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 العنف يف الوسط املدرسي 
 -دراسة مقارنة بني متوسطات واثنوايت والية مستغامن-

 )جامعة مخيس مليانة(  رعبد القادد. انضر 
 2018-12-12تاريخ القبول:                   2017-09-28تاريخ االرسال:

 خلص: امل
خالل استقراء االحصائيات املقدمة من طرف مديرية إىل وصف ظاهرة العنف يف الوسط املدرسي من  هذه الدراسة هدفت       

ية، حي  واملستتتتتتتللة توتلف متوستتتتتتتطات واثنوايت الوال ،واخلاصتتتتتتتة حملااالت اىالة عل   تالس الت دي ،  الرتبية لوالية مستتتتتتتتغامن
تزايد  ملستتللة يفحالة خالل الستتنوات الدراستتية ا ربا املاضتتية ،حي  هستتارت هذه الدراستتة عل  هن حاالت العنف ا 206بلغت 

مستتتتمر من ستتتنة  خرا خصتتتوصتتتا يف الطور الآلانو  اتتتعبة اادال والالستتتاة والعلوص التلريبية ، وحمل خق يف الآلانوايت الة تقا 
ضتتتمن اىيط اا،تتتر ،  ما هن معت  حاالت العنف املستتتللة  انت يف الاصتتتين ا ول والآلاا، وهن معت  اااالت املستتتللة  انت 

 .عل  اكين عنف لاتي
 املدرسي. العنف، الوسط الكخلمات املفتاحية 

Résumé : 

        Cette étude vise à décrire le phénomène de la violence en milieu scolaire en extrapolant 

les statistiques fournies par la Direction de l’Education de la wilaya de Mostaganem, qui 

concerne les cas de conseils de discipline enregistrés dans différentes phases (moyen, 

secondaire) ; qui ont représenté 206 cas au cours des quatre dernières années scolaires.  

Cette étude a révélé que les cas de violence enregistrés augmentent d'année en année, en 

particulier au niveau secondaire, dans les branches littérature, la philosophie et la branche  des 

sciences expérimentales par rapport à d'autres branches, en particulier dans les écoles 

secondaires situées en milieu urbain. La plupart des cas de violence ont été enregistrés au cours 

du premier et au deuxième trimestre, ainsi que plus de cas enregistrés étaient sous la forme de 

violence verbale. 

Les mots Clés : violence, environnement scolaire. 
 

 مقدمة  -1

لتروف هذا يف غيال ثقافة ااوار، و ذا ا فعال، وحيدثإن العنف يف الوستتتتط املدرستتتتي يف ااونة ا خأة هصتتتتب  همرا مقلقا         

االجتماعية واالقتصتتادية الصتتعبة الة يعياتتاا املواطن  ا هدت إىل استتتقالة معت  ا ولياء من متابعة ومراقبة ابنائا  بستتب  ا ما ا  

الاراغ ا بو  حملإلضافة إىل هليات التواصين االجتماعي والقنوات الا،ائية العديدة من خالل ما تعرضه من  العيش، هذالتوفأ لقمة 

  بأة.برامج حتمين يف ثناايها هاكاال متنوعة من العنف هدا إىل استاحال التاهرة وانتاارها بسرعة  

 اإلشكالية  -2

 مل العقايب العالج وهن متنوعة هاكاال اختذ وهنه املدرسي وسطاا داخين عنفال ماكلة من تعاا اجلزائرية الرتبوية املنتومة إن       

هاتتتتتتتتكا ا ، لذا فا مر يدعوان للتاكأ ادية  إللاد االول املناستتتتتتتتبة  وتنويا اتستتتتتتتتاعاا من زاد بين التاهرة هذه  ب  من يتمكن
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 انقو  دق إىل حململستتتتتؤولني عن هذا القطاا ااستتتتتا  دفا الذ  من اتتتتتب  العنف، ا مر الرتبوية املؤستتتتتستتتتتات والقادرة عل  انقاذ

 التاهرة  ذه العاجلة االول إلاد بغرض اخلطر، وهذا ما يتار جليا من خالل تنتي  املؤمترات وامللتقيات لدراستتتتة التاهرة وذل 

ل  مدا تااتتتي هذه ف عاالجتماعية، وتاتتتاد واليتنا حاالت عنف  آلأة  يف فتلف املؤستتتستتتات الرتبوية حملختالف هطوارها وللوقو 

 التاهرة بواليتنا طرحنا السؤال التايل:

 مستغامن؟ما واقا العنف وما متاهره يف املؤسسات الرتبوية لوالية  - 

 ويتارا عن هذا السؤال تموعة من ا سئلة  اايت:

 بني الطورين )املتوسط والآلانو (؟هين هناك فروق يف عدد حاالت العنف  -1

 آلانو ( حس  متغأ الاصين الدراسي؟حاالت العنف بني الطورين )املتوسط والهين هناك فروق يف عدد  -2

 الدراسي؟العنف حملختالف املستوا هين هناك فروق يف حاالت  -3

 الآلانو ؟هين هناك فروق يف حاالت العنف حملختالف الاعبة يف الطور  -4

 ورياي(؟هين هناك فروق يف حاالت العنف حملختالف الوسط )ح،ر ، ابه ح،ر ،  -5

 تباين يف حاالت العنف املمار  ضد  ين من )تلميذ، هستاذ، إدار (؟ هين هناك -6

  حاالت العنف املمار  عليا ؟  ا ساتذة يف)ذ ور واانث( من اجلنسني هين هناك فروق بني  -7

 املمار ؟هين هناك فروق يف حاالت العنف املسللة حملختالف نوا العنف  -8

 فرضيات الدراسة  -3

 الفرضية العامة  -3-1

العنف يف الوسط املدرسي أيخذ هاكاال متعددة يف املؤسسات الرتبوية، وخيتلف حملختالف الطور التعليمي واملستوا الدراسي والاعبة 

 وطابا املؤسسات الرتبوية. 

 الفرضيات اجلزئية   -3-2

 هناك فروق يف عدد حاالت العنف بني الطورين )املتوسط والآلانو (. -1

 بني الطورين )املتوسط والآلانو ( حس  متغأ الاصين الدراسي. ال يوجد فروق يف عدد حاالت العنف -2

 هناك فروق يف حاالت العنف حملختالف املستوا الدراسي. -3
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 ال توجد فروق يف حاالت العنف حملختالف الاعبة يف الطور الآلانو . -4

 (.وريايهناك فروق يف حاالت العنف حملختالف الوسط )ح،ر ، ابه ح،ر ،  -5

 العنف املمار  ضد  ين من )تلميذ، هستاذ، إدار (.هناك تباين يف حاالت  -6

 حاالت العنف املمار  عليا .  ا ساتذة يف)ذ ور واانث( من اجلنسني هناك فروق بني  -7

 املمار .هناك فروق يف حاالت العنف املسللة حملختالف نوا العنف  -8

 الدراسة  أمهية -4

 متوسطات وامست عل  واقعاا عل  والتعرف املدرسي الوسط يف العنف ظاهرة عل  الوقوف خالل من الدراسة همهية تنبا       

 الرتبوية. املؤسسات هبذه الت دي  تلالس اخلاصة اإلحصائيات استقراء خالل من مستغامن والية واثنوايت

 الدراسة  أهداف -5

 .والآلانوايت املتوسطات من  ين  يف املدرسي الوسط يف العنف ظاهرة انتاار مدا معرفة -أ

 الدراسي، املستوا ،الدراسية )الاصول للمتغأات وفقا املسللة العنف حاالت يف والآلانوايت املتوسطات بني الاروق معرفة -ب

 اجلغرايف(. الوسط الاعبة،

  فتلف هنواا العنف املمار  داخين املؤسسات الرتبوية. معرفة -ت

 معرفة حاالت العنف املمار  ضد  ين من )تلميذ، هستاذ، إدار (. -ث

 )ذ ور وإانث( من ا ساتذة من حي  حاالت العنف املمار  عليا .اجلنسني معرفة الاروق بني  -ج

 حتسيس مجيا ا طراف الااعلة يف العملية الرتبوية ب،رورة التصد   ذه التاهرة الة هصبحت تغزو مؤسساتنا الرتبوية. -ح

 التعاريف اإلجرائية  -6

العنياة توتلف هنواعاا، والصادرة من التالميذ جتاه ا ساتذة هو اإلداريون  توالسلو يا تصرفاتال تل  وه العنف  -أ

 الس الت دي .تالة تستعد  املآلول هماص هو ا ساتذة جتاه التالميذ و 

 املقصود حمللوسط املدرسي يف هذه الدراسة  ين املؤسسات الرتبوية العمومية )متوسطات واثنوايت(.الوسط املدرسي   -ب
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 لخلدراسة  اإلطار النظري -7

 :العنف تعريف -7-1

  يف معل  لسان العرل هن العنف هو اخلرق حمل مر وقلة الرفق به وعليه، وهعنف الايء هخذه بادة، وهعنف  جاء لغة

 (.5ص، 2011،وآخرونالايء  رهه. )هيت محودة  رمية 

والة تاأ اىل طابا غ،ول، ار ، (  Violentia( تعود إىل الكلمة الالتينية )Violenceعنف ) الارنسية فكلمةهما يف اللغة 

 (Larousse 1983, p6489) مجوح وصع  الرتويض.

   للقامو  الارنسي املعاصر حمللنسبة اصطالحا (ROBERT)  العنف يعين الت ثأ  :، يعرف العنف  ما يلي1978لسنة

 عل  الارد وإرغامه عل  العمين رغ  هناه، دون إرادته حملستعمال القوة هو التاديد حمللاعين، هو العمين الذ  من خالله ميار  العنف.

(Dictionnaire Robert ,1978- p 209) 

 الاوق، ذات تصي  املدمرة آاثره تكون ،عالئقي مل زق نتيلة وهو السلوك، هاكال من اكين أبنه "اسنارد"  ما عرفه         

  ااخر. ما عالقة يف للدخول معينة طريقة العدوانية فاكين إلحملدته، ااخرين فيه الذ  ينص  الوقت ناس يف

 من وذل  واملمتلكات حمل اواص وال،رر ا ذا إلااق التاديد هو والقار القوة وسائين استوداص أبنه "دنستني" وعرفه        

  مرفوضة هو قانونية هجين ههداف غأ

 البصأة مستوا يف اخنااض عل  تنطو  قد اديدة اناعالية بصاة تتميز سلو ية استلابة عرفه أبنه "اللطيف عبد عصاص" هما        

 وه فالعنف للعدوان، الصيغة املتطرفة هبذا ياأ إىل وهو ااالت واملعدات، من املستمدة القوة استوداص والتاكأ، ويبدو العنف يف

 اخلطأ. البدا لإليذاء اىاولة

 قي  معني موضوا وإيذاء تدمأا تستادف جاودا تت،من الة القوة صور من خاصة صورة أبنه "إمساعيين عزت" وعرفه        

 (.65، ص2013بن غالية حممد، ) وهخطر. اإلحباط مصادر منه حمتمين هو فعلي  مصدر إدرا ه

  والقسوة استوداماً غأ ماروٍا، ومن آاثره إااق ا ذا حملاخرين جسداّيً هو ناسّياً.هو استوداص القّوة والاّدة و 
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 :نفسي منظور العنف من -7-2

 العدوانية، معه زادت ا ان زاد فكلما مطردة عالقة بيناما العالقة وهن الارد يف وا اننية ا ان صورة هو ناسي منتور من " فالعنف

 مباار باكين انجتة عملية تعترب إذ التاهرة  ذه املارزة العوامين بني من اإلحباط يعد  ما .العدوانية معه قلت ا ان قين و لما

   Léonardدول) ليوانرد من  ين ه ده ما وهذا.صحي  والعكس العدوان زاد اإلحباط زاد فكلما وتعويض، لإلحباط وحتمية

Doob   )(.10-9، ص2011)بورانن حياة، ".اإلحباط بني و بينه يربط للسلوك ةحمدد ةبصياغ قاموا حني وزمالئه 

 العنف من منظور سخلوكي  -7-3

هو استلابة سلو ية تتميز بصاة اناعالية اديدة قد تنطو  عل  اخنااض يف مستوا البصأة والتاكأ، ويبدو العنف يف استوداص 

عن هيت محودة  ، نقال76ص، 2005فايد ،حستتتتتتتتتتتتني )اخلطأ القوا املستتتتتتتتتتتتتمدة من املعدات وااالت وهي حماولة االيذاء البدا 

 (.2011، وآخرون

 تعريف العنف املدرسي  -7-4

 جملتما والايصتتتتيباا ما يصتتتتي   اجملتما،إىل العنف يف الوستتتتط املدرستتتتي من منتور هن املدرستتتتة هي بعض من  املا  النترمن        

تلميذ  فالعنف يف الوستتتط املدرستتتي  اط من الستتتلوك يتستتت  حمللعدوانية يصتتتدر من "وتااعالته ميكناا هن تكون يف من ا عن أتثأاته 

هو تموعة من التالميذ ضتتتتد تلميذ هو مدر  ويتستتتتب  يف إحداث هضتتتترار مادية هو جستتتتمية هو ناستتتتية    ،ويت،تتتتمن هذا العنف 

ي،تتتتا")عبد ة واالعتداء عل   تلكات املدرستتتتة ها لوص واالعتداء اجلستتتتمي واللاتي والعراك بني التالميذ والتاديدط املطاردة املاتتتتاغب

 (262ص  2007العتي  حسني طه ، 

 مدرستتتتني من  ا املكونة العناصتتتتر بني الرتبوية املؤستتتتستتتتات غالبا داخين حيدث الذ العنف يف الوستتتتط املدرستتتتي هو العنف        

 ل  املدرسي العنف هن من يرا فاناك املدرسي،طبيعة وتال العنف  حول إمجاا حي  مل يصين الباحآلون إىل ،وتالميذ وموظاني

 من هن يت  ل  املدرستتتي قيا  العنف هن آخرون بينما يرا املدرستتتة يف حتدث الة العدوانية تالستتتلو يامجيا  خالل من قياستتته

 .(17 ص ،2008 العيسو ، الرمحان وجروح فقط. )عبد اعتقال إىل تؤد  الة تالسلو يا خالل

 املتصذة من قبل وزارة الرتبية الوطنية لخلحد من العنف يف الوسط املدرسي  اإلجراءات القانونية -7-5

قامت وزارة الرتبية الوطنية بستن العديد من القوانني واملنااتأ الوزارية هبدف ااد من تااتي هذه التاهرة يف الوستط املدرسي        

 بيناا:وللمحافتة عل  االستقرار الداخلي للمؤسسات الرتبوية من 
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 )يعد: يا يلمجاء فياا  والتكوينية، حي من الاصتتتتتتتتتتين الرابا من نتاص اجلماعة الرتبوية يف املؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتات الرتبوية  73املادة         

وظف الااعين إىل تعترب ا ضرار النامجة عنه خط  اوصيا يعرض امل التالميذ، تسلو ياالت دي  البدا هسلوحمل غأ تربو  يف هتذي  

 (1991 ،778 رق  وزار  )قرار ة واجلزائية الة ال ميكن للمؤسسة هن حتين حمين املوظف يف حتملاا(.تبعات املسؤولية اإلداري

املتعلق تنا العقال والعنف اجتاه التالميذ يف املؤستتتتستتتتات التعليمية الذ  ينق يف  1992/6/1املؤرخ يف  171القرار رق          

العقال البدا والعنف اجتاه التالميذ منعا حملات يف مجيا املؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتات التعليمية هنه يادف اىل منا استتتتتتتتتتتتتتعمال “املادة ا وىل عل  

 ل  عل  التالميذ هن يتقيدوا بقواعد االن،تتتتتتتتتتتباط املنصتتتتتتتتتتتوص علياا يف“،هما املادة الآلالآلة منه جاءت  ما يلي ”توتلف مراحلاا 

ملؤستتتستتتة وا ستتتاتذة وحملقي هفراد اجلماعة الرتبوية داخين االنتاص الداخلي ملؤستتتستتتاهت  و هن يتحلوا حمللستتتلوك ااستتتن ما مجيا املعلمني 

 (.1992/06/01املؤرخ يف 171وخارجاا" ) القرار الوزار  رق  

يف حملبه الآلاا اخلاص حملجلماعة الرتبوية  2008جاناي  23املؤرخ يف 04 ”-08-هما القانون التوجياي للرتبية الوطنية رق         

ل  عل  التالميذ احرتاص معلميا  ومجيا هع،تتتتتتتتتتتتتتتاء اجلماعة الرتبوية ا خرين،  ما يتيقن عل  “عل  ما يلي:  20ينق يف مادته 

التالميذ االمتآلال للنتاص الداخلي للمؤستتتتتستتتتتة الستتتتتيما تنايذ  ين ا ناتتتتتطة املتعلقة بدراستتتتتتا  و ذا املواظبة واحرتاص التوقيت والستتتتتأة 

مينا العقال البدا و ين “منه عل  ما يلي  21 ما تنق املادة ....“  ااستتتتتتنة واحرتاص قواعد ستتتتتتأ املؤستتتتتتستتتتتتات وااياة املدرستتتتتتية 

دون اإلخالل  هاتتتتتتتكال العنف املعنو  واإلستتتتتتتاءة يف املؤستتتتتتتستتتتتتتات املدرستتتتتتتية، يتعرض املوالاون  حكاص هذه املادة لعقوحملت ادارية

 (45/46،ص 2008جاناي  23املؤرخ ياي  04/08حململتابعات الق،ائية".)القانون التوجياي رق  

ناتتتتتتتتتتتور الوزار  الذ  بع  به املاتش العاص للبيداغوجيا اىل مدير  الرتبية وماتاتتتتتتتتتتتي  افة ا طوار التعليمية وإىل ملوهوضتتتتتتتتتتت  ا       

املتعلق تنا العقال  1994جاناي  15املؤرخ يف  94/26مدير  املؤستتتتتستتتتتات الرتبوية وا ستتتتتاتذة  افة أبنه تطبيقا للمناتتتتتور رق  

املتعلقة تحاربة العنف يف الوسط املدرسي أبنه قد تقرر مطالبة  افة مدير   2009مار   10املؤرخة يف  96البدا والتعليمة رق  

املؤستتتستتتات الرتبوية ايل عقد جلستتتات ما  افة العاملني هبا لتحديد هدواره  وتزويده  حمللنصتتتوص القانونية املتعلقة بتاهريت العقال 

نا،  ما جاء   والتبعات املرتتبة عن فالاتاا بغية الق،تتتاء عل  هذه التاهرة يف مدارستتتالبدا والعنف اللاتي وحتستتتيستتتا  تستتتؤولياهت

اخالص إبناتتتتاء خالاي استتتتتقبال التالميذ وهوليائا  نق هذا القرار عل  ما  2010هوت  25الصتتتتادر يف  266القرار الوزار  رق  

ملواطن تقرر ملؤستتستتات الرتبوية وهبدف تقري  اإلدارة من اعمال عل  حتستتني اخلدمة العمومية الة ل  هن ت،تتطلا هبا  افة ا“ يلي
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انااء خالاي استقبال التالميذ وهوليائا  عل  مستوا مديرايت الرتبية وعل  مستوا املدار  االبتدائية واملتوسطات والآلانوايت هثناء 

 ات املعنية حس  ااالة .فرتة الدخول املدرسي ،إبمكان هذه اخلالاي رفا اناغاالت التالميذ وهوليائا  اىل اجلا

 ما يرّخق القانون اجلديد ملستتتودمي الرتبية، للولياء ااق يف رفا دعوة ق،تتائية ضتتد ا ستتاتذة ومستتتودمي الرتبية الوطنية        

 الذين يتوّرطون يف  ارسة العنف اللاتي واجلسد  ضد التالميذ يف املؤسسات الرتبوية.

 العنف يف نظر اإلسالم  -7-6

حيذر من العنف يف الاعين والقول يف مواضتتتتتتتتتا  آلأة، وقد جاء ذل  يف هحاديآله الاتتتتتتتتترياة، حي   :( ملسو هيلع هللا ىلص) ان نبينا   لقد       

ك هن، ترك ونر ِمنت،ا  ، »ماتتتتتتأًا إىل ذمه العنف وههله:  ( ملسو هيلع هللا ىلص)قال  رَّ الرِّعاِء اا، طمة ، فِأايَّ ف يف رعيته، ال ااطمة: ه  العني«. ِإنَّ اتتتتتتر

( ملسو هيلع هللا ىلص)وقال  .يرفق هبا يف سو،قاا ومرعاها، بين حيطماا يف ذل  ويف سقياا وغأه ، ويزح  بع،اا ببعض حبي  يؤذياا وحيطماا

 ) حدي  اريف(.«ِفيٌق حيِ  ُّ الرِّف،ق ويت ع،ِطي عل  الرِّف،ِق ما ال يت ع،ِطي عل  ال،ع ن،ِف، وما ال يت ع،ِطي عل  ما ِسواه  ِإّن اّلّل ر »هي،ا : 

ينص  هصحابه إذا علَّموا وهرادوا النا  أبن يتلنبوا العنف وهن يرفقوا بعباد هللا تبارك وتعاىل، ويبني ذل   ( ملسو هيلع هللا ىلص)و ان نبينا 

: ( ملسو هيلع هللا ىلص)، فبال يف انحية من املسلد، فقاص إليه النا  ليناروه، فقال النيب ( ملسو هيلع هللا ىلص)مسلد رسول هللا هنه جاء هعرايب فدخين 

يٍن من ماء، ف ريق ( ملسو هيلع هللا ىلص)ه : ال تقطعوا بوله. فلما فرغ الرجين من بوله، دعا رسول هللا «. دع وه  ال تت ز،رِم وه  » عليه، وانتا   بسل،

 تا ترك اخلأ الذ   ان مقباًل عليه.ا مر عند هذا. فلو ه   عناوه فلرتا هلره  ولر 

  (assakina.com, 2017)   «.ِإنَّ الرِّف،قر ال يك ون  يف ايء ِإالَّ زانه  وال يت نت،زرا  ِمن، ايء ِإالَّ اانه  : »( ملسو هيلع هللا ىلص)وقال الرسول 

 العنف الكالمي رأي اإلسالم يف 

وال نساء من نساء  منا ،: )اي هياا الذين آمنوا ال يسور قوص من قوص عس  هن يكونوا خأاً 11قال تعاىل يف سورة االرات ااية 

 ولئ  ه  ومن مل يت  ف اإلميان،بئس االستتتتتتت  الاستتتتتتتوق بعد  حمل لقال،وال تلمزوا هناستتتتتتتك  وال تنابزوا  منان،عستتتتتتت  هن يكن خأاً 

:)ستتتبال املستتتل  فستتتوقط وقتاله  ار( .فاإلستتتالص ال ليز استتتتوداص العنف والقار واالستتتتازاء ( ملسو هيلع هللا ىلص)التاملون(. ويقول الرستتتول 

 يبعآلين هللا عائاتتتتة مل اي : ”( ملسو هيلع هللا ىلص)حملإلنستتتتان، ويا،تتتتين توجيه الارد وإراتتتتاده هو زجره حمللرفق وحمللة هي هحستتتتن. لقول الرستتتتول 

 ”.اً ولكن بعآلين معلماً وميسراً تعنمعنتاً وال مت

 

 

http://www.assakina.com/mohadrat/16453.html#ixzz4XAC4CwlI
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 أنواع العنف  -7-7

إىل  ....(  ما يتار يف امليين املودرات والكحول التدخني،وهو امليين  نواا االحنراف ) اإلدمان عل   الذات العنف اجتاه  -أ

 التطرف ما الذات إىل حد االنتحار. وهذا بستتتتتتتتب  ضتتتتتتتتعف وهحياان يبلغالعزلة واال تئال املارط وإحستتتتتتتتا  صتتتتتتتتاحبه أبنه منبوذ، 

  الت طأ وغيال ثقافة ااوار واملرافقة.

  ، هستاذ، إدار (.)تلميذوخيق ا اواص  العنف اجتاه اآلخر  -ب

 ويتار يف الكتابة عل  اجلدران والطاوالت تكستتتتتتتتتتأ الستتتتتتتتتتبورات وفتلف املمتلكات املادية العنف اجتاه احمليط والتجهيزات  -ت

  ؤسسة الرتبوية.للم

وهو يف تمله عنف لغو  ويت  من خالله اخلروج عن اللغة املستتتتتتتتتتتعملة العادية  الكالص الااحش، الستتتتتتتتتت ،  العنف الخلفظي  -ث

 الات .

 هخالقية.غأ  تبسلو ياويتار عادة يف االحتقار واالستازاء والقياص  :الخلفظيالعنف غري   -ج

نس  التاوه بكالص فين حملاياء هماص اجل  تالستتتتتتتتتتتلو يايف بعض  ويتاراملدرستتتتتتتتتتتي وهو نوا آخر من العنف  :اجلنسيييييييييالعنف  -ح

 اجلنسي.التحرش  ااخر،

و إحياءات جنستتية هو عنصتترية يقرتفه التالميذ عل  جدران املؤستتستتة هن  عن به  ين  تابة هو رستت  ي واملقصتتود اجملسييد العنف  -خ

 .هخرا  السرقة  غراض زمالئا  تسلو ياحلرات الدراسة ويتار  ذل  يف 

 حدود الدراسة  -8

  وهي اضيةاملسنوات دراسية  ا ربااحلدود الزمنية   -ه

 .2016 – 2015 الدراسية:من السنة  01/ الاصين 2012-2013/2013-2014/2014-2015 -

 املتوسطات والآلانوايت الة سللت هبا حاالت عنف توتلف هنواعه. :حدود مكانية -ل
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  :عينة البحث -9

 حالة. 206عددها  سابقة، والبالغسنوات دراسية  4حاالت تالس الت دي  املسللة خالل  

 الوصاي. املناج استودمنا الدراسة  دف حتقيقا :الدراسة منهج -10

 (: عدد حاالت تلس الت دي  يف الطورين )املتوسط والآلانو (01جدول رق  )
 اجملموع الطور الثانوي الطور املتوسط الرقم

 206 111 95 احلاالتعدد 
 %100 %53.83 %46.17 النسبة

 املسللة يف الطورين حس  السنة الدراسية. العنف (:عدد حاالت02جدول رق  )
 اجملموع 1الفصل 2016-2015 2015-2014 2014-2013 2013-2012 السنة الدراسية
عدد احلاالت 

 املسجخلة
46 61 64 35 206 

 22.33% 29.61% 31.07% 16.99% 100% 
 ما ميكن مالحتته هو هن عدد حاالت العنف املسللة يف تزايد مستمر من سنة  خرا.  

 املسللة حس  الطور التعليمي. العنف (:عدد حاالت03جدول رق  )
 النسبة تعخليم اثنوي النسبة تعخليم متوسط الطور          -السنة الدراسية

2012-2013 32 33.68% 14 12.61% 
2013-2014 27 28.42% 34 30.63% 
2014-2015 19 20.00% 45 40.54% 
2015-2016 17 17.90% 18 16.21% 

 %100 111 %100 95 اجملموع
-2014نالحظ اخنااض يف عدد حاالت العنف من سنة  خرا يف املتوسط، وارتااا يف الآلانو  خصوصا يف السنة الدراسية 

2015. 
 املسللة حس  الاصول يف الطور املتوسط. العنف (:عدد حاالت04جدول رق  )

 النسبة اجملموع النسبة 3الفصل النسبة 2الفصل النسبة 1الفصل السنة الدراسية
2012-2013 08 25.00% 15 46.87% 09 28.12% 32 100% 
2013-2014 05 18.52% 18 %66.67 04 14.81% 27 100% 
2014-2015 17 89.47% 02 10.53% 00 0.00% 19 100% 
2015-2016 17 //       

 دي  هما يف الاصين الآلال  فعدد اااالت اىالة عل  تلس الت والآلاا،يف الاصين ا ول  املسللة  انتنالحظ هن هغل  اااالت 
يدعوان إىل القول هن معت  اااالت   ا،  امقارنة حمللستتتتتتنتني الستتتتتتابقتني  2015-2014الستتتتتتنة الدراستتتتتتية  اخنا،تتتتتتت خصتتتتتتوصتتتتتتا

 املسللة تكون عادة يف فرتيت الاصين ا ول والاصين الآلاا.
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 املسللة حس  الاصول يف الطور الآلانو . العنف (:عدد حاالت05جدول رق  )
 النسبة اجملموع النسبة 3الفصل النسبة 2الفصل النسبة 1الفصل السنة الدراسية

2012-2013 03 21.43% 09 64.28% 02 14.28% 14 100% 
2013-2014 21 61.76% 12 35.29% 01 2.94% 34 100% 
2014-2015 16 35.55% 28 62.22% 01 2.22% 45 100% 
2015-2016 18 //       

نالحظ ناس الايء يف الطور الآلانو  وهو ارتااا عدد حاالت العنف يف الاصلني ا ولني مقارنة حمللاصين الآلال   ما نالحظ هن  
فرتة الآلالثي الآلال  فعدد اااالت تكاد تنعدص مقارنة ما  ا خرا. همهناك ارتااا يف عدد اااالت املستتتتتتتتتتتللة من ستتتتتتتتتتتنة دراستتتتتتتتتتتية 

ورتا  ،دعوان إىل القول هن معت  اااالت املستتتتتللة تكون عادة يف فرتيت الاصتتتتتين ا ول والاصتتتتتين الآلااالاصتتتتتلني ا ول والآلاا،  ا ي
يكون هذا بستتب  تر يز التالميذ عل  االمتحاانت يف الاصتتين الآلال  هو االنتقال إىل القستت  ا عل   ا هدا إىل اخنااض النستتبة يف 

  الاصين الآلال .
 املسللة حس  املستوا الدراسي يف الطور املتوسط. العنف حاالت د(: عد06جدول رق  )

 النسبة اجملموع النسبة م 4 النسبة م 3 النسبة م 2 النسبة م 1 الطور
2012 
2013 

09 28.12 08 25.00 05 15.62 10 31.25 32 100 

2013 
2014 

07 25.93 05 18.52 04 14.81 11 40.74 27 100 

2014 
2015 03 15.79 08 42.10 04 21.05 04 21.05 19 100 

2015 
2016 03 17.65 06 35.29 03 17.65 05 29.41 17 100 

 
السابقة،  ما هن هناك تقارل من مستوا  اإلحصائيات املقدمة تبني هن هناك تقارل يف عدد اااالت املسللة للسنوات الدراسية

 دراسي اخر.
 

 املسللة حس  املستوا الدراسي يف الطور الآلانو . العنف حاالت د(: عد07جدول رق  )
 النسبة اجملموع النسبة اث 3 النسبة اث 2 النسبة اث1 الطور

2012-2013 06 42.86% 04 28.57% 04 28.57% 14 100% 
2013-2014 19 55.88% 07 20.59% 08 23.53% 34 100% 
2014-2015 27 60.00% 03 6.66% 15 33.33% 45 100% 
2015-2016 05 27.78% 05 27.78% 08 44.44% 18 100% 

 
من خالل اجلدول يت،  لنا هن معت  اااالت سللت يف مستوا السنة ا وىل والآلالآلة اثنو  عل  مدار السنوات الدراسية 

 السابقة، وهذا ما يبني هن حاالت العنف عادة ما تكون إما يف بداية الطور هو  ايته.
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 اثنو . 01املسللة حس  الاعبة يف السنة  العنف حاالت د(: عد08جدول رق  )
السنة الدراسية      

 الاعبة
جذا مارتك علوص 

 وتكنولوجيا
 النسبة اجملموا النسبة جذا مارتك هدل النسبة

2012-2013 02 33.33 04 66.67 06 100%  
2013-2014 08 42.11 11 57.89 19 100%  

2014-2015 13 48.15 14 55.55 27 100%  
2015-2016 01 20.00 04 80.00 05 100%  

 
ما ميكن مالحتته هن هناك تطور يف عدد اااالت من سنة دراسية  خرا، إال هن عدد اااالت يتزايد يف اجلذا املارتك آدال 

 مقارنة حملجلذا املارتك علوص وتكنولوجيا.
 

 اثنو . 02املسللة حس  الاعبة يف السنة  العنف عدد حاالت (:09جدول رق  )
السنة الدراسية    

ب  الشعبة
أد

سفة
وفخل

 

% 
نبية

 اج
ات

لغ
 

% 

يبية
جتر

وم 
عخل

 

% 

صاد
/اقت

ت
 

% 

ضي
/راي

ت
 

موع %
اجمل

 

% 

2012 2013 03 75  01 25  00 00  00 00  00 00  04 100  
2013 2014 03 42.86  00 00  02 28.57  00 00  02 28.57  07 100  

2014 2015 03 100  00 00  00 00  00 00  00 00  03 100  
2015 2016 02 40  00 00  02 40  01 20  00 00  05 100  

اثنو  لكن اجلدير حمللذ ر هن هغل  اااالت  02اثنو  نسلين هن عدد اااالت يتقلق يف مستوا السنة  01مقارنة حمللسنة 

 تسلين يف اعبة هدل وفلساة وعلوص جتريبية.

 اثنو . 03املسللة حس  الاعبة يف السنة  العنف حاالت د(: عد10جدول رق  )
 الشعبة

 
 السنة الدراسية     

ب 
أد

سفة
وفخل

 

% 

نبية
 اج

ات
لغ

 

% 

يبية
جتر

وم 
عخل

 

% 

صاد
/اقت

ت
 

% 

ضي
/راي

ت
 

موع %
اجمل

 

% 

2012-2013 01 25  00 25  02 50  00 00  01 25  04 100  

2013-2014 02 25 00 00  02 25  04 50  00 00  08 100  

2014-2015 08 57.14  02 14.28  03 21.43  01 7.14  01 7.14  14 100  

2015-2016 01 12.5  02 25  03 37.5  01 12.5  01 12.5  08 100  
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اثنو  فما جتدر اإلاتتارة  03اثنو  جند هن هناك ارتااا يف عدد حاالت التالميذ يف مستتتوا الستتنة  01عل  غرار مستتتوا الستتنة 

إليه هن معت  اااالت  انت دائما يف اتتتتتعبة ا دل والالستتتتتاة واتتتتتعبة العلوص التلريبية مقارنة ما الاتتتتتع  ا خرا  ا يدعوان إىل 

 التاهرة.كون له دور يف حدوث هذه القول هن عامين اال تتاظ قد ي

 املسللة حس  الوسط اجلغرايف يف التعلي  املتوسط العنف حاالت د(: عد11جدول رق  )
 

نوع 
 املؤسسة

مؤسسات 
 حضرية

مؤسسات  النسبة
 شبه حضرية

مؤسسات  النسبة
 ريفية

 النسبة اجملموع النسبة

 %100 95 %29.47 28 %33.68 32 %36.84 35 العدد
 

سواء  انت املؤسسة ذات طابا رياي هو ابه ح،ر  هو ح،ر   املؤسسة،ما يالحظ هن عدد حاالت التالميذ متقاربة بني طابا 
 ا يعين هن التاهرة متكافئة نسبيا يف مجيا املناطق اجلغرافية للمؤسسات  تلميذ، 31إذ هن معدل هذه اااالت هو يف حدود 

  الرتبوية.
 املسللة حس  الوسط اجلغرايف يف التعلي  الآلانو  العنف حاالت د(: عد12جدول رق  )

 
نوع 

 املؤسسة
مؤسسات 

 حضرية
مؤسسات  النسبة

 شبه حضرية
مؤسسات  النسبة

 ريفية
 النسبة اجملموع النسبة

 %100 111 9.91 11 26.13 29 63.96 71 العدد
 

هغل  حاالت التالميذ الذين مت إحالتا  عل  تالس الت دي  سللت يف املؤسسات ذات الطابا اا،ر ، مث تلياا املؤسسات 
 .الريايةذات الطابا الابه ح،ر ، مث املؤسسات 

 
 املتوسط.العنف املمار  يف التعلي   ت(: حاال13جدول رق  )

  
 اجملموا تلميذ-تلميذ إدارة -تلميذ هستاذ-تلميذ حاالت العنف

 95 18 25 52 العدد
%54.73 النسبة  26.31 %  18.94%  100% 

 
 هناسا ،لتالميذ مث بني ا واإلدارة،بعدها بني التالميذ  وا ساتذة،التالميذ   انت بني  الطورهغل  حاالت العنف املسللة يف هذا 
    عمودية. ا ياسر هن معت  الصراعات  انت 
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 الآلانو .العنف املمار  يف التعلي   تحاال(: 14جدول رق  )
 اجملموا تلميذ-تلميذ إدارة -تلميذ هستاذ-تلميذ حاالت العنف

 111 18 23 70 العدد
%63.06 النسبة  20.72 %  16.22%  100% 

سيب يف العنف نالنس  املسللة يف التعلي  الآلانو  تتقارل إىل حد بعيد ما تل  املسللة يف التعلي  املتوسط لكن هناك فارق 
 املمار  بني التالميذ وا ساتذة يف التعلي  الآلانو .

 
 

من خالل ا رقاص املسللة نالحظ هن ه آلر حاالت العنف املمار   انت عل  ا ساتذة من جنس اإلانث مقارنة حمللذ ور فالعدد 

الايزيولوجية  ة، واىل البنيةالارت يرجا هذا إىل ااالة الناسية الة يعيااا املراهق إلثبات الذات هماص الزمالء يف هذه  دوق ال،عف.ياوق 

 والناسية للمرهة مقارنة حمللرجين.

 (: حاالت العنف املمار  يف الطور املتوسط حس  نوا العنف.15جدول رق  )
 النسبة العدد نوع العنف
 %45.26 43 لاتي

%25.26 24 لاتي غأ  
%17.89 17 جسد   
%06.31 6 تسد  

%05.26 5 اجتاه الذات  
%100 95 اجملموا  
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 (: حاالت العنف املمار  يف الطور الآلانو  حس  نوا العنف16جدول رق  )
 

 النسبة العدد نوع العنف
 %44.15 49 لاتي

%19.82 22 غأ لاتي  
%26.12 29 جسد   
%04.50 6 تسد  

%05.40 6 اجتاه الذات  
 111 100%  

 
( نالحظ هن ه آلر حاالت العنف املستتتتتتتتللة هي العنف اللاتي والذ  يتمآلين يف الستتتتتتتت  16و 15من خالل استتتتتتتتتقراء اجلدولني )
 الئقة، بعدها النوا غأ تبستتتتتتتتتلو يا الستتتتتتتتتورية، القياص  اإلهانة،  اللاتي،مث يليه العنف غأ  هخالقي،والاتتتتتتتتتت ، التلاظ بكالص غأ 

 مادية.الآلال  وهو العنف اجلسد   ال،رل، االعتداء والقذف أبدوات هو وسائين 
 

  مناقشة النتائج  -11

إن ما تاتتتاده املدرستتتة من حاالت عنف ما هو إال انعكا  االة اجملتما الذ  مازال يتوبط يف  آلأ من املاتتتا ين         

هنتلت لنا إنستتان  الارد اجلزائر توتلف هنواعاا االجتماعية واالقتصتتادية والستتياستتية ،هذه التروف القاستتية الة يعياتتاا  

  نااا، ذل  هن املدرسة تت ثر حمللبيئة اجلغرافية واالجتماعية الة يعيش التلميذ يف  اااالت حيمييين إىل العنف يف  آلأ من 

هن املؤستتستتة التعليمية تاتتكين نستتقا مناتحا عل  اىيط اخلارجي بكين ما حيتويه،  ما هن الكآلأ من العائالت اجلزائرية صتتار 

 يف ن متابعة ومرافقة ا بناء، هو القستتتتتتتتتوة واإلفراطاناتتتتتتتتتغا ا  الوحيد تدبأ لقمة العيش الاتتتتتتتتتيء الذ  هدا إىل اناتتتتتتتتتغا ا ع

غيال الآلقافة  هذا يف ث. وحيد،خصتتتتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتتتتا يف فرتة املراهقةالعقال ا مر الذ  ينتج لنا طاال مييين إىل الستتتتتتتتتتتتلوك العنيف 

 ااوار.وغيال ثقافة  اإلسالمية الة تدعو إىل التسام  والعاو

 ما هن ااياة العصتتتتتتتتتتترية يف ظين االستتتتتتتتتتتتعمال املارط للطاال للوستتتتتتتتتتتائين التكنولوجية دون رقي  واجنذاهب  لللعال          

كين  بأ يف انتاار ظاهرة سامهت باسالي  العنف املوتلاة.   روجااللكرتونية الة تكآلر فياا الايديوهات واملااهد الة ت

عالج ظاهرة لالة وصتتتتلت إىل حد الستتتتلن العقال اجتات مؤخرا إىل تبين ستتتتياستتتتة  هن الستتتتياستتتتة الرتبوية الة ا م  العنف،

 العنف عوضا عن تعزيز دور الوساطة الرتبوية الة قد تكون عالجا انفعا للتاهرة.
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اتتتادت مدارستتتنا يف الستتتنوات ا خأة هلرة مجاعية للستتتاتذة القدام  للتقاعد  ا هدا إىل توظيف هستتتاتذة جدد ه آلره  

باارق ستتتتتتتتتتن قليين نوعا ما ما التالميذ، ما نقق اخلربة والتلربة يف التعامين ما التالميذ هنتلت لنا حاالت عنف نستتتتتتتتتتاء و 

هن غيال الرتوي  عن الناس يف مؤستستاتنا واقتصتارها عل  الدراستة فقط ولد ضتغطا عل   افتلاة مستت  ين ا طراف.  م

 .التالميذ وحىت ا ساتذة هدا إىل حاالت عنف فتلاة هي،ا

 حخلول واقرتاحات   -12
 الناج .تزويد ا ساتذة أبسالي  االتصال  -أ
 وا ستاذ.تعزيز عملية االتصال بني التلميذ    -ب

 س .القتوضي  اجلان  السيكولوجي للتلميذ هماص ا ستاذ حىت تساين مامته يف العملية التااعلية داخين    -ت

 وخصائصاا(املراهقة  )مرحلةتعريف ا ستاذ تراحين النمو ومتاهرها    -ث

 والرايضية.تاعيين النااطات الآلقافية  -ج

 مااماا.تدعي  الدور القياد  لإلدارة ملمارسة  -ح

 العمين عل  إلاد وتدعي  امللحقات املدرسية مآلين املالع ، قاعات الرايضة، املكتبة. -خ

 وخارجاا.إلاد برامج توعية وقائية داخين املؤسسات الرتبوية  -د

 املستمرة للتالميذ داخين املؤسسات الرتبوية. ضرورة التوجيه واإلرااد واملتابعة -ذ

 لائات.اا ساتذة واإلدارة الذ  يساعد يف التااعين االلايب بني هذه  التالميذ،حماولة إلاد اجلو املالئ  بني  -ر

 رصد فتلف هاكال االحنراف يف املؤسسات تعاطي التدخني، املودرات والكحول. -ز

 ين املؤسسات.تكآليف النااطات الآلقافية والرايضية داخ  -س

 ضرورة التكاين الناسي حمللتالميذ وتوعيتا  ومساعدهت  عل  حين ماا لا   -ش

 مساعدة التالميذ عل  التكيف ما الواقا املدرسي واالجتماعي. -ص

برتة لقاءات وندوات دورية تتعلق توضوا واجبات ا سرة ودورها يف ااياة املدرسية وذل  لتحقيق انسلاص بني البيت   -ض
 واملدرسة.
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 اخلامتة  -
انتاتتتتتتار ظاهرة العنف يف الوستتتتتتط املدرستتتتتتي بني فتلف ا طراف يف املدرستتتتتتة خصتتتتتتوصتتتتتتا بني  الدراستتتتتتة اااليةهظارت نتائج        

مث  هخالقي،أ التلاظ بكالص غ والاتتت ،ه آلر ا اتتكال انتاتتارا هو العنف اللاتي والذ  يتمآلين يف الستت   وا ستتاتذة، وهنالتالميذ 

ال،تتتتتترل، بعدها النوا الآلال  وهو العنف اجلستتتتتتتد    الئقة،غأ  تبستتتتتتتلو يا الستتتتتتتورية، القياص  اإلهانة،  اللاتي،يليه العنف غأ 

. هما عن هسبال تااي هذه التاهرة  فيعزا إىل غدة اسبال مناا : الرتبية خلاطئة، سوء اء والقذف أبدوات هو وسائين ماديةاالعتد

الذات لدا التلميذ املراهق، التستتتتتتتتتتتتتتتي  والتستتتتتتتتتتتتتتتاهين يف املعاملة هحياان، وانعكا  لآلقافة التااه  بني ا فراد هحياان، أت يد واثبات 

الاتتتتارا،  ا يستتتتتدعي التدخين الستتتتريا للق،تتتتاء عل  التاهرة من خالل العمليات التحستتتتيستتتتية، و ذا اعادة النتر يف الربامج إذ هن  

يا هحياان إىل هذه املتاهر ،الة هصتتتتتبحت عائقا حقيق آلافة الدرو   ونقق التكوين لدا بعض ا ستتتتتاتذة وتستتتتتاهين اإلدارة يؤد  

 ههماص تطور املدرسة اجلزائرية ، لذا فأن مسامهة مجيا ا طراف الااعلة يف العملية الرتبوية هصب  همرا يف غاية ا مهية للق،اء عل  هذ

 التاهرة والعمين عل  بناء تتما مبين عل  ا خوة واالحرتاص.

 

 املراجع 
 لوطين حولاوهستتتتتتتتتتتتتبال العنف يف اجملتما اجلزائر  من منتور ا يئة اجلامعية، فعاليات امللتق   ر: متاه(2011)وآخرونة محودة كرميأيت  -1

 (.2011ديسمرب  8و7)، 2دور الرتبية يف ااد من ظاهرة العنف، فرب الوقاية وا رغنوميا، جامعة اجلزائر 
برانمج اراتتاد  رايضتتي مقرتح للتوايف من العنف املدرستتي لدا تالميذ املرحلة الآلانوية، رستتالة ماجستتتأ  ةفاعلي ( 2013بن غالية حممد) -2

 ، اجلزائر.بوعلي، الالفااراف: حيياو  حممد، جامعة حسيبة بن  رايضي،ختصق: ارااد ناسي 
س تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترستتتتتتالة ماجستتتتتتتأ يف عل  النا الآلانو ،يف الوستتتتتتط املدرستتتتتتي وعالقته بتقدير الذات عند تالميذ الطور  : العنف(2011بورانن حياة) -3

 .2ال جزائر بلمان، جامعةاالجتماعي، ااراف فرحات 
 لبنان. ،، بأوت1 ط ،العربية النا،ة دار ،السلو ية واملاا ين العنف املدرسي سيكولوجية :(2008العيسوي) الرمحن عبد -4
ص نقال عن: تيطاوا اااج: اليو  اإلسكندرية، مصر. اجلديدة،الدار اجلامعية  املدرسي،سيكولوجية العنف  ( 2007العظيم حسني طه)عبد  -5

 2015-04-28الاعيب الوالئي لعني الدفل ، يوص  املدرسي، اجمللساالعالمي التحسيسي للوقاية من العنف يف الوسط 
 .1991توبر ا  يف واملؤرخ والتكوينية،     التعليمية املؤسسات يف الرتبوية اجلماعة بنتاص قيتعل ،778 رق  قرار :الوطنية الرتبية وزارة -6
 45/46ص.الآلاا ، البال2008جاناي  23املؤرخ ياي  04/08القانون التوجياي رق   وزارة الرتبية الوطنية  -7
 .1992/06/01املؤرخ يف 171: قرار رق  وزارة الرتبية الوطنية -8

9- Grand dictionnaire de langue française, Larousse, vd7, 1983, p6489 
10-  Robert (Paul). (1978). Le Robert an alphabétique et analogique de la langue française 
.société du nouveau. (SNL) paris - p 209 
11- http://www.almaaref.org/books/contentsimages/books/zad_almobalegh/zad_alrahma_fe_
shahr_allah/page/lesson11.htm 


