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  مظاهر وأسباب العنف يف اتمع اجلزائري من منظور اهليئة اجلامعية 
 2خمرب الوقاية واألرغنوميا، جامعة اجلزائر ،أيت محودة حكيمة، بلعسلة فتيحة ومريود حممد

  ملخص:
ر اهليئة اجلامعية، ودف هذه الدراسة وصف مظاهر وأسباب العنف يف اتمع اجلزائري من منظ

طلبة، إداريني وأساتذة.  نفردا من اجلنسني ومن اهليئة اجلامعية م 814ولتحقيق هذا اهلدف تكونت العينة من 
الع أرائهم حول مفهوم العنف، مظاهره، مكان ظهوره والشخص املتسبب فيه، مت إعداد استبيان الستط

على اآليت: العنف  باإلضافة إىل نوع التربية اليت تكون سببا للعنف. أسفرت نتائج تفريغ وحتليل االستبيانات
سلوك يصدر من فرد ضد آخر سواء كان لفظيا أو جسديا، فهو أذية اآلخر بالكالم كالشتم وبالسلوك 
كالضرب واالعتداء، من أنواعه العنف األسري، والعنف املدرسي والعنف اجلنسي. أما أكثر األماكن اليت 
ينتشر فيها العنف فكانت الشارع، األسرة، املدرسة، املالعب. أما عن أكثر األشخاص ارتكابا للعنف منيز فئة 

نوع التربية اليت تكون سببا للعنف منيز الشباب واملراهقني، األب والزوج، الرجال يف الشارع، املعلم. وعن 
  التربية اخلاطئة والسيئة، والتربية التسلطية، والتربية القاسية، والتربية اليت يسودها اإلمهال والالمباالة.

  :وإشكالية الدراسة مقدمة . 1
واليت الزال ، تعد ظاهرة العنف من الظواهر القدمية اليت عايشها اإلنسان منذ القدمي

ال سيما يف ظل وجود اختالفات بني األفراد يف تنشئتهم االجتماعية ، يف كل اتمعات يعايشها
ميلهم الستعمال العنف أو ال، و، اليت تتحكم يف استجابام منفسياوكذا ، وظروفهم وأوضاعهم
وهو يتراوح ، فالعنف هو تعبري صريح عن العداءإىل عدة معان،  violenceويشري مفهوم العنف 

والقهر واإليذاء املعنوي املباشر وغري ، ارسة القهر املادي على األشخاص أو املمتلكاتبني مم
أو هو ، كما يعد أكثر أشكال العدوان تطرفا.والعنف هو املرحلة النهائية ملشاعر عدوانية، املباشر

والتمزيق ، فالضرب والتحطيم والتكسري واحلرق واإلتالف، وسيلة تعرب عن نزعات عدوانية
، كلها مظاهر تعرب عن مشاعر عدوانية جتاه الفرد أو اجلماعة،اجلنسي واالغتصاب لسرقة باإلكراهوا

(طه كما أن هناك شكل من أشكال العنف قد ميارسه اإلنسان ضد نفسه مثل اإلدمان واالنتحار
  .)21- 20: 2007، العظيم عبد

ع، أو غري مطابق وقد يشري العنف إىل استخدام الضغط أو القوة استخداما غري مشرو
ويصنف العنف إىل عنف للقانون، من شأنه التأثري على إدارة فرد ما.وقد يستخدم مبعىن اإلكراه، 

وعنف مجاعي يتمثل يف حالة ، فردي ذلك العنف الذي حيدث بني األشخاص يف احلياة اليومية
كما أن ، العنفوختتلف االستجابات االجتماعية تبعا الختالف نوع ، اإلرهاب أو احلرب مثال

  .)441 :1978، لكل نوع من العنف أسبابه وتفسرياته املختلفة (بدوي
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يعد العنف سلوكا إحنرافيا مكتسبا، وظاهرة اجتماعية مثرية للقلق، كما يعد من الظواهر 
االجتماعية املركبة اليت ال تعتمد على عامل واحد، وليست وليدة عنصر واحد، بل جمموعة من 

ومما يزيد من تعقد  .)185: 2000باب ألا ظاهرة فردية واجتماعية (حيي خولة،العوامل واألس
ه الظاهرة،صعوبة حصر الدوافع احلقيقية وراءها،وخاصة بعد أن أصبح العامل عبارة عن قرية ذه

  صغرية،يكتسب األفراد منه قيم وسلوكات متعددة تزيد يف غالبيتها من تعقد ظاهرة العنف.
النظريات اليت قامت بتفسري العنف،وتباينت فيما بينها يف إرجاع لقد تعددت اآلراء و

ا السلوك إىل عوامل ومصادر خمتلفة، فمنهم من أرجع العنف إىل العوامل الوراثية والتفسريات ذه
نظريات التحليل النفسي : البيولوجية، ومنهم من قام بتفسريه على أساس النظريات النفسية مثل

عدوان، ومنهم من أرجعه إىل التحليل العاملي -ي، ونظرية اإلحباطونظرية التعلم االجتماع
لسمات الشخصية، ومنهم من أرجعه إىل التفسري االجتماعي مثل نظرية التفاعل االجتماعي اليت 
تشري إىل أن العنف سلوك يتعلمه الفرد، أي مبعىن أنه ميكن جتنب العنف عن طريق عدم تعلمه، 

مون عملية التنشئة االجتماعية، وإحداث بعض التغيريات الثقافية وعن طريق تغيري حمتوى أو مض
)colman & cressey ,1987 ( ا يدفعنا للحديث عن نوع التربية اليت تساهم يف ظهور ذوه

باإلضافة إىل ما تقدم من نظريات حول أسباب العنف، يرى و دورها يف احلد منه،العنف وبالتايل 
بالتنشئة االجتماعية وبتربية الطفل داخل األسرة، نها ما ارتبط العلماء أن للعنف أسباب كثرية م

أما عن منط السلطة يف األسرة ، احتلت األسرة املركز األول من حيث تأثريها على األطفالفقد 
فأساليب ، جاء النمط االستبدادي أوال مث النمط الدميقراطي ثانيا. وعلى هذا، وسلوك العنف
مبا ، أهم العوامل اليت تؤثر على التوافق النفسي واالجتماعي لدى األطفال تعترب من ةاملعاملة الوالدي

 ويف هذا السياق قام جريالد .)1987العنف يف سلوكيام (الرفاعي، يف ذلك ظهور 
)Gerald.1986(ا الوالدان  ةبدراسة كان هدفها فحص العالقة بني الضغوط الوالدي اليت يعامل

وقد أسفرت نتائج الدراسة عن ، سلوك غري االجتماعي لدى األطفالومدى ارتباطها بال، أبناءهم
أن الضغوط الوالدية تكمن وراء السلوك غري االجتماعي بصفة عامة ومنه سلوك العنف لدى 

وهدفها التعرف على ، استطالعية )karlen;1996األطفال يف حني كانت دراسة كارلني (
وقد بينت نتائج هذه الدراسة أن أساليب ، ى األطفالالعوامل اليت تكمن وراء السلوك العدواين لد

املعاملة الوالدية اخلاطئة اليت تشعر الطفل بأنه مرفوض من والديه كانت من أهم العوامل اليت تؤدي 
  .)2008 (اخلويل حممود،إىل ظهور السلوك العدواين لدى األبناء .

النفسي يف -اه االجتماعينقطة ابعد يف ميدان االجت bowelby ومتثل دراسات جون بوليب
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تفسري االضطرابات واالحنرافات السلوكية من خالل دراساته عن اجلناح وعالقته باحلرمان من 
  .)2005(اميمة منري جادو العالقات الزوجية النفسيةو العالقات املضطربة بني الوالدينو رعاية االم

 اعتادها الطفل يف جو ومما سبق تظهر لنا ضرورة االنتباه إىل أن أساليب التكيف اليت
فاال الذي ينشأ فيه  األسرة تنقل إىل اتمع اخلارجي واىل أسرته اليت يبنيها هو يف املستقبل.

أثر ،فإذا ساعد هذا اال على إشباع حاجاته البيولوجية والنفسية ،الطفل يؤثر تأثريا كبريا يف منوه
فان ، عددت مواقف احلرمان وزادت حداأما إذا ت تأثريا بارزا يف سلوكه وأساليب تكيفه.

وستبقى أثار الصراع املترتبة على احلرمان ،شخصية الطفل ستعاين من االضطراب والصراع
مصاحبة لشخصيته عندما يكرب وسينعكس ذلك االضطراب يف مظاهر سلوكه, فقد بينت 

ما تعرض له الطفل يف  الدراسات اإلكلينيكية أن كثريا من املشكالت اليت تظهر يف الكرب ترجع إىل
وإن األسر اليت حتيط أطفاهلا باخلوف واحلرمان وانعدام الثقة يف ، مواقف احلياة خالل فترة الطفولة

  .العنيفني النفس فهي تتسبب يف وجود فئة املنحرفني واجلاحنني
واليت أشار إليها الكثري من الباحثني جند :التلفزيون  ،ومن أسباب ظهور العنف يف اتمع

من خالل مسامهته يف ،على مستوى التنشئة االجتماعية لألطفال، بالرغم ما حيققه من آثار إجيابية
دفع منوهم املعريف واألخالقي وتنميتهما من خالل تزويدهم مبعلومات جديدة وبالتايل الرفع من 

ح فمن خالل عملية مس فإنه له آثار سلبية على سلوك األطفال واملراهقني.، مستوى حتصيلهم
وباستعمال منهج حتليل ، )2001بول ميسن وآخرون (لربنامج التلفزيون ملدة ستة سنوات قام ا 

وأن متوسط معدل ،منها يتضمن واقعة واحدة على األقل من وقائع العنف %70املضمون تبني أن 
   وقائع العنف يف الساعة الواحدة يصل إىل مثانية.

العنف إىل اخنفاض قدرته على ضبط الذات ويؤدي استمرار املراهق يف مشاهدة أفالم 
وبذلك  ونقص التعاون واملساعدة وقلة التفاعل االجتماعي والودي.، والقدرة على حتمل اإلحباط

كما أصبح كذلك يشكل عامال ، أصبح التلفزيون يتقاسم مع الوالدين دورمها يف تنشئة أبنائهم
كاملدرسة  املساعدة على إحداث العنف.خاصة عندما يتفاعل مع العوامل األخرى ، مؤديا للعنف

باعتبارها مجاعة اجتماعية قائمة بذاا، وهي تقوم بدور أساسي يف عملية التنشئة االجتماعية، لذا 
فقد تكون سببا من أسباب ظهور العنف من خالل خلق حالة التمرد والعصيان عند الطالب، 

وامر املدرسني ومدراء املدارس، مما جيعل بسبب القيود اليت تفرض عليهم، واملتمثلة يف سلطة وأ
الطالب يشعر باخلضوع والنقص خاصة يف مرحلة املراهقة، واليت يتأكد فيها إثبات الذات والرغبة 

   )75: 1996 يف التمرد والعصيان (منصور وآخرون،
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ولقد حدد العلماء والباحثون نطاق تفاعالت العنف يف احلياة اليومية،أي أماكن العنف 
األسرة،،املدرسة،الشارع، وسائل اإلعالم : شاروا إىل وجود عدة أماكن لظهور العنف منهافقد أ

ونطاق التفاعل مع األصدقاء واجلريان،ولكل نطاق مواقف حتكمها شروط خمتلفة عن املواقف 
مبعىن اختالف نوع العنف املٌمارس باختالف األماكن اليت  )87: 2008األخرى (اخلويل حممود،

  لك حبكم خصوصية كل مكان .ذا ويمارس فيه
مما تقدم تظهر أمهية دراسة موضوع العنف يف اتمع اجلزائري، من حيث أشكاله، 

ميكن صياغة إشكالية هذه أسبابه ومظاهره ونوع التربية األسرية اليت تساهم يف ظهوره، وعليه 
  الدراسة يف التساؤالت التالية:

  ري من وجهة نظر اهليئة اجلامعية ؟هو مفهوم العنف يف اتمع اجلزائ ما -
ماهي مظاهر العنف يف اتمع اجلزائري من وجهة نظر اهليئة اجلامعية وفقا ملتغريات :املكان  -

  والشخص املٌرتكب للعنف 
  ماهي أسباب العنف يف اتمع اجلزائري من وجهة نظر اهليئة اجلامعية ؟ -
ظهور العنف يف اتمع اجلزائري من وجهة نظر اهليئة ما هو نوع التربية األسرية اليت تساهم يف  -

  اجلامعية ؟
  الدراسة: فأمهية وأهدا . 2

أمهية الدراسة احلالية من أمهية الظاهرة اليت تتناوهلا، وخاصة يف التعرف على مفهوم تنبع 
 العنف، أسبابه ومظاهره، ونوع التربية اليت تساهم يف ظهوره يف اتمع اجلزائري، من خالل

  أما عن أهدافها فهي تتمثل يف:. استقصاء آراء اهليئة اجلامعية من :أساتذة وطلبة وإداريني
  من منظور اهليئة اجلامعية مفهوم العنف يف اتمع اجلزائري  التعرف على -
   من منظور اهليئة اجلامعيةمظاهر العنف يف اتمع اجلزائري وأسباب التعرف على  -

  والشخص املٌرتكب للعنف.وفقا ملتغريات:املكان 
  التعرف على نوع التربية األسرية اليت تساهم يف ظهور العنف يف اتمع اجلزائري من منظور اهليئة اجلامعية -
  املفاهيم األساسية للدراسة: . 3

  :مفهوم العنف . 1.3
  :املفهوم اللغوي .أ 

، وعليه ة الرفق بهوقل باألمرهو اخلرق  Violenceالعنف  أنجاء يف معجم لسان العرب 
  كرهه. الشيء واعنف، بشدة أخذه الشيءعنف أو
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استخدام الضغط أو القوة استخداما غري مشروع : يعرف العنف يف معجم العلوم االجتماعية بأنه-
  .)441: 1987أو غري مطابق للقانون من شأنه التأثري على إرادة الفرد (بدوي،

  :املفهوم االصطالحي . ب
إىل أخرى باختالف اهلدف إذا كان ، لعنف كمفهوم من بيئة ثقافيةاختلفت تعريفات ا

  .أو نفسيا أو اجتماعيا، أو سياسيا، أخالقيا
حيث مييز ، أن العنف كمصطلح ليس من السهل تعريفه )9: 2000 (السمرييرى 

عد كثريا ما ي:فمثال، وأفعال العنف غري املشروعة، أو العنف املشروعة، الباحثون بني أفعال القوة
أما إذا تعرض احد أفراد األسرة للضرب من ، الضرب داخل األسرة أمرا مقبوال ثقافيا ومعياريا

 أي: من هذا املنطلق يصل إىل تعريف العنف بأنهو احد الغرباء فانه يعد سلوكا غري مشروع.
جتاه فرد آخر أو آخرين :ماديا كان أم لفظيا مباشرا أو غري ، سلوك يصدر من فرد أو مجاعة

أو الرغبة يف ، أو اإلحباط أو للدفاع عن النفس أو املمتلكات، نتيجة للشعور بالغضب، باشرم
  .)4: 2005، أو احلصول على مكاسب معينة (اميمة جادو، االنتقام من اآلخرين

كما أنه الفعل أو املعاملة  العنف هو ممارسة القوة البدنية إلنزال األذى باألشخاص أو املمتلكات -
  .)1999:125، ث ضررا جسميا أو التدخل يف احلرية الشخصية (حلمياليت تحد

سواء ، العنف بأنه االستعمال املتعمد للقوة املادية )5: 2002عرفت منظمة الصحة العاملية ( -
، أو ضد جمموعة أو جمتمع، ضد الذات أو ضد شخص آخر، بالتهديد أو االستعمال املادي احلقيقي

  أو موت أو إصابة نفسية أو حرمان من أي نوع كان.حبيث يؤدي إىل حدوث إصابة 
العنف هو أي هجوم أو فعل مضاد موجه حنو شخص أو شيء ما ينطوي على رغبة يف التفوق  -

   .)2001:73، الشربيين( ويظهر إما يف اإليذاء أو السخرية أو االستخفاف، على اآلخرين

قد تنطوي على اخنفاض يف مستوي  استجابة سلوكية تتميز بصفة انفعالية شديدةلعنف: " ا -
ويبدو العنف يف استخدام القوى املستمدة من املعدات واآلالت وهي حماولة ، البصرية والتفكري

  . )76: 2005، حسني فايد،( اإليذاء البدين اخلطري"
  أسباب العنف: . 2.3

هم أسباب كثرية تسهم يف ارتفاع درجة العنف يف اتمع، وقد صنف العلماء أ هناك
مثل  ومساته العقلية واالنفعالية، واملنبثقة من الشخص نفسهه األسباب ضمن :عوامل نفسية ذه

، إجالل حممد( االكتئاب، القلق، االنفعاالت الشديدة، الصراع الصدمات، حلرمانا، اإلحباط
م، وعوامل اجتماعية :مثل التنشئة األسرية، املدرسة، مجاعة الرفاق، وسائل اإلعال )44- 42: 2003



  2011ديسمرب،  08  -07،       2جامعة اجلزائر،   خمرب الوقاية واألرغنوميا   لعنف،دور التربية يف احلد من ظاهرة احول  الوطينفعاليات امللتقى  

 16

  الوضعية االقتصادية، السكن ...اخل.
  أنواع العنف: . 3.3

  العنف إىل ثالث جمموعات: )6، 2002صحة العاملية (قسمت منظمة ال
  عنف موجه حنو الذات، العنف بني األشخاص، والعنف اجلماعي.

  مظاهر العنف: . 4.3
  العنف حسب مظاهره إىل قسمني: يصنف

دافع املنافسة ، مثل حب التملك والسيطرة، عه عديدةوالذي تكون دواف العنف الفردي: -
 الفرد حنو شخص بعينه.ويوجهه ، والشعور بالنقص

ضد الغرباء أو الدخالء ضد الكبار وضد ، ويكون موجه ضد اجلماعة كلهاالعنف اجلماعي:  -
  .)233-230: 1971عبد املنعم املليجي وآخرون  (.املستضعفني

  أشكال العنف: . 5.3
  العنف عدة أشكال كما يلي: يأخذ سلوك

ويشمل كل السلوكات اليت متارس باستخدام احلركة اجلسدية يف (اجلسدي): املاديالعنف  -
   .أو األشياء مثل الضرب والرفس والشد والدفع والتكسري، االعتداء على اآلخرين

ية أو السخر، :ويشمل التصرف بشكل يعرب عن االحتقار لآلخرين(السليب) الرمزيالعنف  -
  منهم أو توجيه االنتباه إىل إهانة تلحق م.

وال تكون مشاركة اجلسد الظاهرة فيه أكثر ، وهو ما يتوقف عند حدود الكالم اللفظي:العنف  -
، أو اامهم بالسوء، أو منادام مبا يكرهون، مثل شتم اآلخرين ووصفهم بصفات سيئة، من ذلك

  )1987، (الرفاعيأو خماطبتهم بصوت صارخ 
  إلداريني.ا طلبة اجلامعة وجمموعة، أساتذة اجلامعة متثل: هم فئة اجلامعية اهليئة مفهوم -
  الدراسة امليدانية: . 4

  منهج الدراسة:  . 1.4
مظاهر وأسباب العنف يف اتمع اجلزائري، من منظور يهدف هذا البحث إىل دراسة 

والذي يسعى ، اهلدف هو املنهج الوصفي اذلذلك نرى أن املنهج املناسب لتحقيق هاهليئة اجلامعية، 
كما أنه يعترب أحد أشكال ، إىل حتديد الوضع احلايل لظاهرة معينة ومن مث يعمل على وصفها

عن طريق مجع ، أو مشكلة حمددة وتصويرها كميا، التحليل والتفسري العلمي املنظم لوصف ظاهرة
  ا وحتليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة. أو املشكلة وتصنيفه، بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة
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ينتمون  هذه الدراسة من أساتذة وطلبة وإدارينيتكونت عينة عينة الدراسة وخصائصها:  . 2.4
 :كما يلي من اجلامعات اجلزائريةإىل عدد 

يبلغ العدد اإلمجايل لعينة 
يتوزعون من  فردا 814الدراسة احلالية 

  حيث املهنة كما يلي: 
فئة الطلبة،  % 86.36نسبة تقدر بـ 

فئة األساتذة اجلامعيني  %10.93ونسبة تبلغ 
فئة املوظفني  %2.70ونسبة تقدر بـ 
ويف ما يلي عرض  اإلداريني باجلامعة.

  أهم خصائص عينة الدراسة احلالية: 
 :اجلنس  

) أن أفراد عينة 02رقم (يتضح من اجلدول 
الدراسة احلالية يتوزعون من حيث اجلنس كما يلي: نسبة 

من  %18.67من اإلناث مقابل نسبة تبلغ  %81.33تقدر بـ 
  .اإلناثالذكور، مما يظهر أن غالبية أفراد العينة من 

 :السن 

) أن أفراد عينة الدراسة 03يتضح من اجلدول رقم (
ا يلي: نسبة تقدر بـ احلالية يتوزعون من حيث السن كم

مث ، سنة 27- 18يتراوح سنهم يف الفئة العمرية بني  82.43%
مث تليها ، %12.17سنة بنسبة تبلغ  37-28تليها الفئة العمرية بني 

 % 0.37وأخريا نسبة تبلغ ) %5.03سنة ( 47-38الفئة العمرية بني 
  سنة. 57- 48من أفراد العينة يتراوح سنهم بني 

 :املستوى التعليمي 

) أن 04يتضح من اجلدول رقم (
أفراد عينة الدراسة احلالية، يتوزعون من 

كما يلي: نسبة تقدر  حيث املستوى التعليمي
ذوي مستوى دراسات عليا  %10.82ذوي مستوى تعليمي جامعي، مث تليها نسبة تبلغ  %88.32بـ 

): توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املهنة واجلامعة اليت ينتمون 01اجلدول (
 إليها

  اموع  عدد اإلداريني  عدد األساتذة  عدد الطلبة اجلامعة
2اجلزائر  176  14  03  193  

  97  09  07  81  البليدة

  155  00  00  155 تيزي وزو

  116  05  11  100  بويرة

  99  05  05  89  سطيف

  74  00  23  51  بسكرة

  80  00  29  51  عنابة

  814  22  89  703  اموع

): توزيع أفراد عينة الدراسة 02جدول (
  حسب اجلنس.

  اموع  إناث  ذكور  اجلنس
  814  662  152  التكرار

%  18.67  81.33  100  

): توزيع أفراد عينة 03جدول رقم (
  الدراسة حسب الفئة العمرية.

  %  التكرار  الفئات العمرية
18 -27  671  82.43  
28 -37  99  12.17  
38 -47  41  5.03  
48 -57  03  0.37  

  100  814  اموع

.زيع أفراد عينة الدراسة حسب املستوى التعليميتو): 04جدول رقم (  
 اموع دراسات عليا جامعي ثانوي متوسط مستوى التعليم

 814 88 719 07 00 التكرار

% 00 0.86 88.32 10.82 100 
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من أفراد العينة مستواهم الدراسي ثانوي، وهم من املوظفني  % 0.86 (ماجستري ودكتوراه)، ونسبة تبلغ
 اإلداريني باجلامعة.

 :احلالة املدنية 

) أن أفراد عينة الدراسة احلالية يتوزعون من حيث احلالة 05يتضح من اجلدول رقم (
من % 86.98املدنية كما يلي: نسبة تقدر بـ 

ليها فئة املتزوجني بنسبة تبلغ مث ت، فئة العزاب
من أفراد  % 0.49وأخريا نسبة تبلغ ، 12.53%

  العينة من فئة املطلقني.
  عرض نتائج الدراسة: . 3.4

  :ومظاهره مفهوم العنف . 1.3.4
فيما خيص مفهومهم للعنف يف  ةسيتم يف ما يلي عرض إجابات أفراد عينة الدراسة احلالي

 اجلدول التايل:

أظهرت النتائج 
) 06املوضحة يف اجلدول رقم (

أن مفهوم العنف واملعلومات 
اليت حيملوا عنه وحسب ترتيب 
ورودها يف إجابات أفراد عينة 

فكانت: سلوك  هذه الدراسة
يصدر من فرد ضد آخر سواء 

أذية ، كان لفظيا أو جسديا
ر بالكالم كالشتم وبالسلوك اآلخ

العنف ، كالضرب واالعتداء
والعنف املدرسي ، األسري

والعنف اجلنسي. يرى البعض اآلخر بأنه ظاهرة اجتماعية خطرية منتشرة يف كل مكان خاصة يف 
، اعتداء على حقوق الغريوأنه ، وبأنه موضة منتشرة بني اجلنسني وبني الكبار والصغار، اجلزائر

ضرر يؤدي ، سلوك ال أخالقي خمل بالتربية والدين، وسيلة حلل الصراعات، د والتعلمنتيجة للتقلي
 إىل فساد العالقات االجتماعية.

سب احلالة ): توزيع أفراد عينة الدراسة ح05جدول رقم (
 املدنية.

 اموع مطلق متزوج أعزب احلالة املدنية
  814  04  102  708 التكرار

%  86.98  12.53  0.49  100  

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب إجابام عن مفهومهم للعنف: )06(جدول رقم   
  %  التكرار  املعلومات حول العنف

  22.23  181سلوك يصدر من فرد ضد آخر سواء كان لفظيا أو جسديا

  16.71  136  العنف األسري والعنف املدرسي والعنف اجلنسي

أذية اآلخر بالكالم كالشتم والسلوك كالضرب 
  17.44  142  واالعتداء

ظاهرة اجتماعية خطرية منتشرة يف كل مكان خاصة 
  15.48  126  اجلزائر

  10.07  82  بني اجلنسني وبني الكبار والصغار ةالعنف موضة منتشر

  2.21  18  نتيجة للتقليد والتعلم

  0.86  07  سلوك ال أخالقي خمل بالتربية والدين

  0.98  08  وسيلة حلل الصراعات

  2.46  20  اعتداء على حقوق الغري

  0.37  03  ضرر يؤدي إىل فساد العالقات االجتماعية
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  مكان مالحظة العنف: . 2.3.4
كان مالحظة فيما خيص م ةسيتم يف ما يلي عرض إجابات أفراد عينة الدراسة احلالي 

  لعنف يف اجلدول التايل:ا

املوضحة يف  أسفرت النتائج
) أن األماكن 07اجلدول رقم (

اليت لوحظ فيها ظهور العنف 
حسب ترتيب ورودها يف 
إجابات أفراد عينة هذه 

الشارع، : الدراسة كانت
األسرة، املدرسة، املالعب، يف 
كل مكان، اجلامعة، على 
مستوى برامج التلفاز، عند 

  . ن العمل وغريهااجلريان، يف وسائل النقل كاحلافالت، يف السوق، يف مكا
   :الشخص املرتكب للعنف . 3.3.4

سيتم يف ما يلي 
عرض إجابات أفراد 

 ةعينة الدراسة احلالي
الشخص فيما خيص 

يف املرتكب للعنف 
   :املوايلاجلدول 

أظهرت النتائج 
املوضحة يف اجلدول 

) بأن الشخص 08رقم (
املرتكب للعنف حسب 

، األب والزوج، هذه الدراسة فكانت: فئة الشباب واملراهقني ترتيب ورودها يف إجابات أفراد عينة
، النساء، األخ األكرب يف األسرة، التالميذ والطلبة، الرجال والنساء معا، املعلم، الرجال يف الشارع
 األم واألطفال وغريها. ، املدير يف املؤسسات

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب إجابام عن مكان مالحظة العنف): 07جدول رقم (  
تكرارال مكان مالحظة العنف % التكرار مكان مالحظة العنف  % 

  2.46  20  السوق  45.58  371  الشارع
  1.60  13  أماكن عامة  32.92  268  األسرة
  0.49  04  حي جامعي  20.51  167  املدرسة
  0.24  02  املستشفى  5.65  46  التلفاز

  0.73  06  املقهى  12.28  100  املالعب
  0.12  01  املالهي  5.77  47  اجلامعة

  0.37  03  املسجد  2.95  24  عند اجلريان
  2.21  18  مكان العمل  0.24  02  د واملواصالتالربي

  0.24  02  السجن  11.65  94  يف كل مكان
  0.24  02  الريف  2.46  20  وسائل النقل

  0.37  03  احلمام  0.98  08  اإلدارات

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب إجابام حول الشخص املرتكب للعنف): 08جدول رقم (  
  %  التكرار الشخص املرتكب للعنف  %  التكرار الشخص املرتكب للعنف

  2.08  17  املدير  26.78  218  شباب ومراهقني

  0.24  02  اإلرهاب  25.67  209  األب والزوج

  1.23  10  األطفال  18.92  154  الرجال يف الشارع

  8.47  69  الرجال والنساء معا  8.84  72  املعلم

  2.58  21  النساء  6.02  49  التالميذ/ طلبة

  0.12  01  بني الزبائن  4.17  34  األخ األكرب

  0.73  06  بني اجلريان  1.35  11  األم

  0.49  04  القابض واملسافرين  0.12  01  السارق

  0.98  08  الوالدين  0.98  08  ناءاألب

        0.61  05  اإلداريني
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سيتم يف ما يلي عرض إجابات أفراد عينة الدراسة احلالية فيما خيص  أسباب العنف املالحظ: . 4.3.4
  أسباب العنف يف اجلدول التايل:

أسفرت النتائج املوضحة يف  
) أن أسباب 09ل رقم (اجلدو

العنف املالحظ حسب ترتيب 
ورودها يف إجابات أفراد عينة 
هذه الدراسة كانت: سوء 
التربية، سوء التفاهم بني األفراد، 
معايشة املشاكل االجتماعية 
والعائلية، حب التسلط، هزمية 
الفريق املناصر، السرقة، تعاطي 
املخدرات والكحول، الظلم، 

  الذات عند املراهق، سوء املعاملة واجلهل وغريها. املال، تأكيد وإثبات
  األسباب األخرى لظهور العنف: . 5.3.4

سيتم يف ما يلي 
عرض إجابات أفراد عينة 
الدراسة احلايل فيما خيص 

األخرى لظهور  باألسبا
  :يف اجلدول التايلالعنف 

أظهرت النتائج  
املوضحة يف اجلدول رقم 

) أن من األسباب 10(
األخرى لظهور العنف 
حسب ترتيب ورودها يف 
إجابات أفراد عينة هذه 
الدراسة فكانت: سوء 

تعاطي الكحول ، التربية

  العنفتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب إجابام عن أسباب ): 09جدول رقم (
 % التكرار أسباب العنف املالحظ  % التكرار  أسباب العنف املالحظ

 1.47  12  الظلم 17.93 146  سوء التربية

 1.47  12  املال 17.20 140  سوء التفاهم

 0.49  04  الغرية 12.65 103  مشاكل عائلية واجتماعية

 0.24  02  البطالة 11.05 90  حب التسلط

 0.61  05  اجلهل 2.82 23 تعاطي املخدرات والكحول

 0.12  01  مشاكل نفسية 0.86 07 عدم القيام بالواجبات املدرسية

 0.24  02  نقص الوازع الديين 6.88 56  هزمية الفريق املناصر

 0.24  02  التهور 4.05 33  السرقة

 0.61  05  الفقر 0.37 03  اإلمهال 

 0.12  01الرسوب والفشل املدرسي 1.23 10  إثبات الذات عند املراهق

 0.24  02  عدم الصرب واالندفاعية 0.49 04  املصاحل

 0.49  04  التعصب 0.73 06  سوء املعاملة

       0.12 01  الثأر

  فتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب إجابام عن أسباب أخرى لظهور العن): 10رقم ( جدول
  % التكرار  األسباب األخرى  % التكرار  األسباب األخرى
ةسوء التربي 6.02 49  تعاطي الكحول واملخدرات  56 6.88 

 4.42 36 سوء التفاهم 3.56 29  احلالة النفسية للفرد

 4.42 36 البطالة 3.56 29  الفقر

 0.24 02 عدم االلتزام باملسؤولية 1.59 13  الغرية

 0.37 03 املال 1.23 10  السرقة

 2.21 18 مشاكل عائلية 2.21 18  اجلهل

 0.24 02 هزمية الفريق املناصر 3.31 27  الظلم

 1.47 12 حب التسلط 1.72 14  التعصب

 0.86 07 غياب احلوار يف األسرة 0.24 02  الطالق

 2.21 18 ضعف الوازع الديين 0.24 02  اإلرهاب

 0.49 04 التفرقة بني األبناء 1.35 11  تفوق املرأة على الرجل

 0.49 04 الطالق 0.24 02  اختالف املستوى الثقايف للزوجني

 0.12 01 اخليانة الزوجية 0.49 04  ضغوط وظروف اجتماعية

 0.12 01 اختالف الرأي 0.37 03  العصرنة

 0.12 01 القسوة 0.12 01  العنصرية

 0.24 02 الثأر 0.12 01  تأكيد واثبات الذات عند املراهق
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واملخدرات، سوء التفاهم ومعايشة البطالة، احلالة النفسية للفرد (توتر، قلق، غضب.) والفقر، تعرض 
رد للظلم (احلقرة)، اجلهل، معايشة مشاكل عائلية واجتماعية، ضعف الوازع الديين للفرد، التعصب، الف

تعرض الفرد إىل الغرية، حب التسلط، تفوق املرأة على الرجل يف عدة جماالت منها الدراسية واملهنية، 
  .وغريها بسبب الطالق كالسرقة، تفرقة الوالدين يف معاملة األبناء، تعرض األسرة للتفك

  التربية والعنف: . 6.3.4
اليت  األسريةنوع التربية سيتم يف ما يلي عرض إجابات أفراد عينة الدراسة احلايل فيما خيص 

  يف اجلدول التايل: فتكون سببا للعن

أظهرت النتائج املوضحة يف اجلدول رقم  
) أن نوع التربية اليت تكون سببا للعنف هي 11(

حسب ترتيب ورودها يف إجابات أفراد عينة هذه 
، التربية التسلطية، الدراسة: التربية اخلاطئة والسيئة

ال التربية اليت يسودها اإلمه، التربية القاسية
، التربية اليت تعتمد على الدالل املفرط، والالمباالة

والتربية اليت ، التربية اليت يسودها التفرقة بني األبناء
والتربية العصرية ، ترتكز على التسيب والتساهل

  وأخريا اختالف الوالدين يف أسلوب تربية األبناء.
  مناقشة عامة للنتائج: . 4.4

انتشار بعض مظاهر العنف يف اتمع اجلزائري، ويتجلى الدراسة احلالية أظهرت نتائج 
، ويقصد به يصدر من فرد ضد آخر سواء كان لفظيا أو جسدياالذي سلوك هذا العنف يف ذلك ال

. اعتداء على حقوق الغري هوو، وبالسلوك كالضرب واالعتداء، أذية اآلخر بالكالم كالشتم
والعنف ، العنف األسريس يف جمتمعنا متمثلة يف أسفرت النتائج على وجود أنواع من العنف متار

  والعنف املدرسي.  اجلنسي
يف التصرف والسلوك موضة ، وأصبحت يرى البعض اآلخر بأنه ظاهرة اجتماعية خطريةو

مما  وسيلة حلل الصراعات، ونتيجة للتقليد والتعلم، منتشرة بني اجلنسني وبني الكبار والصغار،و
  جتماعية.العالقات اال يؤدي إىل توتر

، األسرة، والشارعه يف ظهوروأصبح سلوك العنف منتشرا يف كل مكان، حيث لوحظ 
يف وسائل النقل ، وعند اجلريان، وعلى مستوى برامج التلفاز، واجلامعة، واملالعب، واملدرسةو

توزيع عينة الدراسة حسب إجابام ): 11جدول رقم (
  فعن نوع التربية اليت تكون سببا للعن

  %  التكرارنوع التربية اليت تكون سببا للعنف
  24.57  200  التربية اخلاطئة والسيئة

  23.46  191  التربية التسلطية

  16.70  136  اإلمهال والالمبالة
  19.41  158  تربية القاسيةال

  1.72  14  التربية العصرية
  3.31  27  التفرقة بني األبناء

  4.67  38  الدالل املفرط.

  3.19  26  التسيب والتساهل
  0.73  06 اختالف الوالدين يف أسلوب تربية األبناء
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ة كاحلافالت، ويف السوق، ويف مكان العمل ويف كل مكان. أما أكثر الفئات ارتكابا للعنف فكانت: فئ
   الشباب واملراهقني، واألب والزوج، والرجال يف الشارع، واملعلم، والنساء، والتالميذ والطلبة..اخل.

أما عن أسباب تفشي هذا السلوك يف اتمع اجلزائري من منظور اهليئة اجلامعية، فيعزي 
، ماعية والعائليةمعايشة املشاكل االجت، سوء التفاهم بني األفراد، سوء التربيةإىل عدة عوامل منها: 

تأكيد ، املال، الظلم، تعاطي املخدرات والكحول، السرقة، هزمية الفريق املناصر، حب التسلط
، قلق، احلالة النفسية للفرد (توتر، سوء املعاملة واجلهل ومعايشة البطالة، وإثبات الذات عند املراهق

، التعصب، ازع الديين للفردضعف الو، اجلهل،، تعرض الفرد للظلم (احلقرة)، غضب...) والفقر
تعرض الفرد ، تفوق املرأة على الرجل يف عدة جماالت منها الدراسية واملهنية، حب التسلط، الغرية

  بسبب الطالق وغريها. كتعرض األسرة للتفك، تفرقة الوالدين يف معاملة األبناء، إىل السرقة
نوع التربية العنف، حيث أن  وتؤكد النتائج السابقة الذكر عالقة التربية األسرية بظهور

، التربية القاسية، التربية التسلطية، التربية اخلاطئة والسيئة: متثلت يفاليت تكون سببا للعنف األسرية 
سودها تالتربية اليت ، التربية اليت تعتمد على الدالل املفرط، التربية اليت يسودها اإلمهال والالمباالة

والتربية العصرية وأخريا اختالف ، ليت ترتكز على التسيب والتساهلوالتربية ا، التفرقة بني األبناء
  الوالدين يف أسلوب تربية األبناء.

 ةوعلى العموم تتفق نتائج هذه الدراسة مع ما توصلت إليه العديد من الدراسات اجلزائري
للتساؤل  والعربية يف تفسري تفشي ظاهرة العنف يف كل جماالت حياة اإلنسان، وهذا ما دفع الكثري

  إن أصبح العنف وسيلة ملواجهة صعوبات احلياة والتصدي هلا ؟
 :األسرة والعنف  

قام الباحث معتوق مجال بدراسة موضوعها "وجوه من العنف ضد ويف السياق نفسه، 
للمحيط األسري دور أن الدراسة على  جأسفرت نتائ ،دراسة مبدينة البليدة"، النساء خارج بيون

هو انعكاس لنوعية التربية ، فضد املرأة يف الشارع من طرف الذكور ارسة العنفيف اإلقبال على مم
ف مؤسسات التنشئة اليت باإلضافة إىل الصورة اليت أعطيت هلم عن املرأة من طر، اليت حتصلوا عليها

للظروف االجتماعية كما أن  ،وسائل اإلعالم..اخل، دور العبادة، املدرسة، كاألسرةمروا ا 
ادية للمبحوثني (كالبطالة، العزوبة، احلرمان العاطفي، الكبت جبميع أنواعه) دور يف ممارسة العنف واالقتص

 ،كما لوسائل التثقيف والترفيه دور يف اإلقبال على ممارسة العنف أو االمتناع عنه ،لدى األبناء ضد النساء
مبمارسة واملسجد وعالقته  ،على العنفوللمدرسة عالقة بتنمية السلوك العدواين لدى األبناء، ومنه اإلقبال 

 العنف ضد املرأة، إذ يرى األئمة أن تربج املرأة وفساد أخالقها سبب يف ممارسة العنف ضدها.
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بدراسة موضوعها "دور البيئة األسرية يف ظهور نقاز سيد أمحد )(قام الباحث كما 
املدية ، مبناطق عني الدفلىدراسة ميدانية مقارنة ، السلوك اإلجرامي داخل اتمع اجلزائري"

  والبليدة. حاول من خالهلا فحص أمهية التربية األسرية يف حتديد سلوك األبناء.
واليت تقوم على اإلفراط ، إن التربية واملتابعة األسرية غري السوية اليت تعتمد عليها األسرة

باإلضافة إىل ، ألسرية وخارجهاكأساليب للتربية واملتابعة الوالدية داخل البيئة ا، يف التدليل والقسوة
الذي ، منح األسرة ألفرادها قواعد سلوكية ال تتفق يف معظمها مع خصوصية اتمع اجلزائري

ينتمي إليه حيث تتصارع هذه التربية وتتعارض مع األهداف االجتماعية. ومن هنا يتضح لنا بأن 
وتقاليده مما يدفع ، دماج يف ثقافتههذه التربية ال تستطيع حتقيق االمتثال ملطالب اتمع واالن

، بأفرادها إىل السلوك اإلجرامي املتسم بالعدوانية كمحاولة لالنتقام من بيئته األسرية من جهة
  وأيضا كمحاولة إلفراغ كبت داخلي يعاين منه بالنظر للظروف األسرية اليت عاشها منذ الطفولة.

ألسرة دورا هاما يف ظهور السلوك كما أن لنوع العالقات االجتماعية السائدة داخل ا
ذلك أن سوء وانسداد احلوار واالتصال بني الوالدين واألبناء يؤدي إىل عدم القدرة على ، اإلجرامي

مما يدفع بالفرد إىل اللجوء للسلوك اإلجرامي واخلروج ، إمكانية االحتكاك داخل البيئة األسرية
  بذلك عن األعراف واملعايري االجتماعية.

دفت هذه الدراسة إىل حتديد مدى مسؤولية البيئة األسرية يف ظهور السلوك وعليه ه
اإلجرامي أو احلد من آثاره ومنع انتشاره. باإلضافة إىل معرفة دور البيئة األسرية اجلزائرية يف أداء 

  عملية التنشئة االجتماعية وتوجيه سلوك األفراد االجتماعي.
  :توصل الباحث إىل عدد من النتائج أمهها

من املبحوثني تعرضوا يف أسرهم  %34 التنشئة االجتماعية اليت تفرضها األسرة اجلزائرية: -
 يتضح مما منهم تعرضوا ملوقف الالمباالة من طرف أسرهم. %27و بالعقاب اجلسدي.للمعارضة 

  األبناء. تقدم إتباع األسرة مواقف املعارضة باهلجر وهذا ما أدى إىل تنمية بعض السلوكات اإلجرامية لدى
من املبحوثني أجابوا بوجود نزاع بني الوالدين أدى إىل  %78نسبة نوعية وبنية العالقات األسرية:  -

مما دفع هلروب أغلبهم من البيت واندماجهم يف إطار مجاعات ، حدوث حالة من التفكك األسري
، اإلجرامي لديهممما ساهم يف احنرافهم وتنمية السلوك ، لتحقيق ذام ووجودهم، خارج األسرة

وهذا بسبب انسداد قنوات احلوار واالتصال داخل األسرة. كما أن تصدع البنية األسرية دفع 
  بعض املبحوثني للسلوك اإلجرامي.

مع تراجع  وهذا ما أكده كل املبحوثني.، باإلضافة إىل أن هناك تفضيل للذكر عن األنثى 
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ن خالل تأكيد معظم املبحوثني انه ال يوجد وهذا ما يظهر م، نسب التضامن االجتماعي واألسري
عدم مؤازرة األسرة للفرد يف ، اشتراك يف امليزانية األسرية وأيضا عدم مساعدة األسرة للفرد العاطل

إىل تراجع مساعدة األصدقاء  ةحالة عجزه عن تلبية حاجياته البيولوجية واالجتماعية. باإلضاف
 العاملني للفرد العاطل عن العمل.

من املبحوثني  %99نسبة  ور الظروف املعيشية لألسرة وعالقتها حبدوث السلوك اإلجرامي:تده -
أكدوا عجز األسرة عن تلبية حاجيام املادية. األغلبية الساحقة للمبحوثني أكدوا عجز أسرهم عن 

 تتميز وهذا ما يعكس احلالة االقتصادية ألسر املبحوثني اليت، تلبية حاجيام االجتماعية والضرورية
ودفع ، وهذا ما دفع أغلبيتهم للجوء للسرقة كحل لتلبية حاجيام االجتماعية والبيولوجية، بالفقر

البعض اآلخر للسخط واهلروب من مواجهة هذه الظروف االقتصادية الصعبة من خالل سلوك 
م كالقتل واليت تتسبب يف إقدام هؤالء على اقتراف بعض اجلرائ، اإلدمان على املخدرات أو اخلمر

وعليه فإن تفشي مشكل البطالة ، من املبحوثني يعانون من البطالة %78ونسبة  والزنا واالغتصاب.
يؤدي إىل ارتفاع نسب الفقر داخل اتمع. وهذا ما يدفع إىل البحث عن طريقة أخرى لتلبية 

  حاجياته الضرورية وهذا ما أدى إىل ارتفاع جرائم السرقة والزنا واالغتصاب.
ثر على سلوكات األفراد حيث أدى امتناع املبحوثني على أأن الزمة السكن وضيقه كما 

كما أن  وحىت االغتصاب.، وهذا ما أدى إىل تأخر سن الزواج ومنه ارتفاع جرائم الزنا، الزواج
وأدى ، الوضع االقتصادي واألمين الذي يعيشه اتمع اجلزائري اثر على توجيه سلوكات األفراد

دور القيم واملعايري االجتماعية أمام قوة األزمة االقتصادية حيث هدمت احلاجز القيمي إىل تغييب 
وهروب سكان الريف إىل املدن ، للمجتمع اجلزائري. وهذا ما أسفر عنه تسريح عدد من العمال

والتخلي عن العمل الفالحي، وتدين القدرة الشرائية للمواطن، وهذا ما انعكس على الوضع االجتماعي 
  لفرد مدفوعا بذلك عمدا إىل انتهاك القيم واملعايري االجتماعية ومنه ظهور العنف والسلوك اإلجرامي.ل

قام الباحث صحراوي مراد بدراسة موضوعها " التنشئة االجتماعية والسلوكات  كما
لدى متمركزة حول البعد الثقايف يف التربية البدنية والرياضية ، مقارنة نفسية اجتماعية، العدوانية

بشكل مباشر يف ظهور مسة العدوان عند  ةالشباب". حاول من خالهلا تشخيص األسباب املؤثر
والتعرف على العالقة بني التنشئة االجتماعية اليت ، يف املؤسسات التربويةوبالتايل العنف األبناء 

ختالف باإلضافة إىل فحص تأثري هذه العالقة واختالفها با، يتلقاها الطفل وسلوكه العدواين
  ، أسفرت الدراسة على مايلي:املستوى الثقايف للوالدين

ترتبط درجة العدوانية ارتباطا سالبا بكل من بعدي االستقالل املتطرف وعدم التمسك الشديد  -
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 بالتأديب يف معاملة اآلباء واألمهات معا، بينما هناك ارتباط موجب مع بعد الضبط يف معاملة اآلباء فقط. 

ثقايف االجتماعي للمستويات االقتصادية االجتماعية الثقافية الدنيا يف اجلزائر مييل إىل إن التراث ال -
على أساليب التقبل ليس و، اليت تعتمد على الضبط والقهر والعقاب، تأكيد أساليب معاملة األبناء

 يف حني أن ارتفاع املستوى، والتفهم والتجاوب مما يترتب عنه ارتفاع درجات مسة العدوانية
االجتماعي االقتصادي لألسرة ميكن من سيادة األساليب اليت تركز على التقبل والتفهم وبالتايل 

  اخنفاض درجات مسة العدوانية.
أن"منهج التربية ونستخلص من الدراسات السابقة وما توصلت إليه الدراسة احلالية إىل 

كما أن نظام التربية ، اب العنفاألثر يف توجيه ميوهلم حنو ارتك املقدم لألطفال الصغار له أكرب
الذي نشأ عليه الكبار منذ الصغر له أثره يف تقوية خمتلف الرتعات العدوانية يف نفوسهم"(اميمة منري 

) فالفرد يتأثر باألسرة اليت يقر فيها الوالدان برفضهما للعدوان ولكنهم يتصرفون 2005، جادو
  ).2005، شاهد أكثر من الكالم (ناجي مرشدعكس ذلك متاما فان األطفال يتأثرون بالسلوك امل

أن الطفل يتعلم االستجابة للمواقف املختلفة بطرق متعددة قد  وحسب زكريا الشربيين
وهذا يرجع إىل نوعية العالقات داخل األسرة وطبيعة البيئة والعوامل ، و التقبلأتكون بالعدوان 

كل جلب االهتمام واالنتباه إليه وقد يكون هدف الطفل من وراء سلوكه املش، املؤثرة فيها
، األفراد الذين ينشئون يف أسرة متصدعة تكثر فيها الرتاعات واخلالفات األسريةكما أن  واالنتقام.

ويدعوه إىل تبين ، ينعكس ذلك على شخصية الطفل وتستخدم العنف والقمع يف معاجلة مشكالا
األسلوب هو املستخدم يف املدرسة  هذا النمط من التصرفات ويدعم ذلك ويعززه إذا كان هذا

مما يعمل على تشكيل شخصية عنيفة ال تفهم لغة احلوار حيث مل  ،ومؤسسات اتمع األخرى
  تتعود على البديل.

) اخلاصة بالتنشئة 2005ومن جهة أخرى جند دراسة طلعت إبراهيم (عن اميمة منري جادو، 
واليت حاولت التعرف على أمهية الدور الذي  -نيةدراسة ميدا -االجتماعية وسلوك العنف عند األطفال

تلعبه األسرة باملقارنة مع غريها من مؤسسات التنشئة االجتماعية مثل املدرسة ووسائل اإلعالم ومجاعة 
األقران بالنسبة الكتساب الطفل السلوك العدواين (سلوك العنف). وأمناط السلطة السائدة داخل األسرة 

مقابل النمط الدميقراطي) وعالقة ذلك بظهور سلوك العنف عند األطفال يف  -(النمط االستبدادي
بني(اتفاق/اختالف) الوالدين على أسلوب معاملة الطفل وبني ممارساته للعنف. وأهم أساليب الثواب 

  والعقاب اليت يستخدمها اآلباء لضبط سلوك األطفال وما مدى فاعليتها كوسيلة للحد من عنفهم.
  تفرقة بني األوالد داخل األسرة وممارسة العنف لديهم.العالقة بني ال -
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  العالقة بني تدريب الطفل على االستقاللية وممارسة سلوك العنف. -
  العالقة بني التنشئة الدينية وظهور سلوك العنف لدى األبناء. -

توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج متثلت فيما يتعلق مبظاهر العنف ومتثلت يف 
فهي ترجع لضعف ، ختريب وحتطيم املمتلكات. أما عن أسباب العنف، على اآلخرين العدوان

، التفرقة وعدم املساواة بني األطفال، الفقر واحلرمان املادي والعاطفي، الوازع الديين وسوء التربية
  سوء استغالل أوقات الفراغ. 

كرة وإال سيتطور وعلى هذا فالتعامل مع العنف داخل األسرة جيب أن يبدأ يف مراحل مب
وكثريا ما جند أن املشكلة هي العالج اخلاطئ للتعامل مع العنف عند ، طبيعيا اوينمو ليصبح سلوك

  .الوالدين أو يف املدرسة أو حىت داخل إطار اتمع
 :التلفزيون والعنف  

تؤكد ليلى دمعة أن األطفال الذين يشاهدون أكثر من سواهم أفالم العنف يصبحون 
كما وجدت الشرطة ، وهذه العدوانية تستمر يف السلوك حىت املراهقة وسن الرشد، ةأكثر عدواني

  األمريكية أن عددا من اجلرائم العنيفة ارتكبها مراهقون بنفس الطريقة اليت شاهدوها يف األفالم.
أن تعرض املراهق للنماذج العدوانية يف الربامج التلفزيونية يؤدي إىل ازدياد  وتضيف أمل أمحد

ك العدوان عند األطفال، وأن اإلناث أقل ميال إىل مشاهدة العنف من الذكور لذلك فهن أقل سلو
عدوانية، ولكن تبني أن مياالت إىل تقليد النماذج العدوانية. وأن املراهقني اللذين يشاهدون أفالم العنف 

  مر.يرددون عبارات مثل العراك هو أفضل وسيلة لتسوية اخلالف مرة واحدة وينتهي األ
املراهق الذي يشاهد  االدائرة املغلقة اليت يدور فيهأن  )1995(ويضيف عبد املنعم شحاتة 

أفالم العنف أا تبدأ مبشاهدة العنف فيتوحد مع هذه املشاهد املقدمة وتقليده هلا فينخفض أداؤه 
التعرض  واجتماعيا ويؤدي هذا التعرض بدوره وبشكل متكرر ملواقف إحباط ويزيد هذا، اأكادميي

النفور عزلة  بدوره من ميل الفرد لالعتداء على اآلخرين مما يؤدي لنفورهم منه وعدم تقبلهم له ويزيده هذا
   ويظل يدور يف حلقة. وابتعادا عن الناس ونتيجة لذلك يلجأ الفرد إىل املشاهدة املكثفة لربنامج العنف

 :املدرسة والعنف  
  ) 2004 أمحد وخياطي مصطفى سنة حوييت(أجري كل من ، ويف هذا السياق أيضا

دراسة ميدانية يف ثانويات ، دراسة متحور موضوعها حول: "العنف املدرسي: األسباب واملظاهر
فالعنف ، فالعنف املدرسي حسب هذان الباحثان ليس ظاهرة معزولة عن اتمع باجلزائر العاصمة".

سواء يف األسرة أو يف ، اتمع اجلزائرياملدرسي يعترب مظهرا من مظاهر العنف عامة اليت يعيشها 
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 هحميط احلي أو يف الشارع، أو من خالل وسائل اإلعالم، كل هذا يشكل نسيجا مليء بالعنف، يعيش
التلميذ حيث ما حل، ليعيد إنتاجه يف املؤسسة التربوية باعتبارها اال الذي يوجد فيه التلميذ طوال ويشاهده 

  اليوم.
حلقة من حلقات العنف املشاهد يف اتمع سواء كان ذلك يف  وميثل العنف املدرسي

األسواق واملرافق العامة كاملستشفيات ، املدرسية أم يف احمليط العام (الشارع، األوساط العائلية
والسجون واملؤسسات االقتصادية).من املفروض أن تكون املؤسسات التربوية حميطا مناسبا لتربية 

فإننا نالحظ ازدياد مظاهر العنف ذه ، احل خلدمة جمتمعه ووطنهالفرد وإعداده كمواطن ص
حيث بينت الدراسة اليت أجراها حوييت باجلزائر العاصمة أن هناك ، املؤسسات وخاصة يف الثانويات

ومن بني أكثر أنواع العنف انتشارا: عصيان أوامر  نوعا من السلوك العدواين داخل الثانويات. 16
، التحرش اجلنسي، السرقة، الضرب، إثارة الفوضى بالقسم، ءاالستهزاالسخرية و، األستاذ

  السب والشتم. ، الكتابة على الطاوالت واجلدران، الكسر والتخريب، املشاجرة
أكرب بكثري ، وقد بينت الدراسة أن نسبة العنف املوجه من طرف التالميذ جتاه األساتذة

ميذ. وهذا مؤشر خطري على اهتزاز صورة األستاذ يف من نسبة العنف املوجه من األساتذة جتاه التال
ورمبا يف وعي أهله أيضا مما يستدعي توعية األسر بضرورة بذل جهد أكرب يف عملية ، وعي التلميذ

  تربية أبنائهم وخاصة فيما يتعلق بزرع قيم احترام وتقدير وتوقري املعلم. 
ة العنف يف املدارس الثانوية اجلزائر حول ظاهر ةويف دراسة قامت ا مفتشية أكادميي

حاولت اإلجابة على ثالث أسئلة رئيسية: هل ميارس العنف يف املؤسسات التربوية؟ ماهي مظاهر 
وأشكال العنف يف املدرسة؟ ومن هو مصدر العنف. أجريت هذه الدراسة يف منطقيت بن عكنون 

، من منطقة بن عكنونتلميذة  175تلميذا و 138وسيدي حممد وكانت عينة الدراسة مكونة من 
بالنسبة ألشكال العنف املمارسة النتائج تلميذة من منطقة سيدي حممد. أسفرت  110تلميذا و 95و

، السرقة، التهديد، التخريب، الضرب، يف املؤسسة التربوية اجلزائرية متثلت أساسا يف السب والشتم
  .بالتنابز باأللقا، التحرش اجلنسي، إتالف أدوات الغري، املساومة

على أربعة ثانويات باجلزائر  ) 2005(كما أسفرت الدراسة اليت قامت ا حفيظة بن حممد 
 والشيخ بوعمامة، بنب عكنون 1املقراين، حممد جباوي باملدنية، العاصمة (عقبة بن نافع بباب الوادي

تربوية باملرحلة وغري املباشرة للعنف يف املؤسسات ال، دف التعرف على العوامل املباشرة، باملرادية)
منها الطابع ، الثانوية. توصلت الدراسة إىل أن هناك عوامل كثرية جتعل التلميذ عنيفا يف الثانوية

، التسلطي للعالقات االجتماعية داخل األسرة اجلزائرية جيعل التلميذ يعيد إنتاجه داخل الثانوية
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وجود الكثري من ، تلميذ داخل الثانويةاألزمة االقتصادية اليت تعيشها األسرة عموما تؤثر يف سلوك ال
قوة التسلط البيداغوجي تؤثر على ، السلوكات العنيفة دخلت من الشارع إىل الوسط املدرسي

  سلوك التلميذ مما جتعله يقوم مبمارسات عنيفة إزاء الثانوية واألعضاء العاملني فيها.
موضوع العنف دراسة ميدانية حول ) 2007فوزي أمحد بن دريدي سنة (كما أجرى 

مل لقيم املكونة للربامج املدرسية أظهرت النتائج أن الدى التالميذ يف املدارس الثانوية اجلزائرية. 
وتكييفهم مع األهداف اليت حددها النظام التربوي ، تقوم بعملية ضبط لسلوك التالميذتستطيع أن 

على اعتبار ، بوي اجلزائري ككلواألدائي لعمل النسق التر، وهذا يعين اإلخفاق الوظيفي، اجلزائري
املعاملة احلسنة وغريها من القيم اليت نصت عليها ، التعاون، العمل الصاحل، أن قيما مثل الطاعة

مضامني الربامج املدرسية مل تستطع أن جتعل سلوك التالميذ يبتعد عن العنف ويرفض القوانني 
 هيرون أنأم يب للعنف ويتجلى ذلك يف التالميذ مييلون إىل تكوين متثل إجياكما أن  املدرسية.
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