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 إذا جنحت وال أصاب باليأس إذا فشلتيا رب ال تدعين أصاب بالغرور 

 ذكرين دائما أن الفشل ىو التجارب اليت تسبق النجاحبل 

 يا رب علمين أن التسامح ىو أكرب مراتب القوة

 وأن حب االنتقام ىو أول مظاىر الضعف

 يا رب إذا جردتين من املال أترك يل األمل

 وإذا جردتين من النجاح أترك يل قوة العناء

 لى الفشل...حىت أتغلب ع

 سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك السميع العليم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شكر وتقدير:

 

ىذا  إلجنازأول ما نبدأ بو احلمد والشكر هلل عز وجل الذي أنار دربنا ويسر لنا السبيل    
 الدراسي. مشروعنا إلمتامالعمل املتواضع وأكرمنا بالصحة واإلرادة والعزمية والصرب 

جبزيل الشكر واالمتنان إىل أستاذي املشرف "مداين مداين" أعانو اهلل يف كل درب نتوجو  
 يسلكو ويسر اهلل طريقو.

كل أساتذة علم االجتماع خاصة األساتذة األفاضل الذين درسونا من جلنة املناقشة و وإىل 
 االبتدائي إىل اجلامعي.

 ريب أو بعيد ولو بكلمة طيبة.وأخريا إىل كل يد كرمية أمددتنا بالعون وكل من ساىم من ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االهداء:

    

حقو، إىل الينبوع الذي ال ميل أىدي مثرة جهدي إىل من ال ميكن للكلمات أن تويف    
 .-أطال اهلل يف عمره-العطاء، إىل قرة عيين والدي العزيز

 قلبها.إىل الينبوع الصايف إىل رمز احلنان، إىل من حاكت سعاديت خبطوط منسوجة من 

إىل من حبهم جيري يف عروقي ويلهج بذكراىم الفؤاد، إىل إخويت: سيد أمحد، بن ذىيبة وفريدة  
 وزوجها خليل وأبنائها آية، صديق، إسالم.

إىل زوجي املستقبلي، وكل من حيمل لقب بن قنونة، إىل من شاركوين درب العلم أصدقائي 
 وصديقايت خرية، زىية، سهيلة.

 هلم مكانة يف قليب ومل أمتكن من ذكرىم.وإىل كل من كانت 

 .7102إىل كل طلبة علم االجتماع دفعة 

  

 

 

 

 

 

 

 بن قنونة نوال



 االهداء:

 

أىدي مثرة جهدي إىل من ضحت بكل شيء من أجل أن تراين ناجحة "أمي الغالية"، إىل    
 .من سيبقى رمز الصرب والعطاء والسند القوي "والدي الغايل"

 إىل صديقيت وساعدي األمين يف ىذا البحث "قارس فاطمة الزىراء"، وإىل  

وزىرة عائليت الصغرى خبتة أخوايت: أمني، فتحي، صاحل، سفيان، كرمية وزوجها إخويت و 
 والكتكوتة مروة، إىل كل أفراد عائلة قارص.

عيمة، أمينة، إىل عميت وزوجها عبد القادر، وإىل أعز صديقايت: ىوارية، وردة، منصورية، ن
 حليمة، فاطمة الزىراء، آمنة وإىل كل صديقايت. 

إىل كل من ساىم يف اجناز ىذا البحث من قريب أو بعيد، وإىل كل األساتذة من الطور 
 اجلامعي. االبتدائي إىل

 ة قسم علم االجتماع جبامعة مستغاًل.إىل كل طلب
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 ملخص البحث:
لقد تناولنا يف ىذا البحث "العنف يف الوسط املدرسي األسباب واحللول" ومن خالل ىذا    

 املوضوع حناول الوصول إىل معرفة أسباب العنف وأنواعو واقرتاح احللول للحد من ىذه الظاىرة.
 انطلقت دراستنا من اإلشكالية التالية:إذ 
ىل النعدام أنسنة ظروف التدريس عالقة بتفشي ظاىرة العنف يف الوسط املدرسي؟ واقرتحنا -

 الفرضية العامة "يؤدي عدم أنسنة ظروف التدريس إىل انتشار العنف يف الوسط املدرسي".
تقنية ستخدمنا كذلك او ىو منهج املسح االجتماعي ي اعتمدناه فيما خيص املنهج الذ-

االستبيان، أما بالنسبة للعينة فهي عبارة عن فئة تالميذ السنة الرابعة متوسط مبتوسطة بوتشاشة 
 أمحد حبي السالم والية مستغامن.

ومشروع البحث حيتوي على فصلني نظري وتطبيقي، الفصل الثاين يتضمن املدرسة والعنف -
اىية املدرسة، بنيتها، وظائفها وأىدافها، أما املدرسي يف مبحثني املبحث األول يتضمن م

املبحث الثاين فيتضمن تعريف العنف، خصائصو، أشكالو، عواملو، النظريات املفسرة لو 
 وعالقاتو االجتماعية داخل املدرسة، آثار العنف وكيفية احلد منو.

استخالص  أما فيما خيص الفصل الثالث فيتمثل يف مجع البيانات وحتليلها مث توصلنا إىل-
وىي أن عدم االىتمام باجلانب اإلنساين عالقة بتفشي ظاىرة العنف يف الوسط  النتائج العامة

 املدرسي.
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 مقدمة: 

إذ  بشكل عام، خاصةبالغة يف جماالت احلياة  خطوةل ظاىرة العنف ادلدرسي شكت   
صورة خطرية يف ادلؤسسات الرتبوية يف أصبحت من ادلشكالت االجتماعية العويصة وادلتفشية ب

 خصوصا.العامل ويف اجلزائر 
تعد ادلؤسسات الرتبوية ادلؤسسة الثانية بعد األسرة اليت تريب األجيال الناشئة وتسعى إىل    

تكوينهم وإكساهبم خمتلف القيم الدينية األخالقية وتنمية مجيع جوانب الفرد اجلسمية، العقلية 
اآلخرون يف  واخللقية وصوال إىل تنشئة الفرد تنشئة صحيحة لكي يصبح مثاال وقدوة يقتدي هبا

 اجملتمع.
ومن تأثريىا على لقد أصبحت ادلؤسسات الرتبوية تعاين من ظاىرة العنف يف ادلدارس    

العالقات بني أفرادىا، دما أحدث أضرارا نفسية، معنوية ومادية، ومن خالل حبثنا ىذا هندف 
احللول للحد  واقرتاحمن التغريات اليت هتدف إىل معرفة أسباب العنف وأنواعو إىل إبراز العديد 

ادلنهجي  اطاراألول الذي يضم اال ىذا البحث على الفصل اشتملمن ىذه الظاىرة، وقد 
يث يتناول كل مبحث على عدة مطالب فادلطلب األول يتناول أسباب يف مبحثني حوذلك 
 ادلوضوع والثاين أمهية ادلوضوع، أما ادلطلب الثالث فيتضمن إشكالية البحث و ادلطلب اختيار

ادلطلب السادس الرابع الفرضية ، و فيما خيص ادلطلب اخلامس فيتناول أىداف البحث و 
 .و أخريا ادلطلب السابع الذي يهتم بالدراسات السابقة ادلفاىيم اإلجرائيةأىم حتديد يتضمن 

عدة مطالب فادلطلب يتناول الذي  نهجيةادل جراءاتأما بالنسبة للمبحث الثاين فيهتم باإل   
يتناول جمتمع البحث والثاين عينة البحث وكيفية سحبها، أما ادلطلب الثالث فيتضمن األول 

 يهتم مبجاالت البحث.الذي  رابعال وأخريا ادلطلبمنهج البحث وتقنياتو 
الثاين فقد خصصناه للمدرسة والعنف ادلدرسي يف مبحثني ويشمل كل بالنسبة للفصل    

أما يف ادلطلب الثاين  ادلطلب األول ماىية ادلدرسة،اول مبحث على عدد من ادلطالب ويتن
 وظائف ادلدرسة وأىدافها.األخري يتناول  ويف ادلطلبفيتطرق إىل بنية ادلدرسة 

ادلطلب  إىل عدة مطالب،الثاين الذي يتضمن العنف ادلدرسي، فيتفرع كذلك أما ادلبحث    
 وخصائصو،ثاين يتضمن تعريف العنف األول يتناول حملة تارخيية عن العنف ادلدرسي وادلطلب ال

ادلطلب الثالث فيتناول أشكال العنف وأساليبو، وأما فيما خيص ادلطلب الرابع مت التطرق إىل  أما
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العالقات و العنف أما ادلطلب اخلامس فيتضمن  لو،ادلفسرة  اتوعواملو والنظريمظاىر العنف 
االجتماعية داخل ادلدرسة ويف ادلطلب السادس مت تناول آثار العنف ادلدرسي وكيفية احلد من 

 ىذه الظاىرة. 
أما اجلانب التطبيقي فيتضمن اإلجراءات ادلنهجية اخلاصة باجلانب ادليداين الذي حيتوي على    

وحتليلها وعرض النتائج  االستمارةحمورين األول خصائص ادلبحوثني، والثاين يتضمن تفريغ 
 واخلالصة مث اخلامتة وقائمة ادلراجع وادلالحق.
 اعتمدنا يف توثيق حبثنا على مدرسة كامبل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

المنهجي  طارالفصل األول: اإل  

 المبحث األول: منهجية البحث 

جراءات المنهجيةالمبحث الثاني: اإل  
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 المنهجي  اإلطارالفصل األول: 

 منهجية البحثالمبحث األول: 

 الموضوع  اختيارأسباب المطلب األول: 
 العنف يف الوسط ادلدرسي بني ادلراىقني. انتشاركثرة   -
 معرفة أسباب سلوك العنف ادلدرسي. -
الشخصي ومعايشتنا ذلذه الظاىرة من خالل مشاىدتنا ألعمال العنف اليت يقوم  اىتمامنا -

 احلجارة والضرب بالكراسي وغريىا.  باستخدامهبا التالميذ وذلك 
 ر السلبية اليت خيلقها العنف.اآلثا -

 بحثأهمية الالمطلب الثاني: 
 تقدمي معطيات موضوعية ونتائج علمية حول الظاىرة ادلدروسة. -
رباول الدراسة التعرف على العوامل واألسباب ادلؤدية إذل العنف ادلدرسي لدى التالميذ  -

 يعيش فيو التلميذ.بالوقوف على مصادره سواء على مستوى ادلدرسة أو احمليط الذي 
تسليط الضوء على جانب ذا أمهية كبرية يف الوسط ادلدرسي أو غريه من األوساط  -

يف  درسةاالجتماعية أال وىو اجلانب اإلنساين الذي غفلت عنو كل الدراسات اليت تناولت ادل
 حقل علم االجتماع الًتبوي.

 البحث إشكاليةالمطلب الثالث: 
مع مؤسساتو ادلختلفة، خاصة منها تجملاطال العنف بأنواعو مادية ومعنوية سلتلف شرائح    

وغريىا شلا العدوان  ادلراىقة،بينهم ىو  والقاسم ادلشًتكادلؤسسة الًتبوية اليت ذبمع ما بني أفراد 
دييز مرحلة الشباب فإن التواصل إذن يؤثر يف الوسط إما سلبا كالتخريب والتعدي على 
شلتلكات ادلؤسسة وقد يتعدى إذل القائمني عليها من مدير وأساتذة وتالميذ. والتأثري قد يرجع 

بو قد تتجسد يف شخصية التلميذ يف حد ذاتو. أو ربت تأثري احمليطني يف أساسو لعوامل عدة 
الذي خيلق تعاملهم معو ردود أفعال تتجسد يف سلوكات منافية لكل ما ىو سوي، وردبا يعود 

 الالئقة،ادلطاعم  اخلضراء،ادلساحات  اإلنارة،إذل احمليط ادلادي الذي يزاول بو الدراسة، كإنعدام 
سد يف وكل ما ديثل اجلانب الفيزيقي فيها والذي جي اإلسعاف وتوفر سيارةادلراحيض النظيفة 
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حقيقة األمر األجواء اإلنسانية السائدة يف ىذه ادلؤسسة الًتبوية الذي ردبا يعود لو تفشي ظاىرة 
 العنف يف ىذا الوسط وعليو نطرح التساؤل التارل:

 تفشي ظاىرة العنف يف الوسط ادلدرسي؟بظروف التدريس عالقة  أنسنةالنعدام ىل 
إذل انتشار العنف يف أنسنة ظروف التدريس عدم  "يؤدي: بحثفرضية الالمطلب الرابع: 
 الوسط ادلدرسي".

 بحثأهداف الالمطلب الخامس: 
 معرفة أمناط العنف ادلمارس داخل البيئة ادلدرسية. -
 معرفة احللول سواء الوقائية أو العالجية للعنف ادلدرسي. -
 العنف.فهم اجلوانب ادلختلفة ادلرتبطة بظاىرة  -
 ادلدرسي.من وراء العنف ىي زلاولة الكشف عن األسباب الفعلية اليت  -
  معرفة األشكال اليت أخذهتا ظاىرة العنف ادلدرسي. -

 تحديد أهم المفاهيم اإلجرائيةالمطلب السادس: 

  أوال: األنسنة -

ىي خلق بيئة حياة داخل ادلؤسسات العقابية ال زبتلف ظروف العيش فيها عن احلياة    
حيتاجو السجني  وجل ما ونظافتها، وتوفر ادلراحيض وىيأهتا،خارجها، من حيث حالة الغرف 

الضوء  اذلوائية،ادلكيفات  كادلاء،دميتو  آيف حياتو اليومية من مستلزمات ضرورية تشعره ب
  والصحية. االجتماعية والرعاية واألغطية الالئقة،األفرشة  األسرة، ،الكهرباء الطبيعي،

  ثانيا: المدرسة -

وىي أولياء  فيما بينها ومتفاعلة،ادلدرسة نظام متكامل يتألف من رلموعة عناصر زلددة    
 االجتماعية.زلددة يف إطار احلياة  ووظائف اجتماعيةذلا مجلة أدوار التالميذ وغريىا و 

 المراهق :ثالثا -

ىي ادلرحلة اليت يكون فيها ادلراىق سواء كان تلميذ أو تلميذة يدرس بادلرحلة ادلتوسطة يف    
 متوسطة. رابعة- ثالثة- ثانية-أوذل  الثالث:إحدى ادلستويات 
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 العنف  :رابعا -

والتكسري  والضرببالشدة ويتمثل  البعض،العنف سلوك عدواين يقوم بو األفراد ضد بعضهم 
باإلضافة إذل أنو ديكن أن  ،وقهرهالقوة إلكراه اخلصم  استخداموكذلك  للممتلكات، والتدمري

كما ديكن أن يكون مجاعيا أي يصدر عن مجاعة   واحد،يكون العنف فرديا أي يصدر عن فرد 
اليت تتحول إذل تصرفات سلبية  مباشرة،بطرق سلمية غري وتكون أو مؤسسة تستخدم مجاعات 

 العنف.ما يولد لنا  اوىذعتدائية ا

 سابقة.الدراسات الالمطلب السابع: 

  الدراسات األجنبيةأوال: 

 (1) الدراسة األولى:

الصحة يف العمل( التابعة دلديرية الصحة الكيباكية "  )رلموعةقامت رلموعة حبث مسيت    
DSP  "الكيباكية مع النقابة  باالشًتاك"  ال فالجلامعة "  االقتصاديةالعالقات  ومدير

 ادلدرسي،الًتبوية الكيباكية بدراسة مشروع ذبرييب حول الوقاية من العنف يف الوسط واللجنة 
حيث أول خطوة قام  Québecثانويات يف نواحي كيبيك  وثالث ابتدائيةالدراسة يف وسبت 

الباحثون ويعرض  ادلعنية،هبا الباحثون ىي دراسة معطيات كل وسط مدرسي من ادلؤسسات 
 يلي:ءات البحث كما إجرا

 عامل بادلؤسسات الًتبوية باإلضافة إذل إدارهتا. 2000مست  الدراسة-1

 .2000إذل مارس  1999من مارس  امتدت-2

  التالية:مشلت احملاور  االستمارة-3

 الفرد حمليط عملو. صور-أ

 األحداث العنيفة اليت عاشها الفرد. إحصاء-ب

 ادلقدمة من طرف أفراد العينة.واألسباب واحللول يف ادلؤسسات  العنف-ج
                                                           

.49ص-48،ص2005-2004نقل عن سارل فتيحة،" إقبال التالميذ على شلارسة العنف ضد أساتذهتم"، رسالة ماجيستري، اجلزائر، ( 1( 
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 الدراسة كما يلي: وكانت نتائج العينة،ألفراد والسوسيومهنية السوسيودديوغرافية  اخلصائص-د

% من أفراد العينة صرحوا بأهنم تعرضوا للعنف على األقل مرة واحدة يف الفًتة اليت 1-47
 سبت هبا الدراسة.

 %.1551 العنف اجلسدي مثلت حاالت-2

العينة  والسوسيودديوغرافية ألفرادربليل حاالت العنف حسب اخلصائص السوسيومهنية  أما-3
  يلي:قدمت ما 

 األساتذة ىم الفئة األكثر تعرضا للعنف من األفراد اآلخرين العاملني بادلؤسسة. -

مقارنة مع األفراد العاملني بشكل دائم أي ادلثبتون ىم األكثر عرضة للعنف داخل ادلؤسسة  -
 ادلؤقتني.األفراد 

 الرجال.النساء األكثر عرضة للعنف من  -

 للعنف.سنة ىي األكثر تعرضا  45و 36الفئة العمرية  -

 التالميذ. ارتكبها% من حاالت العنف 88

 (1)المدرسي":"ظاهرة العنف Bernard Défanceالثانية: دراسة  الدراسة

بسبب التفاعل ادلتبادل بينهما وادلدرسة حاول الباحث يف ىذه الدراسة الربط بني األسرة    
العنف داخل ادلدرسة ما ىو إال ترمجة لعنف كامل يف األسرة أو يف زليط  استفعالحيث أن 

( توصل )ادلتوسطاتكماليات التفاعل سواء كان تلميذا أو مدرسا فمن خالل دراستو لال 
 متمثلة فيما يلي:وىي مارسة العنيفة كثرية الباحث إذل أن ادل

 %.80505ب  وقدرت نسبتوالتعدي على ادلمتلكات  -

 %.63505نسبتها ب وقدرت سرقة التالميذ ألدوات خاصة بادلدرسة  -

 %.58505النسبة ب  وقدرتيف أخذ حاجات غريىم  والتعسفالتهديد  -

                                                           
(1)Bernard Défance, «La violence à l’école », ed, Syros, 1992, p20. 
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% أما بالقرب من ادلدرسة فقد  39نسبتو ب  وكانتالشجار بني التالميذ يف ادلدارس  -
 %.51كانت نسبة الشجار 

 أما فيما خيص الثانويات فإن ادلمارسات العنيفة فهي كالتارل: 

ب  واألفرادنسبة التعدي على ادلمتلكات التابعة للمدرسة  والتخريب وكانتالسرقة  -
84505.% 

 %.8254نسبتهم  وكانتالتعدي على التالميذ  -

 %.72بنسبة  واإلدارينياللفظي ضد األساتذة  االعتداء -

الباحث من خالل ربليلو ذلذه ادلعطيات النسبية أن يعطي تفسريا وىذا بذكر  استطاعكما 
 األسباب ادلختلفة للعنف حيث ذكر ثالث أسباب يراىا رئيسية يف إحداث العنف تتمثل يف:

 .ومعماريةمساحة ادلؤسسة وكل ما يرتبط من أشكال ىندسية  -

حيفز أكثر على وجود ادلمارسات العنيفة  ارتفاعومعدل الفشل الدراسي، الذي يرى أن  -
 والعكس صحيح.حدهتا  والزيادة من

علمية وقدرة  وقدرات لو من إمكانيات  ومابو األستاذ بالدرجة األوذل ويقصد  التأطري،نوعية  -
 كفاءاتو.

 جزائرية:دراسات ثانيا: 

 دراسة أولى: 

 (1)بقسنطينة :والمهني دراسة مركز التوجيه المدرسي 

 ربت عنوان مشروع ادلداخلة حول العنف ادلدرسي حيث قامت الفرقة التقنية التابعة دلركز   

التوجيو ادلدرسي وادلهين دبديرية الًتبية لوالية قسنطينة بدراسة حول مدى انتشار ظاىرة العنف 
 يف

                                                           
.2002مديرية الًتبية لوالية قسنطينة. " مدى انتشار ظاىرة العنف يف وسطنا ادلدرسي ". جانفي،  ( 1(  
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 وسائل جلمع البيانات على أرضية ادليدان وىي كالتارل:وسطنا ادلدرسي معتمدة على عدة 

 األساسية،ادلدارس  التعليمية،مت توزيعو على مديري ادلؤسسات الًتبوية  اإلستبيان:-1
، قصد رصد أكرب قدر شلكن من ادلعلومات واآلراء حول اتالثانويات وادلتقن كماليات،اال 

 ظاىرة العنف يف الوسط ادلدرسي.

حيث قام مستشارو التوجيو ادلدرسي  التربوية:المجالس التأديبية بالمؤسسات  سجالت-2
وادلهين باإلحصائيات ادلتعلقة حباالت العنف وربليلها مستندين على زلتوى ىذه السجالت 

مع ربط ظاىرة العنف دبتغريي ادلستوى الدراسي واجلنس لدى  اخلاصة دبجالس التأديب
 التالميذ.

ىي مصلحة ربتوي على  تأديب في مصلحة التنظيم التربوي:سجالت مجالس ال-3
معطيات دراسة ىذه الظاىرة لدى التالميذ عرب سنوات الدراسة ادلختلفة وحسب نفس 

 ادلتغريات اليت ىي ادلستوى الدراسي اجلنس. 

ومت التطرق من خالذلا إذل ظاىرة  دارس التأديب في مصلحة الموظفين:سجالت م-4
 طاع الًتبية.العنف لدى موظفي ق

 يلي: فيماعدة مؤسسات تربوية سبثلت  استهدفتأما فيما خيص عينة الدراسة فقد 

 ثانوية. 33عدد ادلؤسسات الثانوية  -

اآلتية: مصطفى كاتب، القماص، مولود قاسم قنات ادلت باعتبار)قنات مت 7 قناتعدد ادلت -
 من بني الثانويات(.

 يف كل مقاطعة ثانوية(. )إكماليةإكمالية  66كماليات عدد اال  -

 يف كل مقاطعة(. ابتدائية)مدرسة  33 االبتدائيةعدد ادلدارس  -

ظاىرة العنف لدى تالميذ ادلستويات التعليمية  انتشارأظهرت نتائج ىذه الدراسة فيما خيص    
يف ء مرتفعة الزمال اذباهالشتم والضرب ادلتمثلة يف كمالية سلوكات التالميذ يف اال  أنادلختلفة 
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باإلضافة إذل نسب  ،اتادلتقنيف الثانويات و  انتشاراسلوب األكثر أحني يظهر التخريب ك
 معتربة

 ما يعود بالسلب علىوما ينتج عنها من مشاكل بالنسبة للتالميذ  ادلخدراتزبص تناول 
 جملتمع ككل.االًتبوية و دلؤسسة ا

 اىتماموالًتبوية اليت عنيت بالدراسة يقتصر ة ىذه ادلؤسسمدير وذبدر اإلشارة إذل أن    
نتيجة السلوك السيء دون البحث ادلتعمق يف  ة التالميذدبعاقب ةعلى محاية ادلؤسس وانشغالو

 . باستمرارمعاجلتها ومتابعتها  وزلاولةاألسباب الكامنة وراء تلك التصرفات السلبية 

كما أوضحت النتائج ادلستخلصة من التقارير اخلاصة دبجالس التأديب ادلوجودة يف    
ادلؤسسات التعليمية أن السلوكات العدوانية تظهر أكثر لدى التالميذ دون ادلستوى الدراسي 

وىذا بنسبة  10/20الضعيف أو ادلتحصلني على معدالت دون ادلعدل أي األقل من 
% يف 5597% يف التعليم التقين ونسبة 33583لعام وبنسبة % يف التعليم الثانوي ا33593
 ادلنشئاتعليها طابع العنف اللفظي اجلسدي باإلضافة إذل زبريب وينقلب  االبتدائيالتعليم 

 ادلدرسية وىي منتشرة عند الذكور. 

ونفس النتائج توصل إليها القائمون هبذه الدراسة بعد ربليل التقارير اخلاصة دبجالس    
يب ادلوجودة يف مصلحة التنظيم وتعاجل معظم احلاالت من حاالت ىذه اجملالس بقرار التأد

 ربويل ادلؤسسة فقط ال غري.

وأكدت نتائج ربليل التقارير اخلاصة دبصلحة ادلوظفني أن أغلبية السلوكات العدائية ادلوجهة    
 اذباهضافة إذل سلوكات عنيفة بنسبة عالية إوالرياضيات ضلو أساتذة اللغة الفرنسية واللغة العربية 

، وتعترب ىذه اتاالختصاصتعددي مالتوجيو والعمال ادلهنيني ومستشاري ادلساعدين الًتبويني 
الدراسة الوصفية لظاىرة العنف يف الوسط ادلدرسي قريبة من موضوع دراستنا احلالية وىي بداية 

العينة ومدى سبثيلها  اختيارمشجعة للبحث يف ادليدان الًتبوي رغم عدم وضوح طريقة 
 للمجتمع األصلي والتالميذ ادلعنيني بالدراسة. 

صغري وغري كايف،  وال ديكن تعميم نتائجها دبا أن عدد ادلؤسسات ذباوبت مع ىذه الدراسة   
أنظمتها  واختالفادلؤسسات الًتبوية  اختالفأداة حبث واحدة رغم  استعمالإضافة إذل 
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إال أهنا  االبتدائيةكماليات وادلدارس واال  قناتالثانويات وادلت ومستوياهتا التعليمية يف كل من
تبقى دبثابة األرضية لدراسات أخرى للتعمق أكثر لتحديد معادل وأسباب ظاىرة العنف داخل 

 الوسط ادلدرسي.   

 (1) أسباب العنف المدرسي دراسة ثانية: دراسة نادية الزقاي وأيوب مختار
أسباب العنف ادلدرسي" أسباب سبايز أم أسباب ذبانس وىي ىذه الدراسة عنوان "  وربمل   

تلميذ  99دراسة مبدئية طبقت على عينة من التالميذ يف التعليم الثانوي يف والية ورقلة بعدد 
بطريقة عشوائية طبقية موزعني إذل فئات حسب متغريات الدراسة )عدد اإلخوة ،  اختريوا

ادلنهج الوضعي ادلقارن ،  باعتماداجلنس، ادلنحدر اجلغرايف ، ادلستوى التعليمي للوالدين( و ىذا 
( و ادلقارنة zالنسبة بني نسبيت عينتني) باستعمالالفرق  اختيارالنسبة الذاتية أي  باستعمالو 

ادلتغريات من خالل تأثريىا على شلارسة العنف ، و قام الباحثان هبذه الدراسة بغرض بني 
 اإلجابة على التساؤل اآليت: 

العنف من التالميذ رلموعة متجانسة أم متمايزة؟ ويهدفان لدراسة  شلارسو اعتبارىل ديكن  -
واجلنس وادلنحدر  اخلاصة بالفرد كالسنالتطرق إذل اخلصائص  ظاىرة العنف ادلدرسي من خالل

عن بعض العوامل ادلشًتكة بني شلارسي العنف ادلدرسي  وزلاولة الكشف وعدد اإلخوة، اجلغرايف
 تشكل منهم رلموعة متجانسة. واليت قد

 (2) السلوك المنحرف السائد في المدرسة المصرية مصطفى سويف دراسة ثالثة:
أستاذا يف ادلدارس  25ففي الدراسة اليت قام هبا مصطفى سويف، مشلت عينة مكونة من    

ادلدارس ادلصرية. يف التوجيو ادلدرسي حول السلوك ادلنحرف السائد يف  مستشارا 26الثانوية و
ضلرايف مع بني األساتذة ومستشاري التوجيو يف ترتيب أنواع السلوك اال اتفاقاوتبني أن ىناك 

 يف نسبة الًتتيب.  اختالف
عن العنف ادلدرسي يف ادلدارس األردنية، بينت أن ويف دراسة أخرى قامت هبا فريال صاحل    

% من التالميذ أكدوا وجود العنف يف مدارسهم، شلا أدى إذل وفاة تلميذ 98ما يقارب 
                                                           

  )1( نادية مصطفى الزقاي وأيوب سلتار، "أسباب العنف ادلدرسي: أسباب سبايز أم أسباب ذبانس"، رللة العلوم اإلنسانية، العدد 5، جامعة 

.54، ص 2003بسكرة،   
، طبع ، جامعة بسكرة2003مارس 10-9أعمال ادللتقى الدورل  أمحد حوييت، العنف ادلدرسي، العنف واجملتمع مداخل معرفية متعددة، (  2( 

.242، ص 2004-2003سنة   



12 
 

جود % من التالميذ أكدوا و 49. وأن 1955وإدخال بعض ادلدرسني إذل ادلستشفى سنة 
% 51580أكد أن شلارسات شاذة بني التالميذ وبالنسبة لظاىرة العنف بني التالميذ أنفسهم 

 %.52520ا أكدهتا الطالبات بنسبة من الطالب وجود ىذه الظاىرة، بينم
 المقارنة بين دراستنا والدراسات األجنبية:

داة جلمع البيانات نالحظ أن كلتا الدراستني ركزت على العنف، واستعملتا االستمارة كأ   
 وادلعطيات، وأخذ مؤسسة كنموذج للدراسة.

عند ادلقارنة بني الدراستني صلد أن ىناك اختالف بينهما حيث أن دراستنا سبت يف متوسطة    
وركزنا فيها على فئة التالميذ العنيفني كعينة حبث، وامتدت من شهر ديسمرب إذل شهر أفريل، 

ذبرييب "حول الوقاية من العنف يف الوسط ادلدرسي"، سبت يف بينما الدراسة األجنبية دلشروع 
عامل بادلؤسسات الًتبوية  2000ابتدائية وثالث ثانويات يف نواحي كبيك، ومست الدراسة 

 .2000إذل مارس  1999وامتدت من مارس 
 مقارنة بين دراستنا ودراسة مركز التوجيه المدرسي والمهني بقسنطينة:

تنا ودراسة مركز التوجيو ادلدرسي وادلهين بقسنطينة أن كالمها تطرقتا نالحظ من خالل دراس   
إذل ظاىرة العنف يف الوسط ادلدرسي حيث استعملتا االستبيان كوسيلة جلمع البيانات وأخذ 

 ادلؤسسة الًتبوية كنموذج.
 عند ادلقارنة بني الدراستني صلد أن ىناك اختالف بينهما يف ربليل العنف حيث أن دراسة   

مركز التوجيو ادلدرسي وادلهين بقسنطينة استندت على زلتوى السجالت اخلاصة باجملالس 
التأديبية أما دراستنا ترجع العنف إذل انعدام أنسنة ظروف التدريس. فقمنا بتوزيع االستبيان 
على ادلبحوثني التالميذ العنيفني، حيث استهدفت دراستنا عينة من التالميذ عكس الدراسة 

اليت مت توزيع االستبيان على مديري ادلؤسسات الًتبوية التعليمية، ادلدارس األساسية  الثانية
 واإلكماليات.

 مقارنة بين دراستنا ودراسة نادية الزقاي وأيوب مختار ومصطفى سويف: 
نالحظ من خالل الدراستني أهنما تطرقتا إذل أسباب العنف ادلدرسي وأخذتا التالميذ كعينة،    

 ذل التطرق إذل اخلصائص اخلاصة بالفرد.باإلضافة إ
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عند ادلقارنة بني الدراستني صلد أن ىناك اختالف بينهما، حيث استعملنا يف دراستنا العينة    
القصدية واستعملنا منهج ادلسح االجتماعي عكس دراسة نادية الزقاي وأيوب سلتار ومصطفى 

  على ادلنهج الوصفي. سويف يف استعماذلم للعينة العشوائية وذلك باالعتماد 
 منهجي:ال طارالمبحث الثاني: اإل

 المطلب األول: مجتمع البحث: 
ىم ىو يشمل رلتمع البحث األصلي على التالميذ مستوى السنة الرابعة متوسط وعدد   

 أقسام. تلميذ موزعني على مخسة 249
  وكيفية سحبهاعينة البحث ثاني: المطلب ال

بأهنا منوذجا، يشمل جانبا أو جزءا من وحدات اجملتمع األصلي ادلعين  (sample)العينة: 
بالبحث، وتكون شلثل لو، حبيث ربمل صفاتو ادلشًتكة، وىذا النموذج أو اجلزء يغين الباحث 

دراسة   استحالةاألصلي، خاصة يف حالة صعوبة أو  ومفردات اجملتمععن دراسة كل وحدات 
دراسة كل تلك  استحالةخاصة يف حالة صعوبة أو  ي،األصل ومفردات اجملتمعكل وحدات 

 .(1)الوحدات
وتكون الباحث لتطبيق دراستو  باختيارىارلموعة جزئية من اجملتمع األصلي يقوم  والعينة ىي

 خبصائص رلتمع البحث. شلثلة
األفراد بطريقة قصدية إلجراء  باختيارهبا الباحث  واليت يقومعينة حبثنا ىي عينة قصدية 

 20الدراسة حيث تتكون عينة البحث من تالميذ السنة الرابعة متوسط اليت تتمثل يف عدد 
  تلميذ دبتوسطة بوتشاشة أمحد حبي السالم والية مستغازل.

 المطلب الثالث: منهج البحث وتقنياته.
 منهج البحث أوال: 

 ادلسح االجتماعيباعتبار دراستنا ىذه تندرج ضمن وضعية مت االعتماد فيها على منهج    
احلصول على بيانات ومعلومات  مية لظروف اجملتمع وحاجاتو بقصد الدراسة العل :ىو الذي

 .(2) بشأهناتفسريىا للوصول إذل تعميم كافية عن ظاىرة معينة وربليلها و 
                                                           

  )1( عامر قنديلجي. حبث علمي. ط1، عمان: دار اليازوري العلمية، 1999، ص137.

  )2( فاطمة عوض صابر ومريفت علي خفاجة. أسس ومبادئ البحث العلمي. ط1، اإلسكندرية: مكتبة ومطبعة األشعار الفنية، 2002، 

.94ص  
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 ثانيا: تقنيات البحث
ىناك صرامة يف  اعتمدنا يف دراستنا ىذه على ادلالحظة البسيطة إذ مت من خالذلا أنمالحظة: 

ال تتواصل مع التالميذ إال عن طريق الوثائق أما فيما  وأن ادلديرةالقوانني الداخلية للمؤسسة 
مع إعطاء تربيرات عند  وخروج التالميذخيص احلارس العام فهو صارم من حيث توقيت دخول 

 ىويتهم،ميذ بإحضار أحد الوالدين مع محلهما شهادة التعريف الوطين للتأكد من غياب التال
 وإجباري معخيص ارتداء ادلئزر فهو ضروري  فيماأو إحضار شهادة طبية أو شهادة الوفاة. أما 
وحىت ( حىت فيما خيص األساتذة والذكور )البناتغلق مجيع أزرار ادلئازر بالنسبة لكال اجلنسني 

ظافة يف احمليط الداخلي للمؤسسة إال أن لو. كما الحظنا أن ىناك ن ارتداءه على رلرب البواب
داخل ادلدرسة الذي  انضباطكل ىذه األشياء إال أن ىناك   ولكن رغمتلفة. ىناك تعابري سل

ألنو يستعمل  وخوف منوأساسو ىو مستشار الًتبية حيث أن معظم التالميذ يشعرون برىبة 
أن معظم األساتذة يستعملون العصا باإلضافة إذل الضرب  الحظناوأيضا معهم الضرب، 

بالكف لكن رغم كل ىذا إال أن ىناك عنف رمزي بصورة كبرية على التالميذ خاصة الذين 
 أعادوا السنة.

 Questionnaire: االستبياناستمارة 
ا زلددا و االستبيان يف أبسط صوره ىو عبارة عن رلموعة من األسئلة تعد إعداداستمارة    

ترسل بواسطة األفراد أو تسلم إذل األشخاص ادلختارين لتسجيل إجاباهتم على صحيفة األسئلة 
و يتم ذلك بدون  االستخبارالواردة مث إعادهتا ثانيا و يطلق عليها البعض يف ىذه احلالة كلمة 

تًتاوح و قد معاونة من الباحث لألفراد سواء يف فهم األسئلة أو تسجيل اإلجابات عليها 
من قائمة صغرية لألسئلة إذل كتيب صغري قد يتجاوز عشرات الصحف كما  االستبيان استمارة

، ذلذا (1)زبتلف من ناحية نوع األسئلة ) ادلغلقة و ادلفتوحة و ادلباشرة و غري ادلباشرة ...إخل(
اعتمدناىا يف دراستنا ىذه ألهنا تالئم حجم العينة ولذا نوع ادلتغريات اليت نريد مجعها و 

على  اشتملزلورين األول خاص بالبيانات العامة )الشخصية( و  االستبيان استمارة اشتملت
 مخسة أسئلة.

                                                           

  )1( طاىر حسو الزيباري. أساليب البحث العلمي يف علم االجتماع. ط1، بريوت: رلد ادلؤسسة اجلامعية للنشر و التوزيع، 2011،ص132.
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 مغلقة،قة، شبو مفتوحة، مغل( موزعة بني 17) اليت عددىاخاص بأسئلة الفرضية  واحملور الثاين
 شبو مفتوحة.

  مجاالت البحثالمطلب الرابع: 
 أوال: المجال الزماني 

حيث باشرنا باجلانب النظري يف بداية شهر  2017-2016سبت الدراسة يف ادلوسم    
أفريل  10إذل غاية اإلثنني  02/04/2017ديسمرب إذل غاية أوائل شهر أفريل يوم األحد 

قمنا من خالذلا بتوزيع االستمارات على ادلبحوثني مث مجعها مث تفريغها يف جداول ، 2017
 مث ربليلها إذل غاية الوقوف على أىم النتائج. وقراءهتا

 ثانيا: المجال المكاني
مستغازل، تقع وسط أحياء -خروبة-أمحد مت اجراء البحث ادليداين يف متوسطة بوتشاشة   

 سكنية، يف حي السالم ومقابلة لكلية الطب، مطلة على حبر اجملدوب، خروبة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني: المدرسة والعنف.

 المبحث األول: المدرسة.

 المبحث الثاني: العنف المدرسي.
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  تمهيد:
بل  معينة،فهي ظاىرة دل تقتصر على ثقافة  اجملتمعات،تنتشر مشكلة العنف يف العديد من    

  العادل.طالت إذل بعض اجملتمعات اؼبتحضرة يف العديد من الدول يف شىت أكباء 

 االنتشارسلوكية واسعة  ظاىرة اؼبختلفة،يشكل سلوك العنف لدى التبلميذ دبستوياهتم    
شكل زبريب ألثاث يظهر يف اؼبدارس على  واقتصادية، اجتماعية نفسية،أبعاد  وسلوك ذو

على  واليت تعملالسلوكات غَت السوية  وتعليماهتا وغَتىا منقوانينها  احًتاماؼبدرسة أو عدم 
 اؼبدرسة.إثارة الفوضى داخل 

فقد تبدأ من شرارة  تلف يف مهجيتها من ؾبتمع إذل آخر،العنف اؼبدرسي ظاىرة ؾبتمعية زب   
رقل العملية التعليمية ، و عليو فإننا سوف صغَتة لتتحول إذل مشكلة كبَتة ، و ىذا ما يع

نتناول فيما يلي اؼبدرسة و العنف اؼبدرسي بكل تفاصيلها إذ نبدأ بعرض بعض التعريفات 
نتحدث عن حملة  و أىدافها ، مث بعد ذلك وظائفهاو توضيح بنية اؼبدرسة، و  االصطبلحية

و أساليبو و ، باإلضافة إذل مفهوم العنف ، باإلضافة خصائصو و أشكالو تارخيية عن العنف
، وعواملو ، و بعدىا نتطرق إذل أىم النظريات اليت فسرت العنف ، و مظاىر العنف اؼبدرسي

 العبلجية اليت من شأهنا التخفيف من حدة ىذه الظاىرة . االسًتاتيجياتأخَتا 
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  المبحث األول: المدرسة
 ماىية المدرسة المطلب األول: 

 طويل، وذلك نظرازمن  والدراسة منذباالىتمام اؼبدرسة مؤسسة اجتماعية تربوية حظيت    
اؼبنتظرة منها ابتداء من دخول الطفل  ولعظم التوقعات اجملتمع،ا من قبل ؽبلة كو لثقل اؼبهمة اؼب

 طارا كبَتا منها.إن يتخرج أذل إيها ال
يعرفها مينشُت إعطائها تعاريف من منطلق زبصصاهتم، اء الكثَت من العلم وقد حاول   

مؤسسة اجتماعية تعكس الثقافة اليت ىي جزء من  هناأب Shapiro، Minchinوشيربو
والعادات خبلقية طفال القواعد األمصغر يتعلم فيو األ فهي نظام اجتماعي اجملتمع،

  .االجتماعية
 الًتبوي(.هنا :) نظام فرعي مرتبط بالنظام االجتماعي و أذل اؼبدرسة على إينظر  نأوديكن    
نشأىا اجملتمع لتقابل حاجة من حاجاتو أهنا :) مؤسسة اجتماعية أاؼبدرسة ب وتعرف   

 اجملتمع.صاغبُت يف  اوىي تطبيع أفراده تطبيعا اجتماعيا جيعل منهم أعضاء ألساسية،ا
مؤسسة اجتماعية مكملة لؤلسرة تشرف على  أهنا:سة على وهبذا الشكل ديكن تعريف اؼبدر    

باؼبهارات واػبربات االجتماعية والعلمية واؼبهنية وتزود الطفل  االجتماعية،عملية التنشئة 
 .(1) ذل درجة التأىيل اؼبقبولإعبديدة ا

ت حسب االذباىات النظرية اؼبختلفة نتعددت التعريفات اليت أعطيت للمدرسة وتباي   
هنا سبثل نظاما اجتماعيا ؿبددا مع وجود تعريفات ألكنها تكاد ذبمع على  تتناوؽبا،واؼبناىج اليت 

 مهها:أخرى على بنيتها وىنا قبد ؾبموعة من التعاريف أخرى تؤكد على وظيفتها، و أ
 Ferdinand Buisson تعريف فرديناند بويسون 

ساسية ىدفها ضمان التواصل بُت مؤسسة العائلة والدولة أهنا مؤسسة اجتماعية أالذي يرى 
 .(2)طار اغبياة االجتماعية إيف  لبلندماج وتأىيلهاجيال البلحقة عداد األإقصد 

 

 
                                                           

  )1( مصباح، عامر. التنشئة االجتماعية والسلوك االكبرايف لتلميذ اؼبدرسة الثانوية. ط1، اعبزائر: داراألمة،2003، ص110. 
  )2( عبد العزيز خواجة. مبادئ التنشئة االجتماعية. اعبزائر: دار الغرب للنشر ،2005، ص172.
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  باستن ويعرفها فريديك

ائف داخل ظمن الو  ذل ربقيق ؾبموعةإهنا نظام معقد من السلوكات اؼبنظمة ىدفها الوصول أب
  .(1) النظام االجتماعي السائد

 Arnold Clausseكلوس   ويعرفها أرنولد

تتجسد يف بنيتها  والسلوك اليت مناط التفكَتأوالقيم والتقاليد و هنا " نسقا منظما من العقائد أ
 ." اػباصة يديولوجيتهاإويف 

  Shipman ويرى شيمان 

يتم من خبلؽبا اكتساب  والتبلميذ،اؼبعلمون  دوار يشغلهاواألن اؼبدرسة شبكة من اؼبراكز إ" 
ن أالتعاريف على  وتكاد ذبمع" مستقببل  االجتماعية.دوارىم يف اغبياة أاؼبعايَت اليت ربدد 

دوار أبينهما لو صبلة  ومتفاعلة فيهامتكامل يتألف من ؾبموعة عناصر ؿبددة اؼبدرسة نظام 
 .(2)اغبياة االجتماعية  إطاراجتماعية ووظائف ؿبددة يف 

 :المدرسة

 ونقل ىذهاعبميع على انشائها بقصد احملافظة على الثقافة  اتفقىي مؤسسة اجتماعية    
هنا تقوم بتوفَت الفرص اؼبناسبة للطفل كي ينمو جسميا أخر، كما آذل جيل إالثقافة من جيل 

مستويات يتفق مع ما يتوقعو اجملتمع من اؼبستوى اؼبناسب الذي  ذلإوعقليا وانفعاليا واجتماعيا 
 .(3)الفرد

 كما يعرفها جون ديوي  

وتعد اؼبختلفة  وتعٌت بالقابلياتىداف اجتماعية أهنا " مؤسسة اجتماعية تسعى لتحقيق أعلى 
يساعدىم على انتخاب مهنة لسد حاجاهتم  ومهنيا عاماثقافيا  والطالبات اعدادا الطبلب

 .األساسية "

                                                           

  )1( علي أسعد وطفة، علي جاسم الشهاب. علم االجتماع اؼبدرسي. ط1، لبنان: اؼبؤسسات اعبامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،2004،
.172، صالسابقاؼبرجع عبد العزيز خواجة،  ( 2(  

  )3( زينب ابراىيم، العريب. علم االجتماع العائلي. دون بلد: دون دار النشر، ص32.
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 خصائص المدرسةثانيا: 

 فيما يلي:تتجسد خصائص اؼبدرسة 

 ىي مدرسة موحدة يف براؾبها وطرقها  -

  واالقتصاديةتعمل على اؼبسامهة بصورة فاعلة يف حل اؼبشاكل االجتماعية  -

 ىي مدرسة متعددة التقنيات  -

 والتعلمتعمل جاىزة على تطوير عمليات التعليم  -

 الًتبوي ؽبا تعمل على اشًتاك الوسط يف البعد -

 .(1)خرى اجملاالت األ واالجتماعي وغَتىا مناالقتصادي تدعيم اجملال  -

  بنية المدرسةالمطلب الثاني: 

االذباه البنيوي الوظيفي بزعامة راد كلُت براون  السوسيولوجية،االذباىات  أبرزمن "   
ذلك وقد مّت توظيف ىذا اؼبنهج يف فهم بنية النظام  ومَتتون بعدبارسونز  ومالينوفسكي مث

 ذل:إوية للمؤسسة تسعى يالبن واجملتمعية فالدراسات ومكوناتو وعبلقاتو الداخليةاؼبدرسي 

 ربديد العناصر اؼبكونة للنظام -

 ربديد التفاعبلت الداخلية ؽبا -

 ربديد اؼببلمح االساسية لوظيفتها االجتماعية -

 ساسية اؼبدرسيةوية األيالبنطر وربدد األ -

 صباعات التبلميذ -

 (1)" صباعات اؼبعلمُت -
                                                           

  )1( سند تكويٍت لفائدة مديري اؼبدارس االبتدائية. النظام الًتبوي واؼبناىج التعليمية. اعبزائر: شارع أوالد سيدي الشيخ ،2004،      

.157ص  
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 االداريون" -

 ىداف الًتبويةاأل -

 صباعة اػبدمة  -

 واألعراف السائدةالقيم  -

 األولياء( اؼبعلمُت، ؾبالساعبماعات االتصالية )ؾبالس  -

وميًتي لقياس درجة التجاذب يو السوسألقياس درجة التفاعل يستخدم القياس االجتماعي 
فالتجاذب يعزز التفاعل  وصباعات الرفاق،الصفوف  اؼبدرسية، كجمعاعبماعات  والتنافر بُت

يف مستوى ربصيل  واالجيابية تأثروالعبلقات الًتبوية السلبية  وسباسك اعبماعة،ربصيل  ويزيد يف
 .أسيب بن غامي حباثأكما بينت   الطلب،

 التفاعل:اليت تعكس مستويات ىذا  ىم اعبوانبأو 

 تناسب االنضباط اؼبدرسي مع العنف داخل اؼبدرسة  -

 مهية التنظيم اؼبدرسي يف منو الطفل أ -

  أكثر باالستفادةقل ظبحت للتلميذ أكانت  اؼبدرسة، فكلماحجم  -

 حجم العنف اؼبدرسي  -

 اعبلسة داخل الصف  -

 استعداد التبلميذ  -

 السمات الشخصية للمعلم  -

 طفالميول األ -

 (2) "والعقابالثواب  -

                                                                                                                                                                          

)1( رائد، خليل سادل. اؼبدرسة واجملتمع. ط1، عمان: مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع ،2008، ص179-ص180.
  

.181ص-180ص ، اؼبرجعنفس (  2(  
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دوار و تقسيم العمل طبيعة البناء االجتماعي للمدرسة يتم ربديده طبقا لنسق األكما أن "   
ذل إذل معلمُت إدارة إالذي يتم ربديده بدوره من خبلل أمناط الفئات و الطبقات العاملة من 

ياة من حيث كوهنا بناءا اجتماعيا ؽبا أنواع ؿبددة من اغبن اؼبدرسة إ، فيضا أتبلميذ 
ن اؼبدرسة تتكون من أذ إخرين فراد اذباه اآلفعال األأتماعية اليومية اليت تظهر يف ردود االج

اؼبديريُت و اؼبدرسُت و الفئات االدارية و التبلميذ و كل فرد من ىذه االفراد لو دور ؿبدد ذباه 
بناء االجتماعي للمدرسة سواء  عندما ندرس األدوار داخل ال إننافخرين و من جهة أخرى اآل

ن يتم ربديدىا طبقا للقواعد و اؼبعايَت من جهة أو اؼبعلمُت جيب أذلك بالنسبة للتبلميذ  كان
خرى و لفهم ما حيدث فيها لتحقيق ىدف التنشئة أو األنساق و التعاون و التنشئة من جهة 

و يذىب طفال االجتماعي النفسي الذي يتحرك فيو األطار من ناحية و لفهم اإل
نواعها و مستوياهتا ، تتميز أن اؼبدرسة كوحدة اجتماعية على اختبلف أذل إWallerولر

 باػبصائص التالية و ىي:

 هنا سبثل ؾبتمعا ؿبددا من البشر أ يأؿبدودة، ن ؽبا أعضاء أ -

 و تركيبا اجتماعيا واضح اؼبعادل أن ؽبا بنية أ -

 هنا سبثل شبكة صغَتة ؿبكمة من التفاعبلت االجتماعية أ -

 (1) "ن ؽبا ثقافة خاصة هباأ -

 وأىدافها ائف المدرسةوظالمطلب الثالث: 

 أوال: وظائف المدرسة

فادة من اؼبدرسة ما نبحث عن اإل فراد دائماواألن اعبماعات إ االجتماعي:االصالح  -
تصبح اؼبدرسة  ومن ىنابوصفها عامبل فعاال يف تنفيذ التغَتات اؼبرغوبة يف البناء االجتماعي 

نظاما حيويا يف حياة كل عضو من  مهيتها بوصفهاأو سببا رئيسيا يف عملية التنشئة االجتماعية 
 اجملتمع.أعضاء 

 .(1) والتخصصات اؼبختلفةعداد األفراد للعمل اؼبنتج يف ـبتلف ؾباالت اغبياة إ -
                                                           

  )1( طارق، السيد. أساسيات يف علم االجتماع اؼبدرسي. مصر: مؤسسة شباب اعبامعة،2007، ص40.
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وظيفة اؼبدرسة ال تقف عند حدود نقل اؼبعارف اؼبوجودة  نأ Rosnayيرى جويل روسٍت"   
  هبا.عملية دمج ىذه اؼبعارف يف أوساط اؼبعنيُت  منا يفإو  فحسب،يف الكتب 

 للمجتمع.التأكيد على الوحدة القومية  -

 األساسية.ضمان الوحدة  -

 السائدة.يديولوجيا تكريس اإل -

 الطبقية.احملافظة على بنية اجملتمع  -

 والفكرية.ربقيق الوحدة الثقافية  -

مرحلة  وخاصة يف اؼبدرسة.يكمن العامل االقتصادي يف أصل نشوء  االقتصادية:الوظيفة 
وذل اليت تطلب وجود يد عاملة ماىرة قادرة على استخدام التكنولوجيا الثورة الصناعية األ

اؼبدرسة يف ىذه اؼبرحلة أن تليب حاجات الصناعة النامية من اليد  وكان على ة،اؼبتطور اغبديثة 
االقتصادي يف  وربقيق النمو القومي،تلعب اؼبدرسة دورا ىاما يف زيادة الدخل  اؼبؤىلة،العاملة 
 اؼبتطورة.البلدان 

تعد الوظيفة الثقافية من أىم الوظائف اليت تتوالىا اؼبؤسسات  للمدرسة:الوظيفة الثقافية 
 الواسع.اجملتمع  إطاريف  والتجانس الثقافيُتذل ربقيق التواصل إفاؼبدرسة تسعى  اؼبدرسية،

ازدادت حدة التناقضات الثقافية  وملحة كلمااؼبدرسة الثقافية أمهية متزايدة  وتأخذ وظيفة
 .(2) "الثقافات واالجتماعات بُت

 على ىذا العموم فقد تعددت ىذه الوظائف كما يلي: "

 واؼبسؤوليات ىي:تقوم اؼبدرسة كنظام اجتماعي دبجموعة من الوظائف 

 ويؤمنو منيرفع من كفاءة التلميذ  والفنية تدريباالتبلميذ على اؼبهارات اؼبهنية تدريب  -
 .(3)" اؼبهنية واكتساهبم اؼبعارفمن خبلل التدريب اؼبيداين  البطالة. وذلك

                                                                                                                                                                          
.43، ص السابقزينب ابراىيم، أضبد رشوان، اؼبرجع  ( 1(  
.37ص-36، صالسابقعلي أسعد وطفة. علي جاسم الشهاب. اؼبرجع  ( 2(  

.124ص-123، ص السابقمصباح عامر، اؼبرجع  ( 3(  
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خرين كاحًتام حقوق اآل  التلميذ،ؾبموعة من الصفات االجتماعية يف  بإمناءاؼبدرسة مكلفة " -
 والتعاطف والكرم.بأمانة  وأداء الواجبات

 مبسطة.بطريقة  ونقل اؼبعلومات التلميذ،ائف اؼبدرسة حسن التعامل مع ظمن و  -

تنمية أمناء اجتماعية جديد حبيث أهنا تنمي شخصية  األساسية،كذلك من وظائف اؼبدرسة  -
 جياد األصدقاء.إ والنجاح يفوكفاءتو يف نسج العبلقات االجتماعية  االجتماعية،التلميذ 

  .واالبتكار وتنمية االجتهاددرسة مسؤولة عن تدريب التلميذ على االبداع اؼب -

دبا ديكن الطفل من اؼبثابرة يف العمل اؼبدرسي  السليم، واالرشاد النفسي االىتمام بالتوجيو -
 .(1) "واالقباز واغبب للمدرسةالتحصيل  ويثَت فيو

تنمية بل أصبحت هتتم ب للطفل،اؼبدرسة االىتمام باعبانب العقلي  مسؤولةدل تعد " -
 واعبسدية.االجتماعية  اػبلقية، العقلية،شخصيتو من صبيع جوانبها 

تسجيل اعبديد فلو اكتفينا دبعرفة الًتاث القيم عن طريق  على والعملاالحتفاظ بالًتاث  -
 وىذا دورالقادمة من االنتفاع  وحرمت األجيالالكتابة لضاع الًتاث اعبديد  ودل نعلمالقراءة 
  اؼبدرسة.

بيئة مصفاة خالية  للتبلميذ اؼبدرسة وبذلك زبلق والعيوب،تطهَت الًتاث الثقايف من الشوائب  -
 .(2) "يف أخبلق التبلميذمن عيوب اجملتمع األخبلقية ومن مظاىره حىت ال تؤثر 

  .يف بناء اجملتمع لئلسهامعداد الطبلب كقوى عاملة منتجة إ" -

وتنمي لديو احساسو  االجتماعي، تطبيعوتربية الطبلب تربية اجتماعية سليمة تدعم  -
 خرين.حباجات ورغبات ومشاكل اآل

واؼبدرسة قد تستعمل طرقا مباشرة ومقصودة لتدعيم القيم اليت تغلب االتفاق عليها من  -
 .(3) "جانب اجملتمع وذلك بتناول ىذه القيم يف مواد الدراسة

                                                           
.124، صاؼبرجعنفس  ( 1(  

  )2( حسُت عبد اغبميد أضبد رشوان. الًتبية واجملتمع. االسكندرية: مؤسسة شباب اعبامعة ،2005، ص129.

  )3( عايدة عباس، أبو غريب وآخرون. التدابَت اؼبدرسة للوقاية من اؼبشكبلت السلوكية. دون بلد: دار الكتب والوثائق القومية ،2012،
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 أىداف المدرسة ثانيا:  

 ذل ربقيق األىداف التالية:إعى اؼبدرسة تس"

 مستقبلية.ذل آفاق إتربية اعبيل الصاعد على حب العمل والتطلع  -

 البناء االجتماعي.التجنيد الدائم للمشاركة يف مهام  -

 ضمان التعليم اؼبتواصل ؼبدة تسع سنوات كاملة. -

على  وتشجيع التبلميذالنشاطات الرياضية  إلحدىساسية وفبارسة منتظمة أتربية بدنية  -
 اؼبسابقات.اؼبشاركة يف ـبتلف 

 .(1) "للحياة اؼبباشرواتصاؽبا انفتاح اؼبدرسة على البيئة  -

 الصاحل.عداد اؼبواطن إ" -

 االجتماعي. وتنقية وتبسيط الًتاثحفظ  -

جيال من متعلمُت حاصلُت ألتخريج  واؼبفاىيم الصحيحةتكسب اؼبتعلم اغبقائق العلمية  -
  ونبيلة.على قيم سامية 

لتلك اغبقائق العلمية  وتربية اؼبتعلمالعقيدة االسبلمية يف األجيال اؼبتخرجة رسخ االديان و ت -
 .(2)" األجيالمن اؼبفاىيم الصحيحة لتخريج تلك  وما يبلحقها

 المبحث الثاني: العنف المدرسي

 لمحة تاريخية عن العنف المطلب األول: 

بُت البشر  حدث للصراعيعترب ىذا األخَت  رض،األنسان على وجد العنف منذ وجود اإل"   
 .(3)" بالعنفالبشرية أحداث كثَتة  وقد شاىدت وىبيل،اػببلف بُت قبيل  واؼبتمثل يف

                                                                                                                                                                          

.15ص   

  )1( عبد الناصر، مشاطة. أوضاع اؼبعلم. ط1، االسكندرية: مؤسسة شباب اعبامعة ،2005، ص129.

  )2( فهرس مكتبة اؼبلك فهد الوطنية. اؼبوسوعة العربية العاؼبية. اؼبملكة العربية السعودية: مؤسسة أعمال اؼبوسوعة للنشر و التوزيع،1996،

.764ص   

-2005بن نعمة فاطمة، بوعطوش ىجَتة. "العنف اؼبدرسي وأثره على التحصيل الدراسي ". رسالة ماسًت. جامعة مستغازل. اعبزائر،(  3(  
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ذا فالعنف ىو ظبة من ظبات الطبيعة البشرية وعلى مدى التاريخ قبد اثباتات وشواىد إ"   
ن أمن الغضب ويؤكد ؿبمد قبيب  النفعاالتوذل العنف استجابة إنسان تدل على عبوء اإل

اؼبصدر األساسي للعنف يف تاريخ البشرية كان عبارة عن ؿباولة للتسلط واليت جاءت على 
جل السيطرة أن التسلط من أخر وعليو ديكن القول شكال متعددة سواء تسلط الفرد على اآلأ

صول كلمة العنف أن أرجع العادل بارجويب أ 1995صول العنف ومصدره، ففي عام أىو 
 .(1) "مع فكرة اغبياة دبعٌت اغبيوية تتبلءمغريقية البلتينية واليت إوروبية و أذل جذور ىندو إينتمي 

 وخصائصوالمطلب الثاني: تعريف العنف 

 حول العنف تعاريف : أوال

  السوسيولوجية:العنف من الناحية -1

قبد " خليل أضبد خليل " الذي يذكر  فإنناتناولنا اؼبفهوم من وجهة نظرا للسسيولوجيُت  إذا   
ن العنف سلوك ايذائي قوامو انكار أم 1995يف معجمو للمصطلحات االجتماعية سنة 

خر استبعاد اآل ومرتكزة على واالحًتام،حق اغبياة و لنحن كقيمة تستأخر كقيمة فباثلة لؤلنا اآل
 جسدياو أمعنويا  ما بتصنيفوأو خارج الساحة  ما بنفيوأو  تابع،ذل إما خبفضو أمن حلبة التغالب 

(2).   

 السيكولوجية:العنف من الناحية -2

حداث نتائج ذبريبية أذل إنو سلوك يهدف أ، العنف بBanaduaraب اندورايعرف "   
خرين كما ينتج عن ىذا على اآل اللفظية،و أذل السيطرة من خبلل القوة اعبسدية إو أ مكروىة،

   .و دافعاأو حاجة أ وليس انفعاالفهو سلوك  للممتلكات،و ربطيم أ شخص،السلوك ايذاء 

 القانونية:العنف من الناحية -3

                                                                                                                                                                          

.31ص .2016   

.31نفس اؼبرجع، ص ( 1(  

  )2( بوفلجة غياث، ؿبمد مزيان وآخرون. ظاىرة العنف أسباهبا وطرق التعامل معها. اعبزائر: جامعة وىران، 2008،ص16.



27 
 

 بسبتمع ال غَته، وخشونتو ضدنسان يف القانون اعبنائي يعرب عن العنف بأنو عدوانية اإل-أ  
وأشكال التهديد  الضرب،العنف  ويضم ىذاو صعوبات خطَتة نوعا ما ألو يف اذى 

 .(1)"...أخرى

األمراض أو اؼبشاكل  وكل ما ديكن أن يسبب العطب الفيزيولوجي أوالشخص إيذاء "
 .النفسية واالختبلفات

 اؼبدين:يف القانون -ب   

على امضاء عقد، ما ينجم عنة اػبوف على  إلجبارهالشخص  بإرادةىو كل ما يراه بو اؼبساس 
  .(2) "و على أمبلكوأو على من يرتبط هبم أنفسو 

ويأيت  خر،باآلو أذى بالنفس غباق األإذل إؾبموعة السلوكات اليت هتدف  العموم وىو على"   
ما عنف لفظي إو  األشياء،و اتبلف أو التدمَت أ الضرب، التشاجرما بدين مثل إشكلُت  على

 .(3) "مباشرةو غَت أاألذى بطريقة مباشرة  وىو اغباق الفتنة، الغمز التهديد، على شكل

 خصائص العنف ا: نيثا

 يلي: فيماتتمثل "

 .والضرر بوذى تعمد االيذاء فاؼبعتدي بدنيا على الضحية متعمدا اغباق األ -

و قد تشمل أو نفسيا أالضحية جسميا  اصابة ومعنوية ويتمثل يفالعنف ذو طبيعة مادية  -
 االثنُت معا.

 القتل.ذل درجة إو شديدا يصل أيكون العنف بسيطا  والشدة فقدخيتلف يف الدرجة  -

و غَت مباشر فقد يكون مباشرا حينما يضرب الزوج زوج زوجتو أقد يكون العنف مباشرة  -
الدفاع عنهم فيضرهبا يكون العنف  ورباول الزوجةطفالو أيضرب  ولكنو حُتعندما ينوي ذلك 

 وىو يفو عندما يعتدي الرجل على زوجتو حُت يتشاجران بعد عودتو من العمل أغَت مباشر 
                                                           

  )1( أضبد رشيد عبد الرحيم زيادة. العنف اؼبدرسي بُت النظرية والتطبيق. ط1، عمان: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،2007، ص17.
.17، صاؼبرجعنفس  ( 2(  

  )3( بلقاسم سبلطنية. العنف والفقر يف اجملتمع اعبزائري.ط1، القاىرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، 2008، ص8.
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 ومن مثعجز عن الرد على ىذه االىانة  وبطبيعة اغبالىانو أن رئيسو لتوتر ألحالة شديدة من ا
 . (1)" زوجتو وعدوانو علىيزيح غضبو 

على العنف الطابع االستفزازي حيث ال تكون ىناك سلوكيات صادرة عن  وقد يغلب" -
 الضحية تربره.

الذي يعانيو  باإلحباطالشعور  وتعبَتا عنالعنف غائبا ديثل ىدفا يف حد ذاتو  وقد يكون -
ذل حث الضحية على اتيان إوسيليا يهدف  وقد يكونو تفريغا لتوترات تراكمت لديو أالفرد 

 .(2) "سلوكهاو تعديل أفعل معُت 

 وأساليبوالمطلب الثالث: أشكال العنف 

 شكال العنف أ: أوال

 مناط ـبتلفة:أشكال متعددة قد تكون على أن ظاىرة العنف ؽبا إ

 (:الجسدي )الماديالعنف -1

خر بواسطة استعمال أعضاء يف اؽبجوم ضد اآل تمثلتواليت وىو استخدام القوة اعبسدية    
ثاره بادية آتكون  السبلح، حيثو أس، استخدام آلة حادة أالر  كاألسنان، األيدي،اعبسم  

والضرر األدل السلوك ايقاع  ويكون عواقب عليو،للعيان من شأهنا ترك آثار على جسد اؼبعتدي 
 .(3) الذاتيذاء إو أذل القتل إعنف ىذا السلوك  وقد يصل

 المعنوي:العنف -2

 والسخرية والشتم والتهكم اؼبباشرالسب  ويتمثل يفالبعض العنف الرمزي  ويطلق عليو"   
  .(4) "وعدم الرضاحبركات تدل على الغضب  مرفقايكون  وعادة ما

                                                           

  )1( طو عبد العظيم حسُت. سيكولوجية العنف العائلي واؼبدرسي. االسكندرية: دار اعبامعة اعبديدة ،2007، ص17.

.17، صنفس اؼبرجع ( 2(  

.20ص، السابقأضبد رشيد عبد الرحيم زيادة، اؼبرجع  ( 3(  

.28السابق، صاؼبرجع ؿبمد مزيان، ، ثبوفلجة غيا ( 4( 
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عن  ويكون ذلكاالحًتام  وعدم ابداءكل األلفاظ البذيئة   اؼبعنوي: ىو واؼبقصود بالعنف"   
ذل إفبا يؤدي  والتحرش اعبنسي.االمهال  التحقَت، الشتم،، كالتهديد، االذاللطريق االستفزاز  

 .(1) "والعارالشعور بالذل  وبذلك يبٍتتدمَت الشعور بالكرامة الذاتية 

 الجنسي:العنف -3

رغم أنو  النفسية،نسان بسبب عمق آثاره أنواع العنف الذي يتعرض لو اإل أخطريعترب من "   
حيان طي الكتمان. كما يعرف بأنو عبوء اعباين يبقى يف كثَت من األ ألنو للعيان،ال يًتك آثار 

 ثناء فبارستو للجنس أذل استخدام قوتو إ

مظاىر العنف اعبنسي  شدأومن و النفسي، أخر دون مراعاة الوضع الصحي مع الطرف اآل
 .(2) "والدينخطورة ىو االغتصاب الذي ال يراعي قواعد اػبلق 

 االىمال:-4

وينقسم نو عدم تلبية رغبات الطفل األساسية لفًتة مستمرة من الزمن أيعرف االمهال على "   
 :قسمُت ذلإ

  مقصود.االمهال  -

 .(3) "مقصوداالمهال غَت  -

 العنف:أساليب : ثانيا

  مهها:أمن  أساليب،يستعمل يف العنف عدة "

 وزجاج النوافذ.ثاث اؼبدارس أتدمَت  -

 اعتداء التبلميذ على بعضهم البعض. -

 التدخُت.فبارسة  -

                                                           

  )1( ؿبمد منَت كرادشة. العنف األسري سيكولوجية الرجل العنيف واؼبرأة اؼبعنفة. ط1، األردن: جامعة الَتموك، 2009، ص32.

.20اؼبرجع، صنفس  ( 2(  

  )3( سوسن شاكر ؾبيد، العنف والطفولة، ط1، عمان: دار الصفاء للنشر والتوزيع، 2008، ص285.
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 اؼبدارس. والفوضى داخلحداث الشغب أ -

 .(1) "باغبجارةضرب اؼبعلمُت  -

نفسها اليت ربققها عمليات العنف  وربقق النتائجذل هتديدات إتؤدي  الكاذبة:الببلغات " -
 حداث اػبوف. أالفعلية من حيث 

يعارض الفكر  وكل مناؼبسؤولُت  الصحفيُت، السياسيُت،تستهدف خاصة  االغتياالت: -
 اؼبتطرف.

و على جدران أ معزولة،البيانات اليت تعلق عادة يف أماكن  وذلك بنشر والرسائل:اؼبلصقات  -
 .(2) "اؼبستهدفةذل األطراف إهتديد  و بعث رسائلأاؼبساجد 

 ظبعية، تربز شرطةأواصدار فكثَت من اعبماعات تقوم بنشر كتيبات  واألشرطة:الكتيبات " -
 خبلؽبا ذبنيد اؼبزيد من الناس. ورباول منفيها أعماؽبا 

 .(3) "من خبلل منع اؼبتمدرسُت من االلتحاق باؼبدارس التجهيل: -

 وعواملو والنظريات المفسرة لو:مظاىر العنف : المطلب الرابع

 يلي:تتمثل مظاىر العنف اؼبدرسي فيما أوال: مظاىر العنف: 

 شارات:واإليماءات اإل-1

 األسنان الرأس والعُت يف األظافر، الرجلُت،ذل استعمال إقد يستخدم التلميذ العدواين "   
ليو بالكبلم اعبارح يف غرفة إ وتوجيو النقد آخر،ذى النفسي بتلميذ األ شارات تلحقإو دياءات إ

أن ىذا النمط من التهديد الذي ديارسو التبلميذ  وال جدال اػبطر،و أ ويشعره بالعجزالصف 
 حباط للتلميذ.واإلذل السبورة فبا يسبب اغبرج إالعدوانيُت عندما يكون األستاذ ملتفتا 

 التدخين:-2

                                                           

  )1( ؿبمد سيد فهمي. اعبردية والعقاب. االسكندرية: اؼبكتب اعبامعي اغبديث ،2012، ص179.

  )2( مسعود بوسعدية. ظاىرة العنف يف اعبزائر والعبلج اؼبتكامل. ط1، اعبزائر: مؤسسة اغبكمة للنشر والتوزيع، 2011، ص36.

.36اؼبرجع، ص نفس  ( 3(  
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حيث أصبح التلميذ يتعاطى  التعليمية،لقد تفشت ىذه الظاىرة بشكل كبَت يف اؼبؤسسات    
ذل األسباب منها فًتة إ ويعود ىذااؼبختلفة أمام األعُت  واؼبخدرات بأنواعهاالسجائر 

فبا يدفع  الصف،غرفة  اؼبدرسي،السامة يف احمليط مثل ىذه اؼبواد  ورفقاء السوء،" .(1)"اؼبراىقة
  .والتخريب والضرب وفبارسة العنفذل االعتداء إبالتلميذ 

 والسب:الشتم -3

ذ أنو يسبب ضررا كبَتا يف عملية النمو النفسي عند إ القبيح،يعرف الشتم بأنو الكبلم    
التلميذ اؼبتمدرس لذلك فهو أكثر ربسسا للكلمات اعبارحة اليت ديكن أن ينال من احًتامو 

عليو  ديكن أن حيصل والتشجيع الذيذل كل الدعم إذ أنو حباجة ماسة إ بقدراتو، وثقتو لنفسو،
 ملبسو، مظهره،بالقلق على  وقد يشعراعبارحة  وال للتعليقاتذل االنتقاد إليس  شك،ببل 

 وضعو الصحي، 

 والشتم والتعليقات الغَتيًتك السب  وؽبذه األسبابالصعيد اؼبدرسي  واالقباز علىقوتو البدنية 
 ثرا ال ديحى يف ذات التلميذ.أمفيدة 

 الشغب:-4

ذ يتجسد إ أحيانا،و الفرد واحد أبعض اعبماعات  ومفاجئ عندىو حالة عنف مؤقت    
مثبل دون سبب أو ن يكثر الضحك الشغب عند التلميذ ابتداءا من شرح اؼبعلم للدرس كأ

 .اؼبدرسيةاحضار أدوات خارج عن نطاق األدوات 

 والتحطيم:االتالف -5

حداث خسارة كبَتة يف أقد يتخذ السلوك العنيف مظاىر مكشوفة كالضرب و العصيان و    
ذبهيزات اؼبدرسة و يف أثاثها مثل كسر النوافذ و اؼبصابيح الكهربائية و الكراسي و الطاوالت ، 
و الكتابة على جدران اؼبدرسة اليت تعترب من اؼبواقف السلوكية السلبية اليت كان من ورائها 

َت الغَت الئق ، الذي يرى من ذل مثل ىذا التعبإالعامل النفسي و االنفصارل للتلميذ الذي دفعو 
خبللو أنو ينفس عن نفسو و يفرغ مكبوتاتو ، و كذلك يأخذ التلميذ مسالك أخرى غَت 

                                                           
  )1 .2014، جوان 15بن قفة سعاد. " صورة العنف اؼبدرسي يف الصحافة اؼبكتوبة"، اعبزائر: ؾبلة العلوم االنسانية واالجتماعية، العدد  (

.88ص   
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أيضا عن الشعور ذل كراىية التلميذ و جلب االىتمام و البحث إمكشوفة ، فهذه ترمز 
  .(1)"بأمهيتهم يف اؼبدرسة

 

 الغش في االمتحانات:-6

غَت سوية  وأنو ؿباولة التقومي،ذ يعرف الغش من الناحية الًتبوية بأنو عملية تزييف لنتائج إ"   
ويعرفو  مشروعة،غَت  وباستخدام طريقة االختبار،ة عن أسئلة غبصول التلميذ على االجاب

 والقيم االجتماعيةعن اؼبعايَت  وذلك ػبروجهانحرفة االجتماع بأنو ظاىرة اجتماعية م علماء
  .(2) "من آثار سلبية وؼبا تًتكويضعها اجملتمع اليت 

 الشباب:مظاىر العنف لدى 

  ىي:أن مظاىر العنف لدى الشباب تبدو يف طبسة مظاىر  Rollomayيرى رولوماي "   

 الطبليب.من قبل حركات التمرد  والذي يكون Simple violenceالعنف البسيط  -

حركات التمرد قبل ربول من  والذي يكون Calculated violenceالعنف احملسوب  -
لقيادات تستغل ىذه اغبركات  والسطو والتخريب ػبضوعهاذل أعمال الشغب إالطبلبية 
 الشخصية.ؼبصاغبها 

من قبل التحريض على  والذي يكون Formented violenceالعنف التحريضي -
و اليسار اؼبتطرف يف بعض اجملتمعات مستغلُت مشاعر أعمليات العنف اليت يقوم هبا اليمُت 

 اجملتمعات.ىذه  والعجز يفاالحباط 

قبل العنف الذي  ويكون من Instrumental violenceالعنف الغائب أو األدايت  -
   .األفرادحدث من قبل اشًتاك صبيع  علمهم، وذلك مايشًتك فيو أفراد اجملتمع بدون 

قبل العنف الذي  ويكون من Preventive violenceو الوقائي أالعنف الدفاعي " -
حيث تقوم ىذه  بالعنف،تقوم بو بعض مؤسسات اجملتمع ؼبنع وقوع العنف أو التهديد 

                                                           
.89، ص اؼبرجعنفس  ( 1(  

.89، ص اؼبرجعنفس  ( 2(  
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 وعلى مستوىن يأخذ العنف شكل اعبردية أفعلى مستوى الفرد ديكن  كالشرطة،اؼبؤسسات  
 .(1)" والعصيان والثورةاعبماعة ديكن أن يأخذ شكل التمرد 

كمفهوم عام بأنو التهديد باستخدام القوة أو   صاحل: العنفعبد اغبافظ  ؾبدييعرف "   
كما يقدم   .واالتبلف للممتلكات والضرر باألشخاصاألذى  إلغباقاالستخدام الفعلي ؽبا 

اليت تعرب عن  بأنو العملياتتعريفا للعنف يف ضوء احملددات البنائية للجماعات األصولية 
عن غياب العدالة  واليت تنجم للمجتمع،اػبصائص اليت سبيز البناء االقتصادي االجتماعي 

فبا يفجر العنف السلوكي الصريح  وغَته،القومي داخل اجملتمع  وضعف التكامل االجتماعية،
  َتىا.تغي والعمل علىاؼبتضمن استخدام القوة أو التهديد هبا احتجاجا على األوضاع القائمة 

يعجز العقل  ويظهر حُت البشرية،أن العنف ظبة من ظبات الطبيعة  يسري:كما يرى أضبد    
االقتناع اؼبادي باستبعاد  وقدرتو علىعن االقناع أو االقتناع فيلجأ األنا تأكيدا لذاتو ووجوده 

 .(2) "اآلخر

منذ  وقد يوجو بالعداوة،الشعور  العنف بأنو سلوك عدواين وليد عويس:كما يعرف سيد "   
ذل إة، أو من صباعات منتظمة منتظم ذل صباعات منتظمة.إد أو من أفراد الطبيعة أو ضد أفرا

 أخرى.صباعات منتظمة 

 المدرسي:عوامل العنف ثانيا: 

ذل إظاىرة كغَتىا من ظواىر السلوك االنساين فهي ال ترجع  اؼبدرسي،تعترب ظاىرة العنف    
 بينها:ذل أسباب عدة من إسبب واحد بل ترجع 

  الطبيعية:البيئة -1

اعبغرافية سواء   ذل تأثَت البيئةإالعنف تعود بصفة كبَتة  توازن ظاىرةيرى بعض العلماء أن    
ذل حرارة إيردون السلوكيات العنيفة  ولذلك قبدىمكان ىذا التأثَت مباشر أو غَت مباشر 
 ومنها األعمالالدراسات اليت تؤكد ذلك  وقاموا ببعضالطقس أو فصل معُت من فصول السنة 

                                                           

  )1( هتاين ؿبمد عثمان منيب. عزه ؿبمد سليمان. العنف لدى الشباب اعبامعي. الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم االمنية ،2007،ص27

.28ص-  
.19ص-18، صاؼبرجعنفس  ( 2(  
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الفرنسي جَتي يف دراسة قام  وقد توصل الباحثاليت تثبت أن فصل الصيف ىو األكثر عنفا 
 .(1)" بشماؽباقصى معدل ؽبا يف جنوب فرنسا مقارنة أذل أن أعمال العنف تبلغ إهبا 

تؤثر على الوظائف  و كماوانشراح أن تقلبات اعبو ؽبا دخل يف انقباض النفس ومنو نبلحظ"   
 ومن مث واالنتاج الفكري والطاقة اعبسديةتأثَتا صداه يف حالة اؼبزاج  والنفسية للفردالعضوية 

حيث أن ارتفاع درجة اغبرارة يف اؼبناطق  العنف،صلة ىامة بظاىرة  وحالة اعبون للمناخ إف
  .(2) "ـبتلفة ذل تصرفاتإو ذل العنف إاغبارة تؤثر على نفسية الفرد فيكون أميل 

 العوامل األسرية:-2

التباىي يف استخدام العنف من األب  االمهال، القسوة،مثل أساليب التنشئة اػباطئة "   
تفسَت  واغبرام دونخبلل الًتبية على اغببلل  واغبركي منربديدا القمع على اؼبستوى الفكري 

 وتربير أيضا.تفسَت  واغبركة دوناللعب  واؼبنع منلذلك 

 نتيجة الطبلق أو وفاة أحد الوالدين. اغبنان:فقدان  -

من قبل  والتهديد الدائماألسرية نتيجة لكثرة اؼبشاجرة  األسري:الشعور بعدم االستقرار  -
 بالطبلق.الزوج 

فلقد وجد من خبلل العديد من الدراسات أن ىناك عبلقة بُت عدد  األسرة:كثرة عدد أفراد   -
 العنف.وسلوك أفراد األسرة 

حيث يؤثر مكان السكن يف مناطق مكتظة على تبٍت سلوك العنف كوسيلة  السكن:بيئة  -
 .(3) "اؼبشاكلغبل 

 والصحية:العوامل الجسمية -3

                                                           
.2014-2013اعبزائر،  زىرة مزرقط."دور مستشار التوجيو يف التقليل من ظاىرة العنف اؼبدرسي". رسالة ماسًت، جامعة الوادي. ( 1( 

.40ص   

.40نفس اؼبرجع، ص ( 2(  

،السادس، طرابلس باء ؿبمد الدريعي،"العنف اؼبدرسي وأثره على التحصيل الدراسي والسلوكي للطفل"، أعمال اؼبؤسبر الدورلإ ( 3(  

20-22/11/2014.  
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فالتلميذ اؼبريض  واجتهادىم،من حيث سعيهم  التبلميذ،ن ؽبذه العوامل تأثَتا كبَتا على إ"   
يتناول الغذاء اعبيد  والتلميذ الذيعن التلميذ صحيح البنية  واستعداده للفهم قابليتوخيتلف يف 

وجسم يتمتع بصحة جيدة  والتلميذ الذي خيتلف عن زميلو الذي يتناول الغذاء الرديء
 والعراك واػبصام فالعواملذل االعتداء إ وقد دييل، والتزعمذل حب التسلط إينزع " .(1)"قوي

 .ودراستهمذات تأثَت بالغ على سلوك األبناء  إذااعبسمية 

 العقلية:العوامل -4

فمن  الدراسي،منها مشكلة التأخر  اؼبشاكل،تلعب ىذه العوامل دورا ىاما يف كثَت من    
الفهم  والقدرة على العقلي،اؼبعلوم أن أكثر أسباب التأخر الدراسي ىو مستوى النمو 

وقد  (،آخر، فقد يكون التخلف العقلي )بسيطاذل إمن شخص  واالستيعاب والذي خيتلف
ناجم عن  وىذا التخلفاغباالت يكون حادا  ويف أقسى شديدا، وقد يكون متوسطا، يكون

أما ما خيص اؼبشاكل السلوكية لدى أبنائنا فبل شك أن ىناك صبلة من العوامل  معينة،ظروف 
 يف:تربز أمهها 

 األسرية.الًتبية  -

  واؼبراىقُت.ا األطفال البيئة اليت يعيش فيه -

 الوراثية.العوامل  -

كما أن النضوج العقلي يلعب دورا ىاما يف ىذا   سلوكهم،ن العوامل تؤثر تأثَتا بالغا على إ -
 السلوك.

 االقتصادية:العوامل -5

وبارزا ن العوامل االقتصادية كما ىو معلوم لدى اعبميع تلعب يف كل اؼبسائل دورا أساسيا إ   
يؤمن فاألبناء الذين  فيها،االقتصادي مؤثر  وكان العاملال إقبد مشكلة أو أي قضية  ونادرا ما

 وغَتىا خيتلفون ومبلبس وأدوات ووسائل تسليةؽبم ذويهم كتفة حاجاهتم اؼبادية من طعام جيد 
 حيويتهم،تأثَتا بالغا على  واليت تؤثرسباما عن نظرائهم الذين يفتقدون لكل ىذه األمور 

                                                           

  )1( نقل عن ؿباضرة، العنف يف اؼبرحلة الثانوية يف اعبزائر: من إلقاء األستاذ بن دريدي فوزي، عنابة، 2003-2004، ص110.
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من عائلة غنية  ويدفع تلميذا للسرقة،ىذا العامل تلميذ  وقد يدفع .وأوضاعهم النفسيةنشاطهم 
 اؼبخدرات التدخُت، كالكحول،أمور أخرى   ذلإواالنصراف االنشغال عن الدراسة " (1)ذلإ

 .(2) "البليغتعود عليو بالضرر  وغَتىا فبا

  االجتماعية:العوامل -6

 Crumbحيث أوضحت دراسة  العنف،تلعب العوامل االجتماعية دورا فعاال يف ظاىرة "   
Wordsworth (1993 أن ىناك بعض اؼبتغَتات البيئية )أن تستخدم  واالجتماعية ديكن

االجتماعية اليت  الطبقة-النوع-يف التنبؤ باذباىات الطبلب كبو استخدام العنف منها )العمر 
اغبالة النفسية يكون عليها  –ؼبنطقة السكنية اليت يعيش فيها الطالب ا –ليها الطالب إينتمي 

 .(3) "(واالجهادالطالب مثل التوتر 

فقد كشفت الدراسات عن جانب لو أمهية يف عبلقة التنشئة  ما مستوى البيئة االجتماعيةأ"   
فقد ارتبط العنف  اآلخر، وعلى اعبانب والعنف،االجتماعية اليت تنطوي على التدليل الزائد 

ن إاالذباه ف ويف نفس الزوجُت،بُت  وبكثرة اػببلفات األسرة.لدى األبناء بعنف األب داخل 
 وبُت السلوكالعديد من الدراسات أوضحت ارتباطا قويا بُت البيئة االجتماعية اؼبتسمة بالعنف 

  .(4) "األبناءالعنيف لدى 

 المدرسية:العوامل -7

 ودرجة تأثَتىاتعد اؼبدرسة مؤسسة اجتماعية ثانية يف األمهية بعد األسرة من حيث مكانتها "   
شك  وفبا ال ومهاراتو وتزويده باؼبعارف. وتنمية مواىبو ورعايتها وصقل شخصيتوعلى اؼبراىق 

األساس  وعلى ىذا والشعور باؼبسؤوليةأن التلميذ يف اؼبدرسة ال ديلك قسط كبَت من اغبرية 

                                                           
.111ص-110نفس اؼبرجع، ص ( 1(  

 
.111، صاؼبرجعنفس (  2(  

  )3( ؿبمد السيد حسونة، ؿبمد توفيق سبلم، وآخرون. العنف يف اؼبدرسة الثانوية. اعبزء الثالث، دون بلد: دار الكتب والوثائق القومية، 
.25،ص2012  

  )4 .2007-2006اعبزائر ، صباح عجرود." التوجيو اؼبدرسي وعبلقتو بالعنف يف الوسط اؼبدرسي". رسالة ماجستَت. جامعة قسنطينة. (
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ذل جنب مع األسرة فهي إجنبا مؤسسة ىامة تساعد على تربية الطفل  إن اؼبدرسةننا القول ديك
 .(1)" وغَت سويةاكتساب سلوكات سوية  ذلإوتوجهو تكون شخصية الفرد 

العبلقة  وىي طبيعة السلوك،مدرسية عدة ديكن أن تكون عوامل مشجعة ؽبذا  وىناك عوامل"
 .(2) "وصباعة رفاق وطرق التدريساعبو اؼبدرسي دبا فيو النظام  واؼبعلم،البيداغوجية بُت التلميذ 

  للعنف:النظريات المفسرة ثالثا: 

والبحوث يعترب العنف أحد الظواىر االجتماعية اؽبامة ؼبا يًتتب عنها من الدراسات "   
 يلي:النظريات فيما  واالجتماعية والًتبوية وتتمثل ىذهالنفسية  اؼبيدانية

 العدوان: –نظرية االحباط -1

وىذه حباطات يواجهها الفرد، إذل أن السلوك العدواين حيدث إ" تشَت ىذه النظرية    
ذل سلوكيات إتقوم بالتحريض على القيام بالسلوك العدواين فبا جيعل الفرد يلجأ  حباطاتاإل

 .وتقوي حدتوالسلوك العدواين  حباط وتزداد شدةاإلعدوانية موجهة كبو اؼبصدر الذي سبب 

حباط الذي أكد على أن اإل Millerتعديبلت على ىذه اآلراء من قبل ميلر  وقد جرت   
أن السلوك  وأكد علىذل السلوك العدواين، إيؤدي بالضرورة  وقد ال عديدة،ينتج من عوامل 

 ومصادره،حباط ؼبوقف اإل وعلى تفسَته للعدوان،العدواين حيدث اعتمادا على استعداد الفرد 
 .(3) "لئلحباطحتمية  ولكنو ليسالعدوان نتيجة طبيعية ف

 االجتماعي:نظرية التعلم -2

 الوالدين،ن السلوك العدواين متعلم يف غالبو عن طريق مبلحظة مناذج العدوان )إ"    
حصل ىذا النموذج  إذاخاصة  بالعدوان،...اخل( حيث يقلد الفرد من يقوم اؼبدرسُت، الرفاق

 .(4) "إجيابيةتوقع أن نتائج سلوكو ستكون  إذاأو  بو،على مكافأة لقيامو 

                                                           
.46، صالسابقبرعطوش ىجَتة، اؼبرجع ، بن نعمة فاطمة ( 1(  

.46، صاؼبرجعنفس  ( 2(  
.29، صالسابق، اؼبرجع زيادة أضبد رشيد عبد الرحيم ( 3(  

  )4( أميمة منَت عبد اغبميد جادو. العنف اؼبدرسي. ط1، القاىرة: دار السحاب للنشر والتوزيع، 2005، ص42.
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" ترى ىذه النظرية أن العمليات العقلية تلعب دورا رئيسيا يف التعلم االجتماعي القائم على    
 وىي تتحكم والصور الذىنية، لؤلفكار،العقلية شكل سبثيل الرموز  وتأخذ العمليات اؼببلحظة،

 .(1)كما تكون ؿبكوم هبما "  ،البيئة وتفاعلو معيف سلوك الفرد 

  السلوكية:النظرية -3

ن التنشئة االجتماعية اليت تطبق على الفرد تتضمن تغَتات يف السلوك تنشأ عن التجربة إ"    
 .(2) "والسليب بالسلوكاالجيايب  والتعزيزأو اػبربة أو نتيجة لبلرتباط اؼبثَت باالستجابة 

 ويتم عبلج Skinner"مفهوم األشرطة االجرائي الذي طوره العادل األمريكي سكنر    
 اؼبختلفة،السلوكيات العدوانية بناءا على تفسَت ىذه النظرية من خبلل أساليب تعديل السلوك 

فالسلوك العدواين ال  وغَتىا.التصحيح الزائد  التفاضلي،التعزيز  العزل، العقاب، كالتعزيز،
 .(3) لقوانُت كبقية أمناط السلوك االنساين االخرى" منا خيضعإو حيدث صدفة 

 :الثقافية النظرية-4
 ثقافة وجود افًتاض على يبٌت الذي ذلك العنف، ظاىرة تفسَت يف اغبديثة اؼبداخل من"   

 اإلعبلم، ووسائل الروايات يف العنف سبجيد مثل العنف، كبو اذباىات اجملتمع ذبسد للعنف
 قوانُت إذكاء وأيضا ،"الوسيلة تربر والغاية" أفكار مثل على تقوم اجتماعية معايَت واعتناق
 للبقاء األساسي القانون الذي ذبعلو النحو على واالجتماعية االقتصادية التعامبلت يف التنافس

 فرعية سبجد وأ أساسية ثقافات وجود النهائية النتيجة تصبح وبالتارل العنف، معو يزيد فبا
 .اجملتمع يف مناذجو وتربر بينها شريعة وتقره العنف

 :الشخصية نظرية-5
 وقد ؿبددة، شخصية خبصائص يرتبط العنف أن مؤداىا فرضية على الفرضية ىذه تقوم   

 الشخص نرى ما أحيانا " 1993 "عكاشة اضبد" ليقو  حيث النظرية بالنقد، ىذه قوبلت
 العدوان، من أثار أي سلوكها يف قبد ما رادنا والذي القهرية الشخصية أو اػبجول أو اؽبادئ

 .خاصة مؤشرات ربت عنيفة عدوانية لعمليات عرضت
                                                           

.31، ص السابق، اؼبرجع زيادة أضبد رشيد عبد الرحيم ( 1(  
.42صاؼبرجع السابق، أميمة منَت عبد اغبميد جادو،  ( 2(  
.30، ص السابق، اؼبرجع زيادة أضبد رشيد عبد الرحيم ( 3(  
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 مع " 1986 "عمارة" ويرى الشخصية، أمناط من منط أي مع حدوثو فبكن فالعنف إذن   
 سن يف األطفال أن قبد لكننا الشخصية، أمناط من منط يف أي حيدث نأ ديكن العنف نأ

  "للعنف ميبل أكثر وقراهنم ألعمارىم بالنسبة الضخمة األحجام ذوي من عشرة السابعة
  (1)"كما

 يف الذكور الشباب أن لندن شرق جنوب أحياء يف سكنية مناطق دراسات إحدى يف لوحظ"
 النظر بصرف عنفا أكثر اؼبدارس بعض ويف األحياء بعض يف بل اؼبزدضبة، الصناعية األماكن

 ودوافعو وهنايتو، ببدايتو التنبؤ ديكن ال سلوك العنففإن  وىكذا واللون، اعبنسيات عن
  .اؼبتعددة

 :البيئية النظرية-6
 ترغم اليت اؼبطالب تلك بأنو 1971 "كوؼبان" يعرفو الذي الضغط، دبفهوم أساسا ترتبط   

 يف يتمثل للضغط مفهوما 1938 "موراي" وضع بينما وتقويتها، اإلسراع جبهوده على الفرد
 يرتبط مفهوم وىو .نفسية حباجات اؼبتعلقة لؤلفعال اؼبضاد االذباه يف تعمل بيئية قوة "كونو
 "لعنيفا السلوك إذل الفرد تقع شأهنا أن من واليت البيئة يف اػبارجية بالضغوط واضح كبو على

(2). 
 المطلب الخامس: العنف والعالقات االجتماعية داخل المدرسة

 المدرسي:دوافع العنف أوال: 
 األسرة:ترجع الى  دوافع-1
أعضاءىا وىي  ويتعامل معاألسرة ىي الوحدة االجتماعية األوذل اليت نشأ فيها الفرد "   

فقد أكدت الدراسات النفسية أن  لئلنسان،اغبضن االجتماعي بل تنمو فيو الطبيعة االنسانية 
 ويف عملومع نفسو  تعاملووأن طابع الشخصية ألي فرد يتكون أوال من األسرة اليت ينشأ فيها 

مهية يف تشكيل ذلك نبلحظ أن أسرة التلميذ تلعب دورا بالغ األ ومن خبلل ويف اجملتمع،
سلوكو فالبحث األبوي من أكثر العوامل تأثَتا على السلوك للتلميذ فالتلميذ الذي دل يلقى 

  ية:األسر اؼبشاكل  ومن أسبابمن والديو يكون أكثر خلقا للمشاكل  رعاية كافية

                                                           
.14ص-13، صالسابقصباح عجرود، اؼبرجع  ( 1(  

. 14ص، السابقاؼبرجع  نفس ( 2(  
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اآلخر حيث أن كثَتا ما قبد كبل الزوجُت  وطباع الطرفعدم فهم كبل من الزوجُت لنفسية  -
 يتمسك برأيو دون مراعاة للرأي اآلخر.

 وىل االتفاقميزانية األسرة  وكيفية صرفتظهر األزمات يف بعض األسر بسبب عمل اؼبرأة  -
  األسرية.أثر سلبا يف العبلقات  واؼبرأة وىذا ماالرجل مسؤولية 

  لى المجتمع المدرسي:إترجع  دوافع-2
وتعقده اؼبدرسة مؤسسة اجتماعية أساسية أوجدىا اجملتمع نظرا لغزارة الًتاث الًتاكمي اؼبعريف    

  .(1)" مقصودة وتربيتهم تربيةبتنشئة أبناءه  لتقوم
أو غَت األسوياء داخل  واألصدقاء اؼبنحرفُتذل ؾبموعة من الرفاق إفقد ينظم الطالب "   

سلوكيات منحرفة من داخل اؼبدرسة أو من  ويوافقونو علىيشجعونو  خارجها،اؼبدرسة أو من 
  التأىيل.عادة إيف مواجهة سلوكية الوظيفة ىي  ولؤلنشطة الًتبويةخارجها 

 لى جماعة الرفاق:إترجع  دوافع-3
وسلوكياتو فنجد أن عناصر شخصية الطفل  األصدقاء،ذل ؾبال التفاعل مع إعند التنقل    

 اؼبؤثرات،أبرز تلك  واؼبدرسة واغبي مناألسرة  ن كانتإو العديد من اؼبؤثرات  بواسطة تكون
فوق تأثَتات األصدقاء باقي تقل أمهية عما ذكر بل قد ت وأصدقاءه الفجماعة رفاق الطفل 

 العوامل السابقة.
 واستقاء اآلراءاؼبراىقُت لبلقتداء  واؼبفضلة عنداألقران ىي أحد اؼبصادر اؼبهمة  ن صباعةإو    

العتاب  ذلإودييل نو يروح عن نفسو إف أن الفرد وىو يتفاعل مع أصدقاءهحيث  واألفكار،
من أشكال العنف الرمزي يف تفاعلو مع  وىي شكلذل اؼبقاطعة إمث يرجع مباشرة  والتصايف،
 وضبط سلوكالرفاق ؽبا أدوار اجيابية كثَتة ؽبا أمهيتها يف حفظ  عةوبذلك صباأصدقاءه 
تعترب خطَتة على مستقبل الطبلب  تربوية.أدوار غَت  وقرناء السوءالرفاق  منا عبماعةإو  الطبلب.

 .(2) "التعليم اؼبتوسط وخاصة طبلب
  المدرسة:ثانيا: مدير 

والتعليمية ىو الرئيس التنفيذي اؼبسؤول عن كافة أنشطة اؼبدرسة يف كافة اجملاالت الًتبوية "   
 .واالدارية واؼبالية والشؤون الفنية واألنشطة اؼبدرسية

                                                           

  )1( علي عبد القادر القرالة. مواجهة ظاىرة العنف يف اؼبدارس واعبامعات. ط1، عمان: دار عادل للثقافة، 2011، ص25-ص26.

.26صنفس اؼبرجع،  ( 2(  
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  واؼبسؤوليات التالية:اؼبدرسة اؼبهام  ويتوذل مدير
 واؼبقررات الدراسية اؼبناىجوتطبيق  والتعليمية باؼبدرسةالعملية الًتبوية  واالشراف علىالتنظيم    

باالستعانة بكبار اؼبدرسُت اؼبسؤولُت  واجملاالت العلميةللمواد النظرية  وطرق وأساليب التدريس
أعضاء ىيئة التدريس يف  وربديد مهاميف ذلك توزيع اغبصص  واجملاالت دباعن ىذه اؼبواد 
 .(1) "درسةاؼبدارة إالربامج على ؾبلس  وعرض ىذه اؼبدرسية،ـبتلف األنشطة 

 
 
 معا.ربط الرؤى اؼبشًتكة  األىداف:ربقيق " -
 متبادل.بناء فهم  االنسجام:احملافظة على  -
 وىيئة التدريس.تشجيع اؼبوظفُت  التحفيز: -
  والتنظيم ...اخل. ورسم االجراءات وحفظ السجبلتالتخطيط  االدارة: -
 واؼبوظفُت ألىدافهم،زالة العوائق اليت تقف حجر عثرة أمام ربقيق ىيئة التدريس إ التمكُت: -

 لذلك.البلزمة  وتوفَت اؼبوارد
 ؿبددة.ايضاح األسباب للموظفُت للقيام دبهام  االيضاح: -
 ذل اؼبدرسة.إربمل مسؤولية أن يكون منوذجا حيتذى فيما هتدف  النمذجة: -
 .(2) "اؼبدرسةلتحقيق رؤية وبنت االجراءات  انشاء ؾبموعة من القيم:تأصيل  -

 المدرسة:ثالثا: مهام مدير 
 اؼبنشودة،ىم بفعالية يف ربقيق األىداف الًتبوية احاطة مدير اؼبدرسة دبهام وظيفتو يسإن إ"   

  يلي:ؽبذا وضعت اؼبهام الوظيفية ؼبدير اؼبدرسة يف ؾباالت ديكن حصرىا فيما 
 خالل: وتطويرىا منالعمل على تحسين العملية التعليمية  - أ

 وأساليبها وأنشطتها وطرق تقوديهاالتعرف على اؼبناىج الدراسية من حيث أىدافها  -
  أىدافها.لدراستها ووضع اػبطة العامة لتحقيق  واالجتماعات للمعلمُت وعقد الندوات

 والتعليمية. وامكانياهتم الًتبويةالتعرف على مستوى اؼبعلمُت  -
 وقدراهتم.توزيع اؼبباحث الدراسية على اؼبعلمُت حسب زبصصاهتم  -

                                                           

  )1( أضبد اظباعيل حجي. االدارة التعليمية واالدارة اؼبدرسية. دون بلد. دار الفكر العريب ،2005، ص377.
.155، ص السابقرائد خليل سادل، اؼبرجع  ( 2(  
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 ومتابعة تنفيذىا.دراسة خطط اؼبواد التدريسية اليت يعدىا اؼبعلمون  -
 وتوجيههم الستخدامالزيارات االستطبلعية للصفوف ؼبتابعة أعمال اؼبعلمُت  -

 أفضل.االمكانيات اؼبدرسية اؼبتوفرة بشكل 
اؼبدرسة من أجل معاعبة جوانب  واالختصاصيُت يفؼبشرفُت الًتبويُت التعاون مع ا -

  اؼبمكنة.الًتبوية  وتوفَت اػبدماتالضعف يف العملية الًتبوية 
 ومتابعة ربليلها.االطبلع على السجبلت التقوديية للطلبة  -
  .(1)" ومتابعة تنفيذىاوضع خطة النشاطات الًتبوية للمدرسة  -
حول اؼبناىج الدراسية للعمل على  والندوات للمعلمُتالتنسيق لعقد االجتماعات " -

 ربقيقها.
تلبيتها من خبلل توفَت فرص  والعمل علىالتعرف على حاجات اؼبعلمُت اؼبهنية  -

 .للمعلم الذاتيةوالتنمية التدريب 
 الطلبة: شؤون-ب

مع اؼبعلمُت  بالتعاونواالجتماعية  ومشاكلهم الدراسيةالتعرف على حاجات الطبلب  -
 اؼبدرسة.يف  واؼبرشدين االجتماعيُت

 للطلبة.التعرف على اغبالة الصحية  -
باالطبلع  وشؤوهنم وأحواؽبم العامةالتعرف على مستوى التحصيل الدراسي للطلبة  -

الصفوف  ؼبريب والتقارير اليومية وسجبلهتم الًتاكميةاؼبستمر على بطاقاهتم اؼبدرسية 
 التوقيت.على الدقة يف  ومراقبتهمالطلبة  ومتابعة دوام

 وبعضهم البعض. والطلبة وبُت الطلبةتنمية العبلقات االنسانية بُت اؼبعلمُت  -
 .(2)" اؼببلئمةالعمل على حل مشاكل الطلبة بالطرق الًتبوية  -

 المدرسة:العالقات االجتماعية في رابعا: 
 التالميذ:بين  العالقة-1
تظهر عبلقة الطلبة االجتماعية من خبلل تفاعلهم مع األنشطة التعليمية الصفية "   

ىذا التفاعل اجيابيا ينمو كبو مظاىر اغبب  واؼبنهجية والبلمنهجية وقد يكون والبلصفية،
                                                           

  )1( جودت عزت عطوي. اإلدارة اؼبدرسية اغبديثة.ط1، عمان: دار الثقافة،2009، ص251.

.251نفس اؼبرجع، ص ( 2(  
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تفاعبل سلبيا ينمو  وقد يكون والعمل اؼبنتج،النظيفة  خاء والتعاون واؼبشاركة واؼبنافسة اغبرةواإل
 والتفرقة والتشاؤم.اىية كبو الكر 

 المعلمين:بين  العالقة-2
 ويعلم ويرشد وينصح،نسان قيادي فهو الذي يعطي إمن اؼبعروف أن اؼبعلم يف اؼبدرسة    

لذا جيب أن تكون العبلقة بُت اؼبعلمُت منوذجية ألن التبلميذ  باػبربات، ويزود التبلميذ
 (1)" سيقلدون

فعبلقة اؼبعلمُت مع بعضهم البعض البد ىي األخرى أن  ويتشبهون هبم، وسيأخذون عنهم،" 
وأن بُت وجهات النظر  وأن يقربوا االختبلف وأن ينبذوا واحملبة واالحًتام،تقوم على التعاون 

 لتبلميذىم.القدوة الصاغبة  يكونوا
 والمعلمين:بين التالميذ  العالقة-3
 االحًتام واؼبعلومات وباؼبقابل تقدمييعٍت أخذ اػبربات األخذ ىي عبلقة التلميذ دبعلمو    

يف الوقت نفسو حبنان  وأمانة بإخبلصبتلميذه ىي عبلقة العطاء  والتقدير وعبلقة اؼبعلم
 .وعطف

ىذا االحًتام اؼبتبادل بُت اؼبعلم  وعندما ينشأللصغار  وؿببة الكبار الصغَت،على  وعطف الكبَت
  .والتعلم والفائدة ويتم الوفاق وشبارىا أروع، ونضج األفضل والتجاوب، واؼبتعلم ويتم التفاعل

 التالميذ:العالقة بين المدير والمعلمين و -4
 كإدارييقوم بو   والعمل الذياؼبدير تتشكل ىذه العبلقة على أساس اؼبركز الذي يشغلو    

ذ أنو يكون اؼبرجع إتعطيو السلطة الكاملة  وقوانُت موضوعة،يدير اؼبدرسة وفق نظام معُت 
 والتبلميذ.ذا ما شب خبلف بُت التبلميذ أو بُت اؼبعلمُت إف اؼبدرسة، واألساسي يفالنهائي 

وىو اؼبدير  والربط والتقدير وىوفالسلطة العليا يف اؼبدرسة اليت خيلوىا نظام صبلحية اغبل 
 .(2) الوحيدالسلطة  صاحب

  المدرسي:المرشد خامسا: 
األداء  وديكن تعريفيف مدرستو  واالرشاد اؼبدرسيالتوجيو اؼبرشد ىو الذي ديارس مهام "   

الوظيفي للمرشد اجرائيا على أنو األداء الوظيفي للمرشد فيما يتعلق دبمارستو ؼبهام التوجيو 
                                                           

  )1( عبد اهلل الرشدان. علم اجتماع الًتبية. ط1، عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع، 1999، ص177.

.178ص -177ص، اؼبرجعنفس  ( 2(  
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مدرستو بغض النظر عن مهامو الوظيفية األخرى كاؼبهام االدارية أو الفنية اليت  واالرشاد يف
  اؼبدرسة.ليو من قبل مدير إض فو ت

يقوم  واػبدمات اليترشادية على أهنا ؾبموعات من األنشطة كما ديكن تعريف األنشطة اإل   
ومن كمرشد يف مدرستو القيام دبهام عملو   دارهتا وتنفيذىا وتقوديها بقصدإو اؼبرشد بتصميمها 

واالستشارات اؼبقاببلت  اعبماعي،رشاد جلسات اإل اعبمعي،حصص التوجيو  األنشطة: ىذه
 .(1)" اخلمقاببلت أولياء األمور ... اغبالة، دراسات ،الفردية

 
  المدرسي:أدوار المرشد 

  العامة: األدوار-أ
 السلوكية.مساعدة الطلبة على التعامل مع مشاكلهم النفسية االجتماعية العاطفية " -
  متقدمة.ذوي اغباجة ػبدمات نفسية أو اجتماعية لربديد الطبلب  -
  األكادديية.مساعدة الطلبة على ربقيق أفضل النتائج  -
 الطالب.سوية عند  وبناء شخصيةتدعيم  -
  للعمل.لبلستعداد للخروج  وامكانيات الطالبتطوير قدرات  -
 .اؼبستقبليةمساعدة الطبلب يف ربديد أىدافهم  -
  ؽبا. اغبلولووضع رشاد الطبلب للطرق األفضل للتعامل مع اؼبشاكل إ -
 الطبلب. والشخصية عند والقدرات االجتماعيةتطوير اؼبهارات  -
 أطفاؽبم.للتعامل مع  وتقدمي االستشارةالعمل مع األىل  -
 الطبلب.لوضع اآلليات األفضل للتعامل مع  دارة اؼبدرسيةواإلالعمل مع اؼبعلمُت  -
 الخاصة: األدوار-ب
   كأخصائي: المرشد-1

  واعبماعي.خبلل العمل مع الطلبة من خبلل االرشاد الفردي  وذلك من
     كمستشار: المرشد-2

                                                           

  )1( عبد اللطيف دبور، عبد اغبكيم الصايف. االرشاد اؼبدرسي بُت النظرية والتطبيق. ط3، عمان: دار الفكر، 2014، ص 36.
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 وكذلك للمعلمُت معهم، وطرق التعاملاالستشارة لؤلىل لفهم وضع أطفاؽبم  وذلك لتقدمي
 اؼبختلفة.اعبوانب  وفهمهم منيف كيفية التعامل مع الطبلب  دارة اؼبدرسيةواإل
    كمنسق: المرشد-3

مع اؼبؤسسات  وكذلك التنسيق اؼبدرسة،على تنسيق األنشطة الًتبوية داخل  بالعملوذلك 
 .(1) "للمدرسةلتقدمي اػبدمات  واغبكومية اؼبختلفةاألىلية 

  الفعال:التدريس  ودوره فيالمعلم سادسا: 
يبتعد عن الدور التقليدي  والتعليمية وجيب أنالعملية الًتبوية  وحيوي يفللمعلم دور كبَت "   

ن دوره ىو توجيو الطبلب عند اغباجة دون إيكون وعاء للمعلومات بل  وأال التلقائي،
ومساعدهتم دوره األساسي يكمن يف التخطيط لتوجيو الطبلب  نإوعليو ف الكبَت،" (2)"التدخل

 العلم.عادة اكتشاف حقائق إ على
ن اؼبعلم سيخربىم عن أ العلوم،على ذلك نفًتض أن معلما سيدرس يف مادة  وكمثال توضيحي

 ولكن لن دقائق.يف أقل من عشر  واؽبواء وينتهي اؼبوضوع والًتبة الصاغبةحاجة النبات للضوء 
بينما يف التدريس الفعال سيطرح  سلوكهم،يكون لو تأثَت حقيقي على معلومات الطبلب أو 

أو  لئلنباتماىي حاجات النبات أو ما العوامل الضرورية  التارل:اؼبعلم على الطبلب السؤال 
 الطالب،ليبحث عنها  جابةويًتك اإل اؼبوضوع،كبو ذلك من األسئلة اليت تدخل يف صلب 

 كلو:ىذا   والفائدة من
  التفكَت.تدريب الطبلب على أسلوب علمي يف  -
 واؼبناقشة اؼبنظمة.تدريب الطبلب على أسلوب اغبوار  -
 بالتجربة.اكتساب الطبلب للمهارات العملية اؼبتعلقة  -
 العلمية.تعلم الطبلب أسلوب كتابة التقارير  -
  .(3) "مقنعةرين بطريقة خالعلمية لآل وشرح الفكرة االتصال،تكوين مهارة  -
 ومشاعرىم حبرية.مساعدة التبلميذ على التعبَت عن خرباهتم " -
 التعلم.مراعاة ميول التبلميذ يف أنشطة  -

                                                           
.37ص-36ص، اؼبرجعنفس (  1(  

  )2( صبال ؿبمد الشاطر. أساليب الًتبية والتعليم الفعال، عمان. األردن، دار أسامة للنشر والتوزيع،2005، ص84.

.84ص ،نفس اؼبرجع ( 3(  
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 اؼبشاركة.لى التبلميذ من أجل عذبنب الضغط  -
 التبلميذ.اجراء حوار مع  -
  الفنية.مشاركة التبلميذ بعض األنشطة الرياضية أو  -
 التبلميذ. والرفض والسخرية منىانة عدم اإل -
 الزمبلء.ذبنب النقد التشهَت بالتلميذ أمام  -
 بالنفس.مساعدة التلميذ على تنمية الثقة  -
  التعاوين.استخدام أساليب التعلم  -
 التلميذ. واحًتام رغبةالصمت  -
 .(1) "وانفعاالهتمالتعبَت على أفكارىم  ومساعدهتم علىتقبل التبلميذ  -

 منو وكيفية الحد: آثار العنف المدرسي المطلب السادس
 المدارس:اآلثار المترتبة على سلوك العنف في أوال: 

 السلوكي:المجال النفسي -1
ما بالعنف على مصدر العنف نفسو أو على إ ويكون ذلكفلكل فعل رد فعل  العنف:" -

 اؼبدرسي.طفل آخر أو يف صورة ربطيم األثاث 
  التعنيف.حيث دييل الطالب للكذب كهروب من موقف  الكذب: -
 ليلية.ـبالف  اؼبدرسة،اػبوف من  اؼبعلم،اػبوف من  اؼبخاوف: -
 النفسي.الناتج عن عدم احساسو باألمان  والتوتر الزائدالعصبية  -
 على الًتكيز. وعدم الفدرةتشتت االنتباه  -
عدم الذىاب للمدرسة  داع ولرغبتو يفوالصذل اغبيل البلشعورية، مثل التمارض إاللجوء  -

 ها خبربات غَت سارة.الرتباط
 تكوين مفهوم سليب ذباه الذات وذباه اآلخرين. -
 .اكتئابيو، االنطواء، مشاعر البلإراديالعديد من اؼبشاكل: التبول  -
 السلوكية االجتماعية:-2

                                                           

  )1( صبلح الدين عرفة ؿبمود. تعليم وتعلم مهارات التدريس. ط1، القاىرة: عبلة الكتب نشر وتوزيع ،2005، ص 459.
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الطلبة واؼبعلم من جهة  اضطراب العبلقات االجتماعية واالنسانية من الطلبة من جهة، وبُت -
 أخرى.

 اضطراب العبلقات داخل األسرة وتفككها. -
 .(1) "اؼبسؤولية وعدم ربملالتهرب والعجز، والشعور بالفشل،  -
 االكبراف وارتكاب اعبردية." -
 ومالو وعرضو.التأثَت على حياة الفرد  -
 الفردية.يفقده اغبرية  حقوقو،حرمان الفرد من فبارسة  -
لدى  واالجتماعية واالقتصادية والسلوكية والقيمية سواءوجوه آثار على اعبوانب النفسية  -

 بأكملو.الفرد أو لدى اجملتمع 
 .(2)" والغَتة واغبسداػببلف  -
 التعليمي:المجال -3
 الدراسي.تدين مستوى التحصيل " -
 اؼبدرسة.اؽبروب من  -
 اؼبدرسة.التأخر عن  -
 الدراسي.التسرب  -
 التعليمية.عبلقة بالعملية  واؼبعلمُت وكل مالواؼبدرسة كراىية   -
 والعمل اػببلق.ذل القضاء على فرصة التفكَت اغبر إهتديد األمن النفسي يؤدي  -

 المدرسي:كيفية الحد من ظاىرة العنف ثانيا:  
 أمهها: واليت منالعمل على اعبانب الوقائي حبيث يتم مكافحة العوامل اؼبسببة للعنف  -
 ونبذ العنف.نشر ثقافة التسامح  -
حقوق  وليس تعليمالتعلم غبقوق االنسان  وليكن شعارنانسان نشر ثقافة حقوق اإل -

 االنسان.

                                                           
.21ص-20.ص2007-2006ؿبمد العكور. الدليل الوقائي غبماية الطلبة من العنف واالساءة . ( 1(  
.461، ص السابقعبد الناصر سليم حامد، اؼبرجع  ( 2(  



48 
 

أساليب ووسائل التنشئة السليمة اليت تركز على  واآلباء لبيان ولقاءات لؤلمهاتعمل ورشات 
اعبوانب االجيابية يف شخصية  كيز علىوالًت  وابداء الرأيمنح الطفل مساحة من حرية التفكَت 

  التعزيز. واستخدام أساليبالطفل 
اؼبمكن أن يطوروا  والذين من الضغطالتشخيص اؼببكر لؤلطفال الذين يقعون ربت ظروف  -

 سوية.أساليب غَت 
)التشخيص اؼببكر لؤلطفال الذين يقعون ربت ظروف  التبلميذ.تنمية اعبانب القيمي لدى  -

 .الضغط(
عمل ورشات عمل للمعلمُت يتم من خبلؽبا مناقشة اػبصائص النمائية لكل مرحلة  -

 مرحلة. واالجتماعية لكل واؼبطالب النفسية
حسن االستماع  واليت مننساين استخدام مهارات التواصل الفعالة القائمة على اعبانب اإل -

 واالىتمام. واالصغاء واظهار التعاطف
 عبعل الطالب ديارس العديد من األنشطة الرياضية واؽبواياتإتاحة مساحة من الوقت  -

   .(1)" اؼبختلفة
داخل اؼبؤسسات التعليمية هبدف وضع نصوص قانونية واضحة ربدد العبلقات بُت األفراد " -

 والتجاوزات.ؿباربة االكبرافات 
 أبناءىم.تفعيل دور صبعية أولياء التبلميذ ؼبتابعة  -
 أولياء(-دارةإ-أساتذة -اؼبدرسية )تبلميذ بُت ـبتلف أفراد اعبماعة  الروابطوتعزيز التفهم  -

 والعبلقات االجيابية. وتعزيز التفاعبلت
والتعايش للسلم  وأفبلم الداعية واستبداؽبا بربامجللعنف  واألفبلم الدافعةربامج التوقيف  -

  .(2) "...والتضامن والتعاون
جيعلو  اجيابية،طاقة نافعة  ذلإوربويلو القضاء على الصراع الذي يعاين منو اؼبعلم و اربة احمل" -

 وعدم االستقرار.يتحدى التوتر 
جلسات دورية ؼبناقشة  وذلك بعقد واألولياء والتبلميذ،فتح قنوات اتصال حقيقة بُت اؼبربُت  -

 األطراف.القضايا اليت هتم كل 
                                                           

.461، ص اؼبرجعنفس  ( 1(  
.2005-2004 كروم طبيسيت. "الضغط النفسي وعبلقتو بالعنف اؼبدرسي ". رسالة ماجستَت، جامعة قسنطينة. اعبزائر،  ( 2(  
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 .(1) "وآرائوالتعبَت عن حاجاتو  علىومساعدتو احًتام شخصية اؼبتعلم  -
  خالصة:

وىي لقد ػبص ىذا الفصل أن العنف اؼبدرسي ظاىرة سلوكية منتشرة يف مؤسساتنا الًتبوية 
العاملُت يف ؾبال الًتبية، خاصة يف اآلونة  اىتماممن أىم اؼبشاكل السلوكية اليت شغلت  تعترب

 اؼبراىقُت اؼبتمدرسُت. وباػبصوص عنداؼبفزع يف مؤسساتنا الًتبوية  وىذا النتشارىااألخَتة 
 من خبلل عرض أىم أفكار ىذا الفصل نستخلص ما يلي:

نفسية  اجتماعية،بينها ضمن أبعاد وراثية،  وتتعاون فيماللعنف العديد من العوامل تتآزر  -
 واقتصادية.

من خبلل  نبينوما حاولنا أن كما أن للظاىرة آثار على التلميذ وعلى اجملتمع ككل، وىذا   -
 ىذا الفصل.

                                                           
  )1 .27ص  ، اؼبرجع السابق،صباح عجرود (
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 تمهيد:

ادليداين خالصة للجهد النظري الذي يهدف إىل اختيار الفرضية، دعتنا باعتبار الفصل    
التعريفي مبيدان البحث والثاين بعرض وحتليل ادلعطيات  الضرورة اىل تناولو يف مبحثني األول

 ادليدانية.

 المبحث األول: التعريف بميدان البحث 

 المطلب األول: التعريف بالمؤسسة

يت أجرينا فيها الدراسة ادليدانية يف حي السالم خروبة والية تقع مؤسسة بوتشاشة أمحد ال   
 02مًت مربع وعدد حجراهتا العادية  0202مستغاًل، اليت حتتوي على مساحة مبنية تقدر ب 

مكاتب إدارية ومكتبة وملعب. يقدر  0حجرة باإلضافة إىل سلربين وورشتني، كما حتتوي على 
 تلميذ. 428تعداد تالميذىا باجململ ب 

 )بيانات عامة(المطلب الثاني: خصائص المبحوثين 

 نوع الجنس يوضح :(10جدول رقم )

 التكرارات الجنس
 )ك(

 النسبة
 المائوية )%(

 %42 60 ذكر
 %02 28 أنثى

 %622 02 اجملموع
 

%من ادلبحوثني العنيفني ذكور، يف حني بلغت 42( أن: نسبة 26من اجلدول رقم ) يتضح
 .%02 ناثمن اإلنسبة العنيفني 

إىل الطبيعة النفسية ادلورفولوجية اليت ذكور وىذا راجع ميوال للعنف ىي فئة ال ن الفئة األكثرإ   
يغلب عليها طابع الشدة واخلشونة ألهنم ذكور، واألمر الذي يًتكهم يتصرفون جتاه ما يلحق 
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ادلظاىر اليت  هبم من سلوك غري سوي أو قد يرونو غري سوي بادلثل أو مبجرد استفزازىم ببعض
ى عكس قد تثري امشئزازىم فينحرفون عن ادلألوف بتصرفات أو سلوكات يطبعها العنف عل

اإلناث فقد تكبحهم أنوثتهن وحياءىن وضعفهن مقارنة باجلنس اآلخر من أن يتصرفن بسلوك 
 أو السكوت ورمبا غري سوي ويعوضن ذلك بالبكاء 

 يف عتبة دراستنا.حىت االغماء إال الشواذ منهن كما ىو حادث 

 يوضح الفئة العمرية  :(10جدول رقم )

 الجنس   
 

 الفئة

  المجموع  أنثى  ذكر
 تكرارات

 )ك(
 النسبة

 المائوية%
 تكرارات

 )ك(
 النسبة 

 المائوية%
 تكرارات

 )ك(
النسبة 

 المائوية%
[68-60[ 28 02% 20 62% 20 22% 
[60-64] 60 02% 20 62% 68 02% 

 %622 02 %02 28 %42 60 اجملموع
 

تًتاوح أعمارىم  عنيفنيال ادلبحوثني% من 02أن: نسبة  (20)يتضح من خالل اجلدول رقم 
الذين تًتاوح أعمارىم ما بني ، يف حني بلغت نسبة [ منهم ذكور وإناث64-60ما بني ]

 % منهم ذكور وإناث.22[ 68-60]

سنة ىم أكثر عدوانا من زمالئهم الذين  64إىل  60ذين تًتاوح أعمارىم من لن التالميذ اإ   
إن للظروف اإلنسانية اليت تسود أي مؤسسة كانت  سنة، 60إىل  68تًتاوح أعمارىم من 

وباخلصوص الًتبوية منها جتعل الفرد يشعر باآلدمية كانسان وذلك باالحًتام والتقدير شلا جيعلو 
ت اخلارجية على عكس الظروف غري اإلنسانية اليت تثري االستهزاء ذا سلوك سوي ضد ادلثريا

 والقلق.
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 مهنة األب يوضح(: 13)رقم جدول 

 الجنس   
 

 الفئة

  المجموع  أنثى  ذكر
 تكرارات

 )ك(
 النسبة

 المائوية%
 تكرارات

 )ك(
 النسبة 

 المائوية%
 تكرارات

 )ك(
النسبة 

 المائوية%
 %02 28 %62 20 %62 20 تاجر
 - - - - - - فالح
 %60 22 %62 20 %20 26 بطال

 %02 62 - - %02 62 موظف
 %60 22 - - %60 22 متقاعد

 %622 02 %02 28 %42 60 اجملموع
 

% من ادلبحوثني العنيفني ذكور مهنة آباءىم ىي 02( أن: نسبة 22من اجلدول رقم ) يتضح
باء آيف حني بلغت نسبة مهنة % منهم ذكور وإناث، 02تاجر  موظف يف حني بلغت نسبة

الفالح لكل من والبطال، بينما تنعدم نسبة  ادلتقاعد% لكل من 60اإلناث العنيفني الذكور و 
 .الذكور واالناث

وتصرفاهتم  موظف وىذا ما ينعكس سلبا على التالميذ من حيث سلوكاهتم اآلباءن معظم إ   
ألن يف ىذه احلالة يعطي األب أمهية كربى لوظيفتو شلا جيعلو مقصرا يف أداء واجباتو األبوية 

م، حيث إذا كانت مهنة راقية ختلق جو انساين للفرد الذي يعيش وبالتايل اإلنسانية جتاه أبناءى
إذا وجد نفسو فيها ويتأقلم بذلك معها بشكل سوي ومقبول شلا قد جيعلو عرضة للقلق والرفض 

والذي قد يًتمجو الذي ألفو شلا قد يدفع بو إىل االمشئزاز يف أجواء ختتلف عن زليطو األسري، 
 .يف سلوك عدواين
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 (: يوضح مهنة األم14جدول رقم )

 الجنس   
 

 الفئة

  المجموع  أنثى  ذكر
 تكرارات

 )ك(
 النسبة

 المائوية%
 تكرارات

 )ك(
 النسبة 

 المائوية%
 تكرارات

 )ك(
النسبة 

 المائوية%
 %62 20 %20 26 %20 26 عاملة

 %02 64 %60 22 %00 60 غري عاملة
 %622 02 %02 28 %42 60 اجملموع

 

العنيفني لألم غري عاملة، يف  واالناث % من الذكور02( أن: 28يتضح من اجلدول رقم )
 %.62غري عاملة  الذكور لألمو  حني بلغت نسبة ادلبحوثني العنيفني من اإلناث

عاملة تشعر دائما الحيث أن األم غري  التلميذ،ن احلالة ادلهنية لألم تؤثر على سلوكات إ   
يؤثر على حياة  والقلق شلا االكتئابشلا جيعلها تقع بسهولة يف  العائلي، وفقدان األمانبادللل 
من وقت تربية أبناءىا وذلك جيعلها هتمل بعض مبادئ اإلنسانية يف التعامل مع ويأخذ األبناء 

على عكس األم العاملة اليت تشبع حاجتها لألمن النفسي وادلادي شلا جيعلها أكثر أوالدىا. 
نحهم مزيدا من وبذلك فهي تضاعف من رلهودىا لتعويضهم وم لالكتئابسعادة وأقل عرضة 

 سلوكاهتم على ادلدرسة.الرعاية وبالتايل تنعكس 
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 وتحليل معطيات الفرضيةالمبحث الثاني: عرض 

 التربوية  المؤسسةبالقاعات  مدى اتساع يوضح(: 15جدول رقم )

 الجنس   
  قاعة

 واسعة

  المجموع  أنثى  ذكر
 تكرارات

 )ك(
 النسبة

 المائوية%
 تكرارات

 )ك(
 النسبة 

 المائوية%
 تكرارات

 )ك(
النسبة 

 المائوية%
 %00 60 %20 26 %02 68 نعم 

 %00 20 %62 20 %60 22 ال
 %622 02 %60 22 %40 60 اجملموع

 

الذين  واالناث % من ادلبحوثني العنيفني الذكور00( أن: نسبة 20من اجلدول رقم ) يتضح
 . والذكور % من اإلناث00أجابوا بنعم، يف حني بلغت نسبة ادلبحوثني العنيفني 

ن ادلساحة الواسعة يف القسم تؤثر على إنسانية التلميذ ألن عند توفر ىذه ادلساحة ختلق إ   
تتزايد فيو فرص للفوضى وتقلل من سيطرة األستاذ على التالميذ شلا جيعلهم يقومون جو 

بسلوكات غري سوية تؤدي هبم إىل شلارسة سلوكات عنيفة مثل اجلري والقيام بألعاب عنيفة  
جيعل رد فعل األستاذ يف كثري من األحيان رد منايف لإلنسانية  البعض، شلا كدفعهم لبعضهم 

 كالشتم واأللفاظ القبيحة ...إخل.
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  قية داخل المؤسسةالظروف الفيزي(: يوضح 16جدول رقم )

 الجنس   
 

توفر 
 الخدمات

  المجموع  أنثى  ذكر
 تكرارات

 )ك(
 النسبة

 المائوية%
 تكرارات

 )ك(
 النسبة 

 المائوية%
 تكرارات

 )ك(
النسبة 

 المائوية%

 إضاءة
 اصطناعية

24 82% 20 62% 62 02% 

 %02 62 %62 20 %82 24 تدفئة
 هتوية

 اصطناعية
- - - - - - 

 %622 02 %02 28 %42 60 اجملموع
 

أجابوا أن  واناث % من ادلبحوثني العنيفني ذكور02( أن: نسبة 20يتضح من اجلدول رقم )
 .بينما تنعدم التهوية االصطناعية، وتدفئة اصطناعيةىناك إضاءة 

إنسانية التلميذ والظروف غري ادلالئمة للسري احلسن للعملية التعليمية مثل  احًتامن عدم إ   
شلا خيلق ذلم جو غري مالئم للدراسة والتعب الذىين واإلرىاق  االصطناعيةالتهوية  انعدام

 الًتكيز وادلتابعة أثناء الدرس. انعدامإىل اجلسدي وىذا ما يؤدي بالتلميذ 
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 (: يوضح نظافة المراحيض في المؤسسة17جدول رقم )

 الجنس   
 

  مراحيض
 نظيفة

  المجموع  أنثى  ذكر
 تكرارات

 )ك(
 النسبة

 المائوية%
 تكرارات

 )ك(
 النسبة 

 المائوية%
 تكرارات

 )ك(
النسبة 

 المائوية%

 %82 24 %20 26 %20 20 نعم 
 %02 60 %60 22 %80 20 ال

 %622 02 %02 28 %42 60 اجملموع
 

العنيفني الذين أجابوا ب ال، واالناث % بالنسبة للذكور 02( أن 20يتضح من اجلدول رقم )
 .منهم ذكور وإناث %82أما ادلبحوثني الذين أجابوا بنعم تقدر نسبتهم ب 

ادلراقبة من  وانعداموىذا راجع إىل إمهال عمال نظافة ادلؤسسة ن أغلبية ادلراحيض غري نظيفة إ   
التلميذ كإنسان ذو فعالية يف اجملتمع وعدم مراعاة اجلانب الصحي لو  اعتبارطرف اإلدارة وعدم 

 والالمباالة.
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 الخدمات المتوفرة في المؤسسة  وضحي(: 18جدول رقم )

 الجنس   
 

نوع 
 الخدمات

  المجموع  أنثى  ذكر
 تكرارات

 )ك(
 النسبة

 المائوية%
 تكرارات

 )ك(
 النسبة 

 المائوية%
 تكرارات

 )ك(
النسبة 

 المائوية%

أماكن 
سلصصة 
 للرياضة

66 02% 20 62% 68 02% 

 - - - - - - نادي 
 %62 20 - - %62 20 مطعم 

مساحة 
 خضراء

20 62% 20 62% 28 02% 

 %622 02 %02 28 %42 60 اجملموع
 

أقروا  وإناث % من ادلبحوثني العنيفني ذكور02( أن: نسبة 24اجلدول رقم ) يتضح من    
% عند 02 اوبعدىا تليها ادلساحة اخلضراء اليت تقدر نسبتهبوجود أماكن سلصصة للرياضة، 

 % لكل من الذكور واالناث.62أما نسبة ادلطعم تقدر ب و  واالناث الذكور

ادلرافق الًتفيهية وهتمل إال أهنا توفر أماكن سلصصة للرياضة فقط  ن ادلؤسسة رغم شساعتهاإ   
يزيد من عن نفسية التلميذ و مثال الذي يروح ادلسرح  اليت ترفع ادلستوى اإلنساين للتلميذ كوجود

 انعدامباإلضافة إىل أن  ،عن الضغوطات والربامج ادلكثفة يف الدراسة إبعادهو  رفع مستوى ثقافتو
 بني التالميذ. ةعنيفال اتسلوكبعض اللد درسي يو توفري ادلطعم ادل
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 داخل المؤسسة االنضباط(: يوضح 19جدول رقم )

 الجنس     
  

 االنضباط  

  المجموع  أنثى  ذكر
 تكرارات

 )ك(
 النسبة

 المائوية%
 تكرارات

 )ك(
 النسبة 

 المائوية%
 تكرارات

 )ك(
النسبة 

 المائوية%
 %02 64 %02 28 %02 68 نعم 

 %62 20 - - %62 20 ال
 %622 02 %02 28 %42 60 اجملموع

 

أجابوا  وإناث % من ادلبحوثني العنيفني ذكور02( أن: نسبة 20يتضح من اجلدول رقم )
 أجابوا بال.  وإناث % من ادلبحوثني العنيفني ذكور62بنعم، مث تليها نسبة 

إىل اجلهود ادلبذولة من طرف مستشار الًتبية  راجعداخل ادلؤسسة الًتبوية  انضباطن ىناك إ   
اجلانب ىناك أحيانا تعدي على وأعضاءه، الذين يقومون بضبط قوانني ادلؤسسة بصرامة ولكن 

الشتم والتهديد والسب وقد يصل يف بعض األحيان ك بعنفمعاملتو  طريقةاإلنساين للتلميذ و 
لو يقوم برد فعل يفتقر إىل ادلبادئ وكل ىذا يعود بالسلب على التلميذ حيث جيع إىل الضرب
 اإلنسانية.
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 (: يوضح وجود العنف داخل المؤسسة وكيفية تعامل اإلدارة معه01جدول رقم )

 الجنس
 

 معاملة اإلدارة

  المجموع  أنثى  ذكر
 تكرارات

 )ك(
 النسبة

 المائوية%
 تكرارات

 )ك(
 النسبة 

 المائوية%
 تكرارات

 )ك(
النسبة 

 المائوية%
استدعاء 

 األولياء
66 00% 28 02% 60 00% 

 %00 20 - - %00 20 التعرض للعقاب
 %622 02 %02 28 %42 60 اجملموع

 

أن  وإناث أقروا % من ادلبحوثني العنيفني ذكور00( أن: نسبة 62يتضح من اجلدول رقم ) 
 % عند الذكور00بلغت نسبة التعرض للعقاب  يف حنياألولياء  باستدعاءالتعامل معهم كان 

 .واالناث

األولياء شلا جيعل  استدعاءن أول إجراء تتخذه اإلدارة يف حالة وجود العنف ىو طلب إ   
التلميذ زلط أنظار اإلدارة ففي حدوث أي حالة عنف يف ادلدرسة يتهم التلميذ العنيف أوال شلا 

عترب نفسو أول ادلشتبهني هبم وبذلك يعترب أنو يجيعلو ىذا األخري يقوم بسلوكات عنيفة و 
سيعاقب يف كال احلالتني أي سواء قام بالعمل أو مل يقم بو، وبالتايل فالتلميذ يشعر بعدم وجود 

 إنسانية يف تعامل اإلدارة معو.

 

 

 

 

 زيارة األولياء للمدرسة وضح(: ي00جدول رقم )
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 الجنس   
 قاعة

 واسعة 

  المجموع  أنثى  ذكر
 تكرارات

 )ك(
 النسبة

 المائوية%
 تكرارات

 )ك(
 النسبة 

 المائوية%
 تكرارات

 )ك(
النسبة 

 المائوية%
 %40 60 %02 28 %00 62 نعم 

 %60 22 - - %60 22 ال
 %622 02 %02 28 %42 60 اجملموع

 

الذين  واناث % من ادلبحوثني العنيفني ذكور40( أن: نسبة 66من اجلدول رقم ) يتضح
 أجابوا بال.واناث % من ادلبحوثني العنيفني ذكور 60، حيث بلغت نسبة أجابوا بنعم

شعر أنو متابع من قبل ويل أمره وأن تلميذ ذاتو حيث يتؤثر على الزيارة األولياء للمدرسة إن    
، ىنالك عالقة جيدة بني ويل األمر وادلدرس شلا سينعكس على مفهومو لذاتو ونظرتو للمدرسة

من خالل ىذه الزيارات حل ادلشكالت اليت تعًتضهم أوال بأول سواء مع  التلميذويستطيع 
  .زمالئهم أو مع ادلعلمني أو حىت يف عدم استيعاهبم لبعض ادلواد الدراسية

يتابع األىل أوضاع أوالدىم ويكونون على علم فيها سواء كانت إجيابية لتعزيزىا أو وبذلك 
 .ايةمنذ البد لتداركهاسلبية 

وكل  والديو بو وسينتظم بدراستو وتصرفاتو باىتماملشعوره  تلميذنفسي على الأثر  وتًتك الزيارة
، وتفسح اجملال أمام األىل للتوضيح للهيئة ىذا يعود باإلجياب على اجلانب اإلنساين للتلميذ

 بنهم الشخصية واطالعهم على سلوكو.التدريسية مسات ا

 

 

 

 السلوك العنيف أسباب(: يوضح 00جدول رقم )
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 الجنس   
 

أسباب 
 السلوك

  المجموع  أنثى  ذكر
 تكرارات

 )ك(
 النسبة

 المائوية%
 تكرارات

 )ك(
 النسبة 

 المائوية%
 تكرارات

 )ك(
النسبة 

 المائوية%

ظروف 
 اقتصادية

28 02% - - 28 02% 

ظروف 
 اجتماعية

20 22% 22 60% 20 80% 

ظروف 
 نفسية

20 22% 26 20% 20 20% 

 %622 02 %02 28 %42 60 اجملموع
 

بأن السلوك  واناث أقروا% من ادلبحوثني العنيفني ذكور 80أن: ( 06يوضح اجلدول رقم )
عند  نفسية% من الظروف ال20حيث قدرت نسبة  ،اجتماعيةراجع إىل ظروف  العنيف
% من الظروف 02 والذكور بلغت ني من اإلناثيف حني نسبة العنيف ،واالناث الذكور

 .قتصاديةاال

ذلا تأثري بالغ األمهية على االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية يف العملية الًتبوية العوامل ن إ   
. أما بالنسبة للظروف النفسية  الطالقو  حيث أن احلالة االجتماعية كالفقر، سلوكات التالميذ

إىل شلارسات سلوكية تدفع بالتلميذ الذي يعاين منها وادللل وادلكبوتات الالشعورية  كاالكتئاب
 ىذه األخرية جتعل التلميذ ديارس أفعال منافية للمبادئ اإلنسانية. سيئة
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 تواجد الفوضى داخل القسم  وضح(: ي30جدول رقم )

 الجنس   
 

 فوضى

  المجموع  أنثى  ذكر
 تكرارات

 )ك(
 النسبة

 المائوية%
 تكرارات

 )ك(
 النسبة 

 المائوية%
 تكرارات

 )ك(
النسبة 

 المائوية%
 %20 20 %20 26 %22 20 نعم 

 %00 62 %60 22 %02 62 ال
 %622 02 %02 28 %42 60 اجملموع

 

أجابوا بال واناث % من ادلبحوثني العنيفني ذكور 00( أن: نسبة 26من اجلدول رقم ) يتضح
 بنعم. واناث أجابوا % من ادلبحوثني ذكور02يف حني بلغت نسبة 

أغلبية التالميذ أقروا بوجود أقل للفوضى وذلك راجع إىل حتكم وسيطرة ادلعلم على ن إ   
شلا جتعل التلميذ  التالميذ وىذا ما جيعلو يطبق يف معظم األحيان مبادئ بعيدة عن اإلنسانية

 يقوم بردود أفعال عنيفة. 

 يوضح إحضار التلميذ ألدوات غير مدرسية (: 40جدول رقم )

 الجنس   
 

 أدوات

  المجموع  أنثى  ذكر
 تكرارات

 )ك(
 النسبة

 المائوية%
 تكرارات

 )ك(
 النسبة 

 المائوية%
 تكرارات

 )ك(
النسبة 

 المائوية%
 %22 20 - - %22 20 نعم 

 %02 68 %02 28 %02 62 ال
 %622 02 %02 28 %42 60 اجملموع

 

 ادلبحوثني العنيفني ذكور واناث الذين أقروا% من 02( أن: نسبة 68يتضح من اجلدول رقم )
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 %.22الذين أجابوا بنعم  واناث ذكور، يف حني بلغت نسبة ادلبحوثني العنيفني الباإلجابة ب

إجابة  وىذا حسبن التالميذ بعض التالميذ يقرون بأهنم حيضرون أدوات غري مدرسية إ   
 وىذا ما وأدوات جتميلية،السجائر،  عطر، النقال،ادلبحوثني حيث تتمثل معظمها يف اذلاتف 

 ال حتًتم أي جانب من اجلوانب اإلنسانية.يسمح بوجود فرص للتصرف بسلوكات عنيفة 

 (: يوضح طريقة معاملة األستاذ للتلميذ50جدول رقم )

 الجنس   
 

 معاملة األستاذ

  المجموع  أنثى  ذكر
 تكرارات

 )ك(
 النسبة

 المائوية%
 تكرارات

 )ك(
 النسبة 

 المائوية%
 تكرارات

 )ك(
النسبة 

 المائوية%
 %80 20 %62 20 %20 20 نعم 

 %00 66 %62 20 %80 20 ال
 %622 02 %02 28 %42 60 اجملموع

 

 واناث الذين % من ادلبحوثني العنيفني ذكور00( أن: نسبة 06يتضح من اجلدول رقم )
 أجابوا بنعم. الذينواناث ذكور  % من العنيفني08، يف حني بلغت نسبة الأجابوا ب

اإلنسانية  ن معاملة األستاذ للتلميذ يف كثري من األحيان تكون معاملة ال دتد بصلة للمبادئإ   
 اليت تتمثل فيما يلي: 

 عدم السماح للتلميذ بالتعبري عن رأيهم ومشاعرىم. -

 أمام زمالئو. وأفعالو خصوصاأقوالو  واالستهزاء منالتهكم على التالميذ  -

 مشاكل التلميذ. احًتامعدم  -

 .وكيانو احًتاموعدم تقدير التلميذ كإنسان لو  -

 الفروقات الفردية بني التالميذ. احًتامعدم  -
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 مشاركة التالميذ في القسم يوضح(: 60جدول رقم )

 الجنس   
 

 المشاركة

  المجموع  أنثى  ذكر
 تكرارات

 )ك(
 النسبة

 المائوية%
 تكرارات

 )ك(
 النسبة 

 المائوية%
 تكرارات

 )ك(
النسبة 

 المائوية%
 %00 60 %02 28 %00 60 نعم 

 %20 26 - - %20 26 ال
 %622 02 %02 28 %42 60 اجملموع

 

 واناث أجابوا% من ادلبحوثني العنيفني ذكور 00( أن: نسبة 06من اجلدول رقم ) يتضح
 .الذين أجابوا بال والذكور العنيفني % من اإلناث20يف حني بلغت نسبة  بنعم،

داخل  وسلوكاهتم العدوانيةن مشاركة التالميذ يف القسم يعود إىل مشاركتهم الفوضوية إ   
إىل  وىذا راجعيقرونو التالميذ العنيفني الذين أجابوا بوجود ادلشاركة يف القسم  وىذا ماالقسم 

 ادلبادئ اإلنسانية بينهم. احًتامعدم 

   تعامل األستاذ مع الفوضى في القسميوضح كيفية (: 70جدول رقم )

 الجنس   
 نوع

 العنف 

  المجموع  أنثى  ذكر
 تكرارات

 )ك(
 النسبة

 المائوية%
 تكرارات

 )ك(
 النسبة 

 المائوية%
 تكرارات

 )ك(
النسبة 

 المائوية%
 %20 20 %60 22 %02 28 عنف رمزي

عنف 
 جسدي

24 82% - - 24 82% 

 %00 20 %20 26 %02 28 عنف لفظي
 %622 02 %02 28 %42 60 اجملموع



65 
 

أقروا أن واناث % من ادلبحوثني العنيفني ذكور 82( أن: نسبة 60يتضح من اجلدول رقم )
واناث % من ادلبحوثني العنيفني ذكور 20يف حني بلغت  بالعنف اجلسديالتعامل معهم كان 

 .والذكور عند اإلناث لفظي% من العنف ال00مث تليها نسبة  رمزي،أقروا بأن ىناك عنف 

ن األستاذ يتعامل مببادئ إنسانية مع التالميذ وذلك من خالل التأكيد على أمهية طريقة إ   
جتنب لوم التلميذ ادلشاغب أمام  التعامل عند حدوث فوضى يف القسم حيث نقًتح ما يلي:

زمالئو والتحلي بالصرب و احلكمة يف التعامل معهم و تفسري ادلوقف بأسلوب مقبول و البعد 
تظهر مبادئ بعيدا عن زمالئو و ىنا  انفرادعن إىانة التلميذ و مناقشة ادلوقف معو على 

كالتعذيب ، أما   إىل العنف اجلسدي الذي يصيب اإلنسان يف جسمو باإلضافة اإلنسانية،
و  االغًتابالعنف اللفظي الذي ديس التلميذ يف إرادتو و تفكريه ووعيو ، و قد يؤدي بو إىل 

الكبت اللفظي ادلتجلي يف موقف الغضب و القوة و يكون عادة يف شكل الشتائم و ىنا 
 التجاىل.و  االحتقارإذ يتمثل يف تنعدم اإلنسانية ، أما العنف الرمزي فهو أخطر أنواع العنف 

 (: يوضح الحالة المزاجية للمدرس08جدول رقم )

 الجنس   
 

الحالة 
 المزاجية

  المجموع  أنثى  ذكر
 تكرارات

 )ك(
 النسبة

 المائوية%
 تكرارات

 )ك(
 النسبة 

 المائوية%
 تكرارات

 )ك(
النسبة 

 المائوية%

 %82 24 %20 26 %20 20 نعم 
 %02 60 %60 22 %80 20 ال

 %622 02 %02 28 %42 60 اجملموع
 

الذين  واناث العنيفني ذكور% من ادلبحوثني 02( أن: نسبة 64يتضح من اجلدول رقم )
 واناث الذين أجابوا بنعم.% من العنيفني ذكور 82أجابوا بال، يف حني بلغت نسبة 



66 
 

جتعل منو معلما قادرا على البناء والعطاء بأعلى درجاتو، فعندما ن احلالة ادلزاجية للمدرس إ   
أما إذا   ،جيدة فإن من شأن ذلك أن ينعكس على التالميذ مزاجيةيكون ادلعلم متمتعا حبالة 

سيئة ويعيش حياة غري سعيدة فإنو سيحمل آثار ونتائج تعاستو اىل  ادلزاجيةادلعلم حالة كانت 
ون من حتوالتو وتقلباتو اليت ستتحول اىل سوء معاملة وقساوة مدرستو وتالميذه الذي سيعان

ىذا ما جيعل ادلعلم يتجاىل بغري إرادتو إىل تعامل يفتقر إىل  الًتبوي،وتراجع يف األداء والعطاء 
 اإلنسانية.

 أسباب العنف يوضح (: 09جدول رقم )

 الجنس   
 

أسباب 
 العنف

  المجموع  أنثى  ذكر
 تكرارات

 )ك(
 النسبة

 المائوية%
 تكرارات

 )ك(
 النسبة 

 المائوية%
 تكرارات

 )ك(
النسبة 

 المائوية%

 %02 28 - - %02 28 نعم 
 %42 60 %02 28 %02 60 ال

 %622 02 %02 28 %42 60 اجملموع
 

يف  بال، واناث أجابوا % من ادلبحوثني العنيفني ذكور42( أن: نسبة 60اجلدول رقم ) يتضح
 بنعم. واناث أجابوا العنيفني ذكور% من 02حني قدرت نسبة 

يرجع الفضل  وىذا ماالتالميذ ىي أسباب غري منتشرة كثريا  ن أسباب العنف اليت يقرون هباإ   
 وتظهر تلك تلميذ،لكل  مبادئ اإلنسانية احًتامإىل دور مستشار الًتبية. ألنو تنعدم عنده 

نفسو ىو مصدر العنف فالقصور الًتبوي األسباب ادلتفشية يف ادلؤسسة اليت تعود إىل أن ادلعلم 
وقت الدرس الذي  والفوضى دللء ضلو الشغبالذي يظهر بو ادلعلم ويشكل بو دافعا لديهم 

يبدو شلال إىل درجة يفضلون عندىا شلارسة الشغب، وعليو فإن بعض التالميذ يشعرون بأن 
 على الفهم. والغري مشبعة طريقة تدريس ادلعلمني التقليدية ويعلل ذلكاليوم الدراسي شلل جدا 
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 المبحث الثالث: مناقشة نتائج الفرضية

 % من ادلبحوثني العنيفني أقروا بأن التعامل معهم كان باستدعاء األولياء.00إن نسبة -

 % من ادلبحوثني العنيفني أقروا بعدم وجود مراحيض نظيفة.02إن نسبة -

 العنيفني أقروا بأن التعامل معهم كان بعنف جسدي. % من ادلبحوثني82إن نسبة -

باخلصوص الًتبوية منها جتعل الفرد و إن للظروف اإلنسانية اليت تسود أي مؤسسة كانت     
نسان وكذلك باالحًتام والتقدير شلا جيعلو ذا سلوك سوي جتاه ادلثريات إيشعر بآدميتو ك

يتمخض  واالكتئاب الذيري االمشئزاز والقلق اخلارجية على عكس الظروف الغري إنسانية اليت تث
إنسانية غري الإن للظروف فتوصلت إليو الدراسة،  ونظرا دلا ،عليو يف النهاية سلوك غري سوي

"ال يؤدي عدم  والفرضية القائلة بأن وعليو فإنعالقة بتفشي ظاىرة العنف يف الوسط ادلدرسي، 
 أنسنة ظروف التدريس إىل انتشار العنف يف الوسط ادلدرسي" قد حتققت.

 خالصة:

إن مشكلة العنف ىذه دتس مجيع مستويات الدراسة ويظهر أكثر يف مرحلة ادلراىقة واليت    
تصادف ادلستوى ادلتوسط من مرحلة التعليم وىذه األخرية دتيزت بأزمات نفسية تنمي الشعور 

العنف والتمرد. ويتضمن ىذا األخري إحلاق األذى  الستعمالانية، شلا يدفع ادلراىق بالعدو 
والضرر باألشخاص ولذلك فإن العنف ادلدرسي ديكن أن يؤدي إىل التقليل من حدتو باإلضافة 
إىل اآلثار السلبية ادلًتتبة عنو وذلك من خالل تظافر جهود اإلدارة ادلدرسية وادلدرسني خاصة 

ًتبية. شلا جيعل من ظاىرة العنف اليت تشهدىا بعض ادلدارس بأهنا بيئة غري آمنة مستشار ال
 يشعر فيها التلميذ باخلوف.

 :النتائج العامة

 %.02%من ادلبحوثني العنيفني ذكور، يف حني بلغت نسبة العنيفني من اإلناث 42نسبة -6
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[ منهم ذكور 64-60العنيفني تًتاوح أعمارىم ما بني ] % من ادلبحوثني02نسبة -0
% منهم ذكور 22[ 60-68بني ]وإناث، يف حني بلغت نسبة الذين تًتاوح أعمارىم ما 

 وإناث

% من ادلبحوثني العنيفني ذكور مهنة آباءىم ىي موظف يف حني بلغت نسبة 02نسبة -2
 % منهم ذكور وإناث02تاجر 

عنيفني لألم غري عاملة، يف حني بلغت نسبة ادلبحوثني من الذكور واالناث ال% 8-02
 %.62العنيفني من اإلناث والذكور لألم غري عاملة 

بوجود مساحة واسعة وأيضا ا قرو % من ادلبحوثني العنيفني الذكور واالناث الذين أ00نسبة -0
إلناث % من ا00يف حني بلغت نسبة ادلبحوثني العنيفني التعامل معهم استدعاء األولياء، 

 . أجابوا بال كان التعامل معهم بالتعرض للعقاب والذكور

% من ادلبحوثني العنيفني ذكور واناث أجابوا أن ىناك إضاءة اصطناعية وتدفئة، 02نسبة -0
 بينما تنعدم التهوية االصطناعية.

العنيفني الذين أقروا بعدم وجود مراحيض نظيفة ونفس بالنسبة للذكور واالناث  0-02%
، أما ادلبحوثني الذين أجابوا بنعم تقدر النسبة لعدم تأثري احلالة ادلزاجية للمدرس على التلميذ

 % منهم ذكور وإناث.82نسبتهم ب 

% من ادلبحوثني العنيفني ذكور وإناث أقروا بوجود أماكن سلصصة للرياضة، 02نسبة -4
ور واالناث وأما نسبة ادلطعم % عند الذك02وبعدىا تليها ادلساحة اخلضراء اليت تقدر نسبتها 

 % لكل من الذكور واالناث.62تقدر ب 

، بأن زيارة األولياء للمدرسة% من ادلبحوثني العنيفني ذكور واناث الذين أجابوا 40نسبة -0
 % من ادلبحوثني العنيفني ذكور واناث أجابوا بال.60حيث بلغت نسبة 
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بأن السلوك العنيف راجع إىل ظروف  واناث أقروامن ادلبحوثني العنيفني ذكور  62-80%
، يف حني نسبة واالناث% من الظروف النفسية عند الذكور 20اجتماعية، حيث قدرت نسبة 

 % من الظروف االقتصادية.02 والذكور بلغتالعنيفني من اإلناث 

أقروا بعدم تواجد الفوضى داخل % من ادلبحوثني العنيفني ذكور واناث 00أن نسبة -66
 بنعم. واناث أجابوا% من ادلبحوثني ذكور 20يف حني بلغت نسبة  القسم

بعدم احضار التلميذ ألدوات % من ادلبحوثني العنيفني ذكور واناث الذين أقروا 02نسبة -60
 %.22، يف حني بلغت نسبة ادلبحوثني العنيفني ذكور واناث الذين أجابوا بنعم غري مدرسية

أنو ال توجد طريقة معاملة العنيفني ذكور واناث الذين أجابوا ب % من ادلبحوثني00نسبة -62
 % من العنيفني ذكور واناث الذين أجابوا بنعم.80، يف حني بلغت نسبة األستاذ للتلميذ

أن ىناك مشاركة التالميذ يف ب واناث أجابوا% من ادلبحوثني العنيفني ذكور 00نسبة -68
 الذين أجابوا بال. والذكور العنيفنيث % من اإلنا20، يف حني بلغت نسبة القسم

يف  ا% من ادلبحوثني العنيفني ذكور واناث أقروا أن التعامل معهم كان جسدي82نسبة -60
مث تليها  رمزي،% من ادلبحوثني العنيفني ذكور واناث أقروا بأن ىناك عنف 20حني بلغت 

 .والذكور% من العنف اللفظي عند اإلناث 00نسبة 

، يف يوجد أسباب العنف الأن ب واناث أجابوا% من ادلبحوثني العنيفني ذكور 42نسبة -60
 بنعم واناث أجابوا % من العنيفني ذكور02حني قدرت نسبة 
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 خاتمة:

للعنف أسباب وعوامل متعددة وسلتلفة، وىذا من خالل ما تفسره اختالف النظريات اليت    
نعدام ظروف تناولتو بالدراسة والتحليل إذ صلد أن األجواء السائدة داخل ادلؤسسة الًتبوية وا

 ليمية وعدم االىتمام باجلانب اإلنساين للتلميذ فالعنفالعملية التعالتدريس الفعالة يف تنشيط 
سلوك غري سوي يهدد فئة الشباب ادلراىق وجيب توفري جوانب إنسانية سلتلفة للتقليل من 

 سلاطر ىذه الظاىرة اليت تغلغلت يف األوساط ادلدرسية.
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 قائمة المصادر والمراجع:

 الكتب العربية:-0

 .0220العريب،. دون بلد: دار الفكر اإلدارة ادلدرسية احلديثةأمحد إمساعيل حيىي. -6

. عمان: مؤسسة الوراق زيادة. العنف ادلدرسي بني النظرية والتطبيقأمحد رشيد عبد الرمحان -0
 .0220للنشر والتوزيع،

. القاىرة: دار السحاب للنشر والتوزيع، العنف ادلدرسيأميمة منري عبد احلميد جادو. -2
0220. 

. القاىرة: دار الفجر للنشر يالعنف والفقر يف اجملتمع اجلزائر بلقاسم سالطنية. -8
 .0224والتوزيع،

. عمان: ظاىرة العنف أسباهبا وطرق التعامل معهابوفلجة غياث، زلمد مزيان وآخرون. -0
 .0220مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،

. الرياض: جامعة العنف لدى الشباب اجلامعيهتاين زلمد عثمان منيب عزه زلمد سلمان. -0
 .0220األمنية،نايف العربية للعلوم 

. عمان: دار أسامة للنشر أساسيات الًتبية والتعليم الفعالمجال زلمد الشاطر. -0
 .0220والتوزيع،

 .0220. عمان: دار الثقافة،اإلدارة ادلدرسية احلديثةجودت عزت عطوي. -4
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. اإلسكندرية: مؤسسة شباب الًتبية واجملتمعحسن عبد احلميد أمحد رشوان. -0
 .0220اجلامعة،

 .0224: مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع،ادلدرسة واجملتمع. عمانرائد خليل سامل. -62

 . دون بلد: دون دار النشر.علم االجتماع العائليزينب إبراىيم العريب. -66

 .0224ار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان: د. العنف والطفولة. سوسن شاكر رليد-60

. القاىرة: عالة الكتب نشر تعليم وتعلم مهارات التدريسصالح الدين عرفة زلمود. ٍ  -62
 .0220وتوزيع،

 شباب مصر: مؤسسة. يف علم االجتماع ادلدرسي أساسياتالسيد. طارق -68
 .0220اجلامعة،

بريوت: رلد ادلؤسسة  .أساليب البحث العلمي يف علم االجتماعطاىر حسو الزيباري. -60
 .0266اجلامعية للنشر والتوزيع، 

سكندرية: دار اجلامعة اإل. سيكولوجية العنف العائلي وادلدرسيطو عبد الفطيم حسني. -60
 .0220اجلديدة،

 .6000. عمان: دار اليازوري العلمية، البحث العلميعامر قنديلجي. -60

. دون التدابري ادلدرسة للوقاية من ادلشكالت السلوكيةعايدة عباس، أبو غريب وآخرون. -64
 .0260 الوثائق القومية،بلد: دار الكتب و 

 .0220. دار الغرب للنشر،مبادئ التنشئة االجتماعيةعبد العزيز خواجة. -60

. عمان: اإلرشاد ادلدرسي بني النظرية والتطبيقعبد اللطيف دبور عبد احلكيم الصايف. -02
 .0268دار الفكر ،

 .6000التوزيع،. عمان: دار الشروق للنشر و علم اجتماع الًتبيةعبد اهلل الرشدان. -06
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