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" Résumé : 
 Le phenomene de la violence en milieu scolaire est apparu dans tous les niveaux et dans les 
lycée en particulier, par l’exercice de la violence sous toutes ses formes , violence verbale , pyisique et 
symbolique et la destruction des biens de l’établissement , ce qui entrave la fonction et le rôle 
éducatif de l’école . dans cette étude , qui vise a révéler les causes de la violence dans le milieu 
scolaire et sa relation avec la socialisation , a travers l’étude du terrain menée au lycée bendjamaa 
mohamed ain tarik relizane , sur un echantillan aléatoire de (200)élèves de différents niveaux , en 
utilisant un outil de questionnaire avec les élèves et l’entretien avec le personnel administratif , les 
résultas de cette edude ont montre que la prévalence du phenomen de la violence dans les écoles 
remonte a la violence verbale et symbolique pose a l’élève par l’ administration et les professeurs et 
les élèves entre eux-mêmes ‘ en plus de l’absence de suivi familial a leurs enfants scolarises ‘ a cause 
des problèmes  socio-économiques ce qui augmente la pression sur le personnel administratif et 
éducatif qui pote la peine de les l’éducation sans communiquer avec les parents ‘ afin de réduire le 
phénomène de la violence a l’école .    

  
Mots clés                  violence – violence scolaire – ecole – famille – socialisation  

« Title »violence en milieu scolaire et sa relation avec la socialisation   
 Abstract : 
 It appeared that phenomenon of violence in schools was particularly in secondary education 
,through the exercise of violence in all its forms , verbal abuse ,physical , symbolique , destruction , 
and goods within the educational institution , which hinders the function of the school and the 
education and scholar’s role . it came to this study, which education through field study state 
bendjamaa Mohamed ain tarik ,relizane ,on a random sample about (200) students of different levels, 
using a questionnaire tool with students and interview with administrative staff of the institution’s 
guide ,and the results of the study showed that the prevalence of the phenomenon of violence in 
schools up to verbal and symbolique violence posed the students by teachers in additions to look of 
family monitoring their children attend administration and teachers who are punished for education , 
without communicating with the parents to reduce the phenomenon of violence in schools . 
 Key words  violence – violence in schools – schools – socialization  . 
  

. العنف فً الوسط المدرسً و عالقته بالتنشئة األسرٌة  " العنوان "
 

 الملخص: 

اله  ــبرزت ظاهرة العنؾ فً الوسط المدرسً بشكل كبٌر خاصة فً مرحلة التعلٌم الثانوي ، من خالل ممارسة العنؾ بمختلؾ أشك

ٌة ، مما ٌعٌق وظٌفة المدرسة و المتمثلة فً الدور العنؾ اللفظً و الجسدي و الرمزي ، و تخرٌب الممتلكات داخل المإسسة التربو

التربوي و التعلٌمً للمتمدرسٌن . جاءت هذه الدراسة التً تهدؾ إلى الكشؾ عن أسباب العنؾ فً الوسط المدرسً و عالقته 

ــزان على عٌنة عشوائٌة بالتنشئة األسرٌة ، من خالل الدراسة المٌدانٌة التً أجرٌت بثانوٌة بن جامعة محمد عٌن طارق بوالٌة ؼلٌـ

( تلمٌذ من مختلؾ المستوٌات ، باستخدام أداة االستبانة مع التالمٌذ و دلٌل المقابلة مع الطاقم االداري للمإسسة ، و  022قدرت ) 

من قبل  عرض له التلمٌذـــبٌنت نتائج الدراسة أن تفشً ظاهرة العنؾ فً الوسط المدرسً تعود إلى العنؾ اللفظً و الرمزي الذي ٌت

االدارة و األستاذ و زمٌله التلمٌذ ، باالضافة إلى عدم متابعة األسرة ألبنائها المتمدرسٌن بشكل منتظم نظرا لما تعانٌه األسرة من 

مشاكل إجتماعٌة و إقتصادٌة ، مما ٌزٌد الضؽط على االدارة و األساتذة الذٌن ٌتحملون عنـاء التربٌة و التعلٌم دون التواصل مع 

 ٌاء من أجل الحد من ظاهرة العنؾ فً الوسط المدرسً . األول

                             المدرسة .         -التنشئة األسرٌة    –العنف المدرسً  -كلمات مفتاحٌة :       العنف    



 المقدمة : 

برزت ظاهرة العنؾ فً المجتمع الجزابري بشكل عام و بمإسسات التنشبة االجتماعٌة 

، و نظرا لتمٌز هذه الظاهرة بسرعة االنتشار نتٌجة ل خاص كالمدرسة و األسرة بشك

تداخل عدة عوامل إجتماعٌة و نفسٌة ، ما تطلب إتخاذ مجموعة من االجراءات و التفكٌر 

فً مواجهة هذه الظاهرة عبر مختلؾ فروع  مإسسات الدولة كالمدرسة و المسجد 

ؾ تخصصاته ، و بما أن المدرسة و األسرة والجامعات و عبر وسابل االعبلم بمختل

ٌعتبران المسإول األول و العنصر الفعال ، فً بناء شخصٌة الفرد و توجٌهه نحو السلوك 

السوي و االمتثال للضوابط االجتماعٌة المتعارؾ علٌها خاصة خبلل مساره الدراسً من 

ها و بٌن الحٌاة داخل أجل القدرة على مواكبة متطلبات المرحلة الدراسٌة و التوفٌق بٌن

األسرة ، أما عند إختبلل هذه الضوابط لدى التلمٌذ فإن إحساسه بالتهمٌش من طرؾ االدارة 

و المدرسة ،  قد ٌنعكس ذلك سلبا على مساره الدراسً من خبلل إنتهاجه السلوك العنٌؾ ، 

و ٌتمرد عن أو أنه ٌلجؤ إلى العنؾ كوسٌلة للتعبٌر عن رفضه للتمٌٌز بٌنه و بٌن زمبلبه 

القوانٌن الداخلٌة للمإسسة التربوٌة ، إال أن تزاٌد هذه الظاهرة داخل المإسسات التربٌة 

بصفة عامة و الثانوٌات بصفة خاصة قد ٌعٌق التلمٌذ عن إكتساب التربٌة و المعرفة العلمٌة 

حتى  بطرٌقة منتظمة و قد ٌنعكس سلبا على مسٌرته التعلٌمٌة مما  قد ٌإدي به إلى التمرد

على أسرته و على الضوابط االجتماعٌة ، األمر الذي قد ٌإدي به إلى السلوك االجرامً و 

حتى إرتكاب الجرٌمة ، إال أن العوامل التً تساهم فً هذا الفعل تتعقد و تتشابك فٌما بٌنها، 

مما ٌزٌد من صعوبة تحلٌل الظاهرة ، فٌمكن أن تكون للبٌبة المدرسٌة دور فً إنتشار هذه 

لظاهرة  بإعتبارها فضاء إجتماعً ٌتفاعل فٌه مجموعة من الفاعلٌن االجتماعٌٌن ، كما  ا

ٌمكن أن تكون لؤلسرة دورها فً تفشً هذه الظاهرة بإعتبارها الخلٌة األولى التً تنطلق 

منها التربٌة عبر ؼرس القٌم و العادات للطفل منذ الصؽر. إال أن الواقع الٌومً داخل 

ٌة عامة و الثانوٌات خاصة ، أصبح العنؾ هو السمة الوحٌدة التً تمٌز المإسسات التربو

أؼلب العبلقات سواء بٌن األساتذة و التبلمٌذ أو االدارة و التبلمٌذ ما أصبح ٌهدد العملٌة 

 أ



التربوٌة داخل المدرسة و العبلقة بٌنها و بٌن األسرة  ، هذه األخٌرة التً تعانً من 

المتمثلة فً مجموعة من المتؽٌرات كتدنً المستوى  ضؽوطات الحٌاة الٌومٌة ، و

االقتصادي لؤلسرة و إشثؽال األولٌاء بالعمل من أجل توفٌر ضرورٌات الحٌاة ، ما أدى 

األبناء ،  تبتراجع دور األسرة عن الوظٌفة األسـاسٌة و هً التربٌة و المراهقة لسلوكٌا

 من المدرسة ، فقد ٌنفرد بقرارات حتى ٌجد التلمٌذ نفسه دون مرافقة ال من األسرة و ال

تإدي إلى انتهاج العنؾ كوسٌلة وحٌدة من أجل التخلص من الضؽوطات النفسٌة داخل 

المدرسة أو خارجها ، من خبلل كل هذا ٌبرز مفهوم  العنؾ الذي ٌإطر مجموعة من 

نه سٌإدي السلوكات الؽٌر وظٌفٌة و التً ال تتناسق مع طبٌعة المجتمع و التنشبة األسرٌة أل

بالتلمٌذ إلى مباشرة إلى االنحراؾ و إختراق القواعد العامة للمدرسة و األسرة و باقً 

مإسسات التنشبة االجتماعٌة ، باالضافة إلى عدم مطابقة المناهج الدراسٌة الحالٌة و عدم 

التنوع الفكري و االقتصادي و حرٌة التعبٌر و االستعمال  تكٌفها مع واقع جدٌد تطؽى علٌه

المفرط لوسابل االتصال الحدٌثة كاالنترنت ما أثار الكثٌر من النقاشات التً أدت إلى بروز 

الكثٌر من التفسٌرات التً تهدؾ إلى الوقوؾ على األسباب من أجل المساهمة فً الحد من 

 ظاهرة العنؾ داخل الوسط المدرسً .

ه داخل الوسط المدرسً و حاولنا من خبلل هذه الدراسة معرفة أسباب العنؾ و كٌفٌة تشكل

منها االطار المنهجً و  الفصل األولعبلقته بالتنشبة األسرٌة ، فً ثبلثة فصول ، ٌحتوي 

المفاهٌمً  للعنؾ المدرسً و التنشبة األسرٌة ، و الذي تم فٌه تحدٌد االشكالٌة العامة ، 

افها ، ثم وصٌاؼة أربع  فرضٌات ، متناولٌن فً ذلك أهمٌة موضوع هذه الدراسة و أهد

تحدٌد مجموعة من المفاهٌم التً لها عبلقة بالموضوع ثم التعرٌؾ بمنهجٌة البحث المعتمدة 

ثم التطرق إلى أهم الدراسات السابقة التً تناولت ظاهرة العنؾ المدرسً و عبلقته بالتنشبة 

قنا أدمجنا فٌه االطار النظري ضمن االطار المٌدانً و الذي تطر الفصل الثانًاألسرٌة ، 

فٌه إلى العنؾ المدرسً أسبابه و تداعٌاته ، ثم قمنا بدراسة عنصر آخر بعنوان االعبلم و 

دوره فً نشر العنؾ المدرسً ، ثم العنؾ و حالة البلتكٌؾ مع الوسط المدرسً ، بعدها 

 ب



 للفصل الثالثالضبط االجتماعً بٌن الفاعلٌة و التقلٌد ، ثم إنتقلنا بالدراسة و التحلٌل 

التنشبة األسرٌة و الذي ركزنا فٌه على العبلقات االجتماعٌة األسرٌة ، ثم التنشبة الخاص ب

االجتماعٌة و العبلقات األسرٌة المتؽٌرة ، بعدها تناولنا بالدراسة و التحلٌل للسلطة و التسلط 

 داخل األسرة الجزابرٌة .

ها فً دراسات بعدها خصصنا الجزء األخٌر لعرض نتابج الدراسة ، بؽرض االستفادة من 

مستقبلٌة تصب فً مساعدة التلمٌذ إجتماعٌا و نفسٌا من أجل االنسجام مع النمط التربوي 

العام و تحقٌق األهداؾ العامة لؤلسرة ، بمحاولة خلق آلٌات من شؤنه إبعاد التلمٌذ عن 

العنؾ و الطرق الإدٌة إلٌه بفتح قنوات الحوار و مرافقة هذا التلمٌذ داخل المدرسة من 

 طرؾ األساتذة و االدارة و داخل أسرته من طبلؾ أفراد األسرة ككل .

 و فً األخٌر دونا خاتمة عامة ، قابمة المراجع ، ثم بعدها قابمة المبلحق .
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 الفصل األول

 مقدمة : .1

إن العنؾ ظاهرة إجتماعٌة برزت بشكل الفت لئلنتباه فً السنوات األخٌرة بالجزابر عبر 

العنؾ من ٌوم  هامختلؾ مإسسات التنشبة االجتماعٌة و خاصة المدرسة التً تزاٌد فٌ

، حتى أصبح ٌشكل أنماطا من األدوار داخل المجتمع و أسس لعبلقات اجتماعٌة  آلخر

زادت من التباٌن بٌن مختلؾ فبات المجتمع ، ما أدى بمختلؾ الهٌبات المتخصصة فً 

هذا المجال تقدٌم تفسٌرات علمٌة لهذه الظاهرة من خبلل واقع المجتمع الجزابري الثقافً 

تماعً الذي ٌتمٌز به هذا المجتمع عن باقً المجتمعات و االقتصادي و السٌاسً و االج

فهناك من ٌحدد العنؾ على أنه الممارسات التربوٌة لؤلستاذ أو االدارة داخل  األخرى ،

المدرسة ، كما ٌذهب آخرون إلى توسٌع مجال العنؾ الممارس إلى خارج المدرسة 

تقوم به المدرسة هو ؼرس  و بما أن الدور الوظٌفً الذي ٌفترض أن كاألسرة و الرفاق ،

القٌم و األخبلق النبٌلة فً أبناء المجتمع زٌادة على الدور التربوي و التعلٌمً الذي ٌحقق 

 التكافا فً الفرص داخل المدرسة و التطور و الرقً لكل مجتمع   .

" إن المعاهد الثقافٌة و المإسسات التربوٌة هً العمود الفقري الذي تقوم علٌه حضارة 

ا ، و قد أقٌمت المدرسة تلبٌة لحاجة لنا ، علٌنا أن نستجٌب لها نلبٌها بشكل دائم و بلد م

منظم ، فال ندع استجابتنا هذه للصدفة أو أمرا مشكوكا فٌه " 
1
  . 

 . تحدٌد االشكالٌة 2 

إن الواقع المعاش فً ٌومٌات المجتمع الجزابري ؼٌر ذلك تماما ، لما ٌمارس علٌه من 

المدرسة متخذا أشكاال و أسالٌب مختلفة ، ما أدى بتنامً ظاهرة  عنؾ داخل و خارج

العنؾ داخل الوسط المدرسً بمختلؾ مراحله االبتدابً ، المتوسط و الثانوي ، ٌمكن أن 
                                                             

1
 . 91، ص  1995يحًذ ػجذ انشحٍى ػذط ، والؼُب انزشثىي إنى أٌٍ ، ػبنى انكزت ، انمبهشح ،  -

  



ٌمارس هذا العنؾ من األستاذ على التلمٌذ ، كما ٌمكن أن ٌكون من التلمٌذ على األستاذ ، 

لمجتمع الجزابري بصفة عامة و على المدرسة هذه الظاهرة التً تعتبر دخٌلة على ا

الجزابرٌة بصفة خاصة ما حتم على المجتمع الجزابري اٌجاد حلول و تفسٌرات لهذه 

الظاهرة خاصة خبلل العشرٌة السوداء التً أثرت و ساهمت بشكل كبٌر فً تنامً 

تعددت ظاهرة العنؾ داخل المدرسة الجزابرٌة و خاصة فً مرحلة التعلٌم الثانوي كما 

أنماط هذا العنؾ من عنؾ لفظً و جسدي و معنوي ، هذا العنؾ الذي ٌظهر على شكل 

تهدٌد أو استخدام للقوة عن قصد بهدؾ إحداث األذى و الضرر الجسدي و النفسً لآلخر 

، سواء كان العنؾ من األستاذ إلى التلمٌذ أو من التلمٌذ إلى األستاذ أو من التلمٌذ إلى 

جعل هذه الظاهرة تؤخذ أبعادا خطٌرة تتسم بالتعقٌد و التشابك .أي ٌجب  زمٌله التلمٌذ ما

 أن نراعً جمٌع األبعاد و الدالالت التً تؤخذها هذه الظاهرة .

" إن العنؾ عند الشباب هو ظاهرة إجتماعٌة كاملة ، مع العلم أنها فعل إجتماعً أٌن 

أكثر منفصلٌن عن بعضهما ٌفرض تحلٌلها معرفة العالقات التً توجد بٌن عنصرٌن أو 

البعض بقدر محكم " 
2
 . 

هذا ما ٌإكد حقٌقة عدم دراسة ظاهرة العنؾ المدرسً من وجهة أحادٌة داخل المدرسة 

فقط دون ربطها بباقً مإسسات التنشبة االجتماعٌة على ؼرار المسجد ، و كذلك الملعب 

ب دورا محورٌا فً كفضاء ٌجمع مختلؾ شرابح المجتمع ، و كذالك األسرة  التً تلع

تشكٌل السلوك العنٌؾ بالمدرسة ، باعتبار أن األسرة هً الخلٌة األولى التً ٌنشؤ فٌها 

الفرد و التً ٌرى من خبللها و ٌكتشؾ المجتمع الذي ٌعٌش فٌه ، لهذا حاولنا من خبلل 

هذا البحث دراسة أسباب العنؾ فً الوسط المدرسً و عبلقته باألسرة ، خبلل مرحلة 

لٌم الثانوي ، و بما أن التحوالت التً ٌشهدها العالم الحدٌث فً مختلؾ المٌادٌن أدت التع

إلى تؽٌرات فً الحٌاة االجتماعٌة و الممارسة الٌومٌة لؤلفراد و الجماعات ، و الذي مس 

بشكل مباشر األسرة التً تقلص دورها التربوي المتعلق بالتنشبة و المتابعة ، بالنظر إلى 
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 - Michel Maffesoli , Essais sur la violence , banale et fondatrice , librarie des meridiens , 1984 , p47 . 



لوماتً عبر وسابل التكنولوجٌا الحدٌثة ، و الدور الذي أصبحت تلعبه هذه التدفق المع

األخٌرة فً تكوٌن و تشكٌل و صقل شخصٌة الفرد و تحدٌد مجموعة العبلقات 

االجتماعٌة بٌن مختلؾ شرابح المجتمع ، كل ذلك أسس لفتح المجال واسعا لؽٌاب الرقابة 

رة العنؾ بشكــــل عام و العنؾ سواء داخل األسرة أو المدرسة ، و أصبحت ظاه

المدرسً بشكل خاص فً تنامً مستمر ، ما زاد من تعقٌد هذه الظاهرة هو التعرٌفات 

 المختلفة و المتباٌنة التً ٌحاول كل باحث التركٌز علٌها مثل .

"  فإن للعنؾ المدرسً تعرٌفاته على أنه نمط من السلوك ٌتسم بالعدوانٌة ٌصدر من  

من الطالب ضد طالب آخر أو مدرس و ٌتسبب فً إحداث أضرار  طالب أو مجموعة

مادٌة أو جسمٌة أو نفسٌة أو اجتماعٌة و ٌتضمن هذا العنؾ الهجوم و االعتداء 

الجسمً و اللفظً و العراك بٌن الطالب و التهدٌد و المطاردة و المشاؼبة و االعتداء 

على ممتلكات المإسسة و الطالب " 
3
  . 

فضاء اجتماعً ٌستقبل كل أطٌاؾ و طبقات المجتمع ، ما أدى ببروز  وبما أن المدرسة

نوع من الصراع داخل المدرسة بٌن مختلؾ الفاعلٌن االجتماعٌٌن داخل هذا الصرح 

التربوي و التعلٌمً ، و المتمثل فً عدم تكافا الفرص من الناحٌة العلمٌة أو المادٌة ، ما 

المإسسة التربوٌة عن طرٌق ممارسة العنؾ  ٌإدي بالتلمٌذ إلى تفرٌػ مكبوتاته داخل

بمختلؾ أشكاله ، لذا سنحاول مقاربة ظاهرة العنؾ فً الوسط المدرسً نظرٌا و مٌدانٌا 

 بطرح السإال السوسٌولوجً التالً : 

 كٌؾ ٌتشكل العنؾ داخل المإسسة التربوٌة ، وهل للتنشئة األسرٌة دور فً هذا التشكٌل؟

اب ظاهرة العنؾ المدرسً وجب التعرؾ على المدرسة بكل و أسب كٌفٌةو للوقوؾ على 

مكوناتها و الفاعلٌن التربوٌٌن المنتمٌن إلٌها من أساتذة و تبلمٌذ و إدارٌٌن و عمال من جهة 

أخرى و البحث عن عبلقة هذه المإسسة التعلٌمٌة باألسرة التً تقوم بترسٌخ القٌم و العادات 
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     84، ص  2007انؼظٍى حغٍٍ ، عٍكىنىعٍخ انؼُف انؼبئهً و انًذسعً ، داس انغبيؼخ  انغذٌذح ،  - 



لٌتها فً توجٌه الفرد . هذا ما ٌجعلنا نطرح مجموعة لدى الطفل فً مراحله األولى و مسإو

 من التساإالت الفرعٌة التً تساعد على تحلٌل هذه الظاهرة و تتمثل فً :

ـ هل لطبٌعة شبكة العبلقات األسرٌة دور فً تشكٌل العنؾ داخل المدرسة ؟. ـ ما مدى 

 لمدرسة ؟.مساهمة التؽٌرات الوظٌفٌة لؤلسرة الجزابرٌة فً تشكل العنؾ داخل ا

 ـ ما طبٌعة العبلقة بٌن المدرسة و األسرة فً ظل تنامً ظاهرة العنؾ المدرسً؟.

 . فروض الدراسة : 3

ـ إن تزاٌد ظاهرة العنؾ داخل الوسط المدرسً قد ٌكون سببها التباٌن فً معاملة االدارة و 

 األستاذ للتلمٌذ  خاصة بٌن الجنسٌن .

رات ذات الصلة بالمجال التربوي ، و إعتماد النزعة ـ عدم إشراك الطبلب فً إتخاذ القرا

 التسلطٌة فً األسالٌب اإلدارٌة قد ٌزٌد من استفحال ظاهرة العنؾ  .

 ـ إن اإلختبلل فً وظٌفة األسرة التربوٌة قد ٌإدي إلى العنؾ داخل المدرسة .

     درسً .ـ قد ٌكون للعوامل اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة ، دور فً تزاٌد العنؾ بالوسط الم

 أهمٌة الدراسة : .4

تكمن أهمٌة الدراسة السوسٌولوجٌة لظاهرة العنؾ فً الوسط المدرسً فً الوقوؾ على 

األسباب الربٌسٌة للعنؾ الذي أصبح ٌتفاقم من ٌوم آلخر داخل المدرسة و خاصة فً 

فٌة مرحلة التعلٌم الثانوي ، حتى أصبح الهاجس الوحٌد لكل الفاعلٌن داخل المدرسة هو كٌ

التخلص أو التقلٌص من هذه الظاهرة ، فً ظل ؼٌاب الدور التربوي و التوجٌهً لؤلسرة 

التً ٌبدوا أنها تنسحب تدرٌجٌا من وظٌفتها األساسٌة بإعتبارها المإسسة األولى التً ٌتلقى 

 فٌها الفرد القٌم و األخبلق و المبادئ االجتماعٌة السلٌمة ، ما زاد من تعقٌد هذه الظاهرة هو

الحدٌثة التً زادت من تطور أسالٌب العنؾ  ةتزامن انتشارها مع التطورات التكنولوجٌ



المدرسً ، لذا نسعى من خبلل هذه الدراسة إلى رصد و معرفة األسباب الكامنة وراء 

 تشكٌل ظاهرة العنؾ داخل الوسط المدرسً و عبلقته بالدور التربوي لؤلسرة .

 أهداؾ الدراسة : .5

ة إلى معرفة أسباب العنؾ فً الوسط المدرسً فً مرحلة التعلٌم الثانوي تهدؾ هذه الدراس

، بإعتبار هذه المرحلة تتزامن مع مرحلة عمرٌة هامة و تتمثل فً المراهقة لتبلمٌذ التعلٌم 

الثانوي ، التً تعقد من تؤقلم و تكٌؾ التلمٌذ مع مجموعة الضوابط القانونٌة التً تسٌر 

مثلة فً االنضباط و المواظبة ، و تفاعل التلمٌذ مع محٌطه المإسسة التربوٌة و المت

المدرسً و مع أسرته التً أصبحت تعانً من مشاكل إجتماعٌة و إقتصادٌة ، تإزم من 

وضع التلمٌذ أكثر داخل الوسط المدرسً والذي ٌعانً فٌه التبلمٌذ من إختبلالت كبٌرة 

تً ساعدت بشكل أو بؤخر فً إستفحال للمنظومة التربوٌة من حٌث البرامج و المناهج و ال

 ظاهرة العنؾ المدرسً .

 تحدٌد المفاهٌم : .6

ٌعد تحدٌد مفاهٌم البحث العلمً أمرا ضرورٌا لما له من أهمٌة و مكانة متمٌزة فً بناء 

البحث و تحدٌده بدقة ، فكلما برزت هذه الدقة فً المصطلحات كلما تمكن الباحث من 

من أجل ذلك أوردنا مجموعة من التعارٌؾ  منهجً سلٌم .إجراء بحثه على أساس علمً و 

لهذه الظاهرة االجتماعٌة و من بٌن هذه  تساهم فً إعطاء تفسٌر العلمٌة التً ٌمكن أن 

 التعارٌؾ و المفاهٌم و لعل من أهمها : 

 

 

 

 



 : العنؾ  

" العنؾ هو إرادة تبحث عن الهٌمنة "
4
  

ذه االرادة تقترن أٌضا بهدؾ معٌن من أجل إن ممارسة العنؾ تقترن بإرادة واعٌة و ه

فرض السٌطرة على اآلخر و إخضاعه إلرادته و إرؼامه على التنازل و االعتراؾ بضعفه 

 و هزٌمته .

" فالعنؾ عمل قصدي ٌقترن بإرادة واعٌة ، ٌهدؾ طرفا إلى فرضها على طرؾ آخر ، أو 

قهر إرادته و إرؼامه على قبول الهزٌمة "
5
. 

 مة " عنؾ  فً اللؽة العربٌة إلى :كما تشٌر كل 

" كل سلوك ٌتضمن معانً الشدة و القسوة و التوبٌخ و اللـــوم و التقرٌع  و على هذا 

األساس فإن العنؾ قد ٌكون سلوكا فعلٌا أو قولٌا " .
6
  

معناها   و هو " "  "violenceأما معنى كلمة عنؾ فً اللؽة اإلنجلٌزٌة فإن أصلها هو" 

  oxford ر المشرع للقوة المادٌة . كما عرفه قاموساإلستخدام ؼٌ

" بؤنه " ممارسة القوة إلنزال الضرر باألشخاص أو الممتلكات ، و كل فعل أو معاملة  

المعاملة التً تمٌل إلى إحداث ضرر جسمانً أو تتداخل   و كذلك  تتصؾ بهذا تعتبر عنفـا

فً الحرٌة الشخصٌة " 
7
  . 
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 .185، ص1980ػجذ انشضب انطؼبٌ ، يفهىو انضىسح ، داس انًؼشفخ ، ثغذاد ،  - 
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 .19، ص 2005، 1ٌ ، ط حغٍ انطىانجخ ، انؼُف و اإلسهبة ، عذاس نهكزبة انؼبنًً ، األسد - 
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 . 41، ص  1990حغٍ رىفٍك إثشاهٍى ، ظبهشح انؼُف انغٍبعً فً انُظى انؼشثٍخ ، يشكض دساعبد انىحذح انؼشثٍخ ، ثٍشود ،  - 

7
 - C.T.Ontons the Oxford Dictionary,of English Etymology,Oxford,Clarendon Press,1986,P982  



 االجتماعٌة :أما من معانً العنؾ  

" اإلكراه أو استخدام الضؽط أو القوة استخداما ؼٌر مشروع أو ؼٌر متطابق للقانون و من 

شؤنه التؤثٌر على إرادة فرد ما أو مجموعة من األفراد "
8
. 

إن ظاهرة العنؾ هً محصلة عوامل نفسٌة داخلٌة و اجتماعٌة خارجٌة تجمــع بٌن عوامــل 

، تتشكل فً الوسط االجتماعً الضٌـق لتنتشـــر فً المجتمع  سٌاسٌة و اقتصادٌة و ثقافٌة

بؤكملـه ، فالعنؾ إذن هو نتاج مجتمعً تتحكــم فٌه ظروؾ إجتماعٌة عدٌدة تنتج عن عدم 

مبلبمة سلوك الفرد و توافقه مع القواعد االجتماعٌة كالقٌــــم و المعاٌٌر االجتماعٌة السابدة 

 فً المجتمع .

 : ًالعنؾ المدرس 

و كل فعل ٌخل بالنظام العام للمإسسة التربوٌة و قوانٌنها الداخلٌة و ٌتمثل فً اإلٌذاء و ه

 االعتداء سواء كان بالضرب أو الشتم أو إتبلؾ الممتلكات و تخرٌب لتجهٌزات المإسسة  . 

عندما نحاول أن نقٌم أي ظاهرة فً إطار المدرسة فمن الخطؤ بمكان أن نفصلها عن " 

إن موضوع  تلفة المكونة لها حٌث أن للبٌبة جزءاً كبٌراً من هذه المركبات.المركبات المخ

العنؾ المدرسً هو موضوع اهتمت به مختلؾ الوكاالت الحكومٌة ، المنظمات البحثٌة و 

الجامعات و المإسسات التربوٌة ، باذلة قصارى جهودها فً محاولة تجاوز هذه الصعوبات 

.  ذا الموضوع  "و تقدٌم بٌانات تساعد على فهم ه
9
  

و ركزت األبحاث المٌدانٌة حول ظاهرة العنؾ فً الوسط المدرسً التً أجرٌت فً 

المإسسات التربوٌة و بخاصة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ، برٌطانٌا ، ألمانٌا و بلجٌكا ، 

، أو على جوانب معٌنة من العنؾ مثل التخرٌب داخل المدارس ، المشادات ما بٌن التبلمٌذ 

                                                             
8
 .99، ص  1997، داس انُهضخ انؼشثٍخ ، نجُبٌ ،  1نىعٍخ انطفىنخ و انًشاهمخ ،طػجذ انشحًٍ انؼٍغىي ، عٍكى - 
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 . 15 ،ص.، 1998 ،انشٌبض،1 انُشش،ط أصُبء فهذ انًهك األيٍُخ،يكزجخ نهؼهىو انؼشثٍخ َبٌف ،أكبدًٌٍخالعبئلي العنف انزٍش، ػًش يصطفى - 



السطو على ممتلكات الؽٌر أو السب و الشتم أو التصرفات العنٌفة من التبلمٌذ تجاه التبلمٌذ 

 . أو من التلمٌذ تجاه المعلمٌن . فٌمكن تعرٌؾ العنؾ المدرسً

" أنه مجموع السلوك ؼٌر المقبول إجتماعٌـا ، بحٌث ٌإثر على النظام العام للمدرسة ، و 

ص التحصٌل الدراسً ، و ٌحدد فً العنؾ المادي كالضرب ٌإدي إلى نتابج سلبٌة بخصو

و المشاجرة و السطو على ممتلكات المدرسة أو الؽٌر ، و التخرٌب داخل المدارس ، و 

الكتابة على الجدران و اإلعتداء الجنسً و القتل و اإلنتحار و حمل السبلح و العنؾ 

ان و إثارة الفوضى بؤقسام المعنوي كالسب و الشتم و السخرٌة و اإلستهزاء و العصٌ

الدراسة " 
10
 . 

إذن و رؼم قلة تعرٌفات العنؾ المدرسً و التً ترجع إلى حداثة اإلهتمام بهذه الظاهرة ،  

مقارنة بظاهرة العنؾ عامة إال أن هناك بعض الباحثٌن ممن عكفوا على تعرٌؾ هذا 

رسً ال بد أن ال ٌقتصر المفهوم و من بٌنهم دٌباربٌو الذي ٌرى أن البحث حول العنؾ المد

على الجرابم و الجنح و المخالفات ، أو الضحاٌا األكثر خطورة ، بل ال بد من دراسة كل 

 هذه األشٌاء التً تبدو أنها صؽٌرة فتفسد الحٌــاة المدرسٌة . فهو كما ٌرى الشهري ، 

ل فً " كونه كل ما ٌصدر من التالمٌذ من سلوك أو فعل ٌتضمن إٌذاء اآلخرٌن و ٌتمث 

األعتداء بالضرب أو السب و إتالؾ الممتلكات العامة أو الخاصة ، و ٌكون هدؾ الفعل 

هو تحقٌق مصلحة "
11
 . 

إن العنؾ المدرسً هو مجموعة من الممارسات و السلوكات العنٌفة من أجل تحقٌق أهداؾ 

 معٌنة .
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 . 23ص ،  2005شذ انطالثً فً انحذ يٍ انؼُف فً انًذاسط ، سعبنخ يبعغزٍش ،انغؼىدٌخ ،  ،ػبيش ثٍ شبٌغ ثٍ يحًذ انجشٍشي ،عبيؼخ َبٌف ، دوس انًش - 
11

 .2004-2003ػهً ثٍ ػجذ انشحًٍ انشهشي ، انؼُف فً انًذاسط انضبَىٌخ يٍ وعهخ َظش انًؼهًٍٍ و انطالة ، سعبنخ يبعغزٍش ، عبيؼخ َبٌف ، انغؼىدٌخ ،  - 



 : األسرة 

من خبلل تعلمـه و إكتسابه  سرة هً الخلٌة األولى التً ٌنشؤ فٌها الفرد و ٌكون حٌاتهاأل

 لمختلؾ القٌم و العادات و التقالٌد المتعلقة بؤسرته  ، كما عرفهـــا

" بؤنها وحدة بنائٌة تتكون من رجل و إمرأة ٌرتبطان بطرٌقة منظمة مع بل و فوجل 

أطفالهم " .
12
 

 كما عرفتها منى ٌونس،  

د ، و تعتبر نواة المجتمع هً منظومة إجتماعٌة صؽٌرة تتؤلؾ من مجموعة من األفرا " 

و الركن األساسً فً كٌانه ، حٌث ٌتكون منها البناء االجتماعً العام كما أنها مإسسة 

دائمة مستمرة تعتمد على أواصر الدم و المصٌر المشترك " 
13
 . 

ٌمكن إعتبار األسرة الفضاء االجتماعً الذي ٌنشؤ فٌه الفرد و ٌتفاعل معه ، و ٌتخذ مسارا 

تطور األسرة ، و بما وظٌفة األسرة األساسٌة مبنٌة على إكتساب األطفال  تطورٌا حسب

للمهارات و للقٌم و العادات السابدة فً المجتمع الذي ٌتربى فٌه الطفل منذ والدته ، فهً 

ملزمة بمواكبة التؽٌرات االجتماعٌة المتسارعة ، سواء فً شكلها التركٌبً أو فً عبلقاتها 

ة اإلنتقال من األسرة الممتدة إلى أسرة نووٌة و ما ٌصاحبه من الداخلٌة . خاصة مرحل

تؽٌرات على مستوى األفراد و الجماعات ، لذا ٌمكن إعتبار األسرة من أهم مإسسات 

 التنشبة االجتماعٌة .
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 . 10، ص  2013، 1ًؼبصشح و انًغزًغ ، داس انىفبء نذٍَب انطجبػخ و انُشش ،ػًبٌ ،طأ.د يحًذ عٍذ فهًً ، انًذسعخ ان - 
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 . 15، ص  2011،  1يُى ٌىَظ ثحشي و أخشوٌ ، انؼُف األعشي ، داس صفبء نهُشش و انزىصٌغ ، ػًبٌ ، ط - 



 :المدرسة  

مإسسة الثانٌة بعد األسرة التً تهتم بالجانب المعرفً للتلمٌذ وٌتلقى فٌها مختلؾ هً ال

 العلمٌة و األدبٌة ، كما تعتبر مسإولة عن تربٌـــة الطفل للقٌم و األخبلق السوٌة .المواد 

" المدرسة هً بناء إجتماعً لتحقٌق وظٌفة إجتماعٌة تتمثل فً التنشئة االجتماعٌة ،  

ٌعمل متساندا و متفاعال مع بناءات إجتماعٌة أخرى فً تكامل توازنً الستقرار المجتمع 

و بقائه " 
14
 . 

خبلل هذا التعرٌؾ ٌمكن إعتبار المدرسة كتظام إجتماعً أكثر من أن ٌكون مكانا للتعلم من 

و نشر المعرفة ، و هو أٌضا ٌخضع للتؽٌر من مرحلة إلى أخرى عبر التؽٌر الذي ٌخضع 

إلٌه المجتمع بصفة عامة ، ما ٌستوجب تحدٌث البرامج التعلٌمٌة و الهٌاكل القاعدٌة ، من 

 لتوازن االجتماعً لدى المتعلم و أسرته .أجل خلق نوع من ا

  : التنشئة االجتماعٌة 

الطرٌقة أو األسلوب الذي ٌتبناه أي مجتمع فً بناء الفرد و تربٌته على مختلؾ القٌم  هً

 السابدة فً ذلك المجتمع .

" عملٌة تشكٌل السلوك االجتماعً للفرد و بؤنها عملٌة تحوٌل الكائن البٌولوجً إلى  

اعً ،  و بؤنها العملٌة التً تتعلق بتعلم أفراد المجتمع من الجٌل الجدٌد كٌؾ كائن إجتم

ٌسلكون فً المواقؾ االجتماعٌة المختلفة على أساس ما ٌتوقعه منهم المجتمع الذي 

ٌنشؤون فٌه و بؤنها عملٌة إكتساب الفرد ثقافة المجتمع  " 
15
 . 

لتربوٌة التً ٌتلقاها الفرد منذ والدته االجتماعٌة هً مجموعة العملٌات اٌتبٌن أن التنشبة 

عبر مختلؾ مراحل حٌاته حتى ٌندمج ضمن جماعة أو نسق إجتماعً معٌن ، كما ٌتلقى 
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 . 12، ص  2013،  1شش ، ط أ.د يحًذ عٍذ فهًً ، انًذسعخ انًؼبصشح و انًغزًغ ، داس انىفبء نذٍَب انطجبػخ و انُ - 
15

 . 99، ص  2006يحًذ عُذ انؼكبٌهخ ، إضطشاثبد انىعظ األعشي و ػاللزهب ثغُىػ األحذاس ، داس انضمبفخ نهُشش و انزىصٌغ ، ػًبٌ ،  - 



التربٌة من مجموعة من المإسسات ، كاألسرة و دور الحضانة والمدرسة و المسجد ، و 

 مجموعة أخرى من الفضاءات كالملعب و الشارع .

 : العنؾ األسري 

األسري من أخطر الظواهر االجتماعٌة ، لما لهذه المإسسة من أهمٌة ، بإعبارها ٌعد العنؾ 

الخلٌة األولى التً ٌتشكل فٌها سلوك الفرد من خبلل تفاعله مع أفراد أسرته ، و تؤثره بكل 

 االحداث العنٌفة التً تحدث داخل األسرة .

ثٌرا على المجتمع "" فالعنؾ األسري هو أكثر أشكال العنؾ تؤثٌرا على الفرد و تؤ 
16
 . 

فهو عنؾ ٌهدد العابلة و األسرة و المجتمع ككل ،  و مما ساعد هذه الظاهرة على اإلنتشار 

 ، األوضاع االجتماعٌة واإلقتصادٌة الراهنة لؤلسرة . 

" فالعنؾ األسري سلوك موجود فً جمٌع المجتمعات و خبلل األزمنة المختلفة ، و هذا 

و ٌتعرض له فً الؽالب الضعفاء فً األسر ، و لكن جزءا كبٌرا  العنؾ ٌؤخذ أشكاال كثٌرة

ٌتحدث عنها و ال تنشر أخبارها "ُمن هذه األفعال ال 
17
  

ما ٌزٌد من تعقٌد هذه الظاهرة االجتماعٌة ، هو التستر و التكتم الذي ٌمٌزها عن باقً 

ماعٌة و حتى الظواهر األخرى ، نظرا لخصوصٌات األسر ، و العوامل الثقافٌة و االجت

االقتصادٌة التً تجعل من العنؾ الممارس إحدى الطابوهات و التصرٌح بها من أجل 

 معالجتها حد ال ٌمكن تجاوزه .

 

 

 

                                                             
16

 .79، ص 2008، 1، ثٍشود ، ط سعبء يكً و عبيً ػغى ،  إشكبنٍخ انؼُف ، انؼُف انًششع و انؼُف انًذاٌ ، انًؤعغخ انغبيؼٍخ نهُشش و انزىصٌغ    - 
17

 .5، ص 1998، 1يصطفى ػًش انزٍش ، انؼُف انؼبئهً ، أكبديٍخ َبٌف نهؼهىو األيٍُخ ، انشٌبض ، ط  - 



 مجتمع البحث :

ثانوٌة بن جامعة محمد عٌن طارق تقع بدابرة عٌن طارق ، ؼرب والٌة ؼلٌزان و التً 

، تم إفتتاحها سنة  90طنً رقم كلم عبر الطرٌق الو 90تبعد عن مقر الوالٌة بحوالً 

تلمٌذ ، ٌتوافدون من  1021، و هً المإسسة الوحٌدة بهذه الدابرة ٌدرس بها  1988

مناطق مختلفة ، و هً بلدٌة عٌن طارق ، بلدٌة حد الشكالة ، قرٌة بوؼٌدن ، الزبوجـة و 

مستوٌاتها فوجا تربوٌا ب 31تلمٌذ موزعٌن على  1021عدد التبلمٌذ   كما ٌبلػ  مارٌوة ،

 الثبلث كما ٌلً :

 . : توزٌع التالمٌذ حسب المستوى و الشعبة 21جدول رقم          

  
 

 

 السنة األولى

 

 المجمـوع السنة الثالثة السنة الثانٌة

تسٌر  أدبً علمً 

 و ٌتصاد

تقنً 

 رٌاضً

علوم 

تجرٌب

 ٌة

آداب و 

 فلسفة

آداب و 

 لؽات

تسٌر 

و ٌتصا

 د

تقنً 

 رٌاضً

علوم 

تجرٌبٌ

 ة

اب و آد

 فلسفة

آداب و 

 لؽات

عدد 

 األفواج

8 4 1 1 4 3 1 1 1 3 3 1 31 

 405 5 02 37 11 8 1 03 66 00 02 37 175 ذكور

 596 32 62 60 11 07 04 65 80 28 14 97 116 إناث

 1201 35 82 99 00 35 05 88 148 32 34 134 091 المجموع

 

ٌمثلون  55أستاذة ، و  31من بٌنهم  أستاذا 64كما ٌإطر النظام الترٌوي و البٌداؼوجً 

الطاقم اإلداري و العمال المهنٌٌن و الجدول التالً ٌمثل توزٌــع األساتذة حسب الجنس و 

 مواد التدرٌس .



 . : توزٌع األساتذة حسب مادة التدرٌس و الجنس 20جدول رقم        

 مج عام مج إناث ذكور مادة التدرٌس مج إناث ذكور مادة التدرٌس

 13 6 0 4 لؽة إنجلٌزٌة 7 6 1 ٌاضٌاتر

 12 3 0 1 علوم إسالمٌة 7 5 0 فٌزٌاء

 11 3 0 1 هندسة م ك ط إعالم آلً 8 5 3 علوم طبٌعٌة

 14 6 3 3 لؽة فرنسٌة 8 5 3 أدب عربً

 9 3 2 1 محاسبة و إقتصاد 6 0 4 تارٌخ

 7 4 2 4 تربٌة بدنٌة 3 1 0 فلسفة

 64 25 11 14 0المجموع  39 04 15 1المجموع 

 

 عٌنة الدراسة :

  111  تلمٌذ من ثبلث مستوٌات بمرحلة التعلٌم الثانوي  022تتكون عٌنة الدراسة من  

 إناث موزعٌن على النحو التالً :  65ذكور و 

 

 

 

 

 



 : توزٌع عناصر العٌنة حسب النوع اإلجتماعً و المستوى الدراسً. 23الجدول رقم 

 نسبة المإٌةال المجموع اإلناث الذكور  

 ℅49.8 100 42 58 الثالثة ثانوي

 ℅35.8 72 33 39 الثانٌة ثانوي

 ℅13.9 28 12 16 األولى ثانوي

 ℅122 200 87 113 المجموع

 ℅122 ℅122 ℅43.3 ℅56.0 النسبة المإٌة

  

تم إختٌار عٌنة الدراسة بالطرٌقة العشوابٌة البسٌطة و التً تعتبر األسلوب األمثل ، من 

المجتمع محل الدراسة متجانس أوتتشابه معظم أفراده فً معظم الصفات ، كما  حٌث أن

تعتمد هذه الطرٌقة على إعطاء نفس فرصة اإلختٌار لجمٌع مفردات المجتمع دون تدخل 

الباحث ، لذا كانت عٌنة الدراسة مكونة من من ثبلث مستوٌات دراسٌة مختلفة و هً السنة 

،  20ثانوي و السنة الثالثة ثانوي حسب ما ٌمثله الجدول رقم األولى ثانوي و السنة الثانٌة 

أما السنة الثالثة ثانوي فهً  ℅1336و السنة الثانٌة بنسبة  ℅1137السنة األولى بنسبة 

، ٌرجع ذلك كون هذه الفبة أي تبلمٌذ األقسام النهابٌة هم  ℅2736األكثر تمثٌبل بنسبة 

إجتٌاز إمتحان مصٌري أال و هو إمتحان شهادة  األكثر وعٌا من ؼٌرهم كونهم مقبلون على

البكالورٌا و كذا بلوغ جلهم مرحلة عمرٌة هامة و هً مرحلة المراهقة . كما لمسنا ذلك من 

خبل ل اإلستبٌان التجرٌبً الذي وزع على التبلمٌذ من المستوٌات الثبلث و كانت نسبة 

أن إختٌار ثبلث مستوٌات دراسٌة فً  كما اإلستجابة و الحماس أكثر ، من األقسام النهابٌة .

الهدؾ منه ، هو محاولة توسٌع مجال العٌنة من أجل اإلجابة على   المرحلة الثانوٌة

 و لٌس من أجل المقارنة .  تساإالت البحـــث



 منهج الدراسة :

إن موضوع البحث هو الذي ٌفرض على الباحث إستخدام منهج معٌن دون ؼٌره ٌمكنه من 

، دراسة سوسٌولوجٌة ، لذلك سوؾ نستخدم فً بحثنا هذا ، المنهج دراسة موضوعه 

الوصفً التحلٌلً ، الذي ٌمكننا من وصؾ الظاهرة محل الدراسة و البحث . على إعتبار 

حداثة هذا الموضوع فً الدراسات من جهة ، و من جهة أخرى فإننا سنقوم بتحلٌل البٌانات 

على القاعدة النظرٌة التً تشكل منها بحثنا و النتابج التً سنتحصل علٌها باإلعتماد 

 .مستعملٌن فً ذلك تقنٌات و أدوات جمع البٌانات التالٌة :

: إن إستخدامنا هذه األداة البحثٌة المهمة فً مرحلة البحث اإلستطبلعً حتى  المالحظة

ذه نتمكن من التقرب من الواقع اإلجتماعً لظاهرة العنؾ فً المرحلة الثانوٌة .كما تفٌد ه

 األداة فً بناء اإلستماراة و تعدٌلها.

إعتمدنا  فً هذا البحث على أداة اإلستبٌان التً تم تصمٌمها لتحقٌق أهداؾ : اإلستمارة 

. كما ركزنا فً اإلستمارة الموجهة للطبلب ، على محاولة spssباستخدام تقنٌة البحث 

بلــة المؽلقة و المفتوحة  ، سإال ما بٌن األس 31اإلجابة على تساإالت بحثنا ، و تم وضع 

محاور كبرى ٌخص األول المعلومات الخاصة بالتلمٌذ و المحور الثانً  1و مقسمة على 

 مخصص للحٌاة المدرسٌة ، و المحور الثالث خاص بالحٌاة األسرٌة .

أما المقاٌلة فوجهت إلدراة الثانوٌة )المدٌرـالناظرـمستشار التربٌة ( كونهم المقابلة : 

ء الذٌن ٌتعاملون مباشرة مع التلمٌذ و كذلك األعضاء المخولون الستقبال أولٌاء األعضا

التلمٌذ و االطبلع التام على أوضاعهم االقتصادٌة و االجتماعٌة لذلك حاولنا التعرؾ على 

آرابهم حول ظاهرة العنؾ فً الوســـط المدرسً و التعرؾ على العبلقة بٌن أولٌاء التبلمٌذ 

 و المدرسة . 

 

 



 الدراسات السابقة :

  ً1993دراسة شوكً ف                           

 154، مس  1771قام كل من" شوكً " و " لودو" بإجراء بحث فً شهر ماي من سنة 

 تلمٌذا .و كانت نتابج الدراسة كما ٌلً : 12056مإسسة مدرسٌة بعٌنة مكونة من 

ذ كانت لدٌهم إستجابات عنٌفة ، حوالً من التبلمٌ 41فٌما ٌخص السلوكٌات العنٌفة فإن  -1

واحد من خمسة ٌمكن إعتبارهم ذوا سلوك عنٌؾ بشكل منظم أو جزبً .هذا العنؾ مرتفع 

٪( فً األرٌاؾ ، و الذكور كانوا أكثر عنفا بنسبة 02٪( فً مقابل )02نسبٌا فً المدٌنة )

 ٪( .12٪( من اإلناث )06)

ت و الثانوٌات المهنٌة منه فً التعلٌــــم العام و العنؾ متواتر بشكل كبٌر فً اإلكمالٌا -0

 التقنً.

كما مكنت هذه الدراسة من الربط بٌن السلوكات العنٌفة و اإلستهبلك التواتري للسجابر  -1

٪( إستهلكوا على األقل 12٪( من التبلمٌذ العنٌفٌن ٌدخنون ٌومٌا ، و )00و المخدرات )

 مرات مخدر بشكل سري .12

٪( من اإلناث 01خص العنؾ المتلقى ، فإن الذكور هم األكثر تعرضا للعنؾ)أما فٌما ٌ -2

 ٪( و تبلمٌذ التعلٌم الثانوي أكثر من تبلمٌذ التعلٌم اإلكمالً .12)

معدل العنؾ المتلقى ٌرتفع مع إرتفاع السن ، ففً الفبة العمرٌة التً ٌتراوح سنها بٌن  -3

٪( و 3٪( عند الذكور و بٌن )12٪( و)10سنة وقعت أحداث العنؾ المتلقى بٌن) 16و 11

 ٪( عند اإلناث .10)

 ٪ ( ، اإلناث أكثر تعرضا من الذكور .2أما بالنسبة للعنؾ الجنسً فهو ٌمثل)  -4



التبلمٌذ األقل حماٌة من طرؾ أسرهم بسبب المشاكل األسرٌة ) طبلق،وفاة،الخصام ( -5

 ٌتعرضون بشكل متعاظم للعنؾ .

 ٌة ال تإثر فً تولٌد العنؾ .الفبة السوسٌو مهن -6

التصرفات العنٌفة مرتبطة فً هذه الدراسة بمإشرات تخص المحٌط اإلجتماعً و  -7

عاطفً للتبلمٌذ مثل ) العوز المدرسً و العابلً ، اإلحساس بالوحدة ، ؼٌاب -النفس

 األنشطة خارج المدرسٌة( . 

ٌذا من خمسة ، إنه سلوك ذو و بالنتٌجة حسب الدراسة فإن العنؾ المتواتر ٌخص تلم -12

طابع رجولً و ٌتناقض مع العمر ، إنه ٌخص بشكل أكبر التبلمٌذ الراسبٌن من الوسط 

 المتواضع الذٌن ٌعٌشون فً المحٌط خارج المدٌنة .

تبلمٌذ اإلكمالٌات و الثانوٌات ٌعدون مجتمعا ذا خطورة عالٌة ، و هذا العنؾ ٌرتبط  -11

 ل السرقة و التؽٌب المتواتر و محاولة اإلنتحار .مع أفعال عنٌفة أخرى من مث

إن تراكم العوامل اإلجتماعٌة ، المدرسٌة ، األسرٌة و الشخصٌة ٌإدي التبلمٌذ  -10

العنٌفٌن إلى اإلقتراب بشكل واضح من الشباب الذٌن بدأوا فً سلوك التهمٌش، اإلنحراؾ و 

 الجرٌمة.

  0227دراسة لفوزي أحمد بن درٌدي 

الدراسة ضمن األبحاث التً تقوم بها جامعة ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة سنة أجرٌت هذه 

العنؾ لدى التالمٌذ فً من طرؾ األستاذ فوزي أحمد بن درٌدي تحت عنوان  0225

و لقد أختٌر لهذه الدراسة ثانوٌتان بوالٌة سوق أهراس شرق المدارس الثانوٌة الجزائرٌة ، 

 تلمٌذا و جاءت نتابج الدراسة كما ٌلً :162ٌنة  الجزابر و بلػ الحجم الكلً للع

 



إنتشار ظاهرة العنؾ نظرا لوجود مشكبلت أسرٌة و نفسٌة و حتى على مستوى  -1

 إجتماعً كلً ٌمر به التلمٌذ .

التعرض لهٌاكل المإسسة عن طرٌق تخرٌبها ، مبلحظة فً المإسستٌن و هذا ناتج عن  -0

إجماال فً عوامل ذاتٌة و عوامل خارجٌة تمثلت عدة عوامل عددها التبلمٌذ و تلخصت 

أساسا فً شعور التبلمٌذ بالظلم المسلط علٌهم .و من خبلل اإلستجوابات التً أقٌمت مع 

التبلمٌذ تبٌن أن معظم األفعال التً قاموا بها من خبلل تخرٌب التجهٌزات و الهٌاكل راجعة 

ؾ اإلدارة و خاصة من طرؾ إلى اإلحساس العمٌق بؤنهم مظلومون و مقهورون من طر

بعض األشخاص المعٌنٌن من طرفهم ، و جاء سلوكهم ذلك كرد فعل على هذا اإلحساس ، 

 فهو ٌعتبر إنتقاما مباشرا على ما خضعوا له و رأوه إهانة كبٌرة فً حقهم .  

و ما ٌإكد هذه النتٌجة هو الترتٌب الذي إعتمده التبلمٌذ عندما طرح علٌهم السإال حول  -1

من العٌنة كان متفقا على  %32ألشٌاء التً ٌكرهونها أكثر من ؼٌرها فً مإسستهم ، فجاء ا

كره اإلدارة ، و هو ما ٌوفر الظروؾ المثالٌة لوقوع سلوك عنٌؾ سٌصدر عن التبلمٌذ ضد 

 اإلدارة .

وجود عنؾ متبادل بٌن التبلمٌذ ، و مإشر ذلك نسب التبلمٌذ الذٌن ردوا على السلوك  -2

 ؾ الصادر عن زمبلبهم .العنٌ

النسب المرتفعة للتبلمٌذ قاموا بشتم أساتذتهم فً الثانوٌتٌن ، و هو ما خلص إلٌه ، أن  -3

العنؾ الموجه ضد األساتذة كان قلٌبل فً بعده الجسدي ، و تبقى الحاالت المبلحظة مرتبطة 

 بسلوك ؼٌر تكٌفً و بإعتداءات لفظٌة . 

سستٌن بتناول مواد ضارة ، و هو ما ٌفسر حالة األزمة برز العنؾ ضد الذات فً المإ -4

التً ٌمر بها المجتمع ) حالة األنومٌا ( كما أن المعنى الذي ٌقدمه التبلمٌذ لسلوكهم ٌندرج 



ضمن ثقافة خاصة لمجموعة المستهلكٌن لهذه المــواد و التً تقبلها و تإطرها األفعال 

  صة بها .المنحرفة ضمن فضاء تفاعلً رمزي و بطقوس خا

إن النسق المدرسً و األسري لم ٌستطٌعا تقدٌم الضمانات الضرورٌة للتبلمٌذ حتى  -5

 ٌتكٌفوا مع مجتمعهم و التؽٌرات التً تحدث به .

ٌظهر سلوك اإلنؽبلق عن الذات و عدم وجود جماعة مدرسٌة أو إجتماعٌة تقوم  -6

د أهم ما ٌعترضهم فً تكٌفهم و باإلستماع للمشاكل النفسٌة و اإلجتماعٌة للتبلمٌذ ، أح

 توافقهم اإلجتماعً و النفسً .

التمثبلت التً ٌحملها التبلمٌذ عن األساتذة تختلؾ عن تلك التً ٌحملها هإالء عنهــم   -7

فاألساتذة ال ٌرجعون العنؾ لسلوكهم أو تكوٌنهم ، بٌنما ٌرجعونه للتبلمٌذ الذٌن ٌعانون 

 و إلى سلوك اإلدارة .حسبهم من مشكبلت أسرٌة و مدرسٌة 

إن إعتمادنا على هاتٌن الدراستٌن كونهما خلصا لنتابج تبدو كافٌة و ملمة بموضوع البحث 

و مكنت من تلخٌص األزمة التً أصابت النســـق التربوي و التً ٌعٌشها المجتمع 

 الجزابري ككل من خبلل ممارسة العنؾ المدرسً و عبلقته بالتنشبة األسرٌة .

 ( . 0225ار ) دراسة الطٌ

 العوامل االجتماعٌة المإدٌة للعنؾ لدى طالب المرحلة الثانوٌة .

و  321أجرٌت هذه الدراسة بمدٌنة الرٌاض بالسعودٌة على عٌنة من التبلمٌذ كان عددها 

 . 51اشتملت على عٌنة من المدٌرٌن و المعلمٌن و كان عددها 

بلب المدارس الثانوٌة ، و المدٌرٌن كما هدفت هذه الدراسة إلى التعرؾ على وجهة نظر ط

بؤنماط العنؾ المدرسً السابدة و دور كل من التنشبة األسرٌة ، و المستوى االقتصادي و 

الوضع االجتماعً و المستوى التعلٌمً لؤلسرة ، و جماعة الرفاق ، و قد إستخدم الباحث 



العدٌد من النتابج من  المنهج الوصفً معتمدا على االستبانة كؤداة للدراسة ، و توصل إلى

 أهمها :

ضعؾ دور المعلمٌن فً إحتواء مشكبلت التبلمٌذ ، و تسلط بعض األساتذة على  -1

 التبلمٌذ .

عدم احتواء المناهج الدراسٌة  لمضامٌن تربوٌة تساهم فً معالجة ظاهرة العنؾ ،  -0

و ضعؾ إمكانٌات المإسسات التربوٌة المادٌة على مواجهة العنؾ ، و كذا مشكلة 

 االكتظاظ داخل االقسام و عدم مبلبمة مبنى المإسسة التربوٌة .

تراخً االدارة المدرسٌة فً التعامل مع التبلمٌذ الذٌن ٌصدر عنهم العنؾ ، و  -1

 عجز المإسسة عن توفٌر جو دراسً مبلبم للتحصٌل .

التنشبة األسرٌة ؼٌر الصحٌحة تساهم بشكل الفت فً تشكٌل العنؾ داخل  الوسط  -2

، و أن المشكبلت األسرٌة و الخصام و انعدام التفاهم بٌن الوالدٌن من المدرسً 

أهم األسباب التً تإدي بلجوء التبلمٌذ للعنؾ  و كذا رفاق السوء ٌساهمون بشكل 

 مباشر فً اندفاع التلمٌذ نحو العنؾ 

المستوى التعلٌمً المنخفض للوالدٌن كان له دور فً ممارسة العنؾ داخل الوسط  -3

 المدرسً .

 الظروؾ االقتصادٌة السٌبة ألسرة التلمٌذ من أهم أسباب ممارسة العنؾ . -4

عدم وجود أماكن مجهزة للتروٌح المدرسً و قلة ممارسة األنشطة الرٌاضٌة  -5

 الستنزاؾ جهد التبلمٌذ من أهم ارتفاع أسباب العنؾ داخل الوسط المدرسً .

 ( : 0223دراسة الشهري ) 

 وجهة نظر التالمٌذ و المعلمٌن . العنؾ فً المدارس الثانوٌة من

أجرٌت هذه الدراسة بمدٌنة الرٌاض بالمملكة العربٌة السعودٌة ، و طبقت على عٌنة 

من تبلمٌذ المدارس الثانوٌة بالرٌاض . كما هدفت الدراسة إلى التعرؾ  002عددها 



لمٌن و على طبٌعة و أشكال العنؾ داخل المدارس الثانوٌة بمدٌنة الرٌاض ، و نظرة المع

االدارٌٌن و التبلمٌذ للعنؾ ، و أسباب العنؾ الذي ٌتعرض له المعلمون من طرؾ 

التبلمٌذ و العكس أي العنؾ الذي ٌتعرض له التبلمٌذ من طرؾ االساتذة ، و طبٌعة 

العنؾ القابم بٌن التبلمٌذ بعضهم البعض ، و كذا العنؾ الذي ٌتعرض له االدارٌٌن من 

الباحث المنهج الوصفً التحلٌلً الذي إعتمد على االستبٌان كؤداة  التبلمٌذ . و قد إستخدم

 للدراسة ، و توصلت الدراسة إلى عدد من النتابج من أهمها : 

عدم وجود فرق بٌن التبلمٌذ و المعلمٌن و االدارٌٌن فً نظرتهم للعنؾ المدرسً  -1

 سً .، و أن العنؾ اللفظً هو أكثر أنواع العنؾ إنتشارا داخل الوسط المدر

إن أكثر أنواع العنؾ المدرسً الذي ٌتعرض له المعلمون من التبلمٌذ هو العنؾ  -0

 اللفظً ، ثم العنؾ الرمزي بالتحقٌر و االستهزاء و االستفزاز .

 إن أكثر أشكال العنؾ المدرسً التً ٌتعرض لها المعلمون هو العنؾ الجماعً . -1

ه التبلمٌذ من بعضهم إن العنؾ اللفظً من أكثر أنواع العنؾ الذي ٌتعرض ل -2

البعض ، ٌلٌها العنؾ الجسدي ، و ٌتم ؼالبا عن طرٌق العنؾ الفردي و العنؾ 

 الجماعً .

إن العنؾ اللفظً أكثر أنواع العنؾ التً ٌستخدمها المعلمون ضد التبلمٌذ فً  -3

 المدرسة ، ٌلٌها العنؾ الجسدي .

له االدارٌون فً  إن العنؾ اللفظً من أكثر أنواع العنؾ المدرسً الذي ٌتعرض -4

 المدرسة .

ساهمت هذه الدراسات حول ظاهرة العنؾ فً الوسط المدرسً ، بشكل كبٌر فً أخذ 

تصور عام حول هذه الظاهرة محل البحث ، و كان بمثابة االطار العام الذي ٌجب أن 

 نتقٌد به خبلل هذا البحث .
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 :  انًالفصل الث

 .مقدمة : 1  

مة و مستمرة ، عرفتها مختلؾ المجتمعات البشرٌة بؤشكال إن العنؾ ظاهرة إجتماعٌة قدٌ

مختلفة و درجات متفاوتة ، و ممارسته داخل الوسط المدرسً بشكل متزاٌد طرح عدة 

تنشبة األسرٌة لتساإالت و أثار جملة من النقاشات للبحث عن أسباب هذا العنؾ و عبلقته با

المحٌــط االجتماعً و االقتصادي للتلمٌذ و محاولة معرفة العبلقة التً ترتبط هذه الظاهرة ب

، و محاولة التعرؾ على المدرسة كمإسسة للتنشبة االجتماعٌة ، وظٌفتها تقوم على تحسٌن 

مردود التعلٌم و االرتقاء بالتربٌة إلى أسمى منازلها ، و عبلقتها باألسرة كشرٌك محوري 

ً التخفٌؾ من ظاهرة العنؾ ضمن العملٌة التعلمٌة ، و درهما ) المدرسة و األسرة ( ف

 بمختلؾ أشكاله .

 الؽنؾ المدرسً : األسباب و التداعٌات ..0

العنؾ المدرسً ظاهرة برزت بقوة فً المجتمعات الحدٌثة خاصة لدى فبة الشباب ، نظرا 

لتفاعل هذه الفبة مع مختلؾ الوسابل الحدٌثة ، فعند دراسة هذه الظاهرة وجب مراعاة 

لتً تتفاعل داخل النسق االجتماعً فتحدث إن  اضطرابا بٌن أفراد مجموعة من العوامل ا

 .المجتمع 

باإلختالفات والتماٌزات ذات الصلة بالثقافة اإلجتماعٌة  بطتارت إن العنؾ ظاهرة  "

والتركٌب الثقافً والسٌاسً واإلقتصادي لهذا المجتمع أو ذاك"
18
  

هذه الفبة و نشاطها الدابم مع مختلؾ  و ؼالبا ما ٌنسب العنؾ إلى فبة الشباب نظرا لحركٌة

االحداث ، إذ ٌمكن أن تكون هذه الفبة ضحٌة للعنؾ الممارس علٌها و إن ما ٌصدر من 

                                                             
18

 .224يحًذ فىصي ػجذ انًمصىد ، إرغبهبد انفكش انجشثىي انًؼبصش فً إعشائٍم ، ص - 



مواقؾ عنٌفة إنما هو رد فعل طبٌعً ، خاصة إذا أسقطنا هذه المقاربة على المدارس و ما 

 ٌمارس فٌها من عنؾ و تبادل التهم حول من المتسبب فً هذا العنؾ 

" عادة ما ٌنسب العنؾ المدرسً إلى التالمٌذ و كؤن التالمٌذ هم الفاعلٌن األساسٌٌن  

للعنؾ ، علما أن الواقع أكثر تعقٌدا من ذلك ، أن الشباب كلما كانوا ممارسٌن للعنؾ ، 

كلما كانوا هم ضحاٌا لهذا العنؾ " 
19
 . 

ه ضمن سٌاقه المعقد و هذا ما ٌفرض على الباحثٌن فً مجال العنؾ بمختلؾ أشكاله دراست 

المتشابك ، و االبتعاد عن االحكام المسبقة و البسٌطة التً ؼالبا ما تكون تمثل الصورة 

أن التلمٌذ ٌكون فً أؼلب األحٌان ، الخارجٌة فقط ، أما الصورة الخلفٌة تمثل العكس تماما 

ام و تؽٌب هو المستهدؾ بؤنه ٌمارس العنؾ و ٌمكن أن ٌعود ذلك إلى الدراسات التً تق

 رأي التلمٌذ باالعتماد على آرآء السلطة المتمثلة فً االدارة أو األولٌاء فقط . 

" المدرسة مجتمع تتعدد فٌه العالقات ، فهً أكثر تباٌنا و اتساعا من البٌئة األسرٌة و  

فً المجتمع المدرسً ٌقارن المراهق نفسه و بٌن الزمالء ، من حٌث المكانة االجتماعٌة 

افٌة و الخصائص الشخصٌة و ٌتؤثر بهم و ٌإثر فٌهم " و الثق
20
 . 

تعد مصدرا من مصادر العنؾ الذي  كما المدرسة إحدى مإسسات التنشبة االجتماعٌة تعتبر

ٌمارس ٌومٌا داخل أو خارج المإسسة التربوٌة ، رؼم أن دور المدرسة األساسً هو ؼرس 

بر مناهج تربوٌة حدٌثة تتبلبم و متطلبات قٌم التسامح و التشاور و تلقٌن المادة العلمٌة ع

الحٌاة العصرٌة ، و المدرسة كمحٌط إجتماعً ٌتؤثر فٌه التلمٌذ سلبا أو إٌجابا بالبٌبة 

 المحٌطة به من أسرة و ملعب و شارع .

                                                             
19 - Joseph Avodo, « De la violence à l’école à l’école de la violence. Essai d’analyse de la pratique pédagogique comme forme de violence », Sociétés et jeunesses en difficulté [En 

ligne], n°10 | Automne 2010, document 1, mis en ligne le 30 mars 2011, consulté le 18 avril 2015. URL : http://sejed.revues.org/6813  
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 109، ص 2009فشط ػجذ انهطٍف حغٍٍ ، يُهظ انًذسعخ انضبَىٌخ فً ظم رحذٌبد انمشٌ انىاحذ و انؼششٌٍ ، داس انضمبفخ ، ػًبٌ ،   - 
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أن  نقص التنظٌم اإلجتماعً و عدم اإلنسجام بٌن الوظائؾ اإلجتماعٌة المرتبطة "   

ب إنقطاعا مإقتا فً التضامن اإلجتماعً ، مما ٌعكس حالة من باألفراد و الجماعات تسب

الالنظامٌة و التً تمهد لظهور خلل إجتماعً ٌصٌب جسم المجتمع ، فٌنتقل تدرٌجٌا إلى 

أن ٌؤخذ الطابع العنٌؾ "
21
 . 

من أي وقت مضى بٌن التلمٌذ و أكثر ضعفا إن العبلقات داخل المإسسة التربوٌة أصبحت 

، و ما أزم األمور هو ؼٌاب الحوار بٌن الطرفٌن و الذي عن طرٌقه ة األستاذ و اإلدار

 ٌمكن أن نتفادى كثٌر من العنؾ .

 وى و الجنس.ـــالمإسسة حسب المست إدارة: الحوار بٌن التالمٌذ و  24الجدول رقم 

 ℅النسبة  المجموع ثانوي 1 ثانوي 0 ثانوي 3  

 ℅22320 3 1 2 2 الذكور نعم

 ℅22337 2 2 0 0 اإلناث

 

 ال

 ℅22302 75 11 14 32 الذكور

 ℅60353 50 7 07 12 اإلناث

 

 أحٌانا

 ℅27351 11 2 1 2 الذكور

 ℅10342 11 1 0 4 اإلناث

 ℅122322 022 06 50 122  المجموع

  
من خبلل هذا الجدول تتضح و تبرز نسبة عدم وجود حوار مع التبلمٌذ من طرؾ األساتذة 

، ما لدى اإلناث  ℅60353ور و ــلدى الطلبة الذك ℅22302وٌة بنسبة و اإلدارة داخل الثان
                                                             

21
 .  40، ص 1998ػخ ، فشٌذسٌك يؼزىق ، يؼغى انؼهىو اإلعزًبػٍخ ، ثٍشود ، أكبدًٌب اَزش َبعٍىَبل نهُشش و انطجب - 



ٌمكن تفسٌره بالثقافة المكتسبة من األسرة التً تجهل فً ؼالب األحٌان ثقافة التحاور و 

خاصة لدى فبة االناث التً تلزمها أسرتها باالبتعاد عن كل االسالٌب التً تإدي إلى 

، أما الذٌن ٌرون أن هناك حوار داخل المإسسة لٌه االختبلط و كل االسالٌب التً تإدي إ

لدى  ℅22337لدى الطلبة الذكور و  ℅22320التربوٌة فهً ضعٌفة جدا و ترواحت بٌن 

لدى  ℅27351اإلناث أما الفبة التً ترى أنه نادرا ما تكون لقاءات تشاورٌة فهً بنسبة 

وار و عدم التفاعل داخل إن انسداد قنوات الح لدى اإلناث . ℅10342الطلبة الذكور و 

المإسسة التربوٌة مإشر بارز لتدهور العبلقات داخل المدرسة ، بإعتبار أن التلمٌذ ٌبحث 

دابما عن أسالٌب جدٌدة داخل المدرسة من أجل الوصول إلى الهدؾ الذي جاء من أجله ، و 

اذ و االدارة و ـتهو النجاح و التفوق و ضمان مستقبله ، و هذا ال ٌتؤتى إال بالتفاعل مع األس

الزمبلء و زٌادة الثقافة الحوارٌة لدٌه تزٌد من رؼبته فً الدراسة أكثر بل تنمً شخصٌته و 

 تجعله فردا ٌإمن بالحوار فً حٌاته المستقبلٌة سواءا فً عمله أو أسرته أو خارج ذلك . 

ٌُكرُس العن ؾ " إن تضٌٌق قنوات الحوار، وتكمٌمها وجعلها فً أضٌق الحدود وبما 

والتزمت والدكتاتورٌة فً المعاملة أحٌاناً ، حتى وإن وجدت بعض القنوات الحوارٌة ، 

فهً ال تتعدى الجانب الظاهري دون اإلٌمان بفلسفة الحوار طرٌقاً للخالص من ظاهر ة 

العنؾ والتمرد"
22
 . 

 10م هذا ما أكدته إجابة مدٌر الثانوٌة خبلل المقابلة التً أجرٌت معه خاصة فً السإال رق

 حول خطورة العنؾ و األسباب المإدٌة إلٌه ،هل تنظم المإسسة لقاءات تحسٌسٌة للتبلمٌذ 

خاصة إذا كان المتابعة و االهتمام بالتبلمٌذ  إن العمل التحسٌسً مهم جدا و ٌعطً ثماره 

كما أكد ذلك مدٌر الدراسات و  من طرؾ أعضاء أسرة المإسسة )االدارة و االستاذ ( ، 

خاصة عدم  تربٌة على وجود لقاءات تشاورٌة داخل المإسسة إال أنها ؼٌر كافٌةمستشار ال

من أجل الحد من تفاقم ظاهرة العنؾ ألنها تفتقد  إستجابة بعض أولٌاء التلمٌذ لهذه الدعوة 
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األسرة التً أجمع الطاقم المسٌر للمإسسة عن ؼٌابها الكلً من أجل  هً إلى طرؾ آخر و

 المتابعة و المراقبة .

 :  التعرض لإلساءة داخل الثانوٌة حسب الجنس و المستوى . 5الجدول رقم 
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من خبلل الجدول و الذي ٌمثل تعرض التبلمٌذ داخل الثانوٌة للمعاملة السٌبة ، ٌتضح أن 

أما  ℅41324أؼلبٌة أفراد العٌنة ٌقرون بوجود هذه المعاملة السٌبة ، فنسبة الذكور بلؽت 

لئلساءة داخل  ا، أما التبلمٌذ الذٌن ٌرون أنهم لم ٌتعرضو ℅31350نسبة اإلناث فبلؽت 

، إن مرحلة التعلٌم  ℅26305و نسبة اإلناث بلؽت  ℅16371وٌة فبلؽت نسبة الذكور الثان

الثانوي تتزامن مع مرحلة مهمة للطالب و هً مرحلة المراهقة خاصة الذٌن ٌدرسون 

، و خاصة فبة الذكور الذٌن باألقسام النهابٌة و المقبلٌن على إجتٌاز شهادة البكالورٌا 

ب الظهور و فرض الرأي على اآلخر مما ٌجعلهم ٌصطدمون ٌتمٌزون بطابع الخشونة و ح

 بمواجهة االدارة أو األستاذ و ٌتعرضون أكثر من ؼٌرهم إلى العنؾ .



عاما ألنه ٌتعٌن على  16ـ 10مطالب النمو فً الفترة من  kolman" و ٌحدد كولمان 

جنسٌن و أن المراهق فٌها أن ٌقٌم عالقات جدٌدة أكثر نضجا مع زمالء العمر من كال ال

ري أو األنثوي حسب الحالة و أن ٌقبل جسمه أو صورة وٌكتسب الدور االجتماعً الذك

جسمه و أن ٌستخدمه بكفاءة " 
23
  

إن المجهودات التً ٌبذلها التبلمٌذ داخل الصؾ الدراسً و حتى فً البٌت من أجل 

لى التلمٌذ ، المراجعة للدروس و التحضٌر لمختلؾ االمتحانات تزٌد من الضؽط النفسً ع

خاصة إذا افتقدت المإسسات التربوٌة لوسابل الترفٌه و المبلعب الرٌاضٌة المجهزة من 

 .أجل تفرٌػ هذه الضؽوطات المتراكمة 

الذٌن ٌمارسون العنؾ هم أفراد خاضعون داخل النسق المسٌطر علٌهم " " إن األفراد  
24  

، االدارة و األولٌاء ٌفقد من توازنه  إحساس التلمٌذ بالرقابة المستمرة من طرؾ األستاذإن 

، إن العنؾ الذي ه و منطقه ــــالنفسً و ٌلجؤ إلى العنؾ كحالة طبٌعٌة من أجل فرض رأٌ

 ٌمارسه التلمٌذ عبارة عن رد فعل طبٌعً لما ٌواجهه  

 من مشاكل ٌومٌة داخل المدرسة و األسرة .

لحٌاة المدرسٌة داخل المإسسات " إن السلطة التً ٌتبناها القائمون عل تسٌٌر شإون ا

التربوٌة لم تعد تستند إلى القوة فقط ، بل تعدتها إلى الكٌفٌات المعرفٌة التً تإدي إلى 

السٌطرة و الهٌمنة على التلمٌذ ، هذه الكٌفٌات تتبع من مجموعة المصادر التً من بٌنها 

المعرفة التً ٌقدمها المدرس و درجة التحكم فٌها "
25
 . 

، أجمع  16ابلة التً أجرٌت مع الطاقم اإلداري للثانوٌة و فً السإال رقم و فً المق 

القابمون على إدارة الثانوٌة ، أن السلوكٌات العنٌفة داخل المإسسة من طرؾ التبلمٌذ ما 

هً إال ردود أفعال سببها هو اإلخبلل بالنظام من جهة و عدم تطبٌق نصوص القوانٌن 
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و اإلدارة من جهة أخرى ، إذن العنؾ داخل المإسسة المعمول بها من طرؾ األساتذة 

، أي أن للتلمٌذ القانون التربوٌة فعل ٌشترك فٌه كل من التبلمٌذ ، األساتذة و اإلدارة 

الداخلً الذي ٌضبط سلوكه و هندامه ٌجب التقٌد بها ، هناك قوانٌن ضابطة لتصرفات 

هم تلزمهم بإحترام التلمٌذ ومرافقته الطاقم االداري و التربوي التً تحدد ححقوقهم وواجبات

 خبلل حٌاته المدرسٌة .

 : تمٌٌز األساتذة للطلبة داخل القسم حسب الجنس و المستوى . 6الجدول رقم 
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ٌوضح الجدول أن الطلبة المستجوبٌن أقروا أن األساتذة ٌمٌزون بٌن الطلبة داخل القسم و 

تقابل ذلك نسبة  ℅32320و اإلناث  ℅47320هذا ما توضحه نسبة الذكور خصوصا ب 

و اإلناث بنسبة  ℅12313الذكور الذٌن ال ٌرون أن هناك تمٌٌز بٌن التبلمٌذ بنسبة 

أما اإلناث  ℅14361، أما الذٌن ٌرون أنه ٌوجد تمٌٌز أحٌانا فنسبة الذكور كانت  ℅02346



، و ٌرجع ذلك كون النسبة األكبر كانت لدى الطلبة الذكور الذٌن تعرضوا  ℅03306فكانت 

لتمٌٌز من طرؾ األساتذة كون الذكور ٌتسمون فً ؼالب األحٌان بالقســـوة و الخشونة فً ل

المعاملة ، و هذا ما فسرته نظرٌة التفاعل الرمزي ، بؤن العنؾ جزء من الحٌاة و ٌتم تعلمه 

خاصة عند الذكور من خبلل التنشبة اإلجتماعٌة التً تشجع الذكور على الخشونة و 

و تبرز هذه النظرٌة أكثر فً الواقع عند المجتمعات  من اإلناث .أكثر فس اإلعتماد على الن

فً البٌبة النابٌة و التً ما زالت متمسكة بتقالٌدها و عاداتها التً تعطً للذكر كامل الحرٌة 

و المسإولٌة داخل األسرة على عكس األنثى التً تعانً من التضٌٌق داخل األسرة و فً 

 الشارع .

االجتماعٌة و فً مجتمعاتنا تبرز حدود الجنس على أنها الحدود االجتماعٌة " فً التنشئة 

و أن الهوٌة االجتماعٌة هً الهوٌة الجنسٌة ، و تنعكس هذه الثقافة على أدوار المرأة 

ووظائفها و مركزها االجتماعً " 
26
 . 

أعلى إن المرأة تحاول دابما فرض وجودها داخل هذا المجتمع بخروجها للعمل و تقلدها 

المسإولٌات فً مختلؾ مناصب الدولة و المنظمات ، إال أن مكانتها االجتماعٌة و حتى 

الشرعٌة لم تصل بعد إلى هدفها نظرا الرتباط أؼلب المجتمعات بالعادات و التقالٌد 

 .  ثىالموروثة عن األسبلؾ فً التنشبة االجتماعٌة لؤلن

تمد على الدور الذي ٌحتله و السلوك " أن نموذج اإلنسان فً التفاعل الرمزي إنما ٌع

الذي ٌتحلى به و العالقة التفاعلٌة التً تنشؤ بٌنه و بٌنهم ، هذه العالقة التً ٌتمخض 

عنها رموزا لها أهمٌتها فً تقوٌم األفراد الذٌن تنسب لهم الرموز ، علما بؤن طبٌعة 

ن األفراد و الجماعات العالقـة أو انقطاعها بٌ استمرارٌةالرموز المكونة هً التً تحدد 

"
27
 . 
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ٌتبٌن من خبلل الجدول الذي ٌوضح كٌفٌة معاملة األساتذة للتبلمٌذ فً حالة الخطؤ أن العنؾ 

ثم ٌلٌه مباشرة عملٌة النصح  ℅2333مٌذ هو العنؾ اللفظً بنسبة األكثر تكرارا اتجاه التبل

أما البلمببلة  و المتمثل فً التهجم و االستفزاز  ℅10و العقاب البدنً بنسبة  ℅13بنسبة 

، ما ٌمٌز هذه األرقام هو بروز العنؾ  ℅333من طرؾ األساتذة للتبلمٌذ فكانت بنسبة 

و المتمثل ا عقوبات خبلل الفصول الدراسٌة المختلفة اللفظً أكثر عند التبلمٌذ الذٌن تحصلو

، ما ٌإثر أكثر فً السب و التقلٌل من قٌمة التلمٌذ حسب ما ورد فً معظم أجوبة المبحوثٌن 



على نفسٌة هإالء التبلمٌذ الذٌن تؤثروا بنتابجهم السٌبة و موقؾ الضعؾ الذي ٌبلزمهم طٌلة 

 .زمبلبهم  مسارهم الدراسً أمام أساتذتهم و أسرهم و

" العنؾ اللفظً الذي ٌوجهه المدرس نحو التلمٌذ ٌترك أثارا سلبٌة أكثر مما ٌتركه العنؾ 

الجسدي و فً نفس الوقت فً باقً المإسسات االجتماعٌة األخرى كاألسر ، و المجتمع 

ككل " 
28 . 

حتما سٌإدي العجز أو النقص فً التؤقلم داخل الوسط المدرسً إلى مجموعة من 

 ابات السلوكٌة التً ؼالبا ما تولد العنؾ و العنؾ المضاد .االضطر

" كل هذا سٌإدي باإلحباط لدى الطالب فً المدرسة و حتى فً أسرته و قد ٌتحول هذا  

التلمٌذ من طالب للعلم منتظم إلى طالب مشاكس و مخل للنظام  إن التلمٌذ الذي ٌعجز فً 

إلى جذب إنتباه المعلم و األصدقاء ،  تحقٌق نتائج مرضٌة فً الحقل الدراسً قد ٌسعى

عن طرٌق سلوكه السًء و المزعج ، و لقد ٌإدي النقد المستمر للطالب إلى ضعؾ الثقة 

بالنفس فٌصبح للطالب نظرة متدنٌة لذاته و هذا ما ٌجعله فً حالة قلق مستمر "
29
. 

 : االعالم و دوره فً نشر العنؾ المدرسً .3

مراحل التارٌخٌة عملٌة تطور فً مختلؾ المجاالت و عرفت المجتمعات عبر مختلؾ ال

بشكل سرٌع ، ساهم فٌها إستعمال التكنولوجٌا و التقنٌات الحدٌثة ضمن مختلؾ مإسسات 

التنشبة االجتماعٌة بشكل عام و ضمن المإسسات التربوٌة و األسرة بشكل خاص ، من 

ستعمالها و إستؽبللها  أدى إلى أجل إستؽبللها لتطوٌر الفرد و الرقً بالمجتمع إال أن سوء إ

 إنهٌار للمعاٌٌر االجتماعٌة و القٌم الثقافٌة التقلٌدٌة .

" و قد إنبثق عن هذه التحوالت الفرد الحدٌث و المإسسات االجتماعٌة الحدٌثة و األدوار 

و العالقات المتؽٌرة التً تطبع كل هذه التحوالت " 
30
. 
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م الوسابل أو التقنٌات التً تإثر بشكل واضح ، و مما ال شك فٌه فً العصر الحدٌث أن أه

هً وسابل االعبلم بمختلؾ تخصصاتها ، حتى أصبحت عبلقة إرتباطٌة بٌن التطور 

الرهٌب لوسابل االعبلم وعملٌة التؽٌر االجتماعً الذي تشهده مختلؾ المجتمعات و من 

لهامة التً ٌستعملها أبرز هذه الوسابل االنترنت و التلفزٌون و التً تعتبر من الوسابل ا

 الصؽار و الكبار خبلل حٌاتهم الٌومٌة من مشاهدة و نسج عبلقات إجتماعٌة مع اآلخرٌن .

" الرسالة التلفزٌونٌة تتسم بخاصٌتً الحركة المرئٌـــة و األلوان ، و بما أن الذاكرة  

اتهم العقلٌة البصرٌة لدى األطفال أقوى من الذاكرة السمعٌة ، فٌعد التلفزٌون مالئما لقدر

. حتى أن األطفال تكون مشاهدتهم للتلفزٌون كثٌفة ، فتدخل مسؤلة التقلٌد ضمن إطار 

التعلم اإلجتماعً " 
31

 

حدٌثة عن تؤثٌر برامج العنؾ فً التلفزٌون على الجمهور توصل باحثون  وفً دراسة     

إلى  بلل فترة امتدتشٌفٌلد البرٌطانٌة إلى أن تحلٌبلً أجري على مبات البرامج خ فً جامعة

قنوات التلفزٌون  ستة شهور أظهر نتابج إٌجابٌة. فقد أظهر هذا التحلٌل أن برامج العنؾ فً

من جملة البرامج  %37وتشٌر الدراسة أن .  البرٌطانً قد انخفضت بنسب كبٌرة

% 19 وتمثل برامج األطفال التلفزٌونٌة ٌمكن تصنٌفها ضمن مجموعة برامج وأفبلم العنؾ

عمل عنؾ منفصل موزعة على  الؾ 21ؾ، وأن هذه البرامج تحتوي على ـــرامج العنمن ب

.  دــمشه 10000حوالً 
32

 

إن وسابل االعبلم تساهم بشكل واضح فً نشر ثقافة العنؾ لدى المراهقٌن خاصة و أن 

أؼلبهم متمدرسون ، من خبلل المضامٌن التً تحتوٌها هذه البرامج التً ٌتلقاها مختلؾ 

المجتمع ، و ما ٌزٌد من خطورتها المشاهدة الجماعٌة داخل األسرة لهذه البرامج و شرابح 

تقبلها من طرؾ الجمٌع دون مراعاة العواقب و االنعكاسات السلبٌة التً تحٌط بالمشاهدٌن 

، خاصة إذا بلؽت هذه المشاهدة درجة االدمان فإن التلمٌذ حتما سٌحاول التقلٌد و تقمص 

 لمشاهٌر الذٌن ٌروجون لمشاهد عنٌفة .مختلؾ االدوار و ا
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 ℅النسبة  المجموع ثانوي 1 ثانوي 0 ثانوي 3  

 ℅31376 41 6 02 11 الذكور نعم

 ℅42314 34 2 00 12 اإلناث

 

 ال

 ℅02313 01 0 7 10 الذكور

 ℅10342 11 3 0 2 اإلناث

 

 أحٌانا

 ℅03344 07 4 12 11 الذكور

 ℅00376 02 1 7 6 اإلناث

 ℅122322 022 06 50 122 المجمـــــوع

  

ٌوضح الجدول مدى مشاهدة أفراد العٌنة للبرامج التلفزٌونٌة مع العابلة ، فبلؽت نسبة 

ت كبٌرة أما نسبة اإلناث فً المشاهدة مع العابلة فكان ℅31376الذكور فً المشاهدة 

و  ℅02313، أما الذٌن ال ٌشاهدون التلفزٌون مع العابلة فكانت نسبة الذكور  ℅42314

، أما الذٌن ٌشاهدون التلفزٌون مع العابلة أحٌانا فبلؽت نسبة الذكور  ℅10342اإلناث 

، إن النسب الكبٌرة التً تدل على مشاهدة   ℅00376و نسبة اإلناث بلؽت  ℅03344

، إشارة إلى أهمٌة هذه الوسٌلة االعبلمٌة التً بتم  االناثلتبلمٌذ خاصة التفزٌون من قبل ا

مشاهدتها بصورة دابمة قد تصل إلى مرحلة االدمان على برامج معٌنة من شؤنها أن تقحم 

التلمٌذ سواءا كان ذكرا أو أنثى فً مشاكل نفسٌة من خبلل تقدٌم برامج تساعد على تفاقم 

 المظاهر الؽٌر البقة مثل العنؾ و تعاطً المخدرات .مختلؾ اآلفات االجتماعٌة و 



"و تجدر اإلشارة فً هذا الموضوع إلى ما تقدمه شاشات التلفزٌون من رسائل تلفزٌونٌة 

عنٌفة موجهة لمختلؾ شرائح المجتمع بصفة عامة و لفئة األطفال و الشباب بصفة 

خاصة "
33
 . 

لتً تبدو فً ظاهرها تثقٌفٌة و تربوٌة و إال أن الخطر األكبر عند مشاهدة مختلؾ البرامج ا

ترفٌهٌة إال أن باطنها ٌحوي مخططات لمشاهد عنٌفة تإثر بشكل كبٌر خاصة على  ىحت

األطفال و الشباب بصفة عامة على عكس الكبار الذٌن ٌستطٌعون التفرٌق فً بعض 

 رامج و أهدافها .باألحٌان بٌن طبٌعة ال

للمحاكاة لدى الشباب كبٌرة مما ٌجعلهم ٌحاولون  و فً هذا السن تجد أن القابلٌة "  

محاكاة بعض أبطال هذه الروٌات أو أن العروض نفسها أو البرامج قد تتضمن بعض 

األفكار األخالقٌة و اإلجتماعٌة التً تعتبر خرقا لقٌم و تقالٌد المجتمع " 
34
 . 

األسرة التً لها  لذا وجب محاولة تقنٌن و ضبط المشاهدة التلفزٌونٌة لؤلطفال خاصة مع

تقالٌدها التً تدعم اإلخاء و المحبة و التعاون ، و بما أن الفرد ٌبقى دابما متمسكا بقٌمه و 

أخبلقه و مثله المحافظة ال ٌمكنه أن ٌتخلى عنها ، فإن ذلك ٌنعكس على التلمٌذ داخل 

 ألم .المدرسة الذي ٌحبذ الدراسة عند أساتذة لهم خبرى ٌرى فٌهم المعلم و األب و ا
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 -fernand nathan ; technologie educative et audio- visuel ; revue ;    3 Edition ; labor ; paris ; 1975 ; p75 . 
34

  . 143، ص  2007،  1يحًىد عؼٍذ انخىنً ، انؼُف فً يىالف انحٍبح انٍىيٍخ ، يكزجخ األَغهى يصشٌخ ، ط  -  



 : تفضٌل الدراسة عند األساتذة القدامى أم الجدد حسب الجنس و اإلعادة .9الجدول رقم 

الؽٌر  

 معٌدون

المعٌدفً 

 اإلبتدائً

المعٌد فً 

 المتوسط

 المعٌد فً

 الثانوي  

 ℅النسبة  المجموع

 األساتذة

 القدامى

 ℅70370 123 22 06 11 00 الذكور

 ℅66332 55 02 01 4 04 اإلناث

 األساتذة 

 الجدد

 

 ℅25325 6 1 1 2 0 الذكور

 ℅11327 12 1 0 1 4 اإلناث

122322 022 50 32 16 34 المجمـــــوع

℅ 

 

 ℅70370ٌمثل الجدول تفضٌل الطلبة الدراسة عند األساتذة القدامى خاصة فبة الذكور ب 

 ℅25325ذكور ، أما الدراسة عند األساتذة الجدد فكانت نسبة ال ℅66332و نسبة اإلناث 

، ما ٌفسر مدى إدراك التبلمٌذ أهمٌة المرافقة العلمٌة  ℅11327أما نسبة اإلناث فبلؽت 

داخل القسم من قبل األساتذة خاصة القدامى الذٌن ٌملكون خبرة مهنٌة تإهلهم لمعرفة 

 مشاكل التلمٌذ النفسٌة و البٌداؼوجٌة . 

ن الرصٌد المعرفً لألستاذ فً جمٌع " كما ٌتبٌن أن األقدمٌة تلعب دورا مهما فً تكوٌ

النواحً اإلجتماعٌة المتعلقة بالمحٌط المدرسً و كٌفٌة التعامل معه " .
35
  

                                                             
35

  - sophie botte ; les rationalites de la non division du travail ; l’harmattan ; p 71 . 



حتى أن هناك العدٌد من اإلعتداءات خبلل السنوات األخٌرة ، شملت أساتذة التعلٌم الثانوي 

راسات التً و حتى أساتذة التعلٌم المتوسط ، و هً فً إستمرار و ٌعود ذلك من خبلل الد

أجرٌت فً هذا الصدد إلى إنعدام التكوٌن النفسً لدى األساتذة الذٌن إلتحقوا بقطاع التعلٌم 

خبلل العشر سنوات األخٌرة حٌث تحولت بعض المإسسات التعلٌمٌة إلى حلبة للمبلكمة و 

 اإلعتداء الجسدي . حتى أن نسبة كبٌرة من الطلبة خبلل إجابتهم عن سبب التفضٌل لؤلستاذ

القدٌم عن الجدٌد  جل اإلجابات كانت تصب فً هذا المنحى أي أنهم " ٌنصحوننا ، 

 ٌحترموننا ، شرحهم للدروس ٌكون وافٌا و كافٌا ، هندامهم مناسبا للمهنة التً ٌإدونها. 

" األستاذ الجٌد هو الذي ٌقوم بدورإ الممثل الناجح فوق الخشبة ، كما ٌحسن تنشٌط  

العمل الجماعً "  الحصة الدراسٌة و ٌحب
36 .  

 : كٌؾ تنادٌك أسرتك ، حسب  الرتبة داخل العائلة و الجنس .12الجدول رقم 
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 - Dalila arezki , cours de psycopedagogies , edition dar gharb , 2005 , p 143 . 

℅النسبة المجموع األصؽر األوسط األكبر    

 ℅27333 34 11 12 11 الذكور بإسمً

 ℅37355 31 15 03 11 اإلناث

 بإسم

 مستعار

 

 ℅32322 35 15 06 10 الذكور

 ℅17326 12 10 12 6 اإلناث

 022 35 121 20 المجمــــوع

  

122322℅ 

 06332 3233 ℅01 ℅النسبة 



ٌبٌن الجدول كٌفٌة مناداة األسرة لؤلبناء حسب رتبتهم داخل األسرة ، فترواحت نسبة الذٌن 

لئلناث ، أما الذٌن ٌنادونهم بؤسماء  ℅37355للذكور و  ℅27333ٌنادونهم بإسمهم ب 

، ما ٌبلحظ أن  ℅17326و عند اإلناث  ℅32322ة عند الذكور مستعارة فبلؽت النسب

اإلناث هن األكثر من ٌنادونهم بإسمهن من الذكور و الذكور هم من ٌنادونهم بؤلقاب ؼٌر 

أسمابهم الحقٌقٌة ، إن األلقاب المستعارة التً تستعملها العابلة الجزابرٌة خاصة لدى الذكور 

للسٌطرة ، و هذا ما لمسناه فً اإلجابات الواردة من هً ألقاب تشٌر للشجاعة و للتفوق و 

الطلبة حول كٌفٌة مناداتهم خاصة لدى الذكور فكانت ) الرجل ، الزعٌم ،  الحارس( أما 

االناث فؤلقابهن دابما تتسم بالتدلٌل أو التذلٌل ، ما ٌكرس دابما التفوق الذكوري على تواجد 

 االنثى داخل المجتمع .

ماج طفلها فً اإلطار الثقافً العام عن طرٌق إدخال التراث الثقافً فً " تقوم األسرة بإد

تموٌنه و تورٌثه إٌاه تورٌثا معتمدا بتعلٌمه نماذج السلوك المختلفة فً المجتمع الذي 

التفكٌر السائد فٌه و ؼرس المعتقدات الشائعة فً نفسه  نهجٌنتسب إلٌه و تدرٌبه على 

فكار و المعتقدات و القٌم و األسالٌب فال ٌستطٌع التخلص فٌنشؤ منذ طفولته ملًء بهذه األ

و  منها ألنه ال ٌعرؾ ؼٌرها و ألنه قد شب علٌها و تكون بدورها قد تؽلؽلت فً نفسه

ه و من مكونات شخصٌته ".ـأصبحت طبٌعت
37
 

فالواقع االجتماعً للمجتمع الجزابري ٌحاول دابما الرفع من مكانة الرجل إجتماعٌا و 

هٌمنة على األنثى عبر أسماء مستعارة موروثة من الثقافات القدٌمة التً ؼالبا ما ربطها بال

 كانت تشجع الهٌمنة الذكورٌة و التً تعبد الطرٌق لممارسة السلوك العنٌؾ . 
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 . 125، ص  1999يؼٍ خهٍم ػًش ، ػهى اإلعزًبع األعشح ، داس انششوق ، ػًبٌ ، األسدٌ ،  - 



إن التلفزٌون ال ٌشجع على إقامة عالقات بٌن أفراد المجتمع ، و إنما على العكس من  "

االنطواء بعٌدا عن ممارسة حٌاته بصورة طبٌعٌة ، و  ذلك ٌدعو األطفال و الشباب إلى

"االنشؽال الدائم بالصور التً تعرضها الشاشة فً عالم الخٌال  
38 . 

ٌفسر ان البرامج التلفزٌونٌة المقدمة لمختلؾ شرابح المجتمع إنما هو عمل مدروس و له ما 

 كون إٌجابٌة أو سلبٌة .أبعاده السٌاسٌة و االدٌولوجٌة من أجل ؼرس ثقافة معٌنة إما أن ت

 العنؾ و حالة الالتكٌؾ مع الوسط المدرسً :.4

تعمل المدرسة من خبلل المنظومة التربوٌة على تكٌؾ التلمٌذ داخل الوسط التربوي بتقوٌة 

العبلقات بٌن التلمٌذ و المدرسٌن و االدارٌٌن ، و السعً وراء إنجاح التلمٌذ خبلل مساره 

قاربة قد تتخللها عوابق تربوٌة تتمثل فً المشاكل التً ٌواجهها المدرسً ، إال أن هذه الم

التلمٌذ داخل المإسسة التربوٌة تبعد التلمٌذ عن تركٌزه فً الدراسة و المواظبة و عدم تكٌفه 

مع الوسـط المدرسً و ٌواجه مجموعة من الصعوبات النفسٌة و االجتماعٌة داخل المإسسة 

ابات معقدة تقود هذا التلمٌذ إلى إنتهـاج أسلوب العنؾ و التعلٌمٌة مما قد ٌتسبب فً إضطر

الفوضى المستمرة داخل القســـم و البحث الدابم عن التصادم مع األستاذ و االداري و 

الزمٌل ، حتى أن هذا التلمٌذ ٌشعر بالتهدٌد بشكل دابم من طرؾ المحٌطٌن به داخل 

 المدرسة و خارجها .

ذي ٌتضمن شعورا بالتهدٌد من شئ ؼٌر واضح المعالم فً فً حالة القلق النفسً ال"    

العالم الخارجً أو بمعنى آخر إنفعال مركب من الخوؾ و توقع الشر و الخطر أو العقاب ، 

و ٌختلؾ عن خوؾ من خطر محتمل ؼٌر مإكد الوقوع و خوؾ من المجهول و هو 

ٌتهددنا بالخطر "  إنفعال مإلم نشعر به حٌن ال نستطٌع القٌام بشئ تجاه موقؾ مخٌؾ
39
  

هذا القلق الدابم الذي ٌجعل التلمٌذ ٌنقاد إلى معاملة كل المحٌطٌن به بكل تحفظ و تكون  له 

 دابما قابلٌة ممارسة العنؾ على ؼٌره فً محٌطه المدرسً أو حتى فً محٌطه األسري .
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 -Marie Therese colpîn ; Enfence de la violence Violence de l’ enfence ; L’harmattan ; France ; p 124. 
39

 . 91، ص  2008، 1يحًىد غشاٌجخ ، انخذيخ االعزًبػٍخ انطجٍخ ، انؼًب االعزًبػً يٍ أعم صحخ االَغبٌ ، داس وائم نهُشش و انزىصٌغ ، ػًبٌ ،ط فٍصم - 



 ادة .: التالمٌذ المتحصلٌن على مكافئات و عقوبات حسب الجنس و اإلع11الجدول رقم 

 

ٌمثل الجدول اإلٌجازات و العقوبات التً ٌتحصل علٌها الطلبة حسب اإلعـادة و الجنس و 

فً المرحلة الثانوٌة بنسبة الطلبة المعٌدون ٌتبٌن أن أكبر نسبة من العقوبات تحصل علٌها 

 ℅47320متحصلٌن على عقوبات بنسبة الكثر أهم ، كما أن نسبة الطلبة الذكور  ℅ 14

، عادة ما ٌعود ذلك إلى السن المتقدم للتلمٌذ المعٌد خاصة إذا لئلناث  ℅41301مقابل 

تكررت األعادة أكثر من مرة فإنه ٌتؤثر كثٌرا و ٌكون فً حرج دابم من نظرة الزمبلء و 

أي نصؾ  ℅12347بنسبة ، أما الطلبة الذكور المتحصلٌن على إجازات حتى األساتذة 

نسبة المتحصلٌن على عقوبات ، هذا ما ٌزٌد من فرضٌة أن الطلبة الذكور هم األكثر عنفا 

، و السبب الربٌس هو كون العقوبة تتوجه للتبلمٌذ فً ؼالب األحٌان من أجل داخل الثانوٌة 

على قمع سلوكهم ؼٌر المقبول من طرؾ األستاذ أو اإلدارة ، و حتى الذٌن ٌتحصلون 

 ℅النسبة  المجموع اإلعــــــــــــــــادة      

 الثانوي المتوسط اإلبتدائً الؽٌر معٌد

 ℅12375 13 12 7 2 6 الذكور المكافئات

 ℅14356 10 7 3 0 14 اإلناث

 ℅47320 56 11 00 5 14 الذكور العقوبات

 ℅41301 33 14 16 3 14 اإلناث

122322 022 50 32 16 34 المجمــــــوع

℅ 

 ℅ 122322  ℅ 14   ℅ 05   ℅ 27   ℅ 06 ℅النسبة 



مكافبات فإن الجهد الذٌن ٌبذلونه فً التعلم ٌجعلهم أكثر تركٌزا مما ٌزٌد فً قلقهم و خوفهم 

ان من ردود الفعل من الزمبلء و األساتذة و خاصة األسرة ، رؼم كل ذلك ــفً بعض األحٌ

ٌلجؤ األستاذ أو اإلدارة إلى إتخاذ إجراءات عقابٌة رادعة تإثر على سلوك التبلمٌذ و 

 هم .نتابج

" هذا الردع ٌشمل على نظامً العقوبة و االصالح و ٌترجم علمٌا األمر بالمعروؾ و 

النهً عن المنكر مما ٌعنً أن العنؾ الممارس لتطبٌق العقاب هو عنؾ مبرر فهو وقائً 

و تؤدٌبً و لٌس إجراء إنتقامً أي هو عالج ظاهره العذاب و باطنه الرحمة " 
40
 

لمطلقة للتبلمٌذ دون إستعمال أسالٌب رادعة تساهم فً إستتباب ترك الحرٌة ا هذا ال ٌعنً 

 األمن داخل المإسسة التربوٌة و تساهم فً رفع المستوى الدراسً للمتعلمٌن .

 : العنؾ المشترك بٌن التالمٌذ داخل الثانوٌة حسب الجنس و السن .10الجدول رقم 

                                                             
40

 . 198، ص  2008سعبء يكً و عبيً ػغى ، إشكبنٍخ انؼُف ، انؼُف انًششع و انؼُف انًذاٌ ، انًؤعغخ انغبيؼٍخ نهُشش و انزىصٌغ ، ثٍشود ، نجُبٌ ،  - 

          المجموع   العنـــــــــــــؾ ضد        الســن      

 ℅النسبة 
الكتابة على  التخرٌب اإلدارة األساتذة الزمالء

 الجدران

 ℅17324 00 3 1 2 11 1 الذكور 14-17

 ℅10316 06 4 1 2 16 1 اإلناث

 ℅32322 35 11 0 4 04 12 الذكور 18-02

 ℅33315 26 01 0 2 17 0 اإلناث

 ℅12326 12 12 0 2 10 0 الذكور 02+

 ℅10342 11 6 2 1 2 2 اإلناث

 ℅12232 022 45 6 15 66 02 المجمــــــوع

 ℅ 122322  ℅1133 ℅ 22  ℅ 2633  ℅ 22  ℅12 ℅النسبة 



 

ٌمثل هذا الجدول العنؾ المشترك بٌن التبلمٌذ داخل الثانوٌة حسب السن و النوع 

ٌلٌه  ℅22اإلجتمـاعً و المعلم البارز فً هذا الجدول هو العنؾ الموجه لؤلساتذة بنسبة 

، أما الفبة  ℅11332الكتابة على الجدران كؤحد الوسابل المعبر عنها من قبل التبلمٌذ بنسبة 

سنة و كانت  02و  16العمرٌة التً مارست هذا العنؾ بمختلؾ أشكاله ، هً الفبة مابٌن   

، و ٌتبٌن جلٌا مدى تؤثر التلمٌذ  ℅32322و لدى الذكور بلؽت  ℅33315عند اإلناث بنسبة 

ً هذه المرحلة العمرٌة بمرحلة المراهقة التً تجعل منه أكثر إنفعاال من ؼٌره ، خاصة إذا ف

و نسبة اإلناث  ℅12326فما فوق فكانت نسبة الذكور  02بالفترة العمرٌة من ما قورنت 

كدلٌل على معاناة الفتاة  %33315، إن أكبر نسبة لممارسة العنؾ اإلناث  ℅10342كانت 

العمرٌة بالذات من الضؽوطات التً ٌفرضها علٌها المجتمع ككل و األسرة فً هذه المرحلة 

بشكل خاص كتهدٌدها بالحصول على نتابج جٌدة أو توقٌفها من الدراسة ، و مطالبتها 

بالعمل عند عودتها إلى البٌت ٌجعلها تتفاعل بشكل سلبً مع مواقؾ الحٌاة الٌومٌة و تلجؤ 

الكتابة على الجدران داخل المإسسة حٌان ، أما إلى العنؾ كرد فعل فً كثٌر من األ

التربوٌة تعبر عن عنؾ رمزي ٌعكس فً واقع األمر الرؼبة فً االنتقام ممن ٌعتقد التلمٌذ 

إلٌه من خبلل تفرٌػ هذه المكبوتات على شكل عبارات قاذفة أو صور هزلٌة  إواأنهم أسا

ضافة إلى ذلك الرقابة المشددة من طرؾ التبلمٌذ ، إ المنبوذونتقلل من قٌمة األشخاص 

التً تفرضها إدارة المإسسة أو األساتذة على التلمٌذ عادة ما ٌرفضها هذا األخٌر رفضا 

قاطعا و ٌؤبى إال أن ٌعبر عن هذا الرفض من خبلل الكتابة على الجدران أو على أبواب 

 .األقسام كرد فعل طبٌعً بالنسبة له  

ة لٌست فقط ؼٌر مثمرة ، إنما هً أٌضا محفوفة " إن العقوبات المطبقة فً المدرس

بالمخاطر ، ألنها تدفع التلمٌذ إلى مقت ما ٌجب أن ٌحبه " 
41
  . 
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 . 94، ص  1997،  1عهٍم ودٌغ عكىس ، انؼُف و انغشًٌخ ، داس انؼشثٍخ نهؼهىو ، ط  - 



: تأثٌر المعاملة  السٌئة للتالمٌذ على مشاركتهم فً القسم حسـب الجنس و  13الجدول رقم 

 المستوى الدراسً .

 

ٌمثل الجدول مدى تؤثر التلمٌذ الذٌن ٌعاملون معاملة سٌبة داخل الثانوٌة على مشاركتهم فً 

ممن أثرت علٌهن المعاملة السٌبة  ℅63323القسم فكانت النسبة األكبر هً نسبة اإلناث ب 

،   ℅62331ر تقارب نسبة اإلناث ب على مشاركتهن داخل القسم ، كما كانت نسبة الذكو

، خاصة و هذا ما ٌوضح التؤثٌر الشدٌد على مشاركة الطبلب داخل القسم من الجنسٌن 

 و االناث و ٌعود ذلك إلى الخوؾ من الخطؤ و قلة إستٌعاب ما ٌقدمه األستاذ من مادة علمٌة 

اتجاه  السلوك العنٌؾ الذي سٌفقد التلمٌذ تركٌزه عن المحتوى الدراسً و ٌقوده إلى إنتهاج

المعلم و اإلدارة و الزمبلء ، ألن العملٌة التعلمٌة و التربوٌة لٌست مقتصرة على تلقً كما 

     المستوى الدراســــً        

 المجموع

 النسبة      

℅ 
 ثانوي   3 ثانوي  0 ثانوي 1 

الـتؤث
ــــــــ
ٌر

 

 ℅62331 71 27 10 12 الذكور نعم

 ℅63323 52 13 12 7 اإلناث

 ℅26362 12 2 0 2 الذكور ال

 ℅26322 5 3 1 1 اإلناث

أحٌا

 نا

 ℅12341 10 3 3 0 الذكور

 ℅ 24367 4 0 0 0 اإلناث 

 ℅122.22 022 122 50 06 المجمــــــوع

 ℅ 122322  ℅ 32    ℅ 14 ℅ 12  ℅النسبة 



هاببل من المعلومات فقط بل تتعدى ذلك إلى متابعة التلمٌذ من الناحٌة النفسٌة أو ما ٌعرؾ 

 المحٌط المدرسً .بالمرافقة التً تشعر التلمٌذ باإلرتٌاح و االمان خبلل تواجده داخل 

" و للمدرس دور فً عملٌة التقوٌم فً قٌاس مدى تقدم التلمٌذ عن طرٌق االختبارات 

التً ٌجرٌها على تالمٌذه و عن طرٌق مالحظاته التً ٌسجلها عن تالمٌذه بحٌث ٌتمكن 

من الوقوؾ على مدى نموهم كؤفراد و جماعات " 
42
 . 

الصؾ الدراسً و ما ٌتركه من آثار إٌجابٌة على هذا ما ٌبن أهمٌة تفعٌل دور التلمٌذ داخل 

نفسٌة التلمٌذ و على نوعٌة التحصٌل الدراسً الذي سٌكون حتما مرتبط بالنجاح فً حٌاته 

المدرسٌة و حتى كسب ثقة األسرة الذي ٌجعل منه شخصٌة تعتمد على نفسها داخل 

 قافة العنؾ و الرفض .المدرسة و خارجها ، مشبعـة بروح التسامح و الحوار ، بعٌدة عن ث

" و ٌإثر فً النمو النفسً و اإلجتماعً للمراهق ، أما الفشل و الرسوب المتكرر و النقد 

المتكرر من طرؾ األستاذ ٌتبعه تؤنٌب للضمٌر و نقــد الؽٌر و عدم الشعور باإلرتٌاح "
43
. 

خصٌة التلمٌذ الفشل الدراسً مإشر بارز للممارسة العنؾ لدى التلمٌذ كنوع من االنتقام لش

 الذي ٌتلقى إنتقادات من طرؾ األسرة التربوٌة أو من طرؾ األسرة البٌولوجٌة  .
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 . 39، ػًبٌ ، ص  2008عبيً يحًذ يهحى ، انمٍبط و انزمىٌى فً انزشثٍخ و ػهى انُفظ ، داس انًغٍشح نهُشش و انزىصٌغ ،  - 
43

 . 43، ص 1996أصشهب فً رُشئخ انطفم ، داس انُهضخ ، انمبهشح ، ػجذ انجبسي يحًذ ػجذ انجبسي ، انمذوح انصبنحخ و - 



 : الضبط اإلجتماعً بٌن الفاعلٌة و التعطٌل.5

ٌسعى كل مجتمع إلى تكوٌن نظام إجتماعً ٌنبثق من المعاٌٌر االجتماعٌة المتعارؾ علٌها 

عملٌة التجانس و التاكامل و االحترام المتبادل  و التً ٌنطوي تحتها أفراد المجتمع من أجل

، لذا تقوم هذه المبادئ على نظرة وقابٌة تهدؾ إلى المحافظة على أمن و كرامة االفراد و 

الجماعات ، ٌندرج كل هذه ضمن مفهوم الضبط االجتماعً الذي تسعى إلٌه كل مإسسات 

ها الداخلً ، و من بٌن هذه التنشبة االجتماعٌة من أجل بقابها و المحافظة على نظام

المإسسات ، المدرسة كمإسسة رسمٌة للضبط االجتماعً تعمل عبر مختلؾ مراحلها 

التعلٌمٌة ، االبتدابً ، المتوسط و الثانوي على وضع نظام داخلً ٌتماشى و التطورات 

 المتسارعة عبر محٌطها الداخلً والخارجً ، بإعتبارها مإسسة رسمٌة للتنشبة االجتماعٌة

تتفاعل من خبللها مجموعة من التبلمٌذ ، االساتذة و االدارٌٌن ، و بما أن الدور المنوط 

بالمدرسة ٌكمن فً دعم و تعزٌز التجانس و التضامن بٌن مختلؾ شرابح المجتمع داخل 

المإسسة التعلٌمٌة من خبلل توفٌر و تهٌبة بٌبة تربوٌة ، ألن الدور الحدٌث للمدرسة فً 

اصرة ٌركز على الجانب التربوي بؤهمٌة ال تقل على الجانب التثقٌفً أو المجتمعات المع

 التعلٌمً ، ما تإكده السلطة الوصٌة من خبلل تسمٌة هذا القطاع بوزارة التربٌة و التعلٌم .

إن التربٌة أداة للضبط االجتماعً بحٌث تمارس المدرسة أدوارها فً الضبط االجتماعً » 

ا لعملٌات التفاعل بٌن التالمٌذ و المعلمٌن و بٌن التالمٌذ من خالل إشرافها و توجٌهه

بعضهم ببعض " 
44
 . 

لذا تعمل المإسسات التعلٌمٌة على أن تكون حلقة وصل فً عملٌة التنشبة االجتماعٌة بٌن 

مختلؾ المإسسات األخرى ، كاألسرة مثبل ، حٌث ٌتم نشر المبادئ التعاون و التضامن 

األسرة بشكل عـــام و األسرة الممتدة بشكل خاص فً بلورتها  وقٌم التسامح  التً ساهمت

 ألبنابها ، بتؤصٌل المعاٌٌر األخبلقٌـة و إحترامها و العمل على نشرها و المحافظة علٌها .
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 . 195، ص  2009،  1خبنذ يحًذ اثى شؼٍشح ، انًذخم إنى ػهى انزشثٍخ ، يكزجخ انًغزًغ انؼشثً نهُشش و انزىصٌغ ، ط - 



 

 : التدخٌن داخل المإسسة التربوٌة حسب الجنس و أوقات الفراغ . 14الجدول رقم

 

ٌمثل الجدول ظاهرة التدخٌن داخل الوسط المدرسً و عبلقتها بؤوقات الفراغ التً ٌقضٌها 

بة لطبلب المرحلة الثانوٌة خارج أوقات الدراسة ، فكانت أكبر نسبة مدخنة هً لدى الط

، كما إرتبطت نسبة الذكور المدخنٌن  ℅10342سبة اإلناث ب تلٌها ن ℅22352الذكور ب 

فردا ممن ٌدخنون و ٌقضون أؼلب أوقات فراؼهم فً الشارع ، هذا ما ٌبرز  04بقضاء 

خطورة الشارع خاصة فً عصر الحداثة و التطور و ما ٌنعكس سلبا على الشباب بصفة 

هذه األماكن مـبلذا و قبلة  عامة و عند تبلمٌذ المرحلة الثانوٌة بصفة خاصة ، فؤصبحت

لجماعات  المنحرفٌن و عصابات منظمة تتعلم كل أنواع الجرابم ، من سرقـــة و سطو على 

 

 التدخٌـــــن

 ℅النسبة  المجموع ـراغأوقــــات الفـــــــــ    

 الرٌاضة المنزل م . األنترنت الشارع

 ℅22352 24 7 4 3 04 الذكور نعم

 ℅10342 11 1 2 3 1 اإلناث

 ℅31376 41 7 12 5 13 الذكور ال

 ℅65313 54 1 45 0 2 اإلناث

  ℅23312 24 1 22 1 0 الذكور أحٌانا

 ℅22 22 22 22 22 22 اإلناث

 ℅12232 022 01 125 00 26 المجمــــــوع

 ℅ 122322   ℅1133 ℅3133   ℅ 11   ℅ 02 ℅النسبة 



البٌوت و الممتلكات الخاصة للمواطنٌن ، و إستهبلك كل أنواع المخـــدرات و المشروبات 

لتدرٌس الذي الكحولٌة ، هذا ما ٌبرز دور جماعات الرفاق أو رفقاء السوء خارج أوقات ا

ٌعتبر إحدى أهم العوامل و األسباب المإدٌة للعنؾ  ألن هذه العبلقات الموجودة على 

مستوى الشارع ستتنتقل حتما داخل الحرم المدرسً فتشكل خطرا على كل الشركاء 

التربوٌٌن . فالدور الحدٌث للمدرسة فً المجتمعات المعاصرة ٌركز بشكل ربٌسً على 

ٌة ال تقل عن الــدور التثقٌفً و التعلٌمً و المعرفً للتلمٌذ ، إال أن الجانب التربوي بؤهم

المبلحظ فً تصرفات و سلوكٌات الكثٌر من التبلمٌذ فً الوقت الحاضر هو عدم إحترام 

األنظمة و القوانٌن العامة من جانب و عدم  مراعاة حقوق و خصوصٌات اآلخرٌن من 

قٌا فً إحترام معاٌٌر و أخبلقٌات التصرؾ أو جانب آخر ، األمر الذي ٌمثل مؤزقا أخبل

 السلوك العام للمجتمع حتى أن علماء األخبلق

" ٌرون أن اإلنسان حٌوان أخالق و الؽاٌة من وجوده لٌس المحافظة على حٌاته  

البٌولوجٌة و إشباع ؼرائزه الفطرٌة األولى فقط ، ألنه ٌتمٌز بالدرجة األولى بالثنائٌة 

انبٌن ، الجانب العقلً و الؽرائزي ، و من خالل هذه الثنائٌة جعلته التً تركز على الج

بالضرورة كائنا أخالقٌا فً صراع بٌن واجباته العقلٌة و دوافعه الحٌوانٌة " 
45
 . 
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 . 83، ص  2007، عىاٌ  9يغهخ انحىاس انفكشي ، انحذاصخ و انجذٌم انحضبسي ، انؼذد - 



 : تعاطً المخدرات داخل المإسسة التربوٌة حسب الجنس و أوقات الفراغ .15الجدول رقم 

 

 

ٌمثل الجدول عملٌة تعاطً المخدرات لدى طبلب المرحلة الثانوٌة و عبلقة هذه الظاهرة 

بكٌفٌة إمضاء الطبلب أوقات فراؼهم خارج المدرسة ، فكانت أكبر نسبة التً صرحت أنها 

تلٌه نسبة الذكور الذٌن صرحوا  ℅71373أي أنواع المخدرات لدى البنات ب  ال تتعاطى

، إال أن هناك فبة أخرى من  ℅52311أنهم ال ٌتعاطون أي نوع من المخدرات بنسبة 

، كما كانت نسبة  ℅01367الذكور ممن صرحوا أنهم ٌتعاطون المخدرات و كانت نسبتهم 

، إن النسبتان سواء لدى الذكور أو  ℅26322اإلناث البلبً تتعاطٌن المخدرات نسبتها 

اإلناث ممن ٌتعاطون مواد مخدرة ، تعد نسبة هامة و كبٌرة ألننا بصدد الحدٌث عن تبلمٌذ 

فً المرحلة الثانوٌة و مقبلون على إمتحانات مصٌرٌة فً حٌاتهم ، و األهم هو آفة 

 

 تعاطً المخدرات

 ℅النسبة  المجموع ت الفــــــــــراغأوقــــا    

 الرٌاضة المنزل م . األنترنت الشارع

 ℅01367 05 2 3 1 13 الذكور نعم

 ℅26322 25 1 1 2 1 اإلناث

 ℅52311 62 13 11 11 05 الذكور ال

 ℅71373 62 1 52 1 2 اإلناث

  ℅21354 20 22 22 1 1 الذكور أحٌانا

 ℅22 22 22 22 22 22 اإلناث

 ℅12232 022 01 125 00 26 المجمــــــوع

 ℅ 122322  ℅1133 ℅3133   ℅ 11   ℅ 02 ℅النسبة 



تمعات عبر العالم و المخدرات التً تعتبر من أخطر المشاكل التً تتعرض لها كل المج

خاصة المجتمعات العربٌة و من بٌنها الجزابر ، و التً تتعرض فً أهم طاقاتها ، الممثلة 

فً فبة الشباب ، و قد تزاٌدت هذه الظاهرة بشكل خطٌر فً اآلونة األخٌرة بٌن أوساط 

أسوارها  تبلمٌذ المرحلة الثانوٌة ، لذا فإن المسإولٌة التربوٌة للمدرسة تحتم علٌها تجاوز

المحدودة بالمحٌط المدرسً إ فقط إلى أ، تصبح مإسسة تربوٌة و تعلٌمٌة ممتدة ذات صلة 

واقعٌة بالمجتمع و إحتٌاجاته و ذلك من خبلل عصرنةى و تفعٌل األدوار التعلٌمٌة و 

التربوٌة و التحسٌس بخطورة هذه اآلفات المدرة لكٌان المجتمعات  ، إذ أن الرسالة أو 

ساسٌة للمدرسة من حٌث الــدورٌن التربوي و التعلٌمً تقوم على أساس البعد المهمة األ

األخبلقً و البعد المعرفً كمنطلقٌن متزامنٌن فً ممارسة المسإولٌة التربوٌة الشاملة على 

 إعتبار أنها .

" عملٌة تنشئة إجتماعٌة للفرد لتعوٌده بعض العادات و القٌم و اإلتجاهات السائدة فً 

، و إكتسابه المعلومات و تزوٌده بالمعارؾ الموجودة بالمجتمع " المجتمع 
46
 . 

لهذا السبب  ٌتمثل الدور التربوي للمدرسة فً تهٌبة و توظٌؾ كل المإثرات الموجهة التً  

ٌراد منها أن تصوغ كٌان اإلنسان و تهدي سلوكه فً كل نواحً الحٌاة ، جسدٌة كانت أم 

 أخبلقٌة أم روحٌة   إجتماعٌة ، أم فكرٌة أم فنٌة أم

فالتربٌة تشمل كل المنظمات و العوامل و األسالٌب و الطرق و التً تدخل فً نطاق »  

الفعالٌات التهذٌبٌة " 
47
 . 
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 . 533هـ ، ص  707خهذوٌ ػجذ انشحًٍ ، يمذيخ غجٍ خهذوٌ ، داس انمهى ، ثٍشود ، اثٍ - 
47

 .128، ص  1998انغًبنً يحًىد فبضم ، آفبق انزشثٍخ فً انذول انُبيٍخ ، رىَظ ، انذاس انمىيٍخ نهُشش ، - 



 :اإلحالة على مجلس التؤدٌب حسب الجنس و رد الفعل فً حالة الخطؤ .16الجدول رقم 

 

ٌمثل الجدول التبلمٌذ الذٌن أحٌلوا على المجلس التؤدٌبً و عبلقة هذا المتؽٌر  بكٌفٌة معاملة 

التبلمٌذ فً حالة خطبهم ، من طرؾ األساتذة و اإلدارة ، فكانت نسبة الذكور الذٌن أحٌلوا 

لجدٌر بالذكر فً هذا ، و ا ℅21322و بلؽت نسبة اإلناث  ℅11307على المجلس التؤدٌبً 

الجدول هو عبلقة هذه اإلحالة على المجلس التؤدٌبً بمتؽٌر معاملة هإالء التبلمٌذ فً حالة 

خطبهم ، و كانت أكبر نسبة ممن أحٌلوا على المجلس التؤدٌبً ٌتعرضون لعنؾ لفظً و 

ثٌر ، إ، هذه األرقام تبٌن مدى تؤ ℅10، أما نسبة العنؾ الجسدي  ℅23332كانت نسبتهم 

العنؾ اللفظً على سلوكٌات تبلمٌذ المرحلة الثانوٌة ، و ٌتمظهر هذا التؤثٌر فً اإلتجاه 

السلبً الذي ٌعٌق تمدرس التبلمٌذ و ٌجبرهم على ممارسة العنؾ بشتى أنواعــه و أشكاله 

لة اإلحالة علة كرد فعل منطقً لما ٌتعرضون له من عنؾ لفظً ، مما ٌصل بهم إلى مرح

المجلس التؤدٌبً الذي حتما سٌعرضهم إلى عقوبات متفاوتة الدرجات ستإثر على مسارهم 

 

اإلحالة على المجلس 

 التؤدٌب

  ــــؤفً حالة الخطـــــــــ    

 المجموع

 

عنؾ  ℅النسبة 

 جسدي

 الحوار الالمبالة عنؾ لفظً

 و النصح

 ℅11305 13 1 22 11 21 الذكور نعم

 ℅21322 21 0 22 1 22 اإلناث

 ℅64350 76 11 4 23 12 الذكور ال

 ℅74333 62 16 3 12 5 اإلناث

 ℅12232 022 52 11 71 02 المجمــــــوع

 ℅ 122322  ℅15 ℅2333   ℅ 2333   ℅ 10 ℅النسبة 



المدرسً على المدى القرٌب و حتى على مسارهم المهنً على المدى البعٌد  إن العنؾ 

اللفظً من المواضٌع الشابكة ، ال سٌما و أن اإلساءة اللفظٌة ؼالبا ما تإدي إلى عنؾ 

د فعل طبٌعً لما ٌتعرض له التلمٌذ ، و كثٌرا ما ٌعترض العنؾ سبٌل اإلتصال جسدي كر

الفظً ، حٌث ٌؽٌب الحوار لتحل محله قذابؾ كبلمٌة تجهض أسالٌب التعامل السوي مع 

اآلخرٌن ، فالواقع المعٌش ٌكشؾ لؤلسؾ أن الكلمات النابٌة التً تخدش الحٌاء خاصة إذا 

حتى أنها أصبحت مؤلوفة سواء فً المدرسة أو فً األسرة  كانت من المعلمٌن و اإلدارة ،

أو فً الشارع ، إن العنؾ من الظواهر التً تفشت فً السنوات األخٌرة ، ال سٌما فً 

الوسط المدرسً حٌث ٌشكل العصٌان ، السب ، أعمال التخرٌب ، السرقة ، الفوضى كؤهم 

رض لها المتمدرس فً حالة التؤخر أو عنوان لؽنؾ التبلمٌذ مقابل اإلساءة اللفظٌة التً ٌتع

عدم أدآء واجباته ، حتى أن هناك أسباب تدفع التبلمٌذ إلى العنؾ خاصة فً مرحلة 

المراهقة التً تمٌزها تؽٌرات عضوٌة و نفسٌة تجعلهم أكثر عنفا و أكثر إضطرابا ، حتى 

تمعات الؽربٌة أن النظرة المادٌة لئلنسان تعكس مشكلة اإلنحطاط األخبلقً خاصة فً المج

التً ٌتم تقلٌدها فً كل صؽٌرة و كبٌرة ، ووضعها كإطار نموذجً لٌومٌات كل مجتمع ، 

هذه النظرة ال تقر إال بالمادة ة تلؽً الحقٌقة المتعالٌة المنفردة بالخصوصٌات األخبلقٌة و 

و القلق العقلٌة ، لذا نجد الشخص ٌعٌش حٌاة العزلة ، الؽربة و اإلنطواء و عدم الطمؤنٌنة 

أصبح موجودا متهورا متبلدا و كائنا سطحٌا ال شًء ٌهمه و ال شًء ٌحرك  حتى "الدابم  

كوامن وجوده الباطنً " 
48
  . 

علما أن أؼلب مإسسات التنشبة تستعمل نوعٌن من الضوابط االجتماعٌة للحد من العنؾ و 

رٌعات القانونٌة و الجرٌمة ، و هما المنع و الردع ، أما المنع فٌتمثل فً مختلؾ التش

المناشٌر الوزارٌة التً تحد من العنؾ و الجرٌمة ، أما الردع فٌكمن فً ترسانة االجراءات 

باألنظمة المعمول بها داخل مإسسات التنشبة  اإلخبلل  العقابٌة التً ٌتعرض لها من عدم 
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 .11، ص 1999،  1صكشٌب إثشاهٍى ، انًشكهخ انخهمٍخ ، داس يصش نهطجبػخ ، ط  - 



المناشٌر االجتماعٌة  ما صرح به مدٌر الثانوٌة خبلل المقابلة التً أجرٌت معه على أن 

 .الوزارٌة موجودة و بكثرة  

و المعنون " التصدي  11/11/0210الصادر بتارٌخ  1881منها المنشور الوزاري رقم  

لظاهرة العقاب البدنً و العنؾ اللفظً تجاه التالمٌذ "
49

  . 

هذه المناشٌر التً تحث دوما على تجنب العنؾ بشتى أنواعه من طرؾ جمٌع الشركاء 

ة إال أن تطبٌق هذه المناشٌر ٌبقى ناقصا و ال ٌرقى إلى مستوى تطلعات المإسسة التربوٌ

األساتذة و التبلمٌذ بما ٌسمح خلق جو ٌساعد الجمٌع على آداء عمله على أحسن وجه ، من 

جهة أخرى صرح كل من ناظر الثانوٌة و مستشار التربٌة إلى أن هذه المناشٌر الوزارٌة 

رامج تربوٌة و حمبلت ٌشارك فٌها الجمٌع من مدرسة و ؼٌر كافٌة لوحدها ما لو تدعم بب

 أسرة و إعبلم .

"  و ٌبرز دور المدرسة الحدٌثة أٌضا فً تبنً التؽٌرات الحدٌثة و التحدٌات  و ال   

ٌقتصر دورها على االعداد و التنشئة و التعلم ، بل ٌتعدى ذلك إلى مساعدة الفرد على 

التكٌؾ معه "  التعامل مع المجتمع الرٌع التؽٌٌر و
50
 . 

 خاتمة :.4

 

تفسٌر ظاهرة العنؾ فً المإسسات التربوٌة بشكل عام و فً الثانوٌة بشكل خاص  ال  إن

ٌمكن حصره ضمن المحٌط المدرسً فحسب من تجهٌزات و هٌاكل قاعدٌة ، بل إنشار هذه 

 الظاهرة مقرون بعوامل أخرى تتحملها مإسسات للتنشبة االجتماعٌة كالمسجد ووسابل

االعبلم و األسرة . و التً  تساهم بشكل واضح فً التصدي للعنؾ ، و المحافظة على 

 توازنات المجتمع ككل .
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 . 11/11/2012، فً  1881ىس انىصاسي سلى ـ انًُش 
50

 . 313انًذخم إنى ػهى انزشثٍخ ، انًشعغ َفغه ، ص  خالد محمد أبو شعٌرة ، - 



 

 

 

 

 الفصل الثالث

 التنشئة األسرٌة

  .مقدمة  1  

 .العالقات اإلجتماعٌة األسرٌة :  0  

 .التنشئة االجتماعٌة و العالقات األسرٌة المتؽٌرة : 3  

 اخل األسرة الجزائرٌة :.السلطة و التسلط د4  

 خاتمة :. 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث 

 .مقدمة : 1

األسرة هً المإسسة األولى التً ٌبنً فٌها اإلنسان عبلقاته بمحٌطه االجتماعً و تلعب 

األسرة دورا أساسٌا فً تكوٌن شخصٌة الفرد و صقل سلوكه عبر مختلؾ مراحل حٌاته ، 

ٌة و االجتماعٌة السابدة فً كل مجتمع و تعمل على تربٌة فهً التً ترسخ المعاٌٌر الثقاف

األبناء منذ الخطوات األولى لهم القٌم و الخلقٌة الحمٌدة و السلوك السوي ، و تحاول دابما 

إبعاد الفرد عن نهج سلوك منحرؾ ، بالعمل على خضوع الفرد لتنشبة أسرٌة سلٌمة تسعى 

باقً مإسسات  واالٌجابٌة داخل مإسسة األسرة إلى تدعٌم المعاٌٌر الصحٌحة و نشر القٌم 

 االجتماعٌة كالمدرسة . ةالتنشب

 .العالقات اإلجتماعٌة األسرٌة : 0

تتعدد العبلقات و تختلؾ الثقافات و العادات من أسرة إلى أخرى حسب طبٌعـة و محٌط كل 

ة من مجتمع  كما تعمل األسرة على تلقٌن و تعلٌم و تدرٌب الفرد منذ والدته مجموع

السلوكٌات الخاصة به و التً تتناسب مع ثقافته تلك األسرة  حتى ٌحصل نوعا من التؤقلم و 

التكٌؾ للفرد مع متطلبات أسرته ، و ٌندرج ذلك ضمن البناء الوظٌفً لؤلسرة ، بصفتها 

 مإسسة للتنشبة االجتماعٌة تلعب دور الوساطة بٌن الفرد و المجتمع .

ٌه أن ٌعرض المظهر الدٌنامٌكً و الوظٌفً للتصرفات " الدور اإلجتماعً ٌفترض ف

الفردٌة فً مختلؾ المجتمعات اإلجتماعٌـــة و ٌفسر طبٌعة السلوك و األفعال الفردٌة و 

آلٌاتها  " 
51
 . 
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 . 79،ص 1995عٍجىفبًَ ثىعٍُى ، َمذ انًؼشفخ فً ػهى اإلعزًبع، رشعًخ يحًذ ػشة صبصٍال ،انًؤعغخ انغبيؼٍخ نهُشش و انزىصٌغ ، ثٍشود ،  - 



لذا تسعى األسرة دابما إلى تذلٌل العقبات التً تواجه الفرد منذ صؽره حتى ٌستطٌع أن 

ترض حٌاته بشكل مقبول ، و تساهم تنشبته السلٌمة فً ٌتعامل مع مختلؾ المشاكل التً تع

خلق ثقافة التحاور و التشاور من أجل المحافظة على التوازنات االجتماعٌة بٌن مختلؾ 

طبقات المجتمع ، و تفادي العبلقات المتوترة داخل األسرة و خارجها ، و التً تإسس 

 العنؾ بمختلؾ أنواعه و أشكاله .للتمٌٌز بٌن مختلؾ فبات المجتمع الواحد ، و بذلك نبذ 

" الصراع و العنؾ ظاهرتان طبٌعٌتان فً السلوك اإلنسانً ناتجتان عن حالة التفاعل  

المستمر بٌن طرفٌن أو أكثر بداٌة من األسرة إلى كل أشكال التجمعات اإلنسانٌة و 

التنظٌمات المختلفة " . 
52
  

دابم داخل أسرته و بٌن أصدقابه و داخل إن طبٌعة الحٌاة البشرٌة تجعل اإلنسان فً صراع 

مدرسته و حتى فً عمله بٌنه و بٌن مرإوسه ، لذا وجب علٌه البحث باستمرار عن حلول 

 مناسبة لهذه المشاكل من أجل التعاٌش االٌجابً و التفاعل البناء داخل المجتمع .

بواسطة " إذ  تقوم بتحوٌل الكائن البشري إلى إنسان مإنس متطبع بطباع مجتمعه 

التلقٌن و التنسٌب المبنً على أساس التفاعل الرمزي اإلجتماعً بٌن األفراد و بناءا على 

هذا ٌقٌم معهم شبكة من العالقات اإلجتماعٌة و ٌحتل مواقع بنائٌة نفسٌة متعددة و 

ٌمارس أدوارها بٌسر ال بعسر " 
53
 . 

طة تدفع باالنسان إلى المتسارع وظروؾ الحٌاة الٌومٌة الضاؼ ًإن التطور التكنولوج

و االجتماعٌة  التً تنعكس سلبا على سلوك األفراد  ةالعٌش تحت رحمة الضؽوطات النفسٌ

و الجماعات خاصة داخل مإسسات التنشبة االجتماعٌة كالمدرسة التً ٌعانً منها الطالب 

ة و من عدة صعوبات سواء فً التعلم أو التعامل مع مختلؾ الشركاء االجتماعٌٌن من أساتذ

 إدارٌٌن ما ٌجعلهم ٌلجبون إلى العنؾ فً ؼالب األحٌان .
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 . 66، ص  2012، انمبهشح ،  1عًً ، عىعٍىنىعٍب انؼبئهخ و انزغٍش االعزًبػً ، داس انكزبة انحذٌش ، ط د . َبصش لب -  
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 .    12، ص  2000يؼٍ خهٍم ػًش ، ػهى اإلعزًبع األعشح ، داس انششوق نهُشش ، ػًبٌ ،  -  



 و الجنس  . :ٌمثل كٌفٌة تصرؾ األسرة مع إبنها فً حالة الخطؤ حسب مهنـة األب17الجدول رقم 

 ℅النسبة  المجموع مهنـــــــــة األب   

 مهنة حرة عامل بدون عمل

 ℅27333 34 1 04 07 الذكور حوار

 ℅40324 32 1 12 01 اإلناث

 

 عنؾ

 ℅11363 14 0 13 17 الذكور

 ℅16317 14 1 3 12 اإلناث

 

 أخرى

 ℅16336 01 1 12 12 الذكور

 ℅17332 15 2 23 10 اإلناث

 ℅122322 022 26 71 121 المجمـــــوع

 

كٌفٌة تصرؾ األسرة مع إبنها فً حالة الخطؤ حسب مهنة األب  )  (17ٌمثل هذا الجدول

ن الواضح للمعاملة بٌن الذكور و اإلناث سواء من حٌث الحوار أو ممارسـة فٌبرز التباٌ

للذكور أي أن  ℅ 27333لإلناث مقابل  ℅ 40324العنؾ  فؤما الحوار فكانت نسبته 

الحوار ٌسود أكثر لدى اإلناث منه عند الذكور ، و حتى الممارسات العنٌفة فتقل لدى اإلناث 

لدى الذكور ،  ℅11363نؾ من طرؾ األب مقابل ممن ٌعاملون بع ℅16317حٌث بلؽت 

من أفراد العٌنة اإلناث لهن آبآء  12أما المتؽٌر اآلخر و هو مهنة األب فٌشٌر إلى أن 

من نفس العٌنة آبآئهن ال ٌمارسون أي نشاط مهنً ، أما أفراد العٌنة الذكور  01عاملون و 

أي نشاط مهنً ، فتتضح الصورة ال ٌمارسون آبآئهم  07منهم لهم آبآء عاملون مقابل  04

أكثر أن نسبة الحوار لدى اإلناث التً تفوق تلك التً لدى الذكور مرتبطة بعامل مهنة األب 



، ما ٌوضح أن العامل اإلقتصادي لدى اآلبآء ٌإثر فً المعاملة مع أبنائه ، حتى أن الشق 

حٌث ارتبطت نسبة  الثانً و هو ممارسة العنؾ على األبناء ضمن هذا الجدول ٌإكد ذلك ،

من أفراد  17لدى اإلناث بمتؽٌر المهنة لدى األب ،  ℅16317مقابل  ℅11363الذكور 

من  12ٌمارسون نشاط مهنً ، و لدى اإلناث  13العٌنة الذكور آبآئهم ال ٌعملون مقابل 

لدٌهم عمل ، هذا ما ٌبرز أن  3أفراد العٌنة آبائهن ال ٌمارسون أي نشاط مهنً مقابل 

ة الدخل لدى األسرة خاصة إذا كان هذا الوضع مرتبط باألب الذي ٌعول األسرة محدودٌ

إقتصادٌا و ٌمثلها فً المجتمع ، خاصة أن أؼلب المجتمعات العربٌة عامـــة و المجتمع 

الجزائري خاصة و فً المناطق النائٌة بالتحدٌد ال زالوا ٌخضعون للنمط  التقلٌدي فً 

لألب دور المسٌطر و اآلمر و الناهً داخل األسرة ما ٌزٌده التنشئة األسرٌة الذي ٌعطً 

من تحمل كل أعباء هذه األسرة االقتصادٌة و االجتماعٌة ، خاصة فً تعامله و عالقته مع 

األبناء الذكور و اتخاذ القرارات الخاصة بهم ، ما ٌجعله ٌصطدم بمواقؾ الحٌاة المختلفة 

 عنٌفا ٌمارس هذا العنؾ على أبنائه ، هذا ما التً تجعل منهم فً كثٌر من األحٌان رجال

 12أكدته أجوبة الطاقم المسٌر للثانوٌة عن أهمٌة زٌارات أولٌاء التالمٌذ فً السإال رقم 

حٌث أكدوا أن كثرة الزٌارات لألولٌاء للمإسسة حتما ستساهم فً استقرار الوضع و 

ٌل العلمً من جهة و تزٌد من االنضباط داخل المإسسة التربوٌة ، و تزٌد فً نسبة التحص

انضباط التلمٌذ داخل الوسط المدرسً من خالل إدراكه بؤنه مراقب داخل المدرسة من 

 طرؾ اإلدارة و األستاذ و خارج المدرسة من طرؾ األسرة . 

 

 

 

 



 :ٌمثل كٌفٌة تصرؾ األسرة مع إبنها فً حالة الخطؤ حسب مهنـة األم و الجنس. 18الجدول رقم  

  ة الخطـــؤفً حال   

 المجموع

 

 أخرى عنؾ حوار ℅النسبة 

بدون 

 عمل

 ℅45303 54 13 03 14 الذكور

 ℅52311 41 11 12 22 اإلناث

 

 عاملة

 ℅10352 15 4 11 02 الذكور

 ℅07366 04 4 24 12 اإلناث

 ℅122322 022 16 30 112 المجمـــــوع

 

ها فً حالة الخطؤ حسب مهنـة األم و ( كٌفٌة تصرؾ األسرة مع إبن16ٌمثل الجدول رقم )

الجنس ،  فٌتضح أن أكبر نسبة لدى اإلناث ممن ال ٌمارسن أمهاتهن أي نشاط مهنً أي 

من أفراد هذه العٌنة ممن ٌوجد حوار بٌن األم و إبنتها ،  22و  ℅52311ماكثات بالبٌت 

ن أفراد العٌنة م 14لدى الذكور ممن ال ٌمارسن أمهاتهم أي نشاط مهنً و  ℅45303مقابل 

لدى الذكور مقابل  ℅10352ٌوجد بٌنهم حوار بٌن األم و إبنتها ، أما األمهات العامالت 

من أفراد العٌنة الذكور ٌوجد حوار بٌنهم و بٌن األب مقابل  02لدى اإلناث ، و   ℅07366

شاط فلدى الفبة األولى األمهات البلبً ال ٌمارسن أي ن من اإلناث ، أما متؽٌر العنؾ 12

لدى اإلناث ، أما لدى األمهات  12من أفراد العٌنة مقابل  03مهنً فهً أكثر لدى الذكور 

لدى اإلناث ، إن هذه  4من أفراد العٌنة مقابل  11العامبلت فهً كذلك أكثر لدى الذكور 

األرقام تشٌر بشكل واضح إلى الضؽوطات التً تتعرض لها األم و المسإولٌات الملقاة على 

ً تربٌة األوالد و توجٌههم ، فإن التفضٌل الذي نبلحظه فً هذا الجدول لئلناث عاتقها ف



على الذكور من طرؾ األم سواء الماكثة فً البٌت أو األم العاملة ما هو نتاج و إنعكاس 

للتمٌٌز الذي تعانً منه المرأة ، داخل األسرة مقارنة بالرجل ، فهً إضافة لما تعانٌه 

لسلطة القمعٌة لؤلب فإنها تعانً لوحدها من سٌطرة الذكر ) األب ، كؽٌرها من النساء من ا

 . ا مع اإلناث و أقل منه مع الذكورالزوج ،األخ ، اإلبن...( هذا ما ٌجعلها أكثر حنانا و عطف

 :ٌمثل حالة التكفل المادي للتلمٌذ من قبل أسرته حسب الجنس وعدد أفراد األسرة . 19الجدول رقم 

 ℅النسبة  المجموع راد األسرة عدد أف          

2-0 3-7 +8 

 ℅53300 63 4 27 12 الذكور الؽذاء

 ℅46374 42 0 11 03 اإلناث

 

 الملبس

 ℅12341 10 1 5 0 الذكور

 ℅23352 3 2 0 1 اإلناث

 

 الصحة

 ℅12313 14 2 11 3 الذكور

 ℅03306 00 1 12 11 اإلناث

 ℅122322 022 10 110 54 المجمـــــوع

 

( حالة التكفل المادي للتلمٌذ من قبل األســرة حسب الجنس و عدد أفراد 17ٌمثل الجدول )

األسرة، فؤكثر ما ٌمٌز هذا الجدول هو التفاوت بٌن نســبة الذكور و نسبة اإلناث فً التكفل 

من إجمالً العٌنة فً حٌن بلؽت نسبة   ℅53300من حٌث الؽذاء ، فبلؽت نسبة الذكور 

و نسبة اإلناث  ℅12341و كذلك الملبس فكانت نسبة التكفل للذكور  ℅46.74اإلناث 

، أما من حٌث التكفل الصحً فكانت العكس نسبة اإلناث أكبر و بلؽت  ℅23352



و ٌمكن أن ٌعود هذا إلى الخصوصٌة البٌولوجٌة التً تتمٌز بها  ℅12313مقابل  ℅03306

ذكر ، و ما ٌمٌز هذا الجدول هو المتؽٌر الفتــاة و ما تعانٌه من مشاكل صحٌة أكثر من ال

الثانً و المتمثل فً عدد أفراد األسرة حٌث تقل نسبة التكفل كلما ازداد عدد أفراد هذه 

األسرة بصفة عامة ، و ٌكاد ٌكون منعدما لدى اإلناث بصفة خاصة ، و هنا تكمن أهمٌة 

، لما له من أهمٌة و  دور التنشئة األسرٌة فً ظل المتؽٌرات االقتصادٌة لهذه األسرة

حساسٌة مفرطة فً تكوٌن شخصٌة الفرد ، و الذي ٌتصل مباشرة بتلبٌة الحاجٌات األساسٌة 

و الخاصة و التً لها عالقة بؤسالٌب التنشئة األسرٌة ، فالمستوى االقتصادي من العوامل 

فً المهمة التً تقتضً دراستها دراسة عمٌقة نظرا لما تلعبه من دور كبٌر و محوري 

عملٌة التنشئة األسرٌة لألبناء ، فمما ال شك فٌه أن الطفل الذي ٌنتمً إلى أسرة ذات 

مستوى اقتصادي منخفض و عدد أفراد هذه األسرة مرتفع ٌالقً صعوبات كثٌرة فً التؤقلم 

مع الوضع االجتماعً السائد فً المجتمع ، فً حٌن أن االبن الذي ٌنتمً إلى أسرة ذات 

رتفع و عدد أفرادها أقل ، فسٌكون له إمكانٌة االستفادة من أسالٌب أكثر مستوى اقتصادي م

 إٌجابٌة فً التنشئة االجتماعٌة .

" إن التغٌر االجتماعً المسارع ، سٌؤدي إلى تفكك عالقات الجمــــــــــاعات و اختالل  

ذلك من  المعاٌٌر االجتماعٌة السائدة و األفكار المتوارثة فً أي مجتمع و ما ٌترتب عن

آثار مجتمعٌة على المؤسسات البنٌوٌة فً المجتمع  " 
54
 . 

فعدم التكفل المادي بالتلمٌذ سواء كان ذكرا أو أنثى سٌإدي به حتما إلى البحث عن متطلباته 

و توفٌر حاجٌاته بطرٌقته الخاصة التً ال ٌراع فٌها المبادئ األخالقٌـــة و الموروث 

 ٌده .األسري المتمسك بعاداته و تقال
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 . 18، ص  2011،  1ق ًَىرعب ، إصشاء نهُشش و انزىصٌغ ، األسدٌ ، طأ.د. ػذَبٌ ٌبعٍٍ يصطفى ، عىعٍىنىعٍب االَحشاف فً انًغزًغ انًأصوو ، انؼشا - 



 .التنشئة االجتماعٌة و العالقات األسرٌة المتؽٌرة : 3

إن العبلقات األسرٌة أو التفاعل بٌن مختلؾ أفراد المجتمع الذٌن ٌشؽلون أدوارا مختلفة 

ٌكتسبها الفرد من خبلل عملٌة التنشبة االجتماعٌة، التً تعتبر عملٌة تعلم  من خبللها ٌتعلم 

 نه من أن ٌكون منسجما و متكٌفا مع بٌبته االجتماعٌة .الفرد أنماط السلوك التً تمك

" تشٌر التنشئة االجتماعٌة إلى العملٌة التً ٌتعلم عن طرٌقها الفرد كٌؾ ٌتكٌؾ مع    

الجماعة عند اكتسابه للسلوك االجتماعً الذي توافق علٌه ، أو هً العملٌة االجتماعٌة 

جماعة اجتماعٌة من خالل تعلم ثقافتها  األساسٌة التً ٌصبح الفرد عن طرٌقها مدمجا فً

و معرفة دوره فٌها " 
55
  . 

إال أن الصعوبات االجتماعٌة أو االقتصادٌة التً تعٌشها األسرة الحدٌثة، قللت من نوعٌة 

العبلقات االجتماعٌة و أحدثت اضطرابا فً وظابفها، حٌث أسست لحٌاة ٌسودها العنؾ 

ؾ أشكاله، حتى ترسخت هذه المشاكل العابلٌة فً اتجاه أبنابها و مهدت لبلنحراؾ بمختل

ذهن كل فرد من أفراد األسرة و أصبحت من تقالٌدهم الٌومٌة المعاملة العنٌفة و الشجار 

اللفظً و المعنوي ، حتى أن بعض األسر تنازلت تماما عن واجباتها التربوٌة المنوطة بها 

المجال واسعا الرتكاب مختلؾ  و التً تمهد لجو الثقـة و التفاعل االٌجابً ، تاركة

المخالفات التً تبدأ صؽٌرة فً نظرهم إال أنها تكبر ٌوم بعد ٌوم فتصٌر جرٌمة ، تتفشى فً 

 المجتمع .

إن التفكك االجتماعً ٌعنً االضطرابات و الصراعات و كذا االنشقاقات التً تحدث فً  " 

ات االجتماعٌة السائدة فٌه نطاق جماعة من الجماعات أو فً مجتمع ما و ٌإثر على العاد

أو على النظم االجتماعٌة أو على الضوابط االجتماعٌة بطرٌقة تجعل من المستحٌل أن 

ٌتحقق لهذه األمور أداء وظٌفٌا منسجما " 
56
 . 

 
                                                             

55
 . 233، ص  1991يحًذ عىٌذي ، يفبهٍى ػهى اإلعزًبع انضمبفً و يصطهحبره ، انغضائش ، انًؤعغخ انىطٍُخ نهكزبة ،  - 

56
 . 128، ص  2014،  1د. نخضش صساسح ، انغشًٌخ و انًغزًغ دساعخ يمبسَخ ، داس وائم نهُشش ، ط - 



 :ٌمثل التواصل مع شبكة األنترنت داخل البٌت حسب مهنــــة األب و الجنس. 02الجدول رقم 

  مهنة األب          

 وعالمجم

 

 مهنة حرة عامل بدون عمل ℅النسبة 

 ℅04332 12 1 16 7 الذكور نعم

 ℅00376 02 0 11 5 اإلناث

 

 ال

 ℅51323 61 1 11 27 الذكور

 ℅55321 45 0 07 14 اإلناث

 ℅122322 022 6 71 121 المجمـــــوع

 

سري حسب مهنة ( عملٌة التواصل مع شبكة االنترنت داخل البٌت األ02ٌمثل هذا الجدول )

األب و الجنس ، فٌتضح أن أؼلبٌة أفراد العٌنة ال ٌتواصلون مع شبكة االنترنت من داخل 

ممن ال ٌتواصلن من داخل بٌوتهن   ℅55321البٌت األسري ، فكانت أكبر نسبة من اإلناث 

من الذكور ممن ال ٌتواصلون مع شبكة االنترنت من داخل  ℅51323مع شبكة االنترنت و 

، هذا ما ٌجعلهم ٌلجئون إلى قاعات أو مقاهً االنترنت المتواجدة بكثرة و عبر  بٌوتهم

و الشوارع دون أٌة رقابة تذكر ، رؼم ما تتمٌز به هذه األماكن من  األمــــاكنمختلؾ 

المخالفات الصحٌة و األخالقٌة ، ما ٌجعل معظم الشباب ٌترددون على هذه المقاهً حتً 

لشبكة داخل بٌوتهم ، بحجة التواصل مع األصدقاء وإنجاز من لدٌهم تواصل مع هذه ا

األعمال الجماعٌة ما ٌجعل التردد على هذه األماكن ٌزٌد من درجة االختالط بمختلؾ 

أطٌاؾ المجتمع  و ربما قد ٌإدي إلى االنحراؾ األخالقً بٌن الشباب من تصفح المواقع 

رات و ؼٌرها من السلوكٌات الخاطئة ، و اإلباحٌــــة و التدخٌن و استهالك المخــــــــــد

السبب فً ذلك هو افتقاد هذه المقاهً إلى الرقابة و متابعة أولٌاء األمور ، و من هنا فقد 



فتحت هذه األماكن آفاقا جدٌدة أمام الشباب و تحوله إلى مستهلك  للوقت دون أٌة فائدة  و 

ب مما بات ٌشكل تهدٌدا قوٌا ٌضع أمامهم مجاالت واسعة للمؽامرة ؼٌر مضمونة العواق

للقٌم األخالقٌـــــــــــة و ٌجعلهم عرضة ألنواع مختلفة من المعلومات و الصور و األحداث 

التً ال تتناسب مع مراحلهم العمرٌة ، و تسمح كذلك بنسج عالقات تصل إلى تكتالت 

ة تستؽل فً بعض األحٌان من طرؾ متطرفٌن أو حتى من طرؾ بعض الجهات السٌاسٌ

 مثل ما ٌحدث من التحرٌض على األضراب أو مقاطعة الدراسبة ألسباب واهٌة .

تحدث سٌلٌن عن الصراع الثقافً و ٌشمل الصراع بٌن الجماعات المختلفة كلما تقدم "  

المجتمع ، خاصة إذا كانت تلك الجماعات المتصارعة تقطن فً بقعة جغرافٌة محددة " . 

57
  

مع اإلخوة و إمتالك التلمٌذ لؽرفة خاصة حسب الجنس.  :ٌمثل الحوار 01الجدول رقم   

  الحوار مع اإلخوة          

 المجموع

 

 أحٌانا ال نعم ℅النسبة 

ؼرفة 

 خاصة

 ℅17324 00 2 1 13 الذكور

 ℅02346 16 6 1 7 اإلناث

ؼرفة 

 مشتركة

 ℅62331 71 02 10 37 الذكور

 ℅57311 47 01 11 13 اإلناث

 ℅122322 022 33 05 116 المجمـــــوع

 ℅122 ℅122 ℅05332 ℅11332 ℅37  ℅النسبة 
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 . 167، ص  2007، ػًبٌ ،  1ػٍذ ػىاد انىسٌكبد ، َظشٌبد ػهى انغشًٌخ ، داس انششوق نهُشش ، ط - 



( الحوار مع اإلخوة و امتبلك التلمٌذ لؽرفة خاصة حسب الجنس   01ٌمثل هذا الجدول ) 

فتظهر أكبر نسبة مع الذكور ممن ٌشتركون فً الؽرفة مع ؼٌرهم من أفراد األسرة الواحدة 

ممن ٌشتركون فً الؽرفة  ℅57311ت لدى اإلناث لدى الذكور ، فً حٌن كان ℅62331ب

مع ؼٌرهن من أفراد األسرة ، أما الذٌن لدٌهم ؼرفتهم الخاصة ، فكانت نسبة الذكور 

 ℅37، حٌث بلؽت نسبة ممن ٌتحاورون مع اإلخـــوة  ℅02346و نسبة اإلناث  ℅17324

، هذا ما ٌبرر  ℅05332، أما من ٌتحاورون أحٌانا كانت  ℅11332و الذٌن ال ٌتحاورون 

أن األسرة هً وحدة إجتماعٌة ٌنشؤ فٌها الطفل و ٌتفاعل مع أعضائها و هً التً تتسم 

بالقدر األكبر من اإلشراؾ على نمو الطفل و تكوٌن شخصٌته و توجٌه سلوكه و متابعته 

داخل األسرة و خارجها ، إال أن التطور التكنولوجً الحاصل و المتسارع جعل عدة عواقب 

جز و تحدٌات تواجه األسرة فً عملٌة التنشئة االجتماعٌة نتٌجة للثورة العارمة فً و حوا

و المعلومات مثل االنترنت ، الهاتؾ النقال التً أثرت بشكل مباشر و مجال اإلتصاالت 

واضح فً أنماط الحٌاة األسرٌة عامة و حٌاة األطفال خاصة ، و منه ٌمكن القول بؤن 

تسٌر فً إتجاه تقلٌدي و متمسكة بتقالٌدها و عاداتها ، وذلك  الروابط األسرٌة ال تزال

بالرؼم من التؽٌرات اإلجتماعٌة و الثقافٌة و الظروؾ التً فرضتها طبٌعة الحٌـــاة 

الحدٌثـــة و البدابل الجدٌدة التً كانت بإمكانها أن تهدد مستقبل الروابط و العبلقات 

مكن من إختراق بعض القٌـم و التقالٌد و تؽٌٌر بعض االجتماعٌة ، إال أن هذه التؽٌرات لم تت

المفاهٌم التً تجدرت فً ذهنٌات أفراد المجتمع الحدٌث ، كالتمٌٌز فً التنشبة االجتماعٌة 

بٌن الذكر و األنثى ، حتى أنه ٌتم تفضٌل التعامل و التفاعل مع الولد على أساس األدوار 

 ندما ٌصبح راشدا .المتوقع أن ٌقوم بها فً األسرة و المجتمع ع

" فدوره كرجل ٌقوم على قاعدة االعتماد على الـذات و االتزان و الصالبة و السٌطرة      

و ٌعتبر الزوج أو الولد المعٌل األساسً لألسرة و ٌنتظر منه أن ٌإمن احتٌاجاتها " 
58
 .  
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 . 88، ص  1988هشبو ششاثً ، انُظبو األثىي و إشكبنٍخ رخهف انًغزًغ انؼشثً ، داس انغشة نهُشش ،  - 



حٌث أصبحت  إال أن عبلقة األبناء باألبآء فً المجتمع الجزابري طرأ علٌها بعض التؽٌٌر ،

حالٌا تختلؾ عن العبلقات التً كانت سابدة فً الحقبة التقلٌدٌة ، فتحول األب من المسٌطر 

فً العابلة إلى وضع جدٌد ٌتمٌز بنوع من العــدالة و التساوي مع أبنابه ، مما ٌزٌد فً 

 سرٌة . عملٌة االتصال و التواصل بٌن األخوة فٌما بٌنهم ما ٌقوي االرتباط  فً العبلقات األ

 :ٌمثل الحوار مع األخوات و إمتالك التلمٌذ لؽرفة خاصة حسب الجنس.  02الجدول رقم 

  الحوار مع األخوات          

 المجموع

 

 أحٌانا ال نعم ℅النسبة 

ؼرفة 

 خاصة

 ℅17324 00 1 22 17 الذكور

 ℅02346 16 0 22 14 اإلناث

ؼرفة 

 مشتركة

 ℅62331 71 00 11 36 الذكور

 ℅57311 47 11 1 33 اإلناث

 ℅122322 022 22 10 126 المجمـــــوع

 ℅122 ℅122 ℅02 ℅24 ℅52  ℅النسبة 

 

( الحوار مع األخوات و إمتبلك التلمٌذ لؽرفة خاصة حسب الجنس 00ٌمثل هذا الجدول )

عكس ذلك أي ال ٌوجد  ℅4ممن ٌتحاورن بٌنهن فً حٌن  ℅52فٌتضح أن أكبر نسبة 

هذا ما ٌبرز أن البنات أكثر تعاٌشا  ℅02أما الالئً ٌتحاورن أحٌانا فكانت حوار بٌنهن ، 

ور و أكثر تعلقا بؤمهاتهن من اآلباء ألن ـــــمع بعضهن البعض و أكثر تواصال من الذك

حصن األم ٌعتبر بمثابة مدرسة ٌؤخذ منها الطفل مختلؾ األصول و الضوابط األولٌة التً 

جتماعٌة حٌث تبقى آثارها بارزة فً مختلؾ فترات حٌاتها ، و تحتاجها البنت فً حٌاتها اال



على هذا األساس فإن دور األم فً تنشئة البنت ٌعتبر دورا أساسٌا فً إرساء طبٌعة العالقة 

التً تربط بٌن األخوات ، فالمعاملة العادلة و المساواة بٌنهن خصوصا فً مرحلة الطفولة 

العائلة الواحدة ، كما أن المعاملة المبنٌة على التمٌٌز من تولد عالقة محبة و مودة بٌن أفراد 

خالل المدح المتواصل و التركٌز على فضائل بنت دون أخرى تنمً الؽٌرة فً نفس أختها 

و قد تتحول فٌما بعد إلى حقد ، ما ٌإدي بها فً النهاٌة إلى الؽٌرة المرضٌة التً تقودها إلى 

هذه الثقافة فً التنشئة االجتماعٌة التً تمٌز  بٌن إتخاذ سلوكٌات و مواقؾ عنٌفة ، إن 

الذكور و االناث و التً تتمثل فً تكلٌفها بجمٌع أشؽال البٌت و تربٌتها على عملٌة 

الخضوع ألوامر الرجل و تشدد علٌها الرقابة المبالػ فٌها عند مرحلة بلوؼها من طرؾ 

نفسها مقٌدة ، و أن عملها ٌبقى الكبٌر و الصؽٌر ، ما ٌإثر سلبا على الفتاة التً تحس 

 محصورا فً دورها األنثوي الضٌق المرتبط دائما  الرجل الذي ٌحمٌها و ٌشفق علٌها .

" تتعلق قضاٌا المحتوى أو المضمون بدرجة أساسٌة بأشخاص ٌتنافسون على شئ  

واحد ، أي أن خسارة شخص معٌن هً مكسب لشخص آخر ، فً معضم الوقت نحن ال 

اع ألننا نستطٌع قبول المفاضالت و إٌجاد بدائل و عقد صفقات جانبٌة تبقٌنا ندخل فً صر

آمنٌن و سعداء بما ٌكفً " . 
59
 

 .السلطة و التسلط داخل األسرة الجزائرٌة :4

إن السلطة هً بسط النفوذ و القدرة على التؤثٌر على أفراد األسرة من خبلل التوجٌه و 

 د شرعٌتها من القانـــون و الشرع و العرؾ .إصدار القرارات و األوامر و هً تستم

"السلطة هً القدرة على التؤثٌر و هً تؤخذ طابعا شرعٌا فً إطار الحٌاة اإلجتماعٌة و 

السلطة هً القوة الطبٌعٌة أو الحق الشرعً فً التصرؾ أو إصدار األوامر فً مجتمع 
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بد انكالعٍكٍخ فً انششكبد انؼبئهٍخ و انغجٍم فً انزؼبيم يؼهب  ، يغًىػخ انٍُم عشاَذ عىسدوٌ و َبٌغم ٍَكىنغىٌ ، رشعًخ ػال أحًذ إصالػ ، انصشاػ - 

 . 29، ص  2009،  1انؼشثٍخ ، ط 



شرعٌا و من ثم  معٌن و ٌرتبط هذا الشكل بمركز إجتماعً ٌقبله المجتمع ، بوصفه

60"  ٌخضعون لتوجٌهاته و أوامره و قراراته
  . 

إذن السلطة بهذا المفهوم هً نوعٌة العبلقات االجتماعٌة داخل األسرة و التً تربط األب 

مع أبنابه ، و ؼالبا ما تتسم باتخاذ القرارات و األوامر التً توجه و تنٌر درب األبناء فً 

فٌعنً اللجوء إلى العنؾ من أجل السٌطرة على اآلخرٌن حل مختلؾ مشاكلهم ، أما التسلط 

و ذلك من أجل مصالح فردٌة ضٌقة ال تخدم إال المصالح الشخصٌة ، كما تعود ظاهرة 

التسلط إلى نوعٌة و تركٌب األسرة و الطرق المنتهجة فً تربٌة األبناء و التً تقودهم إلى 

 التسلط .  

ضعؾ فً أداء المإسسة األسرٌة لهذه المهام  " هذا التحول الوظٌفً لم ٌحصل بسبب   

أو ألن المإسسات األخرى تقوم بها بشكل أفضل من األسرة ، بل ألن حقٌقة تطور 

ره و تمدنـــه و إبعاده عن المرحلة ــالمجتمع من مرحلة تطورٌة إلى أخرى تزٌد من تحض

التقلٌدٌة " 
61
 . 

رس ضؽطا رهٌبا سواء من أي أن نمط العٌش ضمن المجتمعات المتطورة أصبح ٌما

الناحٌة االقتصادٌة أو االجتماعٌة على جل أفراد األسرة دون إٌجاد الحلول المناسبة لهذه 

 الظاهرة .
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 . 118، ص 1999ػهً أعؼذ وطفخ ، ثٍُخ انشهطخ و إشكبنٍخ انزغهظ انزشثىي فً انىطٍ انؼشثً ، ثٍشود ، يشكض دساعبد انىحذح انؼشثٍخ ،  - 
61

 . 19، ص  1999ًبع األعشح ، داس انششوق نهُشش و انزىصٌغ ، ػًبٌ ، يؼٍ خهٍم ػًش ، ػهى إعز- 



 :ٌمثل الحوار مع األب حسب الجنس و الرتبة داخل األسرة.  32الجدول رقم 

الرتبة 

داخل 

 األسرة

 ℅النسبة  المجموع  الحوار مع األب         

 أحٌانا  ال  نعم 

 األكبر

 

 ℅02313 01 6 1 10 الذكور

 ℅01361 17 2 1 10 اإلناث

 األوسط

 

 ℅32364 40 02 12 10 الذكور

 ℅22360 17 17 4 12 اإلناث

 األصؽر

 

 ℅02355 06 5 0 17 الذكور

 ℅11311 07 6 1 16 اإلناث

 ℅122322 022 44 05 125 المجمـــــوع

 

وار مع األب حسب الجنس و الرتبة داخل األسرة ، ما ٌوضح أن ( الح01ٌمثل هذا الجدول)

اإلبن األوسط هو الذي ٌتم التحاور و التواصل معه بشكل الفت حٌث كانت نسبة الذكور 

، ثم ٌلٌها اإلبن األصؽر فكانت نسبة  ℅22360، فً حٌن كانت نسبة اإلناث  ℅32364

األكبر فبلؽت نسبة الذكور ، أما اإلبن  ℅11311و نسبة اإلناث  ℅02355الذكور 

، هذا ما ٌمكن تفسٌره على أن االبن األكبر سواءا  ℅01361، أما اإلناث فكانت  ℅02313

كان ذكرا أو أنثى فً مجتمعاتنا ٌؤخذ مكانة األب بالنسبة للذكور و مكانة األم بالنسبة لئلناث 

الوالدٌن على  أي أعلى هرم سلطة داخل البٌت ، و من مظاهر هذا التسلط هو فرض رأي

األبن أو البنت بالقوة و التهدٌد و الوقوؾ أمام رؼباته التلقابٌة و الحٌوٌة دون تحقٌقها ، 

حتى و لو كانت مشروعة ، و كذا  اإلفتقار إلى العبلقات اإلجتماعٌة الطبٌعٌة سواءا بٌن 



عور بالنقص أفراد األسرة أو بٌن األسرة و العالم الخارجً ما ٌإثر سلبا على األبناء من ش

و عدم الثقة بالنفس و الشعور الحاد بالذنب و االرتباك فً اتخاذ أي قرار ، فٌنشؤ طفبل سهل 

االنقٌاد و أقل قدرة على تحمل المسإولٌة و ٌمٌل دابما إلى االنسحاب خاصة فً القرارات 

 المصٌرٌة التً ترهن مستقبله و مصٌره .

للجماعات القوٌة المسٌطرة فً المجتمع ، فهو " أن النظام االجتماعً هو نتٌجة منطقٌة   

ٌرى حتمٌة الصراع و حتمٌة التقسٌـم بٌن من هم فً مراكز القوة و الخاضعون لهم " 
62
  

 :ٌمثل العالقة مع األب حسب المستوى التعلٌمً لألب و الجنس.  42الجدول رقم  

المستوى 

التعلٌمً 

 لألب

 ℅ النسبة المجموع العالقة مع األب          

 سٌئة متوسطة حسنة 

 ℅02355 06 1 3 00 الذكور إبتدائً

 ℅00376 02 1 2 13 اإلناث

 

 متوسط

 ℅13322 15 2 2 11 الذكور

 ℅14327 12 2 2 12 اإلناث

 

 ثانوي

 ℅11332 11 1 1 7 الذكور

 ℅ 02346 16 2 1 13 اإلناث

بدون 

 مستوى

 ℅26345 33 0 11 22 الذكور 

  ℅22300 13 0 3 06 اإلناث 

 ℅122322 022 5 21 130 المجمـــــوع
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 .  166، داس انششوق و انزىصٌغ ، ػًبٌ ، االسدٌ ، ص  1ػبٌذ ػىاد انىسٌكبد ، َظشٌبد ػهى انغشًٌخ ،ط - 



( العبلقة مع األب حسب المستوى التعلٌمً لؤلب و حسب الجنس  02ٌمثل هذا الجدول )

فٌتضح أن ؼالبٌة أفراد العٌنة صرحوا بؤن آبابهم بدون مستوى تعلٌمً ، و عبلقاتهم معهم 

م حٌث بلؽت نسبة الذكور فردا بؤن عبلقاتهم حسنة مع أولٌابه 130حسنة حٌث صرح 

أولٌابهم بدون مستوى تعلٌمً ، أما نسبة التعلٌم  ℅22300و نسبة اإلناث  ℅  26345

، أما التعلٌم المتوسط  ℅00376و لدى اإلناث  ℅02355اإلبتدابً فكانت لدى الذكور 

، أما التعلٌم الثانوي فما فوق ،  ℅14327و لدى اإلناث  ℅13322فكانت لدى الذكور 

، هذا ما ٌقودنا إلى القول بؤن  ℅02346، اما اإلناث فكانت   ℅11332نسبة الذكور  فكانت

سلوك اآلباء داخل األسرة ٌإثر بشكل مباشر على األبناء خاصة الذكور منهم ، كما ٌبلحظ 

أٌضا أن رؼم وجود ؼالبٌة آباء أفراد العٌنة بدون مستوى تعلٌمً ، إال أن العبلقات مع 

شكل كبٌر ، بل تتؤثر نسبٌا فً تقوٌم سلوك األبناء ، حتى ٌمكننا فهم هذه اآلباء لم تتؤثر ب

العبلقة الجٌدة من خبلل زاوٌة أخرى و عكس ما توحً إلٌه هذه األرقام حٌث أن األبناء 

على درجة كبٌرة من الوعً بالوضع االجتماعً و االقتصادي السابد حالٌا فً المجتمع 

 ٌمارسون أي نشاط مهنً و ٌعانون من أجل تلبٌة الجزابري بالخصوص و أن آبابهم ال

حاجٌات أبنابهم ، و بما أن هذه المرحلة العمرٌة لؤلبناء حساسة جدا بما أنهم مراهقون و 

ٌرٌدون الظهور فً صفة المٌسوري الحال ، و ٌظهر ذلك من خبلل اللباس مثبل بحٌث ال 

ٌرجع ذلك إلى حمل األولٌاء  على  نستطٌع أن نفرق بٌن الؽنً و الفقٌر داخل الثانوٌة ، و

عاتقهم هذه النفقات بالرؼم من أنها فوق طاقاتهم المادٌة و حتى المعنوٌة ، إال إنهم ٌكدون و 

 ٌجتهدون فً توفٌرها لؤلبناء .

" و محاولة تحقٌقها لقٌمة إجتماعٌة و إقتصادٌة مرموقة "  
63
  . 
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 . 84، ص 1970ػجذ انكشٌى ػضد و آخشوٌ، انًغزًغ انؼشثً ، ثٍشود ، داس انُهضخ انؼشثٍخ ،  - 



 ؼرؾ المنزل و الجنس .:ٌمثل العالقة مع اإلخوة حسب عدد 05الجدول رقم 

العالقة 

مع 

 اإلخوة 

 ℅النسبة  المجموع عدد الؽرؾ 

1- 0 +3 

 ℅51346 61 44 13 الذكور حسنة

 ℅35325 53 35 16 اإلناث

 

 متوسطة

 ℅01367 05 14 11 الذكور

 ℅11327 12 4 2 اإلناث

 

 سٌئة

 ℅22320 3 1 0 الذكور

 ℅20307 0 0 2 اإلناث

 ℅122322 022 132 32 المجمـــــوع

 

( العبلقة اإلخوة و األخوات حسب عدد ؼرؾ المنزل و حسب الجنس 03ٌمثل هذا الجدول )

و ما ٌمٌز هذا الجدول هو العبلقات الحسنة سواءا لدى الذكور أو اإلناث ، حٌث كانت نسبة 

و أما الذٌن صرحوا  ℅ 35325، أما اإلناث فكانت  ℅51346الذكور ممن عبلقاتهم حسنة 

 11327و أما نسبة اإلناث فبلؽت  ℅  01367ؤن عبلقاتهم متوسطة ، فكانت نسبة الذكور ب

أما اإلناث فكانت  ℅ 22301فً حٌن ممن صرحوا بؤن العبلقات كانت سٌبة ، فالذكور  ℅

، هذا فٌما ٌخص العبلقة مع األخوة ، أما المتؽٌر الثانً أال و هو متؽٌر عدد  ℅ 20307

له دور كبٌر و بارز فً إشكالٌة العبلقة األخوٌة حٌث تبرز العبلقة  ؼرؾ المنزل فٌتبٌن أن

بٌن ظاهرتً األسرة و المسكن من خبلل معرفة التفاعل بٌن الخصابص اإلجتماعٌة و 

الثقافٌة لؤلسر و العناصر المادٌة و التقنٌة للمسكن ، فاألسرة هً الخلٌة األولى لتكوٌن 



لب إجتماعً و حـق لكل فرد فً المجتمع و هً إذا المجتمع اإلنسانً و أنها ضرورة و مط

تحتاج إلى ما ٌدعمها لتبٌة حاجاتها و آدآء وظابفها لئلستمرار على نحو ٌضمن ألفرادها 

الرفاه و اإلستقرار  ألن المسكن ٌمثل حق أساسً لؤلسرة ، و المقصود هنا هو إستعمال 

كٌفٌة إستؽبللها حسب حاجاتها  الفضاءات و المجاالت الداخلٌة للمسكن من قبل األسرة و

المتنوعة و المعقدة فً نفس الوقت ، و كذلك بروز إرتباط األبعـاد المتعددة للمسكن و عدد 

 ؼرفه بالضؽوط و التوترات و اإلحباط الذي ٌسود الحٌاة األسرٌة من خبلل ضٌق المسكن .

سرة التً تعٌ  " إن الزحام و الظروؾ المصاحبة له ال تإثر بالسلب على عالقات األ  

تحت سقؾ واحد فحسب بل إنها تدمر فً نفس الوقت قٌما عائلٌة أوسع تعتز بها األسرة 

 . "
64
 

إن ضٌق المسكن كثٌرا ما ٌإدي بؤفراد األسرة إلى البحث عن بدابل خارج المسكن مثل 

الشارع أو البحث عن مؤوى عند أحد األصدقاء ما ٌحدث خلبل كبٌرا فً قنوات التواصل 

أفراد األسرة و ٌساهم بشكل كبٌر فً نشر العنؾ داخل األسرة خاصة بٌن الزوجٌن بٌن 

عندما ٌعجزان عن تحمل المسإولٌة اتجاه االبناء الذٌن خارج سٌطرتهم بسبب ؼٌابهما 

 المستمر عن البٌت .

" أن هذا التوتر ال ٌهدد وحدة األسرة و تنظٌمها إال إذا إقترن مع صراع ٌحصل بٌن  

هنا تتضاعؾ المشكلة على وحدة األسرة ألن تصدع عالقة الزوجٌن و وصولها  األبوٌن و

إلى حالة الصراع تمثل مإثرا جادا فً تؤثٌره على وحدة األسرة أكثر من التصدع الذي 

ٌقـــــع بٌن األبوٌن و األبناء " 
65
 . 
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 . 181، ص  2010،  1يحًىد انغىهشي و صيالئه ، ػهى إعزًبع انجٍئخ ، داس انًغٍشح نهُشش و انزىصٌغ ، ط يحًذ - 
65

 . 209، ص  2005،  1يؼٍ خهٍم انؼًش ، انزمكك اإلعزًبػً ، داس انششوق نهُشش ، ػًبٌ ، ط  - 



 خاتمة :. 5

ة االجتماعٌة األساسٌة إن األسرة كؽٌرها من مإسسات التنشبة االجتماعٌة ، تعتبر المإسس

التً تإدي عدة وظابؾ كالتنشبة االجتماعٌة ، التً تإمن ألبنابها األمن و السكٌنة فً خضم 

التناقضات التً ٌشهدها المجتمع و الصراعات التً ال تستثنً أي احد ، إلم ٌكن محصنا 

لعنؾ سواء بتربٌة أسرٌة سدٌدة ، تجعا الفرد ٌمٌز بٌن الصالح و الطالح ، و تحمٌه من ا

المتلقى أو ممارسته للعنؾ ، و لن ٌتؤتى ذلك إال بالواصل المستمر بالمدرسة ، التً من 

خبلل ٌكون التلمٌذ ضمن حلقة تحمٌه من جمٌع االنحرافات التً تهدد الفرد و المجتمع 

 بإستمرار .

 نتائج الدراسة 

ات التربوٌة عبر إن ظاهرة العنؾ فً الوسط المدرسً ظاهرة لها وجودها فً كل المإسس

العالم لكن بدرجات متفاوتة إال أنها تبرز بشكل واسع فً المإسسات التربوٌة بالجزابر عبر 

المراحل التعلٌمٌة الثبلثة ، االبتدابً  المتوسط و الثانوي ، بصفة عامة و فً المرحلة 

عة محمد الثانوٌة بصفة خاصة ، و من خبلل الدراسة المٌدانٌة التً أجرٌت بثانوٌة بن جام

الظاهرة   هعٌن طارق باستعمال أداة االستمارة تبٌن أن العوامل التً تقؾ وراء انتشار هذ

متنوعة و متعددة منها ما له عبلقة مباشرة بالمدرسة و محٌطها و منها ما له عبلقة باألسرة 

ً الفرضٌات التبمثابة و ظروفها االقتصادٌة و الثقافٌة ، كما ٌمكن إعتبار هذه العوامل 

 قامت علٌها الدراسة و تتمثل فً ما ٌلً :

الخلل الموجود فً طبٌعة االتصال و التشاور بٌن االدارة ، االساتذة و التلمٌذ  نتٌجة  -

االنسداد فً قنوات الحوار حول البرامج الدراسٌة و المشارٌع التعلمٌة الخاصة بالتلمٌذ 

 داخل الثانوٌة .

علمً للتبلمٌذ الذي ٌنتج عنه ردة فعل عنٌفة اتجاه عدم التكافإ فً عملٌة التحصٌل ال - 

االدارة و االساتذة ،  ما ٌإدي بؤؼلبٌة التبلمٌذ خاصة من جنس الذكور األقل تحصٌبل علمٌا 



و األكثر عنفا مقارنة باإلناث ، ما ٌجعلهم ٌمثلون أمام المجلس التؤدٌبً و التعرض لمختلؾ 

 نٌفة تخل بالنظام العام للمإسسة .العقوبات كعقاب لما ٌقومون من سلوكٌات ع

ظاهرة العنؾ فً الوسط المدرسً لها عدة أشكال و بصفة متباٌنة إال أن أبرزها ٌتمثل فً  -

 العنؾ اللفظً و العنؾ الرمزي الذي ٌإثر على المستوى التحصٌلً للتبلمٌذ .

إنتهاج ـ ؼٌاب الرقابة األسرٌة للتلمٌذ داخل المدرسة و خارجها ، ما ٌسر للتلمٌذ 

 سلوكـــــات ؼٌر مقبولة إجتماعٌا تتطور إلى أن تصل إلى العنؾ و االنحراؾ .

ظاهرة التدخٌن و االدمان على المخدرات داخل الوسط المدرسً إحدى العوامل البارزة  -

 التً تإدي إلى تفاقم العنؾ داخل الثانوٌة .

الزٌارات الدورٌة من أجل  الؽٌاب الشبه كلً ألولٌاء التبلمٌذ داخل المإسسة من خبلل -

االطبلع على نتابج و سلوكٌات أبنابهم  ، ٌجعل من التلمٌذ ٌتحمل مختلؾ الضؽوطات داخل 

المإسسة و خارجها بصفة فردٌة تزٌد من قلقه و عدم التصرؾ السلٌم أمام مختلؾ المواقؾ 

. 

لى االنترنت االتصال بالشبكة العنكبوتٌة و الذي ٌصل فً بعض االحٌان إلى االدمان ع -

داخل المإسسة و خارجها ، و الدور الذي تلعبه هذه الشبكة فً نسج عبلقات جدٌدة ، 

إفتراضٌة كانت أم حقٌقٌة ، تجعل من التلمٌذ ٌحس بنوع  من االستقبللٌة عن األسرة و 

 المدرسة . 

لمٌذ ـ ؼٌاب األنشطة الثقافٌة و الرٌاضٌة التً تمتص تلك الضؽوطات التً ٌعانً منها التن

 داخل المدرسة و خارجها كاألسرة .

إن العنؾ فً الوسط المدرسً ما هو إال انعكاس للعنؾ السابد فً المجتمع بمختلؾ شرابحه 

، كما ال ٌمكن حصره فً الظروؾ المتدهورة للقطاع التربوي )المدرسة( فقط بل للظروؾ 

لظاهرة ، مما ٌإكد أن االجتماعٌة و االقتصادٌة لؤلسرة دور بارز أٌضا فً انتشار هذه ا



تفشً العنؾ فً الوسط المدرسً ، إنما هو نتٌجة لمجموعة من العوامل و الظروؾ التً 

االجتماعٌة  ل و تحمل المسإولٌة تتقاسمه مختلؾ مإسسات التنشبةــٌعانً منها المجتمع كك

 .من مدرســـة و أسرة 

 الخاتمة : 

وي فً تزاٌد مستمر و بؤشكال مختلفة إن العنؾ المدرسً خاصة فً مرحلة التعلٌم الثان

كالعنؾ اللفظً و البدنً و العنؾ الرمزي ، ما ٌزٌد من درجة االحتقان داخل البٌئة 

المدرسٌة ، ما ٌإدي إلى  بروز مجموعة من االختالالت داخل الوسط المدرسً ، فً عدم 

ط و االحترام االمتثال للقوانٌن الداخلٌة للمإسسة و التً تنص فً معضمها على االنضبا

المتبادل بٌن جمٌع العاملٌن بالمإسسة التربوٌة و التلمٌذ و تنشٌط الفعل التربوي و تفعٌل 

االتصال مع أسرة التلمٌذ التً تعتبر عنصرا محورٌا فً تنشٌط الحٌاة المدرسٌة ، و 

مساعدة التلمٌذ على تخطً الصعاب من أجل تفادي ممارسة العنؾ كبدٌل للفراغ الذي 

ه التلمٌذ خاصة عند إحساسه بالفشل لمساره المدرسً الذي تطؽى علٌه عالقات هشة ٌشعر ب

، ال تراعى فٌها الثقة المتبادلة و إحترام اآلخر داخل الوسط المدرسً ، إهمال األسرة البنها 

و ترك وظٌفتها األساسٌة المتمثلة فً المتابعة و المراقبة ، قبل أن تتواله جهات أخرى 

عات األشرار الذٌن ٌحسنون إستؽالل هذه الحاالت باالؼراء المادي الذي كالشارع و جما

 ٌجعل من هذا التلمٌذ ٌلجؤ إلى العنؾ و الجرٌمة .  
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 المالحق :
 

  

 

والٌة ؼلٌزان حول ظاهرة العنؾ  –ن طارق عٌ –أراء طلبة ثانوٌة بن جامعة محمد ٌهدؾ هذا البحث إلى رصد     

 المدرسً و عبلقته بالتنشبة األسرٌة. 

إن كل إجابة تقدمونها ستساهم فً إلقاء الضوء أكثر على هذه الظاهرة و إننا إذ نشكر لكم تعاونكم معنا فً إنجاز      

قى فً إطار السرٌة التامة خاصة و هذا العمل المٌدانً و نرٌد أن نشٌر إلى أن المعلومات التً  سنحصل علٌها ستب

 أن هوٌة المستجوبٌن ؼٌر محددة.
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