمنیة والتدریب، الریاض،  العربي،

، منشورات ذات سالسل، سیكولوجیة اإلرهاب وجرائم العنفعزت سید اسماعیل، -84

  ،1988الكویت، 

، دار الفكر، 6، ط(مفهومه وأدواته وأسالیبه) البحث العلميعبیدات ذوقان وآخرون،  -85

 1998عمان، 

    83، ص 2003، دار صفاء، عمان، التنشئة االجتماعیة للطفلعمر أحمد همشري، -86

/ 2003، طبع بإذن جامعة دمشق، دمشق، علم االجتماع التربويعلي أسعد وطفة،  -87

2004  

، مجد المؤسسة المدرسيعلم االجتماع علي أسعد وطفة، علي جاسم الشهاب،  -88

   2004الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 

، منشأة المعارف، االسكندریة، سیكولوجیة جنوح األحداثعبد الرحمان محمد عیسوي،  -89

  دون سنة نشر

، دار 1، طسیكولوجیة العنف المدرسي والمشاكل السلوكیةعبد الرحمن العیسوي، -90

  2007 النهضة العربیة، بیروت،

  1997، دون دار نشر، القاهرة، األسس النفسیة للنموفؤاد البهي السید،  -91

  2012دار النفائس، الجزائر،  ،1ط ،فن التعامل مع األطفالفهد خلیل زاید،  -92

  ،2012، دار النفائس، الجزائر، التعامل مع المراهقینفن  ، فهد خلیل زاید -93
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جامعة  التالمیذ في المدارس الثانویة الجزائریة،، العنف لدى فوزي أحمد بن دریدي -94

  .2007نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، 

، المكتبة الوطنیة، 3، طالمرجع في التشریع المدرسي الجزائري ،عبد الرحمان بن سالم-95

  2000الجزائر،

بیروت، ، دار النهضة العربیة، دراسات في علم االجتماع العائليمصطفى الخشاب،  -96

  دون سنة نشر

، دار الفكر اللبناني، دور علم النفس في الحیاة المدرسیةمحمد أیوب الشحیمي،  -97

  ،1993بیروت، 

، مطابع مؤسسة الوحدة، دمشق، علم النفس الطفولة والمراهقةمخول مالك سلیمان،  -98

1981 

، المكتبة االجتماعیةالخطوات المنهجیة إلعداد البحوث  -البحث العلميمحمد شفیق،  -99

 2001الجامعیة للطباعة، االسكندریة، 

، دار الجامعیة، النمو النفسي بین السواء والمرضمجدي أحمد عبد اهللا،  -100

2003االسكندریة،   

 دار الشروق، ،علم النفس التربويمحمد مصطفى زیدان، نبیل توفیق السمالوطي، -101

  1980 السعودیة،

، دار الجامعیة، النمو النفسي بین السواء والمرضمجدي أحمد عبد اهللا،  -102

2003االسكندریة،   

علم االجتماع العائلي (دراسة محمد أحمد بیومي، وعفاف عبد العلیم ناصر،  -103

  2003، دار المعرفة الجامعیة، االسكندریة، المتغیرات في األسرة العربیة)

  ،1996دار عال للكتاب، القاهرة، البحث التربوي وكیف نفهمه، ، محمد منیر مرسي -104

، مكتبة  مناهج البحث العلمي في البحوث التربویة والنفسیةمحمد عزیز ابراهیم،  -105

  ،1983االنجلو مصریة، القاهرة، 

ارشاد الطفل وتوجیهه في األسرة ودور مواهب ابراهیم عیاد، لیلى محمد الخصري،  -106

 ، 1997، منشأة المعارف، االسكندریة، الحضانة
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، دار المعرفة الجامعیة، األزاریطة، البناء االجتماعي والشخصیةمحمد سعید فرج،  -107

 ،1998مصر، 

 دار الفكر، ،بناء الثقة وتنمیة القدرات في تربیة األطفال محمد عبد الرحمن عدس، -108

،1998 األردن،  

 ـ،2000، دار الفكر العربي، عمان، المراهقینتربیة محمد عبد الرحیم عدس،  -109

، دار 1، طالعنف المدرسي (االبعاد المنتجة ومشاریع الحلول)محمد محرز الهاني،  -110

  2012نقوش عربیة، تونس، 

، دار بن القرآن وعلم االجتماع –قبس قرآني على المجتمعمحمد أحمد درنیقة،   -111

  1994الحزم، بیروت، 

دور المؤسسات التربویة غیر الرسمیة في عملیة الضبط محمد بن معجب الحامد،   -112

  1994، وزارة الداخلیة السعودیة، اإلجتماعي

   1977، دار الكتب الجامعیة، االسكندریة، رعایة األسرةمحمود حسن،  -113

التربیة مدخل إلى مناهج البحث في محّمد خلیل عّباس، محّمد بكر نوفل و آخرون،  -114

  2007، دار المسیرة، األردن، و علم النفس

أسالیب التنشئة اإلجتماعیة األسریة ودوافع اإلنجاز محمد فتحي فرج الزلیتني،  -115

  ، إصدارات مجلس الثقافة العام، دون بلد نشر، دون سنة نشرالدراسیة

الكتب ، دار 3، جالعنف في المدرسة الثانویةمحمد السید حسونة  وآخرون،  -116

  2011والوثائق القومیة، القاهرة، 

، العنف في مواقف الحیاة الیومیة (نطاقات وتفاعالت)محمد سعید ابراهیم الخولي،  -117

  ، 2006دار مكتبة اإلسراء، دون بلد نشر، 

دار النهضة العربیة، بیروت،  ،مقدمة في البحث االجتماعي ،محمد علي محمد -118

1982  

مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري ( تحلیل سوسیولوجي ألهم محمد السویدي،  -119

، دیوان  المطبوعات الجامعیة، الجزائر، مظاهر التغیر في المجتمع الجزائري المعاصر)

1990،  
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، المكتب أطفالنا احتیاجاتهم ومشكالتهم وطرق العالجمحمد سالمة محمد غباري،  -120

   .329الجامعي الحدیث، مصر، دون سنة نشر، ص

، المكتب البحث العلمي مع تطبیقات في مجال الدراسات اإلجتماعیةمحمد شفیق،  -121

  2005الجامعي الحدیث، القاهرة، 

، دیوان العائلة الجزائریة، التطور والخصائص الحدیثةمصطفى بوتفنوشت،  -122

  1984المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، دار الفكر، القدرات في تربیة األطفال بناء الثقة وتنمیةمحمد عبد الرحمن عدس،  -123

  1998األردن، 

، دار غریب، علم النفس االجتماعيسید عبد اهللا عبد اللطیف محمد خلیفة،  معتز -124

  2001القاهرة، 

، منهجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة (تدریبات عملیة)، موریس أنجرس -125

  ، 2004ترجمة: بوزید صحراوي وآخرون، دار القصبة، الجزائر، 

، المركز العربي الطفل والتربیة المدرسیة في الفضاء األسري والثقافيمنى فیاض،  -126

  ،2004الثقافي، المغرب، 

 1998، منشورات تالة، الجزائر، أسس تقنیات التقویم التربوي میلود زیان، -127

مؤشرات العنف في الوسط المدرسي، ( دراسة مسحیة في متوسطات میزاب ناصر،  -128

، طبع بالمؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة وحدة وزارة التربیة، والیة تیزي وزو نموذجا)

  2014الرغایة، الرغایة، الجزائر، 

، دار العالقات والمشكالت األسریةنادیة حسن أبو سكینة، منال عبد الرحمن خضر،  -129

  2011مان، الفكر، ع

، الشركة العربیة المتحدة للتسویق علم االجتماع األسرينخبة من المتخصصین،  -130

 2008/2009والتوریدات بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة، القاهرة، 

، دیوان المطبوعات اإلسالم وقضایا علم النفس الحدیثنبیل توفیق السمالوطي،  -131

  1986 الجامعیة، الجزائر،
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، مؤسسة القنوات الفضائیة وأثرها على القیم األسریة لدى الشبابنسیمة طبشوش،  -132

  ،2011كنوز الحكمة، الجزائر، 

، دار علم اجتماع التربیة المعاصر ( بین النظریة والتطبیق )نعیم حبیب جعنیني،  -133

  ،2009وائل، عمان، 

، دار المعرفة الجامعیة، األزاریطة،  2، طنظریة علم االجتماعنیقوالتیما شیف،  -134

1989  

، دار الفكر، األسرة وتربیة الطفل ،ناصر أحمد الخولدة، رسمي عبد الملك رستم -135

2010عمان،   

، دار العلم والثقافة، القاهرة، األسرة وأسالیب تربیة الطفلوفیق صفوت مختار،  -136

2004  

، دار االجتماعیة ( جذورها التاریخیة وروادها )النظریة یاس خضیر البیاتي،  -137

 2002الكتب الوطنیة، لیبیا، 

، منشورات جامعة أسس المنهجیة في العلوم االجتماعیةیوسف عنصر وآخرون،  -138

  1999منتوري، قسنطینة، 

  :واألطروحات الجامعیة* الرسائل 

  أطروحات الدكتوراه: -

الجزائري ودوره في تفعیل قیم المواطنة واالنتماء النظام السیاسي ، أسماء بن تركي -1

محمد ، أطروحة دكتوراه العلوم (غیر منشورة)، قسم علم االجتماع، جامعة لدى الشباب

 .2013/ 2012خیضر،  بسكرة، 

، أطروحة مظاهر العنف وتداعیاته في المدارس الثانویة الجزائریةبوطورة كمال،  -2

دكتوراه (غیر منشورة)، تخصص علم اجتماع التربیة، قسم العلوم اإلجتماعیة، جامعة محمد 

 .2017/ 2016خیضر، بسكرة، 

، رسالة دكتوراه (غیر منشورة)، قسم علم النفس العنف المدرسي ومحدداتهخیرة خالدي،  -3

  .2007-2006وعلوم التربیة، جامعة الجزائر، 
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، دراسة میدانیة القة أسلوب التقبل / الرفض الوالدي بتكیف األبناءعجابر نصر الدین، -4

مقارنة بین المتكیفین وغیر المتكیفین من المراهقین، رسالة دكتوراه (غیر منشورة)، معهد علم 

  1999النفس وعلوم التربیة، قسنطینة،

الوالدیة  التغیرات اإلجتماعیة و اإلقتصادیة و انعكاساتها على السلطةحمودة سلیمة،  -5

، أطروحة  دكتوراه (غیر منشورة)، جامعة بسكرة، كما یدركها األبناء في األسرة الجزائریة

2013/2014  

، أطروحة دكتوراه دور المؤسسات التربویة في مواجهة العنف المدرسيزهیة دباب،  -6

  2014،2015)، قسم العلوم االجتماعیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، (غیر منشورة

التنئشة األسریة وعالقتها بالخوف االجتماعي لدى ، العزیز بن ناصر الریسعبد -7

، أطروحة دكتوراه، في علم االجتماع (غیر منشورة)، كلیة العلوم المتعاطین للمخدرات

  2008اإلنسانیة واإلجتماعیة، قسم علم االجتماع ، جامعة تونس، ،

الوالدیة وعالقتها بالسلوك العدواني أسالیب المعاملة محمد الشیخ حمیدة الشیخ،  -8

، أطروحة دكتوراه في الفلسفة وعلم النفس ( غیر منشورة )، جامعة والنشاط الحركي الزائد

  .2010الخرطوم، 

  

أطروحة دكتوراه (غیر ، االتجاهات الوالدیة في تنشئة الطفل المغربيمحمد الداشمي،  -9

شعبة االجتماع الفلسفة وعلم االجتماع وعلم النفس، منشورة)، كلیة اآلداب والعلوم االنسانیة، 

  .2005، 2004جامعة سیدي محمد بن عبد اهللا ظهر المهراز، المغرب، 

 -العنف المدرسي بالمؤسسات التربویة في المجتمع التونسي، منیة بن عیاد -10

سانیة ، أطروحة دكتوراه في علم االجتماع (غیر منشورة )، كلیة العلوم اإلنصفاقس نموذجا

  .2012واإلجتماعیة بجامعة تونس، تونس، 

  رسائل الماجستیر: -

دور مدیري المدارس تجاه الحد من ظاهرة العنف لدى أسامة محمد أحمد العدوي،  -1

غیر رسالة ماجستیر (طلبة الثانویة بمحافظات غزة وسبل تفعیله من وجهة نظر المعلمین، 

  2008منشورة )، الجامعة االسالمیة، غزة، 
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، رسالة جتماعي للمراهق"بوي بالتكیف النفسي اإلعالقة الرفض األجابر نصر الدین، " -2

   1992ماجستیر (غیر منشورة)، جامعة منتوري، قسنطینة، 

، دراسة میدانیة لمكانة الذكر في الوسط رغبة المرأة في انجاب الذكورحوریة محفوظ،  -3

(غیر منشورة)، معهد علم االجتماع، جامعة العائلي في الجزائر العاصمة، رسالة ماجستیر 

 1996الجزائر، 

أنماط التنشئة االسریة لألحداث المتعاطین للمخدرات في ربیع بن طاحوس القحطاني،  -4

  2002رسالة ماجستیر ( غیر منشورة )، جامعة الریاض، األسرة السعودیة، 

،  اكمالیتي: بارة الدراسيعنف التالمیذ وانعكاساته على التحصیل زینة بن حسان،  -5

نموذجا، مذكرة ماجستیر (غیر منشورة)، جامعة  -بوالیة قالمة 1962جویلیة  5ولخضر 

   2007/ 2006قالمة، 

دور المرشد الطالبي في الحد من العنف المدرسي عامر بن شایع بن محمد البشري:  -6
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:األجنبیة باللغة : المراجعثانیا  

*Les dictionnaires: 

 /1 Akoun (André) et Ansrt (pierre), Dictionnaire de sociologie,collection 

dictionnaire le robert/ seuil, paris, 1999 
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de massinissa à nos jours, Alger ENAL, OPU, 1986 

/2 Boilley (Roland),Violence et agression,time life international 3, 

Nederland,1977 

/3 Donfut  claude,Sociologie des génération,ed  puf, paris,1988 

/4 Gabriel taide , psychologie des violences social, ed du nord, paris, 1980 

/5 Khodja Souad, A.comme Algerienne, Enal, Alger,1991 

/6 Robert descloitres et larbi debzi, système de parente et structure en algérie, 

Alger, C.A. S. H. A. 1965 

/7 Myriam watthee-delmotte : la violence représentation et ritualisations, 

l’harmattan, france, 2002 

/8 Sillamy N، Dictionnaire encyclopédique de psychologie, ED mastrojam et 
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/9 Zerdouni Nafissa, Enfant d’hiver éducation de l’enfant en milieu 
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*Les sites:  
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: الترخیص بإجراء الدراسة المیدانیة 05الملحق رقم   

التعلیم الثانوي ببلدیة تبسة ( السنة الدراسیة  –: یوضح دلیل المؤسسات التعلیمیة 06الملحق رقم 

2015/2016  .(  

بوالیة تبسة العنف المدرسيحصائیات حول حاالت االبعض : 07الملحق رقم   

بالثانویات خالیا اإلصغاء والمتابعة النفسیة التربویة نشاء: محاضر خاصة با08الملحق رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 



االستبیاناستمارة : 01 رقم ملحقال  

 وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

-بسكرة –جامعة محمد خیضر   

جتماعیة كلیة العلوم اإلنسانیة و اإل  

جتماعیةالعلوم اإلقسم   

 عزیزي التلمیذ/ عزیزتي التلمیذة

تحیة طیبة وبعد:         

دراسة حول:طروحة الدكتوراه، تقوم الباحثة بطار التحضیر ألإفي         

 دور التنشئة اإلجتماعیة األسریة في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ

 دراسة میدانیة بثانویات بلدیة تبسة.

 

جابة على العبارات الواردة في استمارة االستبیان، علما أن كل البیانات الواردة نرجو من فضلك اإل لذا   

ة، مع تمنیاتي لك ـــــــة بحتــــــعلمیألغراض  الإ باالستمارة هي خدمة للعلم والبحث العلمي، ولن تستخدم

 بالتوفیق في مشوارك الدراسي.

 توضیــــــــــــــــــــــــــــــــح:

جابة.إي عبارة دون أجابة على كل العبارات و عدم ترك الرجاء اإل -   

.بعنایة وتركیز نرجو منك ملؤهاصیة)، أولیة ( شخ توجد بیانات -   

لى سرة التي تعمل عب، األم) داخل األهم األسالیب الوالدیة الدیمقراطیة ( األأیوجد نموذجین الختبار  - 

نها تمثل أي ترى ــــي الخانة التـــــف) ×ضع عالمة (بو  أجب عنها الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ، 

جابة باختیارك أحد البدائل ( دائما أو أحیانا أو أبدا).و أن تكون اإلجابة الصحیحة، ونرجاإل  

االحترام و التقدیرخیر لك مني فائق عبارات الشكر و و في األ  

الطالبة: ناجي لیلى                          إعداد  



ولیة:البیانات األ     

أنثى            ذكر                          الجنس:  -   

ثالثة ثانوي                ثانیة ثانوي            أولى ثانوي          توى الدراسي:المس -   

ناثعدد اإل         ر               خوة: عدد الذكو عدد اإل -   

خوة:.....................ترتیبك بین اإل -   

جتماعیة للوالدین:الحالة اإل -   

األب و األم یعیشان معا*   

األب و األم مطلقان*   

األب متوفى*   

األم متوفیة*   

               كالهما متوفیان* 

المستوى التعلیمي للوالدین: -   

جامعي     وي      ثان     متوسط           : غیر متعلم       ابتدائي   * األب  

جامعیة       ثانوي            متوسط        ابتدائي         * األم: غیر متعلمة  

مهنة الوالدین: -   

 * األب:.....................

 * األم:......................

 

 

 

 

 



 األب األم
 الرقم العبارات

 دائما أحیانا أبدا دائما أحیانا أبدا

هاك في أي قرار یتخذیتناقش مع والد        1 

سرةفي اتخاذ قرارات تهم األ یكیشاركك والد        2 

ك لتعدیل سلوك غیر مرغوبیتتناقش مع والد        3 

ك على احترام آداب الحوار عند الحدیث مع الغیرییحثك والد        4 

ك قبل اتخاذ أي قرار یخصكییستشیرك والد        5 

انه صحیح أواك برأیك إذا ر ییأخذ والد        6 

ك الحریة لك في تنظیم وقت مراجعتك لدروسكییترك والد        7 

ك حول السلوك العنیف في الوسط المدرسيیتتناقش مع والد        8 

ك حول التحكم في النفس عند الغضبیینصحك والد        9 

الحلول لمشكالتك بنفسك إلیجادك لك المجال ییفسح والد        10 

ك لكل ما تقولهییتسع صدر والد        11 

ماك كصدیق لهییعاملك والد        12 

ك وقتا كافیا لالستماع لمشاكلكییمنحك والد        13 

 14 یتفق والدیك على رأي واحد في توجیه تصرفاتك      

والدیك فیما بینهما یشعرك بالراحةتفاهم         15 

ثناء مناقشتهما لتصرفاتك یشعرك باالحترامأ هدوء والدیك        16 

ك لك و الخوتك احتیاجاتك الدراسیةییلبي والد        17 

      
ك الجو المناسب في البیت لمساعدتك و اخوتك على ییوفر والد

 الدراسة
18 

بمستقبلك ومستقبل اخوتك ك على االهتمامییحرص والد        19 

ك جمیع تصرفاتك و تصرفات اخوتكییتابع والد        20 

ك یحكم بالعدل بینكمیإذا تشاجرت مع اخوتك فان والد        21 

      
یعدل والدیك في مصروف الجیب لك وإلخوتك حسب متطلبات كل 

 منكم
22 

 23 ال یفرق والدیك بین الذكور واإلناث في بیتكم      

 24 یعدل والدیك بینك وبین إخوتك في توزیع مهام أعمال البیت      

 25 ال یفرق والدیك في أسلوب المعاملة بین األبناء      

 26 ال یفضل والدیك االبن األصغر على األكبر      

 27 یفضل والدیك بینك وبین اخوتك بسبب التفوق في الدراسة      

خوتك نفس الحبوإللك یقدم والدیك         28 

 29 یهتم والدیك بصحتك      

 30 یهتم والدیك بنوعیة تغذیتك      

یحثك والدیك بااللتزام بتعالیم دیننا كأداء العبادات مثل (الصوم،        31 



 الصوم، الصدقة....)

      
لك الجو المناسب لممارسة هوایاتك المفضلة (ممارسة  یوفر والدیك

 الریاضة، االشتراك في النوادي...)
32 

 33 یحرص والدیك على مساعدتك في اختیار التخصص      

 34 یحثك والدیك باالنضباط داخل الثانویة      

 35 یهتم والدیك باالتصال المستمر بالثانویة      

على التواصل مع األساتذة لحل مشكالتك بالثانویة  یحثك والدیك        36 

 37 یهتم والدیك بوقت الدخول إلى المنزل      

رج معهمتم والدیك بنوع األصدقاء الذین تخیه        38 

 39 یتابع والدیك سلوكاتك خارج المنزل      

 40 یمنعك والدیك من مشاهدة أفالم العنف      

بك عندما تتصفح األنترنیتبقر یجلس والدیك         41 

 42 یهتم والدیك بمعرفة فیما  تنفق مصروفك الیومي      

      
ینهاك والدیك عن السلوكیات غیر المقبولة اجتماعیا مثل ( السب، 

 الشتم، التدخین، السرقة، الكذب، الغش...)
43 

 44 یتدخل والدیك في حل مشكالتك فور حدوثها      

 45 یلتمس والدیك لك األعذار على أخطاء وقعت منك      

      
یكافئك والدیك على تدارك أخطائك بإثابة فوریة بالمدح أو الثناء: 

 (ابتسامة، عناق، هدیة مناسبة، مشاركة في رحلة مدرسیة....)
46 

ك عندما تحرز نجاحات في دراستكییكافئك والد        47 

      
ك عند القیام بسلوك حسن أمام الناس مما یعزز ثقتك ییمدحك والد

 بنفسك
48 

خطائك برفق و لینأك الى یینبهك والد        49 

ك معك الموقف على انفرادیاذا ارتكبت خطأ، یناقش والد        50 

ك عندما تسلك سلوكا غیر محبب.ییتجاهلك والد        51 

بعد حدوث الخطأ مباشرة. كییعاقبك والد        52 

كیعند ارتكابك لسلوك غیر مرغوب فیه تتلقى توجیها من والد        53 

      
عند ارتكابك لسلوك غیر مرغوب فیه تتلقى اللوم أو التوبیخ من 

كیوالد  
54 

      
عند ارتكابك لسلوك غیر مرغوب فیه تواجه بالحرمان من شيء 

 تحبه
55 

كیلسلوك غیر مرغوب فیه یضربك والدعند ارتكابك         56 

 

 أشكركم على حسن تعاونكم     



): دلیل مقابلة موجهة لمستشارات 02( رقم ملحقال  

 التوجیه المدرسي و المهني بثانویات بلدیة تبسة

 

 سیدتي الكریمة: مستشارة التوجیه المدرسي و المهني.

 بثانویة:.....................................

هي أنماط العنف الممارسة لدى التالمیذ بالثانویة؟. ما -1  

؟هي حاالت العنف المرتكبة لدى التلمیذ بالثانویة التي عقوبتها تحول إلى المجلس التأدیبي ما -2  

هل یلبي أولیاء األمور الدعوة عند استدعائهم للوقوف على سلوكیات أبنائهم داخل الثانویة ؟ -3  

لثانویة ؟هل یتصل أولیاء األمور با -4  

ما هي الحاالت التي یزور فیها األولیاء الثانویة ؟ -5  

هل یمكن لجمعیة أولیاء التالمیذ المساعدة في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ؟؛حسب رأیك  -6  

هل هناك دور لألسلوب الدیمقراطي للوالدین في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ؟  ؛حسب رأیك -7  

ما أبرز المقترحات للوقایة من العنف لدى التالمیذ في مجال األسرة ؟  ؛ركمن وجهة نظ -8  

 

 

شكرا                                                         

  إعداد الطالبة                           

 ناجي لیلى

 

 

 

 

 

 



 

 

المحكمین األساتذة األفاضل  ): قائمة أسماء03( رقم الملحق  

 الرقم  األستاذ المحكم العلمیة الدرجة الجامعة

 01 األستاذ الدكتور خالد حامد أستاذ تعلیم عالي تبسة جامعة العربي التبسي

 02 الدكتورة بلخیري سلیمة أأستاذ محاضر تبسة جامعة العربي التبسي

 03 األستاذ الدكتور دبلة عبد العالي أستاذ تعلیم عالي بسكرة جامعة محمد خیضر 

 04 األستاذ الدكتور براهیمي الطاهر أستاذ تعلیم عالي بسكرة جامعة محمد خیضر 

 05 تركي أسماء ةالدكتور  أأستاذ محاضر بسكرة جامعة محمد خیضر 

 06 الدكتورة بولقواس زرفة أأستاذ محاضر بسكرة جامعة محمد خیضر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



یوضح صدق االستبیان بتطبیق معادلة لوشي .): 04(رقم  الملحق   

ن - م ص ن= ن  

 البنود یقیس (ن) الیقیس (ن) عدد األساتذة المحكمین (ع) ع

01 06 00 06 01 

0.66 06 01 05 02 

01 06 00 06 03 

01 06 00 06 04 

0.33 06 02 04 05 

01 06 00 06 06 

01 06 00 06 07 

01 06 00 06 08 

01 06 00 06 09 

01 06 00 06 10 

01 06 00 06 11 

01 06 00 06 12 

01 06 00 06 13 

01 06 00 06 14 

01 06 00 06 15 

01 06 00 06 16 

01 06 00 06 17 

01 06 00 06 18 

01 06 00 06 19 

01 06 00 06 20 

01 06 00 06 21 

0.66 06 01 05 22 

01 06 00 06 23 

01 06 00 06 24 

01 06 00 06 25 

01 06 00 06 26 

01 06 00 06 27 

01 06 00 06 28 

01 06 00 06 29 

01 06 00 06 30 

01 06 00 06 31 



01 06 00 06 32 

0.66 06 01 05 33 

01 06 00 06 34 

01 06 00 06 35 

01 06 00 06 36 

0.66 06 01 05 37 

01 06 00 06 38 

01 06 00 06 39 

01 06 00 06 40 

01 06 00 06 41 

01 06 00 06 42 

01 06 00 06 43 

01 06 00 06 44 

01 06 00 06 45 

01 06 00 06 46 

01 06 00 06 47 

01 06 00 06 48 

01 06 00 06 49 

01 06 00 06 50 

01 06 00 06 51 

0.66 06 01 05 52 

-01  06 06 00 53 

01 06 00 06 54 

01 06 00 06 55 

-1  06 06 00 56 

01 06 00 06 57 

01 06 00 06 58 

وبعد حساب مستوى صدق كل بند من بنود اإلستبیان ، نقوم بحساب مستوى صدق اإلستبیان ككل من 

 خالل العالقة السابقة ، وباإلعتماد على بیانات الجدول الموضح أعاله ومنه.

  % 0.89=      51.63=        مج م ص ن=      مستوى صدق االستبیان ككل

 58               عدد البنود                                                 

  

 



 )05(ملحق رقم ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )06(ملحق رقم ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ):07(ملحق رقم ال

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  :)08(ملحق رقم ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  ةــــــــــات الدراســـــــــــــــملخص

  باللغة العربيةالدراسة  ملخص  - 1

  ملخص الدراسة باللغة الفرنسية   - 2
 

 

 

 

 

 



 ملخص الدراسة:

  مشكلة البحث تتحدد في اإلجابة على التساؤل الرئیسي التالي:     

لدى  د من ظاهرة العنففي الح داخل األسرة "ما مدى إسهام األسلوب الدیمقراطي للوالدین

  ؟"هالتالمیذ الممارسین ل

  تم طرح الفرضیات التالیة:الرئیسي  لإلجابة على التساؤل

  :الفرضیة العامة -

العنف لدى  بفعالیة في الحد من ظاهرة داخل األسرة یساهم األسلوب الدیمقراطي للوالدین   

  .التالمیذ الممارسین له

  :الفرضیات الجزئیة -

 دور فعال في الحد من ظاهرة العنف داخل األسرة الوالدینالذي یعتمده  حوارالألسلوب  -

  .لدى التالمیذ الممارسین له

العنف  دور فعال في الحد من ظاهرة داخل األسرة مده الوالدینالذي یعت العدلألسلوب   -

    .لدى التالمیذ الممارسین له

دور فعال في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ  داخل األسرة الوالدین هتماماألسلوب  -

   .هالممارسین ل

 دور فعال في الحد من ظاهرة داخل األسرة الذي یعتمده الوالدین الثواب والعقابألسلوب  -

   .العنف لدى التالمیذ الممارسین له

   أهمیة البحث: 

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

تباع في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین للعنف با لوالدینا تفعیل دور

من أجل تحدید السمات الممیزة  لشخصیـــــة األبنــــاء  ،في تنشئة أبنائهم األسلوب الدیمقراطي

  المدرسي.وتغییر نمط سلوكـــــــیـاتهم السلبیة وغیر السویة للحد من ظاهرة العنف 



 تركزالتي  وتوصیاتها، هانتائجمن  ألولیاءا استفادة في أهمیة هذه الدراسة تكمنكما     

  المرحلة الثانویة.تالمیذ لمنع زیادة العنف لدى  داخل األسرةاألسلوب الدیمقراطي  على

واتبعت الباحثة في ذلك خطوات بحثیة ومنهجیة وكان اإلطار المفاهیمي لمتغیري    

الدراسة مجال استرشاد للتصور المنهجي، وكذا الدراسة اإلستطالعیة من أجل التحقق منها 

  میدانیا، من خالل مؤشرات الفرضیات.

لطبیعة الموضوع، والهدف منه، وتم مته تم اختیار المنهج الوصفي لمدى مالءكما     

تلمیذ وتلمیذة موزعین  322حصر شامل لجمیع التالمیذ الممارسین للعنف والبالغ عددهم 

، مع بیان كأداة رئیسیة لجمع البیاناتثانویة ببلدیة تبسة، وتم اعتماد أداة اإلست 12على 

والمقابلة المباشرة المقابلة غیر مقننة  لمالحظة المباشرة، أداةاالستعانة بأدوات أخرى؛ ا

  ، وقد أظهرت أداة البحث ثباتا عالیا.الوثائقنصف مفتوحة، 

  لقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أهمها: انات،تحلیل وتفسیر البید بع    

، وبانحراف 2.39أن المتوسط الحسابي العام قد بلغ  یستنبط من إجابات المبحوثین -

، هذه النتیجة تشیر إلى وجود دور قوي وفعال لألسلوب الدیمقراطي 0.68معیاري بلغ 

  . له للوالدین في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین

ف ، وبانحرا2.43یستخلص من آراء المبحوثین أن المتوسط الحسابي العام قد بلغ  -

، هذه النتیجة تشیر إلى وجود دور قوي وفعال ألسلوب الحوار الذي 0.66معیاري بلغ 

  .له یعتمده الوالدین في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین

، وبانحراف 2.50یستنبط من إجابات المبحوثین أن المتوسط الحسابي العام قد بلغ  -

لى وجود دور قوي وفعال ألسلوب العدل الذي ، هذه النتیجة تشیر إ 0.66معیاري بلغ 

  .له یعتمده الوالدین في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین

، وبانحراف 2.38یستدل من إجابات المبحوثین أن المتوسط الحسابي العام قد بلغ  -

ذي ، هذه النتیجة تشیر إلى وجود دور قوي وفعال ألسلوب االهتمام ال0.70معیاري بلغ 

  .له یعتمده الوالدین في الحد من ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسین



، 2.28كما یستخلص من إجابات المبحوثین أن المتوسط الحسابي العام قد بلغ  -

، هذه النتیجة تشیر إلى وجود دور متوسط ألسلوب الثواب 0.71وبانحراف معیاري بلغ 

  .له ظاهرة العنف لدى التالمیذ الممارسینوالعقاب الذي یعتمده الوالدین في الحد من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   

  

 

  

 



Résumé:  

       Le problème de la recherche est déterminé par la réponse à la question 

principale suivante :‘’ dans quelle mesure la méthodes démocratique des parents 

contribue à réduire la violence chez les élèves qui pratiquent la violence . ‘’  

Hypothèses  suivantes ont été avancées :   

- Hypothèse générale :   

- L’approche démocratique des parents contribue 

Efficacement à réduire la violence chez les élèves qui la pratiquent . 

- Hypothèse  partielle :   

- La méthodes de dialogue adoptée par les parents au sein de la famille 

joue un rôle efficace dans la réduction du phénomène de violence chez 

les élèves qui le pratiquent .    

- La méthode de justice adoptée par les parents  au sein de la famille 

joue un rôle efficace dans la réduction du phénomène de violence chez 

les élèves  qui le pratiquent .  

- La méthode d’attention adoptée par les parents au sein de la famille est 

efficace pour réduire le phénomène de violence chez les élèves qui le 

pratiquent .  

- La méthode de récompense et de punition adoptée par les parents au 

sein de la famille joue un rôle efficace dans la réduction du phénomène 

de la violence chez les élèves qui le pratiquent .  

        L’importance de la recherche :  

        L’importance de cette étude réside dans la nature du problème , qui est 

particulièrement important pour activer le rôle des parents dans la réduction du 

phénomène de violence chez les élèves qui pratiquent la violence en suivant la 

méthodes démocratique , pour élever leurs enfants la violence à l’école .  

L’importance de cette étude réside dans le fait que les parents bénéficient de 

leurs conclusion et recommandation, qui mettent l’accent sur la méthode 

démocratique au sein de la famille pour prévenir l’augmentation de la violence 

parmi les élèves du secondaire .  

Le chercheur a suivi les étapes de recherche et de méthodologie et le cadre 

conceptuel des variables de la zone d’étude guidées par la perception 

méthodologique , ainsi que l’étude exploratoire pour la vérification sur le terrain 

, à travers les indications d’hypothèses .   



L’approche descriptive a été choisie pour sa pertinence par rapport à la nature du 

sujet, l’objectifs étant de dresser un inventaire complet des 322 élèves et 

écolières violents dans 12 écoles secondaire de la municipalité de tebessa , 

observation directe , outil d’interview semi - ouverte directe , documentation , 

outil a été montré .  

Après l’analyse et l’interprétation des données ,l’étude a atteint un ensemble de 

résultats dont les plus importants sont. 

- les réponses des répondants dévient que la moyenne arithmétique générale était 

2.39,avec un écart - type de 0.68,ce résultat indique une méthode démocratique 

forte et efficace pour les parents réduire la violence chez les étudiants en 

exercice. 

- De l’avis des personnes interrogées, la moyenne arithmétique générale était de 

2.43 et , avec un écart –type de 0.66, ce résultat indique un rôle fort et efficace 

pour le dialogue des parents dans la réduction de la violence chez les étudiants 

en exercice. 

- les réponses des répondants indiquent que la moyenne arithmétique générale 

était de 2,50 ; avec un écart .type de 0.66 ;ce résultat indique un rôle fort et 

efficace pour la méthode de justice adoptée par le père. 

-  les réponses des répondants montrent que la moyenne arithmétique générale 

était de 2.38 ; avec un écart-type de 0.70, ce qui indique que les parents ont un 

rôle fort.et efficace à jouer dans la réduction de la violence chez les élèves en 

exercice. 

- les réponses des répondant montrent que la moyenne arithmétiques  générale 

était de 2.28, avec un écart –type de 0.71, ce résultat indique qu’il existe un rôle 

intermédiaire pour la méthode de récompense et de punition adoptée par les 

parents pour réduire la violence chez les élèves en exercice. 

  

 

  

  

 

  




