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درسة يف التصدي لظاهرة العنف لدى " حنو آليات مقترحة لدور امل
  دراسة ميدانية حتليلية بوالية قسنطينة، تالميذ املرحلة الثانوية "

   جامعة العريب بن مهيدي ـأم البواقي، قسم العلوم االجتماعية، أ. قاسي سليمة  / أ. بوعلي بديعة
  ملخص:

التعليم  واسدة يف مؤسسات هدفت هذه الدراسة إىل التوصل آلليات مقترحة لدور املؤسسة التربوية
الثانوي يف مواجهة مشكلة العنف لدى تالميذ املرحلة الثانوية.ومتثلت مشكلة الدراسة بسؤال رئيس هو: ما اآلليات 

  املقترحة لدور املؤسسة التربوية يف مواجهة مشكلة العنف لدى تالميذ املرحلة الثانوية؟
  لدراسة هي:وانبثق من هذا السؤال الرئيس أربع أسئلة ل 

  ما مظاهر العنف السائدة داخل املؤسسة التربوية الثانوية؟ .1
 ما مدى استفحال وانتشار الظاهرة داخل املؤسسة التربوية الثانوية؟ .2
   ماهي أسباب ظاهرة العنف داخل املؤسسة التربوية الثانوية .3
  ما اآلليات املقترحة لدور املؤسسة التربوية ملواجهة الظاهرة؟ .4
  تتحدد أهداف هذه الدراسة بالوصول إلجابات هلذه األسئلة. و

موزعني على أربع ثانويات تعليم ثانوي  تاذ وأستاذةأس 200اقتصرت هذه الدراسة على أراء عينة من 
. وألغراض هذه الدراسة استخدمت الباحثتان املنهج الوصفي ، مت اختيارها بطريقة عشوائيةوالية قسنطينةتابعة ل

حيث قامتا بتحليل حمتوى إجابات أفراد عينة الدراسة، واستخالص مظاهر العنف السائدة داخل جدران  التحليلي،
مؤسساتنا التربوية الثانوية، ومدى انتشارها واآلليات أو األساليب املتبعة يف التصدي هلا  وبتحليل البيانات وصلت 

  الباحثتان إىل النتائج التالية:
ل املؤسسات التربوية العراك والضرب، الشتم والسب بني التالميذ من مظاهر العنف السائدة داخ

وزمالئهم، حتطيم أدوات وممتلكات املؤسسة التربوية، التعدي على الطاقم التربوي من أساتذة ومساعدين تربويني 
هرة استفحال الظا. وإداريني بالشتم والضرب، إضافة إىل وضع التلميذ نفسه يف مواقف تؤدي إىل إيذائه..اخل

وشيوعها يتفاقم يوما بعد يوم وجتعل من املدرسة موقعا استراتيجيا وجتاورها األسرة وتتحمل وزر ذلك وسائل 
كما يقترح أفراد عينة الدراسة مجلة من اآلليات واألساليب اليت يرون أا فاعلة يف مواجهة الظاهرة واحلد  اإلعالم.

  من شيوعها.

  املقدمة:
كانة اجتماعية مرموقة ال يستهان ا،ذلك ملا تقدمه من حظيت املدرسة منذ األزل مب

 .خدمات جليلة للفرد واتمع على حد سواء، كيف ال وقد مساها علماء االجتماع بقاطرة التقدم
  .)2002(، بوعناقةعلي 
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حيث تسهم بشكل واضح يف بناء شخصية الفرد من خالل القيم واملبادئ والعادات والتقاليد 
لتجعل منه يف األسرة، يتلقاها فيها كثاين مؤسسة من مؤسسات التنشئة االجتماعية بعد اليت يتشرا و

  املستقبل فردا فاعال يف جمتمعه.
إال أن مدارسنا اليوم أضحت مسرحا يعرض أبشع املظاهر والصور لتالميذ خلعوا رداء الرباءة 

يف إطالق أقبح ألفاظ الشتم والسب والصفاء  وارتدوا ثوب فظاظة اخللق وبذاءة اللسان وراحوا يتفننون 
اليت ختدش احلياء وتنايف األخالق، يتعاركون باأليدي أو باحلجارة وقد يصل األمر م إىل استعمال 

املدرسة... إذن هي  تجهيزات األسلحة البيضاء،االعتداء على الطاقم التربوي التكسري والتخريب ل
اجلزائر،طاقة تالميذ رسي تعيشها شرحية هامة من سلوكات جتسد بكل مبعىن وصدق ظاهرة العنف املد

  .املستقبل اليت يعول عليها يف بناء اتمع وحتقيق غايات السياسة التربوية
فتسرب العنف إىل داخل أسوار املدارس من القضايا اليت يتعذر استيعاا والتسليم ا الن 

م وغرس القيم واملبادئ واألخالق احلميدة املدارس مهمتها تتناىف مع ذلك  فهي أماكن للتربية والتعلي
قد حتولت غري أن  الواقع يشهد أن ظاهرة العنف تفشت يف مدارس العامل سواء املتحضر أو النامي. و

إىل ساحات للقتال ال يأمن فيها التالميذ أو املدرسني على حيام وسالمتهم. حيث يبدو هذا العنف 
الب بعضهم من ناحية وبني املدرسني والطالب من ناحية املدرسي يف صورة صراعات شخصية بني الط

  ).عبد الرقيب أمحد البحريي(، أخرى، والذي قد يصل إىل هجوم تستخدم فيه األسلحة املميتة
واألمثلة عن ذلك تتكرر يوميا من خالل ما يطرق أمساعنا من أخبار وما تطالعنا به الصحف 

بأن املدرسة اجلزائرية ما تزال حتت وطأة   االيت جاء فيه غرار يومية اخلرب ىعنف علاليومية من أحداث 
العنف الذي استفحل حمدثا مزيدا من الضحايا ففي والية باتنة عاشت إحدى االكماليات مرة أخرى 
حادثة إقدام تلميذ على طعن زميله خبنجر تطلب نقله على جناح السرعة إىل املستشفى  ويف والية تبسة 

جوازات سفر  6مليون و 20عاتر عصابة يقودها ثانوي استوىل على سالحني وأوقف عناصر أمن بئر ال
 .ش، أما يف والية ميلة فقد عاش ثانويون رعبا بعدما هاجم سكارى حرم الثانوية والتقطوا صورا لفتيات

  ).2010، (مساوي .ع،زقادة
ائس يف إال أن هذه السلوكات ال تعدو كوا مرآة عاكسة لواقع اجتماعي تربوي مرير وب

العامل بصفة عامة واجلزائر على وجه اخلصوص، فخطورة الظاهرة وتناميها جعل تناوهلا بالبحث 
والتحليل والدراسة مطلبا ضروريا، بل واجبا وطنيا على كل غيور على وطنه من أجل مواجهة بل  

املال البشري  رأسإزاحة هذا اهلم املنهك، الذي ميثل اهلدر بعينه للقوى البشرية يف الوقت الذي أصبح 
  هو رأس املال احلقيقي الذي جيب استثماره لتحقيق كل تنمية حقيقية.
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  مشكلة الدراسة: . 1
إن مشكلة العنف تعد موضوعا يستحق املالحظة واالهتمام نظرا للواقع املزري الذي تعيشه 

املدى وعواقب  مدارسنا وتعانيه، هذا من جهة ومن جانب آخر ملا يترتب عنه من آثار مستمرة وطويلة
وخيمة تقف حجر عثرة أمام جهود األسرة التربوية وجهود الدولة يف حتقيق الغايات املنشودة، كما أن 
أمهية مواجه العنف يف النظام املدرسي يرجع الرتباطه بأمناط العنف األخرى على غرار القتل والسرقة 

  زيادة العنف االجتماعي.واالغتصاب ....اخل، والتهاون يف ذلك معناه تشجيعا وحتفيزا ل
فأمام أمهية التصدي هلذه املشكلة جيد الدارس هلا نفسه، أمام ظاهرة معقدة تتشابك العوامل 

إرجاعها لعامل واحد وإمنا هناك عوامل  عاليت تفرزها وتتداخل لدرجة يصعب الفصل بينها، فال يستطي
رد مظاهرها وأسباا ومدى انتشارها اجتماعية ونفسية مرتبطة، مما جيربه على عدم الوقوف عند حد س

وضع استراتيجيات فعالة للتدخل العالجي و فحسب وإمنا يدفعه إىل البحث يف احللول والطرق واآلليات
  من أجل خلق جو مدرسي آمن ومدرسة فعالة تقوم بوظيفتها املنوطة ا .

را جلبت يف غمار هذه الظاهرة الدخيلة على جمتمعنا ألن خطو وهو ما دفعنا للخوض
واحنصرت يف التساؤل أثارت الكثري من التساؤالت بداخلنا متحورت يف جمملها و اهتمامنا بدرجة كبرية

ما اآلليات املقترحة لدور املؤسسة التربوية يف مواجهة مشكلة العنف لدى تالميذ املرحلة : الرئيس التايل:
  الثانوية؟

  ة هي:وانبثق من هذا السؤال الرئيس أربع أسئلة للدراس
  ما مظاهر العنف السائدة داخل املؤسسة التربوية الثانوية؟ .1
  ما مدى استفحال وانتشار الظاهرة داخل املؤسسة التربوية الثانوية؟ .2
 ماهي أسباب ظاهرة العنف داخل املؤسسة التربوية الثانوية؟. 3
  ما األساليب أو اآلليات املتبعة للتصدي ومواجهة الظاهرة؟ .4
  راسة:أهداف الد 

لقد كان اهلدف من وراء هذه الدراسة الوقوف الفعلي عل وعن كثب على مظاهر العنف 
وأشكاهلا وأسباا داخل املؤسسات الثانوية  ومعرفة إىل أي مدى استفحلت الطاهرة  وبناء على ذلك 

  التوصل إىل ما يراه أعضاء الفريق التربوي من حلول واليات للتصدي للظاهرة واحلد منها .
  مهية الدراسة:أ

تندرج أمهية الدراسة احلالية من أمهية املوضوع يف حد ذاته، فالبحث يف إجياد الطرق 
 ألنذلك اتمع، التعليمية يفدفع حنو تطوير العملية ، والحل املشكلة عناهميواألساليب للحد من الظاهرة 
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 بوية من تالميذ وأساتذةاألسرة التر املدرسة سيؤدي إىل انصرافجدران  لالعنف داخالقضاء على 
على  خلق مدرسة تقوم،والتربية والتعليم يعطي جماال الزدهارمما إىل جتويد تلك العملية مسؤولني و

هو حتقيق  من التربية عامل حيترم اإلنسان وحقوقه، فاهلدف األساسي االعنف يعين يف اية املطاف خلق
  .النمو والتكاملواالزدهار

  حتديد املصطلحات: .4
يعرف قاموس العلوم اإلنسانية العنف بأنه فعل خشن (فظ)  violence:ريف العنف*تع

  .(CRESEL Françis et al)اآلخرين،  وإرغاميهدف إىل الضغط 
 العنف," أن احلرب هي فعل م أفعال POUSE SWTTZودائما حسب نفس املرجع يرى "

  .إلرادتنا لالمتثالدف إىل إجبار اخلصم 
العنف : ، يعرف العنف كمايلي1978) لسنة ROBERTرنسي املعاصر (بالنسبة للقاموس الف

أو بالفعل، القوة أو التهديد  باستعمالدون إرادته أنفه، على الفرد وإرغامه على العمل رغم  التأثرييعين 
    .Robert Paul, (1978) ، العمل الذي من خالله ميارس العنف

وتعين ينتهك أو يؤذي أو يغتصب وهو   violareوكلمة عنف مشتقة من الكلمة الالتينية 
استخدام الضغط أو القوة استخداما غري مشروع أو غري مطابق للقانون من شأنه التأثري على إرادة فرد 

  . )بدوي أمحد زكي(ما، 
ضرب واعتداء وسب  نويقصد بالعنف يف هذه الدراسة بأنه تلك السلوكات الغري مقبولة م

الضرر و .اخل اليت يقوم ا تالميذ املرحلة الثانوية دف إحلاق األذىوشتم وسخرية وختريب وتكسري..
  اجلسمي والنفسي واملادي باآلخرين.

  اإلطار النظري للدراسة:
   أشكال ومظاهر العنف: .1

ودرجات خمتلفة عندما تتوفر الظروف املناسبة لظهوره ولقد ذكر  بأشكاليظهر العنف 
)Balk 1995العنف السرقة، هورا بني املراهقني يف الدول الغري صناعية هي ) أن أكثر أشكال العنف ظ

 . ,Balk Rokeach )1995(، املمتلكات وتدمريغري املناسبة النشاطات املرتبطة باجلنس  ظاأللفااجلسدي 

  ذلك يشري إىل أن العنف يظهر يف اإلشكال التالية:
اة أو بدوا ومن أمثلة ذلك *عنف جسدي :ويبدو يف اعتداء باجلسم على اآلخرين باستخدام أد

  الضرب والدفع
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  *عنف معنوي:ميارس فيه سلوك يرمي إىل حتقري الغري واستفزازهم والسخرية منهم. 
*عنف لفظي:وهو الذي يقف عند حد الكالم ومن أمثلة ذلك السب والشتم والتهديد وإطالق 

  الصفات غري املناسبة 
  ق واإلتالف واخلدش للممتلكات. *عنف مادي: ويتمثل يف التكسري والتدمري احلر

  وسائط التربية ومسؤولياا عن تفشي ظاهرة العنف: .2
االكتظاظ وافتقاد األساتذة لتكوين خاص يف علم النفس التربوي واستقالة األولياء من مهمة 
متابعة أبنائهم وقوانني جمحفة يف حق أحد األطراف املتورطة أو حبق ضحية العنف املسجل يف الوسط 

التالميذ،  ءرئيس مجعية أولياحسب املستجوبني يف هذا االستطالع (درسي.. هي عناصر مشكلة، امل
''خلطة متفجرة''، أضحت دد املنظومة التربوية يف  نفساين)و أستاذ تعليم ثانوي، مستشار تربية

اكل أعمق، اجلزائر، إذا مل تسارع السلطات الوصية إىل معاجلة هذه الظاهرة اليت ختفي يف باطنها مش
 .)2011(، أمال ياحي، وهي غياب احلوار وغلبة الظروف االجتماعية واالقتصادية على القيم التربوية

يف انتشار ظاهرة  ةفهذا معناه أن أصابع االام تشري إىل األسرة واملدرسة كأوىل وسائط التربية  املتسبب
ظاهرة العنف داخل املدارس، حيث أنه  أن ننكر مدى إسهام وسائط التربية يف تفشي االعنف فال ميكنن

تربية وإرشاد األبناء يربز إىل  الفعال يفو تتخلى فيه هذه األخرية عن دورها املثايل وبالقدر الذي تقصر أ
وستتفاقم األوضاع وتزيد  السطح اجلانب السليب واملتمثل يف عديد املشكالت والعنف واحد منها.

خرى خاصة منها وسائل اإلعالم  والشارع من خالل مجاعة الطني بلة مع تأثري باقي الوسائط األ
  األقران.

  اإلطار املنهجي للدراسة:
  املنهج املستخدم: .1

لكل دراسة علمية أسس علمية ومنهجية يبين عليها الباحث انطالقته يف عملية البحث  
فاملنهج يف البحث  والدراسة وتكون مبثابة املرشد الذي يوجهه حىت تتسم دراسته بالدقة واملوضوعية،

العلمي يعين جمموعة من القواعد واألسس اليت يتم وضعها من أجل الوصول إىل احلقيقة. عمار بوحوش 
  .)1998(وآخرون، 

 وخيتلف منهج البحث باختالف املواضيع املدروسة، ويتطلب حبثنا احلايل وصفا كميا ملتغريي
 مما يستوجب إتباع املنهج الوصفييم الثانوي، دور املدرسة وظاهرة العنف من وجهة نظر أساتذة التعل

إىل ما يقترحه  لالتحليلي دف التوص على املنهج الوصفي تان اعتمدت الباحث التحليلي، وبالتايل فقد
  . األساتذة من آليات تتبعها املدرسة للتصدي لظاهرة العنف داخل املؤسسة الثانوية
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  عينة البحث:و جمتمع الدراسة .2
ثانوية  49أستاذ تعليم ثانوي موزعني على  2286سة:يتكون جمتمع الدراسة من *جمتمع الدرا

  .2010/2011يف بلديات والية قسنطينة للعام الدراسي 
من  %8.74أستاذا وأستاذة تعليم ثانوي أي بنسبة  200 *عينة الدراسة:بلغت عينة الدراسة

( إخراج من  عطريق االقترا نعشوائية ع جمتمع الدراسة موزعني على أربع ثانويات مت اختيارها بطريقة
اإلناء دون إرجاع) وقد صادف أن إحدى هذه الثانويات شهدت قبل اجناز حبثنا بفترة قصرية حالة 

  اعتداء أحد التالميذ على ناظرة املؤسسة بالضرب.
رتفاع معدالت انشار اختيارنا لدراسة العنف يف املرحلة الثانوية حتديدا نتيجة ال ءوقد جا

عنف بني التالميذ يف السنوات األخرية باملدارس الثانوية حسب ما توصلت إليه نتائج بعض الدراسات ال
 Auther( دراسةو (Furlong & Casas, 1997)،دراسة (Shaista et al., 1997)على غرار دراسة 

& Drolet 1999(.  
  حدود البحث: .3

  أساتذة التعليم الثانوي*البشرية:
  2010/2011راسية *الزمنية: السنة الد

  .والية قسنطينة: *اجلغرافية
  أداة البحث (تصميم استبيان): .4

لقد استخدمت الباحثتان لإلجابة عن تساؤالت الدراسة استبيان مكون من أربع أسئلة 
استفحاهلا باإلضافة إىل  ىمفتوحة مشلت التقصي عن مظاهر العنف السائدة داخل الثانوية، أسباا، ومد

  مناسبة للحد من الظاهرة.  اقتراح آليات
  الوسيلة اإلحصائية: .5

صنفت البيانات احملصل عليها من خالل الدراسة امليدانية يف جداول وحللت وفسرت وقد 
إحصائية. استخدمت النسب املئوية لتدعيم النتائج املتحصل وبالتايل استخدمت النسب املئوية كوسيلة 

   تائج البحث اعتمدنا كذلك على تقنية حتليل احملتوى.يف الشق الكمي، ومن اجل التعمق يف ن اهذ
  املعاجلة اإلحصائية ألسئلة االستبيان:اجلانب امليداين و

  الدراسة االستطالعية:  .1
مسحت الدراسة االستطالعية من معرفة جوانب املوضوع ميدانيا، وكانت نتيجتها أن مت 
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 10حيث وزع االستبيان يف شكله األويل على  ية.حتديد بدقة حماور االستبيان وإخراجه يف صورته النهائ
وبعد التعديل  ا، ترتيبهاألسئلة ةاملعاين، صياغملراجعة وضوح من عينة الدراسة،  مأساتذة مت استثناؤه

  .االستبيان يف صورته النهائية وتطبيقه على أفراد عينة الدراسة(باحلذف وتعديل الصياغة )مت التوصل إىل 
  يان: حساب ثبات االستب .2

االختبار وإعادة اخترنا طريقة ، من بني الطرق العديدة حلساب معامل ثبات االستبيان
أساتذة مت استثناؤهم  10أفراد العينة االستطالعية ىاالختبار،حيث مت توزع االختبار يف املرة األوىل عل

بعدها مت حساب من عينة الدراسة النهائية، وبعد أسبوعني أعيد نفس االختبار على نفس األفراد، و
ويعد مقدار داال  0.80ه وقد حصلنا على معامل ثبات قدر معامل االرتباط بريسون بني االختبارين، 

  على ثبات االختبار يسمح لنا باستعمال االستبيان يف دراستنا.
  حساب صدق االستبيان:  .3

وإال فقدت إىل جانب الثبات  يعترب الصدق شرطا ضروريا ينبغي توافره  يف أداة القياس 
قيمتها كوسيلة لقياس ما وضع لقياسه وقد اختذنا من بني أنواع الصدق صدق احملتوى األكثر صالحية 
لالستعمال خاصة فيما يتعلق، بالتعرف على مدى متثيل بنود االستبيان حملتوى موضوع القياس قامت 

هدفة يف القياس من خالل بالتأكد من مدى توافق ومالءمة بنود االستبيان للمحاور املستتان الباحث
وعلى اثر أرائهم من قسم العلوم االجتماعية ختصص علوم تربوية، ةأساتذعرضها على ست حمكمني 

وللتأكد من مصداقية املواقف التحكمية بني احملكمني فقد مت قد مت حساب  قمنا بالتعديالت املقترحة.
   وفق املعادلة التالية:   Bélackباستعمال قانون بيالك %80نسبة االتفاق اليت جتاوزت 
  X 100االتفاقات / االتفاقات+ االختالفات  =نسبة االتفاق

فبناء على نسبة اتفاق آراء احملكمني العالية يكون االستبيان صادقا من حيث احملتوى أو صدق 
  احملكمني.

  عرض أهم النتائج ومناقشتها:
 يداين هلذه الدراسة.سنحاول عرض أهم النتائج اليت حصلنا عليها من اجلانب امل

  ما مظاهر العنف السائدة داخل املؤسسة التربوية الثانوية؟ نتائج الدراسة اخلاصة بالتساؤل األول:*
تظهر النتائج املعروضة يف الرسم البياين من خالل التكرارات أن أكثر مظاهر العنف السائدة 

شجارات ينب التالميذ أو االعتداء التعليم الثانوي هي العنف اجلسدي واملمثل يف ال تداخل مؤسسا
من إمجايل  إجابات أفراد %85بالضرب على أفراد املؤسسة من أساتذة وإداريني وعمال وذلك بنسبة 
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ويأيت يف املرتبة %40فالعنف املادي بنسبة  %55العينة الدين مشلتهم الدراسة ويله العنف اللفظي بنسبة
  %15األخرية العنف املعوي بنسبة 

الكمية مكنتنا من الوقوف الفعلي على الظاهرة مما ينب أن تالميذنا مييلون  جتائإن هذه الن
ملمارسة العنف يف أقصى أشكاله من خالل الضرب والسب والتكسري.الذي خيلف األثر الواضح 
وبالتايل يشبع ما بداخلهم، وقد يفسر ضعف نسبة العنف املعنوي حسب هذه النتائج إىل صعوبة إثباته 

  .ىشكال العنف األخرعلى عكس أ
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الرسم البیاني رقم (1)مظاھر العنف السائدة داخل المؤسسة التربویة الثانویة

  
  :الثاينبالتساؤل  الدراسة اخلاصةنتائج *

  ما مدى استفحال وانتشار الظاهرة داخل املؤسسة التربوية الثانوية؟
الذين مشلتهم  ة) واليت تبني حكم أفراد العينة األساتذ2قراءتنا ملعطيات الرسم البياين رقم (
 %75واملتمثلة يف نسبة  ةتبني أن غالبية األساتذ ولقد االدراسة على مدى استفحال الظاهرة وتفاقمه

وان كانت معتربة فتبقى %25يقرون بشده استفحال الظاهرة، يف حني أن النسبة املتبقية واملقدرة بـ 
مل جتب عن السؤال بشكل واضح، وهو ما يوحي برداءة الوضع مما  ضئيلة مقارنة مع النسب األوىل

ال يف اختاذ اإلجراءات الالزمة والبحث يف احللول من اجل يستدعي  دق ناقوس اخلطر  واالستعج
  التصدي هلا.  
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الرسم البیاني رقم (2)مدى تفاقم واستفحال الظاھرة

  
  :الثالثنتائج الدراسة  اخلاصة بالتساؤل *

  ما هي أسباب ظاهرة العنف داخل املؤسسة التربوية الثانوية؟
)وصفا لألسباب املسامهة يف تواجد ظاهرة العنف دال مؤسسات 3( يقدم الرسم البياين رقم

وتليها %90حازت األسرة على حصة األسد من حيث املسامهة ف يذلك بنسبة  دثانوي وقالتعليم ال
ويف  %30مث الشارع ممثل يف مجاعة األقران بنسبة بلغت%70املدرسة بفارق بسيط يف املرتبة الثانية بنسبة 

األمر ولعل التركيز على املدرسة واألسرة كسببني رئيسيني يوصف ب%20األخري وسائل اإلعالم بنسبة 
باألسرة،كالفقر وسوء امللبس يولد احلقد، يترجم إىل السلوك  ةتوفر مجلة من العوامل احمليط املعقول ألن 

العنيف مىت توفرت الفرصة إىل ذلك،إىل جانب الصراعات وكثرة املشاكل داخل األسرة،وعدم توفر 
تصادي املتدين لألسرة مما جيعل جو مناسب لألبناء ميكنهم من النمو واالرتقاء الطبيعي،وكذا الوضع االق

،إضافة إىل متلص األسرة من االبن يف عوز دائم خاصة إذا ما رأى أقرانه ينعمون بالعيش والرفاهية الفائقة
أفقدها التحكم واستسالمها لضغوطات اتمع،   شوإمهاهلا ألبنائها وركضها وراء لقمة العي ةاملسؤولي

احتواء العنف الصادر عن أبنائها سواء جتاه زمالئهم يف  يف زمام األمور وأضحت غري قادرة على
لتزيد من تشبع املناخ بعناصر متهد للعنف وتدفع أما فيما خيص املدرسة فتأيت  املدارس أو مع األساتذة''.

 إليه،ومن ذلك كثافة الربامج التربوية وعدم بنائها على أسس تراعي امليول والرغبات مما يؤدي إىل
الفشل املدرسي الذي يهز شخصية الفرد وتفقد اتزاا خاصة إذا ما التحصيلي و اخنفاض املستوى
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أضيفت إليها العالقات الرديئة بني اإلطار التربوي والتالميذ،النامجة عن أساليب االتصال العمودية 
ى التسلطية واجلامدة،وضعف التأطري وعدم توفر فضاءات مناسبة ملمارسة اهلوايات املفضلة املساعدة عل

أما فيما  إثبات الذات .كل هذا الفراغ يدفع بالتلميذ إىل ممارسة العنف كوسيلة للتعبري عن الرفض.
خيص عامال الشارع واإلعالم فتأثريمها وحتصيل حاصل يف غياب أو التقصري من جانب األسرة 

  واملدرسة.

90%

70%

30%

20%

0%
10%

20%
30%
40%

50%
60%
70%

80%
90%

األسرة المدرسة  الشارع وسائل االعالم

الرسم البیاني رقم (3) أسباب العنف داخل مؤسسات التعلیم الثانوي من وجھة 
نظر األساتذة

  
  
  ة للتصدي ومواجهة الظاهرة؟ما األساليب أو اآلليات املتبع:عبالتساؤل الراب الدراسة اخلاصةنتائج *

لإلجابة عن هذا التساؤل مت مجع مقترحات األساتذة كحلول للمواجهة الظاهرة واحلد منـها  
  حسب تكراراا ونسبها املئوية

يتضح من مناقشة اجلدول أدناه رؤية أفراد العينة يف التصدي لظاهرة العنف جاءت وركزت 
من حيث العالقة،  وإعادة النظر يف بعض القوانني  اليت  جمملها  على دور كل من األسرة واملدرسة يف

كان هلا األثر الواضح يف بروز الظاهرة حيث حازتا على أكرب النسب واملقدرة على التوايل 
ما جاء يف حمور األسباب، كما أشارت الغالبية واملتمثلة  ىوقد كان ذلك متوقعا بناء عل %80،%95بـ

لنفسي الغائب احلاضر داخل املؤسسات التربوية الحتواء هذه الظاهرة إىل ضرورة التكفل ا% 75يف نسبة
من املستجوبني أن إدراج املدرسة  %60والرياضية والترفيهية حيث يرى ةإضافة لعامل األنشطة الثقافي



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

  196

ملثل هذه األنشطة يعد فضاء يشغل التلميذ ويستغل فيه طاقته اليت من شأا أن تفرغ يف السلوكات الغري 
  ة.مرغوب

  ):يوضح مقترحات أساتذة التعليم الثانوي كآليات للتصدي لظاهرة العنف1(مجدول رق
  %  ت  اآلليات املقترحة للتصدي للظاهرة

%95 190  توطيد العالقة بني األسرة واملدرسة من خالل فرض املتابعة املستمرة لألبناء  

،الفصل النهائي، إجبارية التوجـه للتكـوين   إعادة النظر يف بعض القوانني(معايري النجاح، العقوبات الرادعة
%80 160  املهين لذوي املستوى املنخفض وحرمام من إعادة السنة)  

حل مشكلة االكتظاظ، وتوزيع التالميذ ذوي امليول للعنف على الصفوف،وتكليفهم مبهام تربوية داخـل  
%70 140  املؤسسة  

%75 150  التكفل النفسي اجلدي هلذه الفئة من التالميذ  

%60 120    ةإدراج أنشطة ترفيهية وال صفي  

%50 100  احلرص على بناء عالقة طيبة بني األستاذ والتلميذ  

%40 80  إعادة النظر يف احلجم الساعي، كثافة الدروس واملواد، طريقة االمتحانات  

%10 20  إنشاء أقسام خاصة للنخبة من التالميذ  

  اخلامتة:
اسة مؤشر آخر يؤكد أن العنف داخل املدارس مشكل عويص يف اخلتام فان نتائج هذه الدر

يستحق الوقوف عنده ووضعه حتت اهر الن وجوده يدل على خلل اجتماعي  يهدد مستقبل اتمع 
  ويدفعه للمجهول. 

وتقودنا نتائج الدراسة إىل استخالص أهم اآلليات اليت تعترب من أجنع السبل إليقاف زحف 
العمل بني كل من األسرة واملدرسة  وعدم الفصل بينهما بكل صرامة وجدية  هذه املعظلة وهي تكامل

جناح أي خمطط تضعه السلطات ملواجهة العنف املدرسي، إذا مل يشارك فيه األولياء  االستحالة إذ  من 
   .واألساتذة

 إضافة إىل ذلك االلتفات وبقوة  للتكفل النفسي داخل املؤسسات الن دراستنا امليدانية هذه
أثبتت الغياب الشبه كلي هلذا اجلانب إما بسبب انشغال القائمني ذا الدور مبهام أخرى حتول دون 
قيامهم  بالتكفل النفسي، أو عزوف التالميذ حيث يرون يف ذلك مبعث للسخرية واالستهزاء وسط 

  زمالئهم.  
أجل إنقاذ األعداد اهلائلة من كما أن نتائج هذه الدراسة تدفعنا للتفكري اجلدي والتدخل االستعجايل من 

  تالميذنا من براثن العنف وجعلهم الطاقة املستقبلية الفاعلة للمجتمع. 
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