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 املصري املدرسي لألطفالو العنف يف املؤسسات التربوية
  2جامعة اجلزائر، مسعودة سعدوين غديري د.

  ملخص:
ت مدى إنتشار ظاهرة العنف يف املؤسسات التربوية يف بعض مناطق الوطن اليت تضرر قالتناول املي

 من العنف املكثف خالل العشرية السوداء أو مبا يعرف "باملأساة الوطنية".

عملها مع األطفال الذين يعانون عواقب و تعتمد الباحثة/النفسانية على ممارساا العيادية الطويلة
  صحتهم النفسية.و على مردودهم الدراسي تأثريهاو سوء املعاملة غي املدارس

 د أن هناك عالقة إرتباطية مبا عاشته بعض املناطق من عنف مقصودترى الباحثة يف هذا الصد
إاكاً مهنياً مل يؤخذ بعني و إنعكاساته على األسرة التربوية اليت هي األخرى تعاين صعوبات سيكولوجيةو

حيث أصبحت الوظائف ، ظهرت سلسلة دائرية من العنف، كنتيجة لذلكو اإلعتبار يف آوانه.
املعاملة مع املعلمني يف إطار و خالل التكفل النفسي باألطفال يف خلل. يظهر هذا جلياً منالتعلمية/التعليمية 

  التعاون من أجل مساعدة التالميذ.
العمل مع األولياء و التالميذو قد عاجلتها إلبراز أمهية التكفل باملعلمني تعرض الباحثة دراسة حالة

  ية.ظاهرة العنف يف املؤسسات التربو حملاولة احلد من
 العقاب املدرسي.، اإلاك املهين، التكفل النفسي،املعلمون، األطفال، الصدمة النفسية، الكلمات الدالة: العنف

  مقدمة: . 1
احلصص من خالل و األيام التحسيسيةو يف الندوات العلميةو كثُر الكالم يف الصحف

 األساتذةو من طرف املعلمنيسواء كان ممارساً ، عن العنف يف املدارس، زة السمعية البصريةهاألج
  اهليئة التربوية أو من طرف التالميذ أنفسهم.و

 ماعيةتاإلجو نذكر منها العوامل الثقافية، ترجع ظاهرة العنف هذه إىل عدة أسباب
نقص يف ، اإلاك العملي الذي يعانيه املعلمون، كثافة الربامج، إكتظاظ األقسام، اإلقتصاديةو

هو التطرق إىل ربط أحداث العنف  املقالإخل. ما يهمنا يف هذ ، غوجيةالبيداو الوسائل املادية
املعلمني القصدي اليت عاشتها اجلزائر أثناء التسعينات بتفشي العنف املمارس على التالميذ من طرف 
  يف املدارس اإلبتدائية واألساتذة يف املتوسطات وأثر ذلك على مصريهم الدراسي على املدى البعيد.

  الثقايف للعنف خالل التسعينات:-وجيزة عن السياق اإلجتماعي نبذة . 2
 عنف إرهايب؛ منها جمازر ) إىل1999 – 1989تعرض اجلزائريون ملدة عشرية كاملة (

، تضررت عدة مناطق عرب الواليات، ؛ اغتياالت؛ اختطافات؛ وإغتصابات...كنتيجة لذلكمجاعية



 2011ديسمرب،  08  - 07،   2جامعة اجلزائر،   خمرب الوقاية واألرغنوميا   ،04العدد:  دور التربية يف احلد من ظاهرة العنف،حول  الوطينفعاليات امللتقى  

  47

ية. فتركت هذه األحداث أثاراً صدمية لدى األفراد؛ املادو بأشكال متفاوتة يف اخلسائر اإلنسانية
وغالبا ما كان األطفال شهود عيان لألعمال اإلرهابية؛  أو راشدين.، مراهقني، سواء كانوا أطفاال

  هذا؛ إذا مل يكونوا قد تعرضوا مباشرة إىل تلك األعمال العنيفة.
أكتوبر  5ات (أحداث للعنف الذي مرت به اجلزائر منذ الثمانين أدى السياق العام

 دينيةو ثفافيةو إىل غاية أواخر التسعينات؛ إىل حتوالت سياسية، مث العنف اإلرهايب)، 1988
كان فصل هذه األبعاد بعضها عن محىت عاملية. ميكننا القول أنه ليس باإلو سيكولوجية، وجمتمعيةو

ال ميكننا أخذ الفرد كما  ،دون إحداث خلل أو "عطب"، يصعب تفكيكهاو ألا متداخلة، بعض
هو الذي جعلنا تم باآلثار النامجة ، هذا السياق إذن ،جذورهو جتريده من أصالتهو منعزالً عن بيئته

غري مباشرة إىل و الذين تعرضوا مباشرة، املعلمني عامةو عن العنف املقصود على األطفال خاصة
 لعنف القصدي أضراراًلقد خلّفت أعمال ا ).2011، أحداث صادمةً. (م. سعدوين غديري

  تصادي.قاإلو الرمزيو اتمعيو على املستوى الفردي، صدمات نفسيةو
  :على املستوى الفردي . 1.2

 غلفةحتطيم األو شرخو كسر ميكننا القول أن الصدمة النفسية هي مبثابة
وبالتايل تتسبب يف ظهور جمموعة من األعراض النفسية ، )enveloppes psychiques(النفسية

 ) حسب تصنيف الدليل اإلحصائيPTSDاملَرضية اليت متّ مجعها يف أعراض الضغط ما بعد الصدمة(
) يف طبعته الرابعة التابع للرابطة األمريكية للطب  DSM-IV-TRالتشخيصي لألمراض العقلية( و

  ). Friedman ، 1995، فريدمان،APA،2004العقلي(
، Janoff-Bulmann، 1992-1989جانوف وبوملان، تعترب الصدمة النفسية حسب (

إنقطاعاً ، )Olivierو Bourne ، 1998بورن وأوليفر، ، Bourneو Brown، 1996بورن وبراون، 
غالباً ما يرى الناجون حيام مقسمة و بعد احلدث الصادم.و قبل، أي تكون يف زمانني، مع املاضي

يدرك الثاين بصفته  بينما، بل الصدمةث يعترب اجلزأ األول صيغة مثالية حليام ما قيح إىل جزأين:
  ).Stradlingو Scott، 1998سكوط وسطرادليج، بال مستقبل(و مملوءة باألخطارو حياة مجتاحة

 ليتسبب يف إضطراب، العنفو الفظاعةو يأيت احلدث الصادم الذي يتصف بالفُجائية
ق األمر هنا حبدث يتعلو الدفاعات.و خلل وظيفي لقدرات الفرد التكيفية لإلرصان النفسيو

فالتهديد اخلارجي يقتحم العامل الداخلي للفرد"ليقطن يف نفسيته" مثل . خارجيٍ؛ أي يأيت من الواقع
هو أن الفرد؛ جيد ، ويقصد ذا املصطلح، )Freud،1916فرويد، حسب فرويد(، جسم غريب

هي و ها "كحقيقة"نفسه عند تعرضه حلدث صادم؛ أمام مسألة املوت. فهذه األخرية تفرض نفس
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أنرسخ و هلع شديدين. اقتحم املشهد الصدمي اجلهاز النفسيو تدرك من دون وسيط يف حلظة ذُعر
يتكرر هذا املشهد الصدمي بسبب عدم ، ومثل "جسم أجنيب داخلي"، معىنو خارج أية داللة

فرويد إدماجه يف السلسلة الدالة (شبكة التصورات). يرى و القدرة على إستدخاله
)2001،(Freud مثلديداً داخلياً أن املشهد الصدمي ي ،و أي مصدر قلق) فرويد،  بالتايل ضغط

2001 ،Freud ،2001، لبيقو وكالرك ،C.Clercq et F.Lebigot .(  
 أو كما يسميها، يتعلق االهتمام هنا بالصدمة النفسية الناجتة عن عنف من صنع اإلنسان

وإمنا ، الجتماعية" اليت ز ليس كيان الفرد الذايت فقطالكوارث ا، "R.Kaës، )2001كاياس (
حياته االجتماعية ، لتصبح حينئذ، القوانني املستدخلة اليت لعبت دورا كبريا يف تكوين األنا األعلى

 أي أنه ال يصبح احلدث صادماَ، اإلشارة إىل املظهر الذايت اخلاص بالصدمة النفسية ،يف خطر
ميكننا احلديث هنا عن لقاء فريد من نوعه بني و ،دثه حسب واقعه الذايتبالنسبة للشخص إال ما يح

فهذا املَعاش الذايت هو ، الصدمة النفسية؛ وأن املَعاش الشخصي أثناء احلدث مهم جداًو الشخص
ضروري وممكن أن يكون كافياً إلحداث الصدمة النفسية. يعترب احلدث ذاتيأ، وفريدأً وغري قابل دائماً 

 ).Duchet، 2000دوشي، ليس له معىن( احلدث الذي ميس الشخص العادي. فتقييمه باألرقامللقياس ب

 على املستوى اتمعي: . 2.2
، اإلجتماعي. يف كثري من احلاالتو إن أعمال العنف املقصود قد مزقت النسيج العائلي

اَ غرباء عن احلي. يف كل كانوا نادر، وو/أ جرياناَ أو أصدقاءاَ، من العائلة كان اإلرهابيون أعضاءاَ
  عن العائالت لإلرهابيني من طرف األقارب. كانت تنقل املعلومات، احلاالت

منذ أكثر من إحدى عشرة ، ىالحظنا من خالل ممارستنا العيادية يف منطقة سيدي موس
د األحياء قو أن الروابط التقليدية للتضامن بني العائالتو أن الثقة يف اآلخر أصبحت خطرية، سنة

أفراد  حىت بني، وتعاون بني السكانو كما الحظنا أن هناك اإلحساس بعدم وجود عدالة، تالشت
، األمر الذي أدى إىل ظهور مشاكل مل تكن يف السابق موجودة يف اتمع اجلزائري، العائلة ذام

حتطيم اآلباء تقسيم العائلة؛ العنف العائلي؛ العنف املدرسي؛ زنا احملارم؛ ، نذكر على سبيل املثال
إنعزال ، أفراد العائلة وحدهن عبء مسؤوليات بصفتهم أرباب العائالت؛ أصبحت األمهات حيملن

  ).M.Sadouni Ghediri، 2010سعدوين غديري،  اخل(، الضحايا
  على املستوى الرمزي: . 3.2

 Louisلوي كروك،  فقدان املعىن. يتكلمو تظهر الصدمة جلياَ من خالل فقدان القيم

Crocq أي موتنا الشخصي أو موت الغري من دون نظام ، اللقاء املفاجئ مع املوتو عن املواجهة
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، ). باإلضافة إىل هذاL.Crocq، 1998لوي كروك،  وسيط الذي حيمينا يف الظروف العادية(
، يالحظ أيضاَ أن املمنوعات األساسية واملؤسِسة للمجتمع قد أخترقت(اإلغتصابات، القتل، التنكيل، اخل)

مشوش. ال ميكن لألفراد أن و غري مفهوم ومفككو بالتايل وجد األفراد أنفسهم يف عامل غريبو
 من يستحقها بالفعل، ووكيف ميكنهم احلصول على املساعدة، يف هذا السياق يعيدوا التنظيم

       ). M.Sadouni Ghediri، 2010سعدوين غديري، (
  على املستوى اإلقتصادي: . 4.2

كذلك تفقري شديد وسط ، وعنف قد تسببت يف ظهور صدمات متعددةإن أعمال ال
 عائالت كثرية يف املناطق اليت عانت الفعل اإلرهايب ألكثر من عشرية كاملة: دمي املصانع

اخل. ، املواطننيو ب البنوك، الطرق، واجلسور، واملؤسسات اإلقتصادية، واملؤسسات التربويةو
انتشرت البطالة بشكل واسع. لقد بينت لنا ، ورون األجانب البالدغادر املستثم، كنتيجة لكل هذا

يف منطقة ، 2000-1999خالل  SARPالدراسة اإلبديومولوجية اليت أجريناها مع فرقة البحث بـ 
بأن السكان يعانون فقرا شديداَ. كما أظهرت ، سيدي موسى اليت عانت ويالت العنف املكثف

احلصول أنه يستحيل ، وأن املدخول شبه منعدم، وفهو بطال، لغتاأنه إذا كان األب غري م، الدراسة
   ).2001ت جمانيةَ، بسبب عدم توفري سعر النقل(املصري وآخرون،نعلى العالج واألدوية حىت لو كا

  عواقب الصدمة النفسية على املعلمني: . 3
إىل مفهومية اللجوء و النظر من خالل "نظرات" الصدمة يف إذا فشل النفسانيون العياديون

فهم إذن فشلوا يف رؤية أن ضحايا ، مشكل العميل بإحتمال أنه متعلق بصدمة راهنة أو ماضية
 ينظمون حيام بقصد كبريٍ حول مناذج تكرارية إلعادة املُعايشة، صغاراً أم كباراً، الصدمة النفسية

  ).K.Moroz، 2005موروز،األحاسيس(و ا ما يذكّرو مواجهة الذكريات الصدميةو صدو
التالميذ حيث و مل يستثنِ املعلمنيو لقد مس الفعل اإلرهايب كل شرائح اتمع اجلزائري

 سواء داخل املدارس، كانوا مستهدفني من طرف اموعة اإلرهابية. فهناك من متّ إغتياهلم
فوس اخلوف الشديدين يف نو األمر الذي زرع الرعب، هناك من متّ إختطافهم، والثانوياتو

الرهيب و عن ذلك اجلو املُروع ت). نتج2011األطفال خاصة(م.سعدوين غديري،و السكان عامة
  صدمات نفسية أثرت يف السري العادي لكثري من األشخاص يف كل األعمار.

ال سيما مع األطفال املتمدرسني أن و بينت لنا جتربتنا العيادية مع ضحايا العنف القصدي
 يؤدي م إىل فقدان الرغبة، وغري قادرين على آداء مهمتهم التعليمية جو الألمن جيعل املعلمني

إستيائهم. فيشكو و فيلجأون إىل سوء معاملة التالميذ تعبرياً عن تدمرهم، الدافعية ملواصلة مهنتهمو
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 يف الطورين اإلبتدائي، الكثري من التالميذ الذين إستفادوا من املساعدة النفسية مبنطقة سيدي موسى
، 2004بوقاف،  عدم فهم الدروس امللقنة هلم (و من سوء معاملة معلميهم، توسطاملو

M.Boukhaf.(  إن اجلو العام غري اآلمن والذي كانت تسوده أعمال العنف املكثف منذ أكثر من
ال للتلميذ أن يدرس. كانت الدراسة آخر شيئ و مل يكن يسمح ال للمعلم أن يدرس، عشرية كاملة

الدليل على و التهديدات.و القتلو الرعبو حىت األولياء بسبب زرع اهللعو التلميذو علميفكر فيه امل
من األطفال الذين يأتون إىل املساعدة النفسية 60%دراستنا أن و بينت لنا ممارستنا يف امليدان، ذللك

 اخلوفو النسيانو شرود الذهنو منها عدم التركيز، مبركز سيدي موسى،يعانون مشاكل دراسية
األمر الذي أدى بكثري منهم ، العنف املوجه هلمو بسبب سوء املعاملة فوبيا مدرسية، ومن املعلمني

  ).2011الدراسي (م.سعدوين غديري، إىل الفشل والتسرب
بينت لنا عدة دراسات أن املدرسة تعد من بني أهم عوامل احلماية لألطفال الذين عانوا 

نذكر على سبيل ، التطورو  مصدر محاية أين ميكنهم النموأا تعترب، والكوارثو ويالت العنف
  املثال العوامل التالية اليت قد تساهم يف مساعدة األطفال على اإلرجاعية:

 حتصيل دراسي جيد- 
 عالقة جيدة مع املعلمني - 
 توفري الدعم اإلجتماعي من طرف املعلمني- 
 ة جيدة مع األقرانقعال- 
ميكـوس،  املدرسـة ( رفيهية وفنيـة داخـل أو خـارج    تو ممارسة نشاطات رياضية- 

2005 ،Kas  A.Mikus .( 

لألطفال إذا كان  اهليئة التربوية أن تكون فضاء محايةو حنن نتساءل: كيف ميكن للمدرسة
السيما صدمات نفسية من جراء اجلو غري اآلمن املشحون و املعلمون أنفسهم يعانون مشاكل شىت

اصر جيب أن تتوفر حىت يتمكن املعلمون من آداء وظيفتهم بالعنف القصدي؟ هناك ثالث عن
  إحتوائية للتلميذ:و تأسيس عالقة إسناديةو التعليمية

الوضعيات و حتضري الوسائل ملواجهة األزماتو مدى إعداد اإلستعداد : يمثلاإلستعداد
 اإلستعجالية إذا حدثت كارثة سواء إنسانية أو طبيعية.

املهارات املوجودة يف املدرسة من أجل إختاذ القرارات و جمموع املوارد بةاإلستجا : تعترباإلستجابة
 بعد األزمات عند حدوثها.و التنفيذ الفعلي أثناءو من أجل املواجهة

اإلجتماعي موعة و إسترجاع التوازن الوجداينو عملية ترميماإلستعادة : تعد اإلستعادة
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 ).Kas A. Mikus،2005ميكوس، املدرسة(

اإلجتماعية يف و منها النفسية، اإلشارة إىل أن تكوين وتطوير العوامل الواقيةجتدر 
، أوليائهمو اإلرجاعية بالنسبة موعة التالميذو قد يساعد على حتسني قدرات التعامل، املدارس

دعم املعلمني. مساندة املدارس هو يف الواقع مساندة و باإلضافة إىل وضع إستراجتيات ملساعدة
زلزال ، و2001نوفمري 10مثل فيضانات باب الواد يف ، أثناء تدخلنا يف الكوارث( كذلك األولياء

الحظنا أن عملنا مع ، 2008فيضانات غرداية يف أول أكتوبر ، و2003ماي 21بومرداس يف 
حيتاج املعملون ، منهاو .)كان له صدى إجيايب لدى األولياءو املعملني كان مفيدا جداًو املدارس
حىت ، األطفال خاصةو عواقبها الحقاَ على السكان عامةو دريباَ يف الصدمات النفسيةتو تكوينأَ

من اجل ، آدائهم الدراسيو اإلنتباه إىل التغيريات السلوكية لدى التالميذو يتمكنوا من مالحظة
ي املعنوو توفري الدعم النفسي والوجداين، إحالتهم إىل خمتصني يف الصحة النفسية. باإلضافة إىل هذا

       جتنب اإلاك املهين.و التربوية-آداء املهام التعلمية الدافعية ملواجهةو للمعلمني مينحهم القدرة

  ماذا عن األطفال ضحايا العنف املمارس من طرف املعلمني؟ . 4
لوضعايات  تكراريةو الحظ أن األفراد املصدومني يعرضون أنفسهم بطريقة قهريةي

نادراَ ما تكون إعادة هذه السلوكات مفهومة على مستوى الوعي و، تذكرهم بالصدمة األصلية
قد ، ) أن تناذر التكرار هذاFreudبأا مرتبطة بتجارب سابقة يف حياة األفراد. كان يظن فرويد(

إالّ أنه قد تبين من خالل املمارسات العيادية مع ، يهدف إىل حماولة التحكم يف التجارب الصادمة
حبيث أن التكرارات تضيف آالماَ بالنسبة للضحايا و/أو األشخاص ، العكس املصدومني أنه حيدث

  ).Van der kolk .A.B ، 1989فان دار كورك،  ( احمليطني م
سوء  جيرنا احلديث يف هذا السياق عن ممارستنا العيادية مع األطفال الذين تعرضوا إىل

إرغامهم و التجريحو اب املعنوي مثل الشتمالعقو معاملة املعلمني الذين يلجأون إىل الضرب املربح
جدير بالذكر أن هؤالء و ،كوسائل للتعامل مع التالميذ، إىل غري ذلك، اخلروج من القسم على

أثناء املأساة الوطنية اليت ، سواء مباشرة أو غري مباشرة، املعلمون قد تعرضوا إىل أحداث العنف
قد إستقبل أزيد من ، سية الكائن بسيدي موسىذكر أن مركز املساعدة النفنمرت ا اجلزائر. 

من هذا اموع أتوا مع  %60أن ، و2010-2000) طفال متمدرساَ ما بني فترة 1000ألف(
، مشاكل يف اإلنتباه، ( عدم التركيزأوليائهم دف طلب املساعدة النفسية بسبب مشاكل دراسية 

 الواجهة اخلوف من املعلمني يأيت يف، وةخماوف خمتلفو اخل)...شرود الذهن، النسيان، فشل دراسي
  ).2011الفوبيا املدرسية(م.سعدوين غديري،و
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  تقدمي احلالة: . 5
  .سنشرع يف تقدمي حالة قد متّ التكفل ا يف مركز املساعدة النفسية الكائن بسيدي موسى

السنة الدراسية اخلامسة ، إخوة4اإلبن األول بني ، سنوات10"حسني" يبلغ من العمر 
تعاقب  بسب خوفه الشديد من املعلمة اليت، 2010، يف شهر مارس، أمهو تدائي. لقد جاء مع أبيهإب

كذلك بسبب عدم و رغم شكاوي األولياء للمدير، والديهو التالميذ أشد العقاب حسب "حسني"
التذذب السائدين يف القسم. بقي حسني مع و التشوشو النسيان اللذان كانا نتيجة العنفو التركيز

هما رغم يعجِز الوالدان عن تغيري القسم إلبن، وفس املعلمة من السنة األوىل إىل غاية السنة الرابعةن
  بقي يعاين حسني رغم أن املعلمة مل تعد تدرس السنة اخلامسة.كل احملاوالت. 

فيصف حسني ، يدور حول سوء معاملة املعلمة لتالميذها كان احلديث خالل احلصص
فقفز من فراشه ، حيكي أن ذات ليلة كان نائماَو ال سيما الذكور.، وتضرمبكل التفاصيل كيف 

عن بايل ضربتين". يروي لنا حسني أنه غاب ، خنلعت، فيقول"كنت راقد، رعب شديدينو يف هلع
كي ، يقول لنا" نكرها، مل يرغب يف العودة إىل املدرسة بسبب الرعب الذي سكن داخلهو مرة

   واش كانت دير...قريب كسرت يل يدي، تكره األوالد وزيد نقاط للبنات..."نشوفها دور راسي، نفكر 
التجريح و الشتمو كان شغله الشاغل هو احلديث عن الضرب، خالل حصص عديدة

كان شكلها يشبة"الغول". كنا نعمل كذلك مع ، حىت عندما رمسها، واملمارس من طرف املعلمة
أوجاع وضعية إبنهما و لة مساعدما على جتاوز آالمحماوو التوجيهو الوالدين من أجل املساندة

الذي هو اآلخر عاىن الكثري بسبب سوء معاملة معلمته. جدير بالذكر أن يف السنة اخلامسة من 
، كما جرت العادة يف كثري من املؤسسات، عوِضت املعلمة مبعلم، 2011- 2010السنة الدراسية 

بدأ حسني ، ) الكلمة الشائعة يف اجلزائر. حينها6emeهي سنة دراسية حامسة يجرى فيها إمتحان(و
هو ، ما يضربش كما الشيخة، حيث كان يقول لنا"املعلم مليح، يقارن معاملة املعلم مبعاملة املعلمة

  إفهمنا مليح..." و يهدر معنا
 فبدأ يتكلم عن أشياء أخرى فيها املتعة، بقي حسني يتابع بإنتظام احلصص العالجية

بياض أسنانه و هلوها...بدأنا نرى اللمعان يف عينيهو ملذااو دأ إسترجاع طفولتهب، الضحكو
  عندما يضحك...

)!! 6emeإبتسامة ليعلن جناحه يف(و جاء حسني برفقة أبيه يف فرحة، 2010جوان  19 يف
، سطةواإلنتقال إىل املتو، واية للطور اإلبتدائي األليم خالل احلصة هذه اليت تعترب بداية سعيدة

تكلم مرة  السري إىل األمام. لقد حىت نتمكن من، العالج ما أُجنز منو حاولنا حوصلة ما جرى
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 أنه سيمر إىل أشياء أخرى...، ومث قرر أنه لن يتكلم عنها يف املستقبل، معاملتهاو أخرى عن املعلمة

ن دون لكن م، بقي يأيت إىل احلصص العالجية، 2011-2010خالل السنة الدراسية        
يف نفس الوقت مل يرغب إائه. فهو حباجة إىل فضاء ، وألنه مل يعد حيتاج باستمرار العالج، إنتظام

 اإلصغاء إليه، ومساراته كذلكو حاين "يزوره" كلما شعر باحلاجة إىل التكلم عن آالمهو إحتوائي
  مساندته...و تعزيزهو

-2012الل السنة الدراسية خ، مثّ عاد من جديد، إنقطع حسني عن العالج منذ فترة

، بل حول أشياء أكثر متعة، ال زال يزاول احلصص. مل يعد احلديث يدور حول املعلمةو 2011
حبثاً عن ، فهو يستمر يف ايئ، لكنه منشعالَ مبردوده الدراسي ألنه أعاد السنة األوىل متوسط

  احللول...
ومات من طرف املساعدة اإلجتماعية، إذا متعنا يف حالة املعلمة، وحسب ما وردت لنا من معل

واألولياء، أا عانت هي األخرى صدمات نفسية تركت أثاراً وجروحاً مستدمية مل تعاجل ومل تتم عملية 
احلداد. من بني األحداث الصادمة، عاشت املعلمة يف جو العنف القصدي الذي طال وكانت شاهدة 

ب واهللع الذي كان معمماً لدى املعلمني والتهديدات أعيان لعدة عمليات إرهابية، وكذلك عاشت الرع
املستمرة من طرف اجلماعات املسلحة مبنطقة الرايس وضواحيها، ضف إىل ذلك، فقدت املعلمة إبنها يف 

سنة من عمره. جاءت هذه الكارثة لتضيف آالماً يصعب تضميدها وعالجها، فراحت 17عز شبابه، 
كل األطفال، والسيما الذكور، حماولة، عن طريق الضرب والتجريح املعملة "تنتقم" كما يقول حسني من 

التحكم يف أوجاعها والسيطرة عليها. فدخلت املعملة يف تناذر التكرار الذي يتصف به املصدومون ويف 
على جروحها. ميكننا "سجل التماهي باملعتدي. فهي حباجة ماسة إىل تكفل نفسي، لعلها تضع "مهدئاً 

فة التعليمية والتربوية أصبحت يف عطل وأن اجلو العام يف املؤسسات التربوية ال يسمح ال القول، أن الوظي
   .للمعلم أن يدرس وال للتلميذ أن يدرس

  :امتةخ . 6
مروِعة؛ تركت خسائر ضخمة على و عاشت اجلزائر منذ أكثر من عشرية أحداثاً دموية

 ت أيضاً عدداً ال يحصى من األفراد؛ صغاراًخلف ،اإلقتصاديو املستوى البشري والرمزي واملادي
 نفسية.و جسمية، يعانون شىت األمراض، رجاالًو نساًء، كباراًو

إصالح ، وتأثيثها من جديدو /أو ترميم املنشآت البنائيةو إذا كان من املمكن  إعادة بناء
ادية ألهلها تعويض اخلسائر امل، وإنعاش اإلقتصادو مؤسسات؛و مدارسو دمر من جسورو ما خرب

 يتقاضي تعويضات مالية يف إطار التشريع اجلزائر، وحىت دفع الفدية ألهل الضحايا، ومن السكان
ترميم اخلسائر البشرية؟ هل ميكن تضميد و هل ميكن إستعادة نتساءل:، اإلستثنائي اخلاص باإلرهاب
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فعل اإلرهايب؟ هل ميكن اجلروح اخلفية املتسترة؟ كيف ميكن عالج اآلالم النفسية الناجتة عن ال
هل ضمدت جرورحه؟ حنن و قصة حسني مع معلمته؟ هل إنتهت حقيقةو إسترجاع إبن املعلمة؟

  حيث مت إنتقال صدمة املعلمة إىل التلميذ عن طريق املعاملة. ، تلميذ-هنا يف صدمة ثنائية:معلمة
إالّ عندما  يداًمفو من خالل املمارسة العيادية،أن التكفل النفسي ال يكون ناجعا، نرى
ناجع و من أجل تكفل مناسب، أيام قليلة بعد حدوث الصدمة النفسية. باإلضافة، يتم يف آوانه

أين يتم إشراك كل  نوصي بالعمل اتمعي املتعدد اخلدمات يف إطار شبكة، باملعلمني املصدومني
 ب كذلك إشراك األولياءجي، عند العمل مع األطفال يف معاناة، والتربيةو اإلحترافيني يف الصحة

  األولياء.و التلميذ، فهي ثالثية األبعاد: املعلم، املعلمنيو
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Résumé 
Le présent article se propose de traiter la prévalence du phénomène 

de la violence dans les établissements scolaires dans certaines régions qui 
ont subi la violence intentionnelle durant la décennie de la tragédie nationale 
des années 1990. 

L’auteure/psychothérapeute, se base sur sa pratique clinique et sa 
longue expérience avec les enfants victimes de violence au sein des écoles et 
les répercussions sur leur vie psychique et leur  devenir scolaire à long 
terme.   

L’auteure constate qu’il y a une corrélation entre ce qui s’est passé en 
Algérie durant les années 1990, c'est-à-dire les traumatismes psychiques 
induits par la violence extrême sur la population algérienne, et la violence 
aux écoles par les enseignants qui souffrent eux-mêmes des difficultés 
psychologiques et de l’épuisement professionnel et qui n’ont pas été pris en 
charge au moment adéquat lors des évènements traumatiques. En 
conséquence, un cercle de violence émerge dans les établissements scolaires 
où on observe un dysfonctionnement chez les enseignants et les élèves. 

L’auteure, illustre ce phénomène de violence en exposant un cas 
clinique qu’elle a pris en charge, et met en exergue l’importance du travail de 
réseau avec les enseignants, les élèves et les parents afin de mettre terme à 
ce cercle de violence de société. 

Mots clefs: violence, élèves, enseignants, traumatismes psychiques, 
psychothérapies, épuisement professionnel, maltraitance scolaire.  


