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 ) تلميذ .معلم  ( تقدير الذات لدى التلميذ من خالل العالقة
 العنف يف املدرسةظاهرة ل منظور وقائي

 جامعة عنابة، زيتوين خدجية

  ملخص:
إن املعلم مريب لشخصية تالميذه وكذلك من املتوقع من املعلم أن يقوم بإمناء شخصية التلميذ من جوانب 

تلميذ تساهم  –التفاعل معلم  متعددة انفعالية أخالقية فضال عن أمنائها من الناحية األكادميية واملعرفية. فديناميكية
  بقدر كبري يف جناح العملية التعليمية.

وتقبل  «: ) إىل أنه على املعلم أن يتحلى مبواقف إجيابية اجتاه تالميذه مثلRogers )2000ويذهب 
علم بذلك يفتح امل .»املتعلم، والثقة بقدراته.. وأكثر من ذلك أن يكون املعلم أصلي، معرب بصورة عميقة وحقيقية..

  قنوات لفضاء تبادل معريف وعاطفي حيفز التلميذ للتعلم واالهتمام برغبة أكرب للمعرفة وبلذة أيضا.
إن خمتلف املقاربات للهوية الشخصية واضطراا أظهرت أن العامل والعنصر املشترك ألزمة اهلوية 

الثقة بالذات رؤية الذات، وح هذا املفهوم الذي يرتكز إىل ثالث مكونات رئيسية : تيتمفصل حول تقدير الذا
  الذات وهي ترتبط فيما بينها وتتفاعل على مدى فترات احلياة، لتحدث توازن مهم للذات. 

يأيت كل تلميذ إىل املدرسة حممل بأفكار وتصورات متباينة عن الدراسة واملعلم خاصة وأنه الفاعل 
ر بأنه مرحب به وله مكان بالقسم الدراسي، ) أن التلميذ حباجة إىل أن يشعGingras )1995املؤسسايت ويرى 

  وما عليه سوى أن يقدم ما يقدر عليه وحياول التحسن.
فأي تلميذ يرى ذاته من خالل رؤية معلمه له وهو حباجة هلذا  أن يتمكن من حتقيق ذاته املدرسية تدرجييا،

فما ذا لو  علمه يف جناحه أو فشله.التقدير واالعتراف والقبول وأيضا احلب، وكثريا ما نسمع تلميذ ينوه بدور م
ساءت العالقة وشعر التلميذ بتهديد لذاته من خالل وجوده املدرسي وعالقته مبعلمه ؟ وما هي سبل الوقاية املمكنة 

  من خالل العالقة التربوية؟ 
 درسية.العالقة[ معلم ـ تلميذ]،العنف يف املدرسة، املراهقة، تقدير الذات، الذات امل الكلمات املفتاحية:

  مقدمة: .1
الدول أو الباحثني،على مستوى  لقد بدأ االهتمام العاملي بظاهرة العنف سواء على مستوى

النفسي واالجتماعي بأمهية  واملنظمات يف اآلونة األخرية يف التزايد،وذلك نتيجة لتطور الوعي املؤسسات
ك نتيجة تفاقم أشكال العنف احلفاظ على كرامة وأمن اإلنسان عموما. كذل ةالطفولة وأمهيمرحلة 

وضحاياه من سنة إىل أخرى، لتمتد إىل مؤسسات كنا نعتربها باملاضي القريب أوساط ذات مناعة 
  كافية وحمصنة ضد أمراض اتمع واضطراباته الكثرية .
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داخل مدارسنا سواء من قبل املعلمني جتاه الطلبة  الذي ميارسإننا نسمع ونعايش هذا العنف 
أصبحت مدارسنا بل مدارس  لتالميذ جتاه املعلمني، أو من قبل التالميذ جتاه بعضهم البعض ؟أومن قبل ا

  العامل مسارح لكل صور العنف.

 اآلخرطيم وإيذاء فهو يهدر الكرامة اإلنسانية، ألنه يقوم علي حت إن العنف هو نقيض للتربية
ها اهللا، وبالتايل يولد إحساسا بعدم الثقة اإلنسانية اليت كرم وتصغريه واحلط من قيمته معنويا أو ماديا

  اآلخر .وتكوين مفهوم سليب جتاه واالحترام 
 عرض يف ما يلي حالتني تعرضوا ألنواع خمتلفة من العنف يف املدرسة .-

  : أمحدالتلميذ 
  سنة  17: السن

  األوىل ثانوي السنة ا: املستوى الدراسي
  متوسط، : املستوى املعيشي

  سيط مهنة األب: عامل ب
  سنوات، أعادا الزواج 8الوالدين مطلقني منذ 

  بنت وولد يصغرانه : إخوته
   بنتني وولد: اإلخوة من زوجة أبيه

شتم وإهانات من طرف اثنني من معلميه بسبب نسيان كراس وتأخر صفعة من طرف : خربة العنف
  يف رسوبه والطرد النهائي  معلمته، طرد من القسم وديدات متكررة مبنعه من الدخول إىل القسم والتسبب

تلميذ حياول االجتهاد يف دراسته، بعد أن جرب الفشل، وال يريد أن تضيع منه سنوات 
أخرى.يشعر بآالم يف رأسه، وأرق، يشعر بإضطهاد من طرف زوجة أبيه كثريا ما يتشاجر معها، خاصة 

منه ألبيه، وتطلب منه الرحيل.  مع استغالهلا ألخته الصغرى، اليت تعاملها بصورة سيئة، وكثرة شكاويها
يتمىن عودة أبيه ألمه، حىت بعد هذه السنوات، عالقته مع أبيه جد سطحية، "ال أخذ حىت مصرويف منه، 

  أريد أن أثبت له أنين رجل، وأنين لن أضيع بدونه"، 
يعمل ليوفر كل ما حيتاجه، وعندما يذهب لزيارة أمه اليت تزوجت يف والية أخرى، يشعر 

 ريب، فيؤمله بكائها، ويتمىن لو يفعل أي شيء يسعدها.بأنه غ
  يقول:"أنا ال بيت يل، هذه دار زوجة أيب، واألخرى دار زوج أمي"، 

يعاين من قلق ووساوس وأفكار، جتعله ال ينام، توجه لطلب املساعدة، للتخلص من بعض   
  وليستمر يف الدراسة. الضغط الذي يعيشه
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أيب دائما تقابلين باالستهزاء وتعابري وجهها اليت تستفزين ...!!، تذكرين بزوجة : عن معلمته يقول
وأنه حلوار واملرافقة واأليام التحسيسية للصحة املدرسية، ويقول أنه تشجع من خالل حضوره جلسات ا

  انضم للمجموعة ويأمل أن تتحسن عالقته مع معلمته. مل يكن يعلم مبهام األخصائي النفسي، هلذا 
  : رياض – التلميذ

  سنة15: السن
  مع تدهور نتائجه خالل الفصول الرابعة متوسط،  السنة الدراسي:املستوى 

  األب واألم طبيبني، لديه أختني أصغر منه،
  ال بأس به  املعيشي:املستوى 

استفزازات متكررة من املعلم، حاول صفعه لكنه منعه، قام بكسر خربة العنف املدرسي:
  . ة بالغش ونقل للمستشفىنافذة القسم عندما امته معلم

حسبه أنه يعرف عن احلياة أشياء كثرية، فهو أكرب من سنه ، تلميذ يتحدث بثقة كبرية بنفسه
كما يرى، ويستصغر زمالئه، نظرا لصراحته من البداية، وعدم خوفه، أخربين بتجربته مع املخدرات، 

عيش يف عامله اخلاص... أن متر ، يفهو ال يتفق معه منذ طفولته والسبب الذي جعله بعيدا عن أبيه
سنوات بسرعة وليهرب بعيدا حيث يكون مستقبله يف فرنسا، يصمت من حني آلخر، ففكرة السفر 
 تتملكه ومل يعد يفكر يف دروسه، "فإن مل يتركوين أرحل، سيضيع مستقبلي"، ويطلب مين أن أقنع

لو كان بابا ..مبقاتش قراية واش رايح يقول لن أمسح ألحد أن يهينين و .والده بالسفر وااللتحاق خباله
 مع هذي العقليات ! diplôme بـندير 

 .ووافق على حضور برنامج املرافقة ملشاركة أصدقائه

  العنف املدرسي نتيجة أو رد فعل: . 2
يقضي التلميذ أغلب يومه يف املدرسة فهي مكان للحياة وتبادل الكثري من اخلربات بالنسبة له، 

كثريا  .ج وتتطور من خالل اكتساب املعارف والتفاعالت اليومية مع معلميه وزمالءهفذات التلميذ تنض
ما يظهر العنف من الطرفني عندما ينتقل الطفل إىل االكمالية وقد صار مراهقا أو شابا يريد يثبت لذاته 

الذي خياف ولآلخرين أنه كرب، مستقل له أفكاره وطموحاته اخلاصة فلم يعد ذلك التلميذ التابع املطيع 
  من أن يعرب عن نفسه أحيانا والذي خيضع لسلطة معلمه يف كل األحوال.

املراهق يف تعدد شخصيات املعلمني واملواد الدراسية وبذلك تضاعف واجباته وعالقاته مع 
أو مدلول وجوده يف  الراشدين :عالمات، تقييم، مالحظات ... تكون أفعاله مرتبطة وحمصلة مبعىن
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 لوضعيته اجلديدة. همن خالله إدراكا تالوسط املدرسي 

 أنه من الضروري معرفة مرافقة األطفال الذين يظهرون ،Renard) 1997( يرى رونار
فيأخذ ، خالل مرحلة العبور هاته واملرتبطة ببدايات املراهقة وحتوالا les enfants fragilesهشاشة 

القلق واخلوف من الدراسة، النفسوجسدية : املعلم بعني االعتبار االضطرابات اليت يعايشها التلميذ
اإلصغاء، االعتراف  هذا ما ذهب إليه : مهما تكن املادة املدرسة جيب بناء عالقة ثقةو. والسلوكية
على املعلم أن يكون أصلي، معرب بصورة حقيقية، يتسم مبواقفه االجيابية ، Rogers, (2000) روجرس

  ه وشخصيته ..كتقبل وتقدير املتعلم، االهتمام بآرائ

طريقة التعليم : إا جمموعة من األخالق اليت جيب أن يتحلى ا املريب  واليت تسهل من مهمته
الدينامية، التفاعل وإيقاظ الفضول الفكري لدى تالمذته، حتسيسهم باجيابيام ودفعهم إىل بذل جمهود 

ة، لتزيد من دافعيتهم للنجاح وحتقيق أكرب بناء عالقة ودية إجيابية تتطور من خالل االنفتاح واملشارك
 وجود أحسن باملدرسة ومفهوم ذات مدرسية اجيايب لديهم.

 دكما حتد، )Campell, 2000كامبل( من بني أهم العناصر اليت جيب أن يرتبط ا ا املعلم
  خالل عمله:

  ين.ذاته اليت تنطوي على شعوره بالتكامل واالستقاللية والتميز يف العالقات مع اآلخر - 
  حمل املسؤولية األساسية و الطالب كأفراد ووكجماعات ميثلون مركز اهتمام األويل - 

إن على املعلم قبول حقيقته كونه منوذجا أخالقيا، معرفيا ونفسيا حيتذى به على مدار الساعة 
تبادل امل االحترامويوميا وأنا النجاح يف ذلك ليس سهال وال ميكن أن يتم عفويا دون أي ضوابط، الثقة و

يف حني جند أن تقدير  .قاعدة أساسية يف التعامل واحلوار جيعل من الوضعية التعليمية مرحية ومقبولة
الذات عامل قوي حيمي األنا ويساعد التلميذ يف الوقاية من الفشل ومواجهة كل املواقف أو الوضعيات 

جتاه معلميه، فهو يشعر بذلك أو مشاعر سلبية ا باجيابية، التلميذ الذي يأيت إىل املدرسة دون خوف
القبول واآلمان االذي يتوفر يف املدرسة وخاصة يف القسم الدراسي، الذي يكون بينه ومعلميه من جهة 

أن يكون للتلميذ . ومع زمالءه من جهة أخرى أنه مقدر مؤمن فيسعى إىل االهتمام بعمله الدراسي
 ض عليه !مكان حيقق له اإلنتماء وبعض من الرضا ال مكان مفرو

 حذار ال تضغط على الزر ..!!  .1.2
أن من العوامل األساسية اليت تؤثر يف العالقة التعليمية ما ، , Rolland (2000)حتدث روالند 

نه يف أننا يف عصر املعلوماتية جيب أن يعي املعلم . إيتعلق باملعلم نفسه يف صربه واحترامه لتالمذته
ما مييز املراهق باهلشاشة النرجسية وحب  بقة له مسات شخصيةمواجهة جيل خيتلف عن األجيال السا
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اثبات الذات هلذا من السهل جدا استفزازه ومن السهل أكثر أن مير إىل الفعل ليحافظ على صورته 
أمام ز مالءه فكما جنده يبذل جهد كبري ليمتثل للقوانني املدرسية إال أنه ال يدوم ذلك طويال فمن 

حدث وإن ضغطت على الزر اخلطأ أو زر اخلطر ..إنه ميثل كل ما خيص الصعب كبح مجاحه إذا 
  تقييمه لذاته ونظرة اآلخرين وأحكامهم وحفاظه على أمنه النفسي مث اجلسدي .

الكثري من املعلمني يرون أن يف سلوكات التلميذ العدوانية حتدي لسلطتهم يف القسم وال 
يف حني ، يوما بعد يوم مشكّلة سلوكا عدوانيا فعليا جيب تركها متر إال بعقوبة أو مواجهة، لتتراكم

بالنسبة للمراهق فاملرجعية املهمة بالنسبة إليه ليس املعلم ... بل أي سلوك يسيء إىل تقديره لذاته، 
إنه حياول أن حيمي نفسه من كل ما يعتربه إهانة، حقرة، إستهزاء سخرية ولو يف أبسط سلوكات 

ن يف ذلك تشويه هلوية التلميذ املدرسية واستثمار سليب لقدراته يف ث أ. حياملعلم: إمياءة أو إشارة
املدرسة  فتصبح عالقاته مفقودة مع املعلمني أو متوترة ونظرات زمالءه السلبية! ليتولد لديه الشعور 
بالدونية وضعف االنتماء والسعي إىل تعويض هذا النقص بسلوكات العدوان العادة تأمني ذاته 

صر السلوك العدواين على التالميذ االغري جنباء فكثريا ما يفاجئنا تالميذ يتصفون وبذلك ال يقت
  باالجتهاد واالنضباط بأعنف السلوكات يف املدرسة.

  صريورة جلسة احلوار مع املعلمني وأهم ما توصلنا إليه : . 3
تواصل املدرسي، متعاونون معنا ون لعفملعرفة أهم أفكار وأراء بعض املعلمني عن ظاهرة ا

معلم ومعلمة, ومت  11معهم طيلة السنة الدراسية من مؤسسات تربوية بوالية عنابة حبيث متثل يف 
املدرسي، وحبيث املرتبطة  مبوضوع العنف شرح فكرة وطريقة العمل رفقتهم وخاصة بعض املفاهيم 

حيث . interview Focus groupجمموعات احلوار استعملنا وسيلة بسيطة تتمثل يف وباستعمال 
جمموعة نقاش، مقابلة وحوار مع جمموعة حمدودة من األشخاص اليت تسمح  Focus group يعترب(

احلصول على معطيات غنية حول آراء، اعتقادات ومتثالت حول مواقف جمموعة معينة حنو موضوع 
  .) Education à ta santé" d'avril 1993" معني وتسمح لنا بفهم تصرفام. مقتبس من:

   الوقاية من العنف املدرسي احلوار على موضوعاملشاركني  أطلع
 وتوضيح أهم املفاهيم، وجاءت األسئلة بالتتابع .

 املدرسي؟ العنف أسبابهي أهم  يف رأيك ما  )أ (
 هل حدث وأن تعرضت للعنف من تالمذتك؟  )ب (
 هل حدث وأن مارست العنف على تالمذتك ؟    )ج (
  ؟مع تالمذتك سن ماذا بإمكانك فعله أو تغيريه لبناء عالقة أح   )د (
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  : ومت طرح هذه األسئلة على مراحل
يقوم نائب عن اموعة بعد اإلجابة عن كل سؤال لقراءة ألهم األفكار وآخر لكتابتها، 

  لتكون املعطيات على شكل عناصر. 
عنف بأهم أسباب الالسؤال األول اخلاص إجابة  أمجع كل املشاركني بعد النقاش حول

  املدرسي:
ربامج وطرق التعليم الغري مكيف مع تطلعات طبيعة ال وأمهها املدرسة، ءتجا بدرجة أوىل

 .مما يشكل عدم االرتياح وضغط كبري خاصة التوقيت مما جيعل مهمة املعلم صعبة .وقدرات التالميذ
إضافة إىل ما ، جمموعة القسماملعلم و من اجلهة العالئقية فنجد نقص احلوار وصعوبة تكيف التالميذ معو

وارجعوا ، أبناءهممرافقة ئلي بسلبية األولياء ونقص مساعدم أما عن جهل أو ختلي عن مسؤولية هو عا
  .مع التأثر السليب بالرفقاءوالعقلية،  النفسيةضطرابات إىل التالميذ نقص الدافعية، مشاكل النمو واال

  بالعنف من وعلى املعلم السؤال الثاين والثالث اخلاصني  
العنف املعنوية واملادية، صرحوا باملعايشة اليومية للعنف املعنوي من طرف بوقوفنا على أنواع 

رأى كل املعلمني أم كلهم ، بعض من تالمذم وحياولون ضبط أنفسهم حىت ال تتفاقم األوضاع
العنف املعنوي وحىت عن غري قصد  فجاء على شكل نصائح أو تعابري جسدية لكنها تسببت يف  امارسو

يذ على عكس ما كانوا ينتظرون وأحيانا ردود أفعال لسلوكيات التالميذ، ليدافع املعلم عن إستفزاز التلم
هيبته يف القسم وحتت ضغط ظروف احلياة وأحداثها، إعترف املعلمني أنه أحيانا تسيطر عليهم مشاعر 

  اشة. وأفكار سلبية جتعلهم يتصرفون بآلية حتت منط سلوكات عدوانية ومشاهد تفرضها الوضعية املع
  :تالميذهو أما فيما خيص أمهية العالقة بني املعلم

أغلب  تدهور من سنة ألخرى وأصبحت مصدر ديد وتوتر صرح اجلميع أن العالقة يف
أيضا كثرة املشاكل يف القسم الدراسي ، معلومات وتلقي عالماتاختصرت يف نقل وتوصيل  األوقات
.وإم مقام وأدوار متنوعة كمريب لهم هلويته التقليدية فقدان املعلمع واالحترام  عاملي الثقةوفقدان 

  يفتقدون إىل متعة التدريس
  اقتراحام للتغيري يف إجابام عن السؤال الرابع:جاءت 

ضرورة التكوين، طلب اإلرشاد النفسي واملساعدة : الفردي للمعلم على اجلانب الشخصي
  دراته. النفسية حىت يتمكن املعلم من أداء مهامه وتطوير ق
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لعالئقي: التقرب أكثر من التالميذ وحماورم، وتفهمهم مع حماولة تقدمي اعلى اجلانب 
  مشاركة األولياء لاملساعدة والتوجيه.ووتفعي

 خامتة:
واليت أوكل إليها اتمع مسؤولية حتويل  تعترب املدرسة إحدى وسائط التنشئة االجتماعية

تؤمن النمو املتكامل والسليم للتالميذ إيل  عادات سلوكية يلأهدافه وفق فلسفة تربوية متفق عليها إ
جانب عمليات التكيف واإلعداد للمستقبل، ومن خالل املدرسة يتشكل أيضا وعي اإلنسان 

..كما اتمع وبنيات ذلك يتشكل من خالل التعليم أبرز مالمح والسياسي، بل وأكثر من االجتماعي
ذلك و. تربوية قائمة على أسس معرفية ونفسية خالل وسائل تسعى املدرسة جاهدة لتحقيق ذلك من

من خالل التعاطي اإلجيايب مع الظاهرة من طرف كافة املتدخلني إدارة ومربني وهيئات اتمع وأولياء 
أمور، مع ضرورة إعادة النظر يف سياسة التعليم، وتطوير برامج التوجيه واإلرشاد، وإعمال املرونة 

الظاهرة، وإكساب التلميذ املهارات االجتماعية السليمة من خالل نشر ثقافة احلوار الالزمة يف مواجهة 
 واالنفتاح والصرب.. اخل.

يف أساليب التنشئة االجتماعية املناسبة لكل مرحلة عمرية  أولياء األموراللقاءات مع العديد إجراء  -
حول حقوق الطفل يف و سلوك العنف لدى املصدر األساسي يف تأسيس باعتبار أن األسرة هي

والتعبري عن الرأي ,وحقه يف  الرعاية الصحية والنفسية واالجتماعية وحقة يف اللعب واملشاركة
   الشعور باألمن النفسي واالجتماعي

املعلمني واإلدارات املدرسية حول اخلصائص النمائية لكل مرحلة عمرية  العديد واللقاءات معبرجمة  -
 ماعية املترتبة عليها وخصوصا مرحلة املراهقة وكيفية التعامل مع هذهالنفسية واالجت واملشكالت

  . املشكالت وخصوصا سلوك العنف
 برنامج الوساطة الطالبية باعتباره وسيلة تربوية يف إشراك الطلبة يف حل مشكالم دون تفعيل -

  إحساسهم بضغوط الكبار
الفاعلني يف حياة التلميذ املدرسية خاصة  السعي إىل ختطيط مشروع ديناميكي تربوي يشترك فيه كل -

  وحياته عموما.
من املهم أن يستعيد املعلم تلك الشرارة والرغبة يف التدريس أن يكون مريب حيافظ على أدواره التقليدية  

مع حماولة تطوير نفسه حسب متطلبات التعليم احلديثة، ال أن يسعى أو يكون مهه الوحيد هو فرض 
جيب على التعليم أن خيرج من ، ,cahen )1996( يضيف كاينو لى تالمذته.السلطة يف قسمه وع
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أزمته احلالية وخيلق بىن جديدة ودالة ملعايري التقييم والعالقات حبيث يرى التلميذ كشخص وكوجود 
  له احلق يف أن يكون ذاته .

أزمة  ويف إطار إنساين جيب أن ال نتحاشى أن نفتح احلوار حول معايري املدرسة حتت ضوء
حتول إجتماعية أن ال خناف من ضبط إرادة مجاعية دميقراطية ومتحضرة تتمحور حول تربية املربني، إا 
قضية جمتمع ككل، جمتمع يشعر أنه مسئول عن مستقبله وال ميكن أن يظل راكد مع كل هذه 

  نية.التحوالت الطارئة ! أن نسمح هلذا الشاب أن يكرب ويتعلم ضمن أبسط املعايري اإلنسا
  ماذا نريد وما هي حقيقة التطبيقات التربوية! ؟؟: يبقى أن نتساءل
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