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                         مقدمة

اا تعد المؤرسسات التربوية المحضن الثاني للفضضرد بعضضد الرسضضرة وهضضي أيضضض
اا دينيضضة وتربويضضة ثاني مؤرسسات التنشئة التجتماعية التي تكسضضب الفضضرد قيمضض
اا إلى تجنب مضضع الرسضضرة فضضي إتمضضام عمليضضة التنشضضئة وأخلقية، وهي تعمل تجنب

اا في المجتمع . اا نافع التجتماعية للفرد لكي يصبح عضو

ولكن في ظل التغيرات التجتماعيضضة الضضتي حضضدثت فضضي أرتجضضاء العضضالم فضضي
و خاصضضة مؤرسسضضات الثضضانوي العقود الخيرة أصضضبحت المؤرسسضضات التربويضضة

تأهيلي  تعاني من ظاهرة العنف الذي تطورت أنماطه وأرساليبه حضضتى وصضضل
إلى إحداث أضرار مادية بالفراد أو بالمنشآت التربوية نفسها . و أن التوصل
إلى حلول تقيد من انتشار ظاهرة العنف المدررسي من شأنه أن يساعد فضضي

الرتقاء بعملية التربية والتعليم.

    وعليضضه أصضضبح مضضن الضضضروري الهتمضضام بموضضضوع العنضضف المدررسضضي ،
ال ، كظاهرة اتجتماعية مستفعلة وذلك بإتجراء البحضضوث والدرارسضضات ، عليضضه أو

ارستخل ص النتائج واقتراح الحلول . ثم بعد ذلك

اء كان     تحاول هذه الدرارسة معالجة العنف في المؤرسسات التربوية رسوا
المتعلمين أنفسهم أو بين المتعلمين والمدررسين والدارييضضن. وكضضان مضضن بين

إلى البحضضث فضضي هضضذا الموضضضوع هضضو مضضا نلحظضضه ونسضضمعه الرسباب الدافعة
العنف داخل المؤرسسات التربوية، وما ينتضضج عنهضضا ونقرأه عن تفشي ظاهرة

المؤرسسات التربوية، وأمن ورسلمة المجتمضضضع من أفعال ضارة بأمن ورسلمة
وأفراده.
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    هضضذا البحضضث يمكضضن أن يفيضضد المتخصصضضين ، علضضى أرسضضاس أنضضه يحضضاول
بعضضض الرسضضباب الكامنضضة وراء السضضلوكيات العنفيضضة النحرافيضضة التعرف علضضى

اا يفيد التربويين والمدررسين لمعرفة أرسضضباب داخل المؤرسسات التربوية وأيض
ين الذين هضضم شضضبابمتجهة ثالثة المتعل ظهور العنف في المدارس ويفيد من

يقومون به من أعمال تكضضون المستقبل ، والذين في الغالب ل يعون نتائج ما
تجسمية ومادية ونفسضضية دافعة لعمال العنف والعدوان وما تلحقه من أضرار

وغير ذلك .

إشكالية الدراس
إن مشضضكلة العنضضف مضضن أكضضبر المشضضكلت الضضتي تواتجههضضا المجتمعضضات
المعاصرة كافة متطورة كانت أم نامية . ووصفت ظضضاهرة العنضضف بظضضاهرة
العصر لسبب انتشارها وتعقدها وتطورها بشكل يبعضضث إلضضى القلضضق . لضضذلك
بدأت ظاهرة العنف تحظى باهتمام الدول وتدخل مخططاتهضضا الرسضضتراتيجية
حرصضضا علضضى ارسضضتقرار وأمضضن مؤرسسضضاتها التجتماعيضضة والصضضناعية والثقافيضضة

والتعليمية ... وغيرها.

نظرا لتساع مجالت العنف وتعدد أرسبابه واختلف أبعضضاده وتنضضوع أرسضضاليبه
فإنه ارستدعى اهتمام الباحثين والمفكرين في مختلف العلضضوم والتخصصضضات.
ومن هنا أصبحت لظاهرة العنف مجال وارسعا تبحضضث فيضضه كضضل فضضروع العلضضوم
النسضضانية والتجتماعيضضة فهضضي محضضل الدرارسضضات النفسضضية والسورسضضيولوتجية

والسيارسية والنتروبولوتجية .
    وعلى الرغم من الهتمامات المنصبة على موضضضوع العنضضف فضضي شضضتى
الميضضادين العنضضف الرسضضري ، العنضضف المهنضضي ، العنضضف السيارسضضي ، العنضضف
القتصادي ، العنف الجنسي ، العنف العلمي... وما إلى ذلك . فإن ظضضضاهرة
العنف المدررسضضي لضضم تنضضل القضضدر الكضضافي مضضن الدرارسضضة والتحليضضل والتعمضضق
بالموازنة مع حجضضم تعقضضدها وقضضوة انتشضضارها ودرتجضضة تأثيرهضضا، وحضضتى الجهضضود
والمساعي المبذولة في الدرارسات والبحاث في هذا الشأن يكاد يقتصر في

مجال العنف الذي يماررسه المدررسون تجاه التلميذ.
    ومهما يكن من المر فالسلوكات العنيفة ظضضاهرة دخيلضضة علضضى النظضضام
التربوي كما هو الحضضال فضضي المغضضرب حيضضث أصضضبحت هضضذه المشضضكلة تشضضكل
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انشغال أرسارسيا للمشرفين و المسؤولين في قطاع التربية و التعليم، لما لها
من خطورة على المسار التعليمي والتربوي في المدارس .

 وإذا كان مفهوم العنف عموما هو تعبير عن انفعال تثيره مواقضضف عديضضدة
ومختلفة تؤدي بالفرد إلى ارتكاب أفعال مؤذية في حق ذاته أحيانا وفي حضضق
الخرين أحيانا أخرى فإن العنف مهما كان شكله أو نضضوعه هضضو إحضضدى القضضوى
التي تعمل على هدم أواصر العلقات البشرية لذلك تغدو مماررسضضات أعمضضال
العنف المدررسي ظاهرة تهدد تمارسك أفراد الجماعة المدررسية رسضضواء كضضانوا

أرساتذة أم إداريون أم تلميذ أم أولياء .
اا مضضن مواضضضيع الحيضضاة     وعليه فإن مشكلة هذه الدرارسة تعالضضج موضضضوع

في المجتمع، حيث تركز على درارسة طبيعة وأشكال العنضضف فضضي التجتماعية
المؤرسسات التربوية الذي يلحضضظ ازديضضاد فضضي معضضدلته فضضي الفضضترة الخيضضرة

في مرحلة التعليم الثانوي التأهيلي التي يتمدرس فيها متعلميضضن فضضيخاصة  
الذين يعتبرون ركيزة مهمضضة لي مجتمضضع ورتجضضال المضضة فضضيرسن المراهقة و 

المستقبل .

    كشف تقرير لوزارة التربية الوطنية بضضالمغرب حضضول مؤشضضرات العنضضف
داخل وفي محيط المؤرسسات التعليمية عن تصدر تجهة الدار البيضضضاء قائمضضة
حوادث العنف داخل وخارج المؤرسسات التعليمية خلل الفضضترة الممتضضدة مضضا

، و قد كشفت هذا التقريضضر2013بين فاتح شتنبر وإلى غاية نهاية شهر يونيو 
 بالمائضضة فضضي حيضضن بلضضغ52أن نسبة العنف داخل المدررسضضة المغربيضضة بلغضضت 

 بالمائة، كما لفتت المؤشرات إلضضى التفضضاوت الواضضضح48العنف في محيطها 
إحصائيا في حالت العنف المسجلة بكل مضضن المجضضالين الحضضضري والقضضروي،

23 بالمائة من حالت العنف بالمجال الحضضضري مقابضضل 77حيث تم تسجيل 
بالمائة في المجال القروي.
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               أهداف الدراسة 
محاولضضة معرفضضة طبيعضضة وأشضضكال العنضضف داخضضل المؤرسسضضات  الثانويضضة

بالمغرب.  التأهيلية 
التعرف على الفروق بين المعلميضضن والدارييضضن والتلميضضذ فضضي نظرتهضضم

للعنف .
من طرف التلميذ.أرساتذةالتعرف على العنف الذي يتعرض له ال 
.التعرف على طبيعة العنف القائم بين التلميذ بعضهم البعض
التعضضرف علضضى طبيعضضة العنضضف الضضذي يتعضضرض لضضه والتلميضضذ مضضن طضضرف

.أرساتذةال
.التعرف على طبيعة العنف الذي يتعرض له الداريين من التلميذ
.الثار الناتجة عن العنف في الورسط المدررسي
.طرق علج العنف في الورسط المدررسي والوقاية منه
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الفصل اللول

تكثيف ظاهرة العنف
المدرسي نظريا

 ماهية العنف لو أنواعه: البحث اللول

 العنف لغة لو اصطلاحا: المطلب اللول

 العنف في اللغة  :     الفرع اللول
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ولقد أرسهب الباحثون في تحديد مفهوم العنف كل من زاويته الخاصة، فجضضاء
لبن منظور على أن : 1في معجم (لسان العرب)

العنف هو الخرق بالمر وقلة الرفق به أو عليه .

يعنف عنفا و عنافة أو أعنفه وعنفه تعنيفا وهو عنيف إذا لم يكضضن رفيقضضا فضضي
أخذه بعنف. أمره و إعتنف المر

العنف كالعنيف و العنيف : الذي ل يحسن الركوب .ليضضس لضضه رفضضق بركضضوب
الخيل .

اعنف الشيء: أخذه بشدة و إعتنف الشيء: أخذه بشدة ، و إعتنضضف الشضضيء
كرهه .

التعنيف :التوبيخ و التقريح و اللوم .

عنضضف: العيضضن و النضضون والفضضاء أصضضل صضضحيح يضضدل علضضى خلف الرفضضق ،قضضال
الخليل :العنف ضد

الرفق ،تقول عنف،يعنف عنفا فهو عنيف إذا لم يرفق في أمره .

نفس المعنى للكلمة لعلى الشكل التالي :  2وورد في (المنجد في اللغة و اللعل)م)

فف :لعنفا ولعنافة بالرجل ولعليه ،لم يرفق به ولعامله بشدة . لعنن

لعننفه:لعامله بشدة لمه بشدة،لعتب لعليه.

فف: ضد الرفق، الشدة القساوة ، و اللعنف العنيف خل ف الرفيق . العنن

  المعجم الشهير لـ "جميل صليبا" ألعطى تقريبا نفس التفسير3وفي (المعجم الفلسفي)

) هـو المتـصـفViolentللعـنـف بـكـونه  فـعـل مـضـاد للرـفـق، وـمـراد ف للـشـدة والقـسـوة، العنـيـف(
بالعنف،فكل فعل يخالف طبيعة الشيء، ويكون مفروضاا لعليه، من خارج فهو، فعل لعنيف،والعنيف
هو أيضاا القوي الذي تشتد سورته بازدياد الموانع اـلـتي تـعـترض ـسـبيله كالرـيـح العاـصـفة، والـثـورة
ـه الجارفة، العنيف من الميول:"الهوى الشديد الذي تتقهقر أمامه الرادة، وتزداد ـسـورته ـحـتى تجعـل
ـر ف مسيطراا لعلى جميع جوانب النفي، والعنيف من الرجال هو الذي ل يعامل غيره بالرفق، ول تـع

ال إلى قلبه.  الرحمة سبي

257 - 258) لسان العرب مجلد التاسع – دار صادر، بیروت لبنان ص 1968ابن منظور(   -1

5) دار المشرق بیروت، الطبعة الواحد ووثلوثون ص 1991المنجد في اللغة و اللعل م ( - 2

 http.www.al.moaalem.net اشبھون عبد المالك - 3
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و اـلـتي )Violentia) تعود إلى الكلـمـة اللتينـيـة (Violenceأما في اللغة الفرنسية فان كلمة (
.4تشير إلى الطابع غضوب ، شرس، جموح، وصعب الترويض

)Le Robertو العنف كما جاء في القاموس الفرنسي المعاصر(  القيا)م بالعتداء لعـلـى  ـشـخص5 
وإرغامه لعلى القيا)م بفعل ضد إرادته باستخدا)م قوة ضده أو أسلوب الكراه.

 ويشرح "للند" في موسولعته الفلسفية مفهو)م العـنـف ـبـأنه ـسـمة ـظـاهرة أو لعـمـل لعنـيـف بالمـعـاني
.6وهو الستعمال غير المشروع أو لعلى القل غير القانوني للقوة

) إـلـى أن مفـهـو)مRandom House Dictionnaryويـشـير ـقـاموس "راـنـدو)م ـهـاوس" (
.7العنف يتضمن ةثلةثة مفاهيم فرلعية وهي الشدة، و اليذاء ،و القوة المادية

رر على أنه رسضضلوك وهكذا فتحديدات العنف تعددت واختلفت، إل أن الجميع يق
 ل عقلني، مؤذي، غير متسامح.

العنف في الصطل	ح  :     الفرع الثاني

لمفـهـو)م إن المفتفتببع للدراسات و البحاث إلى تـنـاولت العـنـف يـجـد أن هـنـاك تعريـفـات لـعـدة ومختلـفـة
و العلمية وفي العنف ومرد ذلك إلى اختل ف أطر الباحثين النظرية وإلى اختل ف اتجاهاتهم الفكرية

ما يلي أهم التعريفات للعنف:

) تعريفStrausستراوس" (:"
في شكل لعر ف العنف بأنه "استجابة لمثير خارجي تؤدي إلى إلحاق الذى بشخص آخر استجابة 

.8فعل لعنيف تكون مشحونة بانفعالت الغضب و الهياج والمعاداة "

)" تعريف"أ.هیسناردA.Hesnard (1963 

4 - 4Larousse (1989) Grand dictionnaire de la langue française, vol. 
7 , p 6489

5 - Robert P. (1978 ) Dictionnaire le Robert alphabétique de la 
langue française société du  nouveau paris p.2897    

 ) موسوعة للند الفلسفیة المجلد الثالث منشورات 1996أندري للند ( - 6
1554عویدات بیرلوت ص 

8ھاد محمود العنف ضد النساء  -7 www.reggar.com\debot\show

 )السرة العربیة لو العنف في الفكر العربي، 1996مصطفى عمر البشیر ( - 8
30 ص83معھد النماء العربي ، بیرلوت عدد   
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الشخص  يشير إليه "كغيره من أشكال السلوك هو نتاج مأزق لعلقئقية بحيث يصيب التدمير ذات
للدخول في لعلقة في نفس الوقت الذي ينصب فيه لعلى الخر لبادته فتشكل العدوانية طريقة معينة

.9مع ال"خ"
 

 "1987تعريف "سعد المغربي: 

"العنف استجابة سلوكية تتميز بصيغة انفعالية شديدة قد تنطوي لعلى انخفاض في المستوى البصيرة
.10و التفكير"

"تعريف "مصطفى حجازي:
لعن إيصال "العنف لغة التخاطب الخيرة الممكنة من الواقع ومع الخرين حين يحس المرء بالعجز

بـاللعترا ف بكـيـانه صوته بوساقئل الحوار الـعـادي وحـيـن تترـسـخ القنالعـة ـلـديه بالفشـل ـفـي إقـنـالعهم
.11وقيمهه"

. 
" تعريف"ج.فريند ):J.Freund (

(أفراد أو جمالعات) يعر ف العنف لعلى انه "القوة التي تهاجم مباشرة شخص الخرين وخيراتهم 
".بقصد السيطرة لعليهم بواسطة الموت التدمير و الخضاع و الهزيمة

 )" تعريف "ار.رون R.Aron (:
و الرأي  يعر ف العنف بأنه "كل فعل يمثل تدخل خطيرا في حرية الخر وحرمانه من التفكير

.12والتقرير تحويله إلى وسيلة وأداة لتحقيق أهدافه دون أن يعامله كعضو حر كفء" 

:تعريف محمد بیومي

يتمثل العنف في  لعرفه بأنه"لعبارة لعن سلوك لعدواني بين طرفي متصارلعين يهد ف كل منهما إلى
.13هذا التعريف بوصفه  تحقيق مكاسب معينة أو تغيير وضع اجتمالعي معين" 

9-  A.hesnard (1963) psychhologic du crime .paris payot p.300

 )سیكولوجیة العدلوان ألو العنف علم النفس مجلة 1987سعد المغربي (   -10
1326البحوث ألو الدراسات النفسیة العدد اللول ص               

 )التخلف الجتماعي (مدخل إلى السیكولوجیة 2001مصطفى احجازي(   - 11
165النسان المقھور) المركز الثقافي العربي بیرلوت لبنان الطبعة الثامنة ص 

) المجتمع لو العنف ترجمة الب إلیاس رخللوي 1975فلیب برنو لوآخرلون (   -12
151 15دمشق منشورات لوزارة الثقافة ص

) ظاھرة التطرف السباب لو العل	ج دار المعرفة الجامعیة 1992محمد بیومي ( - 13
100 20القاھرة ص 
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:ظظمة العالمیة للصحة المن

اء بالتهديد أو بالستعمال المادي  فقد لعرفت العنف بكونه :" الستعمال المتعمد للقوة الفيزياقئية، سوا
.14مجمولعة  ضد الذات أو ضد شخص آخر أو

و التـسـلط  ـفـي اللعـتـداءنلخص مما سبق ذكره من التعريفات أن العنف يتمیز بخصائص تمثلللت
أو مـجـرد وإلحاق الذى بالضرر اللفظي أو الجـسـدي أو الممتلـكـات وان العـنـف ـسـلوك فعـلـي للـقـوة

جمالعيا منظما أو غـيـر منظـمـا لعلنـيـا أو تهديد باستخدامها كما أن السلوك العنيف قد يكون فرديا أو
أو غير مشرولعا قانوني أو غير قانوني. سريا صريحا أو كامنا مباشر أو غير مباشر مشرولعا

شـغل  إن المتمعن في الدراسات والبحاث التي تنـاولت موضـوع العنـف يجـد أن مفهـو)م العـنـف
التـصـورات حيزا أساسيا وبخاصة في لعلم النفس ولعلم الجتماع و الـقـانون و السياـسـة ويـجـد تـبـاين

 ففي المـجـال النفـسـي النظرية للعنف التي مرجعها تباين الخلفيات الفكرية و المناهج و التخصصات
وينتج لعن حالـة إحبـاط تـكـون يتبلور العنف لعلى  أنه استجابة سلوكية تظهر في شكل ممارسة القوة

و الـضـرر ـبـالخرين مادـيـا مقترنة بـحـالت النفـعـال و الغـضـب و الهـيـاج لتـقـود إـلـى إلـحـاق الذى
ومعنويا .

لجـبـار  وفي التصور الجتمالعي يعبر لعن العنف كظاهرة اجتمالعية تتمـيـز ـبـالقوة اـلـتي تـمـارس
الفرد أو الجامعة لعلى القيا)م بهد ف وتعتمد مشرولعيته لعلى العترا ف المجتمع.

وفي المجال القانوني يشير معنى العـنـف إـلـى الـكـراه واـسـتخدا)م الـضـغط أو القـوة بـطـرق غـيـر 
مشرولعة وغير قانونية وبالتالي العنف من هذا المنظور جريمة يعاقب لعليها القانون.
القتـصـادية و  وفي التصور السياسي يحدث العنف نتيجة غياب العدالة و الختلل في الـمـوازين

ـم السياسية للمجتمع وانفصال بعض الجمالعات لعن المجتمع بإنشاء تنظيم خاص ـاهض للتنظـي بها مـن
الساقئد في الدولة.

بالشــخاص أو  وهكذا يتدرج مفهو)م العنف في استعمال القوة و التسلط و اللعتداء وإلحاق الذى
واجتمالعـيـا وةثقافـيـا ونفـسـيا الممتلكات فتشمل الظواهر المكونة للحياة ويأخذ طابعا سياسيا واقتصاديا

وقانونيا...
ـل  ولعلنا نجد في تعريف "ويكمان" الشارة إلى كامل أوجه العنف حيث يعر ف بأنه سلوك أو فـع

يـهـد ف يتسم بالعدوانـيـة يـصـدر لـعـن ـطـر ف ـقـد يـكـون ـفـردا أو جمالـعـة أو طبـقـة اجتمالعـيـة أو دوـلـة
أو سياسيا مما استغلل وإخضاع طر ف آخر في إطار لعلقة قوة غير متكافئة اقتصاديا أو اجتمالعيا

اجتمالعـيـة أو دوـلـة يتسبب في أحداث أضرار مادـيـة أو معنوـيـة أو نفـسـية لـفـرد أو جمالـعـة أو طبـقـة
.15أخر

 النظريات الفلسفية: الثانيالمطلب 

)، العنف في الحياة اليومية، القاهرة، دار 2006محمود سعيد إبراهيم الخولي ( - 14
44. ص 1السراء للطبع لوالتوزيع، طبعة .

 23 ص 1)بحوث لومؤسسات في علم النفس مؤسسة الرسالة ط2001أمل الاحمد (  -15
112
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يمثل العنضضف أحضضد السضضلوكات الضضتي يقضضوم بهضضا النسضان نتيجضضة الكضضثير مضضن
لذلك تناوله الكثير مضضن البضضاحثين فضضي المجضضالت المتعضضددة العوامل المختلفة

تفسضيراتهم لضه بضضاختلف وتجهضة مضن العلضضوم التجتماعيضة النسضانية واختلفضضت
نذكر أهمها : الدرارسة ، المر الذي أدى إلى ظهور مجموعة من المقاربات

:المقاربة البيولوجية 
يرى أصحاب هذه المقاربضضة أن العوامضضل الوراثيضضة و العصضضبية لهضضا دور فضضي

فالشضضخص العنيضضف لضضديه ارسضضتعدادات وراثيضضة نفسضضية خاصضضة رسلوك الشخص
16تجعلته يتجه اتجاها يتميز بوراثة تجهاز عصبي رسريع الرستثارة.

جتجع علماء العصاب النحراف و العنف إلى اختلل في الجهاز العصبي و ير
وتشير"أمضضال عبضد السضميع" و"حلمضضي المليجضضي" إلضضى أهميضة نشضاط الجهضاز

17 للعدوان. الطرفي والهيبوتلموس بالنسبة

ومفاد هذا التفسير هو ربط السلوك العضضدواني بالوظضضائف المخيضضة إذ تضضدل
ى أن اللضوزة أي ( يL’amydaleالبحاث المختصة في هضذا الميضدان عل ) ف

 .18المخ و الفص الجبهي و تجهاز الهيبوتلموس و لها علقة بالعنف و العدوان
ويذهب أصحاب هذا التجاه أن الشخص المنحرف يعضضاني مضضن اضضضطرابات

أتجهزته الداخلية فتختل إفرازات الغدد الصماء و الدرقية فيختضضل وظيفية في
19شخصا قابل النحراف . التوازن النفعالي ويجعله

كما تشير هذه النظرية أن العنضضف و العضضدوان رسضضمة مضضن رسضضمة الشخصضضية
(1977من فضضرد لخضضر ويعتضضبر "إيزنضضك  وتختلف هذه السمة  H.J.Eysenk"(

بضضه إلضضى أن العضضدوان يمثضضل القطضضب من مؤيدي هذا التفسضضير والضضذي انتهضضى 
السضضمات الموتجب في عامل ثنائي القطبية شأنه في ذلك شأن بقية عوامضضل

النفعاليضضة للشخصضضية وأن القطضضب السضضالب فضضي هضضذا العامضضل يتمثضضل فضضي
20اللعدوان أو في الحياء و الخجل.

عزت الطویل سیكولوجیة العنف في عالمنا المعاصر أسباب العنف . - 16
01.2002

 ) الشخصیة لو الضطرابات 1997أمال عبد السمیع لواحلمي الملیجي (   - 17
85    ص      السلوكیة لو الوجدانیة   مكتبة النجلو مصریة طبعة اللولى 

 ) علم النفس الفیزیولوجي منشورات الفات بیرلوت 1981كاضم لولیم (   -18
238لبنان الطبعة اللولى ص   

329 ) الجزائر ص 1999مركز الوطني للوثائق التربویة الكتاب السنوي (  - 19

فؤاد البھي السید ، لوسعد عبد الراحمن علم النفس الجتماعي (رؤیة معاصرة ) دار  -20

127الفكر العربي، بیرلوت ص  

11



ومهما يكن من أمر هذه المقاربة، مازالت هذه البحاث البيولوتجية يكتنفها
أن العامل البيولوتجي وحده غير كاف لتفسير وتعليضضل السضضلوك الغموض كما

البيولوتجي في ربطه بالعنف يحتاج إلى أدلة العنفي. ونضيف أن تأكيد العامل
للشضضخا ص المضضدانين فضضي دامغة ، ويتطلب ذلك درارسضضة الضضتركيب الضضبيولوتجي

مرتكضضبي أعمال العنف .فهل في المكان إتجراء عمليات تجراحية علضضى دمضضاغ
أعمال العنف؟ ل شك أن هذه تصطدم بأخلقيات الجراحات السيكولوتجية .

وبما نفسر أن كضضثيرا مضن أنمضضاط الشخصضضية أو رسضضماتها الضضتي وتجضضدت بيضضن
ن مرتبي أعمال العنف اته م ي حي ا ف كانت أيضا موتجودة عند من لم يرتكبه

ذلك رسمة النضضدفاع أو التهضضور وعضضدم النضضضج ومهمضضا كضضان مضضن احتمضضال تضضأثير
علضى عوامل البيولوتجية في نشأة السضضلوك العنفضي فإننضا لبضد مضن أن نركضز

العمل بوضع البرامج و الرستراتيجيات للحضضد مضضن العنضضف و السضضلوك المضضضاد
التجتماعية . للمعايير

:المقاربة البيولوجية 
تعد مقاربة الحبضضاط مضضن ابضضرز المقاربضضات الضضتي حضضاولت تفسضضير العنضضف و

)  نيل ميلضضر(L.Doobالسلوك العدواني ومن رواد هذا التجاه "لونارد دوب (
N.Miller)"تجضضون دولر، (J.Dollardو غيرهضضم تنبضضع هضضذه المقاربضضة مضضن،" (

الفضضتراض) إحبضضاط –عنضضف(فهضضي تؤكضضد أن الحبضضاط إن لضضم يضضؤد فضضي معظضضم
..21الظروف إلى العنف فعلى القل كل عنف يسبقه موقفا إحباطيا 

أي تركز هذه المقاربة في درارستها للعنف على فكضضرة الحبضضاط كمتسضضبب
وكحالة يصاب بها النسان نتيجة عدم إشضضباع الحاتجضضات بضضدءا رئيسي للعدوان

على مستوى القاعدة وانتهضضاء بتقضضدير الضضذات كمضضا من الحاتجات الفيزيولوتجية
).A.Maslowيررسمها"ابرهام مارسلو" (

و الحباط يتمثل في أية عرقلة أو صضضد لتحقيضضق حاتجضضة أو رغبضضة أو أمضضل أو
مطلب ما بسبب ظروف خارتجية فالحباط هو إعاقة تحقيق الفشل في بلوغ

العدوان و العنضضف تجضاه الشضضخص المتسضبب الهدف ويؤدي إلى ارستثارة دافع
فيه وبالتالي إلحاق الضرر به .

بهذا العتبار فالشعور بالحباط و الحرمان يعني الخطضضر و التهديضضد لشضضباع
النسان الضرورية التي تحمي وتجوده وتحافظ على بقضضائه ومضضن ثمضضة حاتجات

ارستخدام العنف . ينجر عن هذا الموقف
وترى هذه المقاربة أن البيئة التجتماعية التي ل تساعد الفضضرد علضضى إثبضضات

نجاحه وتغيب فيها إشضضباع الحاتجضضات لضضدى الفضضراد تنتشضضر فيضضه ذاته أو تحقيق

 )علم النفس الفسیولوجي دار المعارف الطبعة السادسة ص1982    أاحمد عكاشة ( -21
190
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هذا المجتمع تسوده السلبية و الخروج عن مشاعر الحرمان و الحباط ومثل
المعايير و النظام التجتماعي .

كما تضضرى أن إزالضضة مصضضادر الحبضضاط الخارتجيضضة يضضترتب عنهضضا التخلضضص مضضن
أو التقليل منه .لكن وتجد أن الحباط قضضد يقضضود إلضضى اتجضضاه السلوك العدواني

فقضضد يضضؤدي الحبضضاط إلضى آخر أي إلى رسلوك غير متصف بالعنف أو العضضدوان
ظهضضور اعتماد الفرد على الغير أو النسحاب أو الهروب إلضضى المضضرض... دون

مؤشر للعنف. كما أن هناك أناس يرتكبون أعمال العنف وحضضتى تجرائضضم دون
إلى الحباط . أن يتعرضوا

فضضالمنحرف المحضضترف و المجضضرم المضضأتجور كلهمضضا يرتكضضب تجرائمضضه دون
ولكن هذا ل يعنضضي علضضى الطلق أن الحبضضاط ليضضس لضضه دور التعرض للحباط

في السلوك العنيف .
ونفيد أن التربية اليجابية و التضضوتجيه السضضليم رسضضيمنح للفضضرد فرصضضة كضضبيرة

مشكلته والعقبات التي تشكل له إحباطات ويعتبر الحباط دافع للخروج من
وليس للقيام بالعنف. لكن هذا كله ل يجعلنا ننكضضر آخر للعمل من تجديد أحيانا

أبدا أن الحباط دافع من دوافضضع العنضضف .وإذا أرسضضقطنا تفسضضير هضضذه النظريضضة
يتكضضرر فشضضله فضضي على واقع المدارس التعليمية فإننا نجضضد أن التلميضضذ الضضذي

الدرارسة يتولد لديه إحبضضاط بسضبب عضضدم تحقيضضق رغبتضضه وحضاتجته فضي النجضاح
ي وينجم عضن ذلضك افتقضار هضذا التلميضذ القضدر اللزم لتأكيضد الضذات فيلجضأ ف

النحراف مع أقرانه بحثا عن العضضتراف بحيضضث التورط في السلوك العنيف و
بالسضضلوك المنحضضرف تعويضضضا عضن يساعده زملئه بالدعم و الثناء على القيام

الدعم و الثناء الذين لم يجدهما في الطار المدررسي والتجتماعي .

مقاربة التحليل النفسي:
ترتكز هذه النظرية على دور الدوافع اللشعورية والصراعات المكبوتة في

الفرد للقيام بالعنف ويتجه النسان إلى العنف من اتجل إشضضباع الحاتجضضة اتجاه
النفسية .

و رأى فرويد أن تجميع دوافع النسان ورغبضضاته يمكضضن ردهضضا إلضضى غريزتيضضن
Lifeغريضضزة الحيضضاة أو الغريضضزة الجنسضضية ( فقضضط همضضا:  Instinctوغريضضزة  (

) Death instinctالموت أو العدوان أو التدمير (
وتظهر غريزة الحياة في كل ما نقوم به من أعمال إيجابية بناءة من اتجضضل

حياتنا وعلضضى ارسضضتمرار وتجضضود الجنضضس البشضضري ،أمضضا غريضضزة المحافظة على
وفي الهدم و العدوان على الغيضضر وعلضضى الموت فتبدو في السلوك التخريبي

النفضضس وقضضد أطلضضق "فرويضضد" علضضى كضضل مضضن هضضاتين الغريزتيضضن " معضضا لفضضظ
22وعني بذلك الطاقة الحيوية و النفسية في النسان. )Libido"الليبدو(

Sigmundوبذلك ارستخدم "رسيغمود فرويد (  Freudغريزة المضوت فضي (
النسضضان للعضضدوان أو العنضضف و التحطيضضم والكراهيضضة فقضضد فسضضر تفسير نزعة

 لو37 )معالم النفس دار العربیة بیرلوت لبنان ص 1984عبد الراحمن عیسوي (  -    22
38 
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فطريضضة وهضضي تعضضبير عضضن غريضضزة المضضوت غريضضزة العضضدوان باعتبارهضضا غريضضزة
المازوخيضضة" فيتولضضد "والعدوانية قد تكون باتجاه الشخص نفسه وتدمير ذاتضضه

عنها تعاطي المخدرات و النتحار وما إلى ذلك .
وقد تكون باتجاه الخرين "السضضادية" فيتولضضد عنهضا تضضدمير الغيضضر مضضن خلل

والعتداء و الغتصاب ولجريمة وما إلى ذلك . أعمال النهب
ومن هنا فالعنف رسضضلوك غريضضزي هضضدفه تفريضضغ الطاقضضة العدوانيضضة الكامنضضة

ويتأتى من ذلك من اتجل حماية الذات عن طريضضق ميكانزمضضات داخل النسان
.23 السادية الدفاع أومن اتجل ميكانزمات

ويتفق "ألفرد أدلر" مع "فرويد" في كضون العضدوان غريضزة فطريضضة ولكنضضه
ناحية ارستقللها التضام عضن غريضضزة الجنضضس ويضرى "أدلضر" أن يختلف معه من

على الحساس بالنقص أو الضعف. العنف يتمثل في ارستجابة تعويضية
ونرد على المقاربة بمضا يقضوله "احمضد عكاشضة" فضي كتضاب (علضم النفضس

 ) مضضن أن مشضضكلة هضضذه النظريضضات التحليليضضة طبيعتهضضا 1982الفيسيولوتجي
التجريبية التي تجعل فهمها صعبا وصعوبة التأكد عمليا من صضضحتها أو خطأهضضا
ولو أنها تلقي ضوءا على فهم طبيعة العنف في هذا الشخص بالذات ولكن ل

24يمكن تعميمها. 

:     مقاربة التعلم
ترى هذه المقاربة أن العنف ل يورث بل هو رسلوكا مكتسضضبا مضضن الخريضضن
من حيث يتعلم الطفال السلوك العنيف عن طريضضق ملحظضضة نمضضاذج العنضضف
لدى الوالدين أو المدررسين أو الرفاق ومشضضاهدتهم مظضضاهر العنضضف بوارسضضطة

ورسائل العلم كالتلفزيون و الفلم .
)  الضضذي يضضرى أنA.Banduraومن دعضضاة هضضذا التجضضاه "الضضبيرت بانضضدورا (

السلوك العدواني" كثيرا ما يتعلم عن طريق تقليد نماذج عدوانية من الكبضضار
Banduara<وهنضضا يشضضير كضضل مضضن بانضضدورا  (1972 ليضضبرت   1973   "  

Libert   1980)دافيد الكنضضد David  El  Kindإلضضى اثضضر النمضضوذج و التقليضضد
هضضذا ومشضضاهدة السضضلوك العضضدواني للكبضضار علضضى اكتسضضاب الطفضضل نفضضس

.25السلوك
فالعنف كسلوك واقعي ملموس يظهر في حياتنضا بصضورة حليضضة لهضذا فهضو

الخرى التي يتعلمها الفضضرد بضضالخص الطفضضال والمراهقيضضن كباقي السلوكات

 )،الموسوعة النفسیة، علم النفس احیاتنا 1995عن عبد المنعم الحفني (  - 23
11 .اللولى ص بعةالیومیة ،مكتبة مدبولي، ط

 )علم النفس الفیسیولوجي ، دار المعارف الطبعة السادسة 1982أاحمد عكاشة (    -24
191ص 

 )دراسات لوبحوث في علم النفس دار الفكر1995جماعة من الساتذة (               -25
300العربي ص 

14



على رسلوكات العنضضف رسضضواء عضضن طريضضق وذلك من خلل الصور التي تنطوي
.مماررسة الفراد لها أو عن طريق مشاهدة أفلم العنف

اقضضا لمنظضضور ( ووف ) أي يتضضأس السضضلوكImitationالنضضاس المحيطيضضن بضضه، و 
هضضذه المقاربضضة أتجضضري العديضضد مضضن البحضضوث حضضول علقضضة العنفي من محاكاة

بمماررسضضة الطفضضال وأرسضضفرت النتائضضج مشاهدة السلوك العدواني في الفلم
عنفضضا أكضضثر فضضي أن الطفال الذين يتعرضون أكثر لنمضضاذج عدوانيضضة يظهضضرون

رسلوكهم من الذين ل يشاهدون الفلم العدوانية والمليئة بالعنف.
ولشك أن ورسائل العلم بما فيها التلفزيون بصورة خاصة له تأثير واضضضح

البناء أطفال أم مراهقين لكن يمكن التحكم بعض الشيء في على رسلوكات
المشاهدة علضضى التلفزيضضون وذلضضك بضضالتمتع رسلوكات الناشئة من خلل تنظيم

بالبرامج اليجابية التي تعلضضم الفضضرد المعضضارف و القيضضم والعضضادات المجتمضضع و
و الجضضدير بالضضذكر أن إقفضضال البرامضضج السضضلبية المشضضدودة بضضالعنف و الجنضضس

نفسر التلفاز هو عامل رئيس لتوليد العنف لكنه ليس عامل وحيد ،و إل كيف
أطفال متسمون بالعنف رغم افتقار منازلهم لمثل هذه الدوات العلمية .

وعلى الرغم من كثرة البحوث التي تشير إلى رسلبية تضضأثير ورسضضائل العلم
أهم ورسائل انتشار العنف المكسب لدى المراهقين شانها فضضي واعتبارها أحد

ذلك شأن أفلم الجرائم و الرعضضب و الجنضضس إل أن تلضضك الورسضضائل العلميضضة
يفيد المشاهد فضضي حيضضاته مازالت تتخذ من محتوى بعض برامجها اليجابية ما

على وتجه العموم.

مقاربة البيئة: 
ا تتشتمل هذه المقاربة على عدد من التجاهات تتدفق في كضون البيئضة له

العنف لدى الفرد. دور في بروز
و يرى أصحاب هذه المقاربضضة أن ضضضغوط المحيضضط المختلفضضة مضضن ازدحضضام

التلوث وغيرها من الضغوط الفيزيقية إذا زادت عن مقدار قضضدرة وضوضاء و
تؤدي إلى انفجار هضضذا النسضضان وقيضضامه بأعمضضال النسان على التحمل رسوف

العنف و العدوان .
فضضالفراد الضضذين يتعرضضضون لضوضضضاء صضضاخبة يسضضتجبون بمسضضتويات عاليضضة

الغير من الفراد الذين ل يتعرضون للضوضاء وان الزدحام يقود العنف تجاه
عدوانية كما تعتبر الحرارة إحضضدى العوامضضل الضضتي الفراد إلى إصدار رسلوكات

وخلصضضة القضضول أن الضوضضضاء و الزدحضضام تساعد على بروز السلوك العنفي
تسضضتجيب لهضضا الفضضراد بضضالعنف و وغيرهضضا تعتضضبر مضضن ضضضغوط المحيضضط الضضتي

العدوان.
ويربضضضط "بيضضضل وزملهؤه فضضضي كتضضضابهم الحضضضديث علضضضم النفضضضس الضضضبيئي

Environmental Psychology 1990بين العدوان وتلوث الهواء ومواقف 
الحضضرارة ودورات القمضضر وأشضضكاله وبيضضن الضوضضضاء العاليضضة و الثارة وكضضذلك
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الشمس وغير ذلك مضضن العوامضضل الضضتي ترتبضضط الكثافة السكانية وكذلك ضوء
.26رسلوك العنف و العدوان

ومن خلل ذلك يتبين أن الضغوط الفيزيقية تؤدي إلى القيام بالعنف حيث
الضغوط فوق مقدرة النسان ومن ثمة ينساق إلى دائضضرة العنضضف تكون هذه

عدم التحمل وهذا طبعضضا ل ينطبضضق علضضى تجميضضع ليفجر ما بداخله من مشاعر
الشخا ص.

ونتساءل من خلل هذه النظرية بما نفسر أن هناك أشخا ص يعشيون هذه
الضغوط غير أنهم ل يبدون السلوكات أو تصرفات تتصف بضضالعنف ،و بالتضضالي
إن شخصية الفرد القوية تعمل على معالجة المشكلت الضضتي تعضضترض الفضضرد

وتواتجه الضغوطات.

المطلب الثالث: أنواع العنف لو أشكاله 

أنواع العنف:      .

 ويتمثل بالعديد من الصور ومنها:العنف السري :- 
- العنف ضد المرأة والطفل.

- الرساءة للطفل أو ارستغلله.
- العتداءات الجنسية.

- الخلفات بين الوالدين أو الزواج.
- الخلفات بين الخوة.

- الخلفات بين الباء والبناء.
- الخلفات بين القارب والعائلت.

 ويتمثل بالتي:العنف المدرسي :- 
- تسلط المعلمين وارستخدام العقاب البدني في التعامل مع الطلبة.

-الخلفات مع المعلمين.
- الخلفات والشجار والعنف الطلبي.

- التمرد على أنظمة المدررسة وتعليماتها.
- إثارة الشغب والفوضى مما يعيق رسير العملية التربوية.

- الترويضضج للعقضضاقير المسضضكرة أو المضضواد المخضضدرة أو مضضواد المضضؤثرات
العقلية.

- العتداءات على ممتلكات المدررسة أو الخرين.
- التخريب.

مجموعة من علماء النفس ، موسوعة علم النفس لو التربیة ، الجزء السابع ،  - 26
43ص
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- إيذاء الطلبة أو المعلمين.
- العتداءات الجنسية.

- العنف التجتماعي: ويتمثل بالتي:
- الخلفات مع تجماعة الرفاق.

- الخلفات مع الخرين في البيئة التجتماعية.
- الخلفات بين العائلت والمجتمعات.

- العنف السيارسي: ويتمثل بالتي:
- الزمات والصراعات السيارسية.

- الحروب.
- العنف العلمي: ويتمثل بالتي:

- ما تبثه ورسائل العلم المختلفة المقروءة والمسضضموعة والمرئيضضة مضضن
عنف.

- المشاهد الفعلية لحداث العنف .
-العنف من خلل المهنة أو العمل.

- البعد النساني.
- البعد المادي.

- العنف من خلل الحوادث والزمات والكوارث النسانية والطبيعية.
- العنف الرياضي: ويتمثل بالتي:

- شغب الملعب.
- إيذاء الخرين والعتداءات عليهم.

- التخريب والعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة.

أشكال العنف:      1

ال متـعـددة وبمـسـتويات متفاوـتـة ـمـن الـشـدة، يمـكـن يتخذ سلوك العنف لدى الفراد والجمالـعـات أـشـكا
تصنيفها كالتي:

      :العنف الجسدي    

هو استخدا)م القوة الجسدية بشكل متعمد اتجاه الخرين من اجل إـيـذاقئهم وإلـحـاق أـضـرار جـسـمية
)Inflicted-Injury(  لهم وهذا ما يدلعى لي لعضو أو لعوجه، وذلك كوسيلة لعقاب غـيـر ـشـرلعية  

مـمـا ـيـؤدي إـلـى الل)م وأوـجـاع ومعاـنـاة نفـسـية ـجـراء تـلـك الـضـرار كـمـا ويـعـرض ـصـحة الطـفـل
للخطار. من المثلة لعلـى اسـتخدا)م العـنـف الجسـدي - الحـرق أو الكـي بالـنـار، رفـسـات بالرـجـل،

خنق، ضرب باليدي أو الدوات، لي للعضاء الجسم، دفع الشخص، لطمات، وركلت .

العنف النفسي : 
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قد يتم من خلل لعمل أو المتناع لعن القيا)م بعـمـل وهـذا وفـق مـقـاييس مجتمعيـه ومعرفـة لعلميـة
للضرر النفسي، وقد تحدث تلك الفعال لعلى يد شخص أو مجمولعة مـن الشـخاص الـذين يمتلكـون
القوة والسيطرة لجعل طفل متضرر(مؤذى) مما يؤةثر لعـلـى وظـاقئفه السـلوكية، الوجدانيـة، الذهنيـة،
والجسدية، كما ويضم هذا التعريف وتعاريف أخرى قاقئمة بأفعال تعتبر لعـنـف نفـسـي مـثـل:- رـفـض
ة، اسـتغلل ولعد)م قبول للفرد بتحقير الـخـر، السـتهزاء والسـخرية ، إهانـة، تخويـف، تهدـيـد، لعزل
والحرمان المادي والعاطفي، النفسي والجتمالعي، النبذ والهمال، والتفرقة والتمييز، وإيقاع الظلم،

 إلى ما سبق أن فرض الراء لعلى الخرين بالقوة هو1999ولعد)م المساواة ، ، كما تضيف  حزان، 
أيضا نوع من أنواع العنف النفسي.

العنف اللفظي  : 

يكون بالشتم والقدح والتهديد والتوبيخ، وإهانة الخرين.

 العنف المدرسي أسبابه: البحث الثاني
لوتأثيراته

المطلب اللول: مفهوم العنف المدرسي 

يأتي العنف المدررسي باعتباره أحد أهم مجالت العنف لما يتركه من آثضضار
رسيئة على الجماعضضة التربويضضة و الضضذي يحضضدث غالبضضا فضضي نطضضاق المؤرسسضضات
التعليمية بين التلميذ وزملئضضه ومدررسضضيه و مضضوظفي الدارة المدررسضضية وهضضذا
العنف هو نتاج المشكلت و الصعوبات الرسرية والمدررسة والبيئية المحيطضضة
بالتلميضضذ و وكضضان الورسضضط المدررسضضي ميضضدانا تصضضب فيضضه المشضضاعر النفسضضية

المضطربة و المتوترة تجراء تلك المشكلت و الصعوبات.

 لوصف مجموعة من الفعال"ويستعمل الباحثون مفهوم العنف المدررسي
و السلوكات ولكنهم لم يصضضلوا إلضضى إتجمضضاع حضضول طبيعضضة ومجضضال و الحداث

العنف المدررسي.
فهنضضاك مضضن يضضرى أن العنضضف المدررسضضي يجضضب قيارسضضه مضضن خلل تجميضضع

السلوكات العدوانية التي
تحدث في المدررسة بينما يرى آخرون أن قياس العنف يجضضب أن يتضضم مضضن

خلل السلوكات التي
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. 27"تؤدي إلى اعتقال أو تجروح
) العنف المدررسي على انه" السضضلوك العضضدوانيShidlerوتعرف"شيدلر"(

 .والعضضدوان28اللفظي وغير اللفظي نحو شخص آخر يقع داخل حدود المدررسة
الخريضضن وقضضد يتخضضذ شضضكل ماديضضا أو يتمثل في كل رسضضلوك يسضضتهدف حقضضوق

معنويا فالعنف المدررسي هو العنف الممارس في نطاق المؤرسسضضات التعليميضضة و
الذي يتم بين أطراف الجماعة المدررسية( تلميذ، أرساتذة، إداريين).

وهناك بعض مظاهر السلوك العدواني للتلميذ تكضضون موتجهضضة إلضضى المضضدرس
السضضب والعصضضيان وإثضضارة الفوضضضى بأقسضضام الدرارسضضة وقضضد تكضضون كالشتم و

كالتشاتجر والسرقة والضرب وقد تكضون موتجهضة موتجهة إلى التلميذ الخرين
التجهضضزة وتحطيضضم ممتلكضضات نحو المدررسة كالكتابضضة فضضي الجضضدران و رسضضرقة

.29المدررسة

: أسباب لومصادر العنف   المطلب الثاني
المدرسي            لوعوامله

نـذكر أهمـهـا إن السلوكات العنيفة التي يقو)م بها التلميذ في الوسط المدرسي هي وليدة أسباب متـعـددة
في ما يلي:

السباب السرية:
تعتبر السرة أولى المؤسسات الجتمالعية التي يتكون فيها الـفـرد وتنـمـو شخـصـيته حـيـث يكـسـب
العادات و التقاليد و القيم ،وتحت تأةثيرها يتم تحقيق التوافق النفسي بين حاـجـاته ودوافـعـه الشخـصـية
ـة وبين مطالب البيئة ويطلق مصطلح السرة لعلى جمالعة يربط أفرادها بعضهم ببعض رابـطـة قراـب
وتتكون من الزوج و الزوجة و البناء وتقو)م السرة بمجمولعة من الوظاقئف من أبرز هذه الوظاقئف

التنشئة الجتمالعية .

العنف المدرسي ،العنف لو المجتمع مداخل معرفیة 2003أاحمد احویتي ( (  - 27
متعددة ملتقى دلولي ألول دار الھدى للطباعة لو النشر لو                          التوزیع

234عین ملیلة ص    .

235أاحمد احویتي نفس المرجع ص      -28 .

236أاحمد احویتي نفس المرجع ص    - 29  .
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 أن هناك لعلـقـة وطـيـدة بـيـن التنـشـئة الوالدـيـة و الـضـطرابات النفـسـية لعـنـد30ويشير "شولمان"
البناء فإذا كانت هذه التنشئة صحيحة فإنها تسالعد الـفـرد طفل ـكـان أو مراهـقـا لعـلـى أن يتواـفـق ـمـع
بيئته ويسلك سلوكات سليمة أما إذا كانت تنشئة غير سوية فإنها تكون لعامل من لعوامل الضطراب
النفسي و السلوكي الذي يظهر في السلوك العدواني الذي قد يوجه نحو الذات أو مؤسـسـات المجتـمـع

 .التي تعتبر المدرسة من بينها
 إن التربية الخاطئة للطفل تؤدي الشعور بعد)م الثبات و الستقرار و التزان31يرى "اريكسن" 

وهذه الخبرات المؤلمة تجعل من الصعب تكوين مفهو)م صحيح وـسـوي لعـلـى اـلـذات وبالـتـالي يـصـبح
انه يعيش في عالم يجب أن يسمع لصوت واحد وتصبح له قناعضةالفرد يعتقد 

مع مرور الوقت أن هذا الصوت يجضضب أن يكضضون هضضو رسضضيده ول يبضضالي بمشضضاعر
.الخرين

 عوامل السلوك العنيف لسوء تكوين الذات العليا عند32ويرتجع "هيلي وبيرنو" 
المراهقين بحيث لضضم تكضضن هنضضاك صضضلت عاطفيضضة تربطهضضم بشضضخص يتصضضف

بالسلوك التجتماعي السليم ولضضم يتقمصضضوا شخصضضية أحضضد الوالضضدين الصضضالحين
وذلك لعدم إعجابهم بأرسرهم أو لنعدام صلتهم العاطفية بهم.

 أن أرسباب بالنحراف والتشضضرد33وفي هذا السياق يعتبر "مصطفى حجاري" 
هي نقص العاطفة والمحبة البوية وفقد التفاهم و الثقة بين المراهق و الرسرة

.
وبهذا العتبار فان عدم قيام البضضوين بالضضدور المنضضوط بهمضضا كضضأبوين يجعضضل
البناء يشعرون بافتقار السند البوي الذي يعتبر الركيضضزة الرسارسضضية للشضضعور
بالرستقرار واكتساب الضوابط التجتماعية ولحماية مضضن مسضضالك السضضلوكيات

المنحرفة .
والجدير بالذكر أن إهمال الرسرة للبناء وانشغال الوالدين بعملهما اليومي
أدى إلى ظهور كثير من المشكلت السلوكية لدى البناء من بينهما السضضلوك
العنفي في المدارس وقد اهتم بهذا المر رتجضضال العضضدل فضضي الضضدول الغربيضضة

) عميضضد كليضضةJ.Fox أعلن تجيمس فوكس(1995فعلى رسبيل المثال في عام 
العدل الجنائي بولية "انتلنتا ''الوليضضات المتحضضدة المريكيضضة أن الرسضضرة هضضي

 ) إدراك المعاملة الوالدیة لوعلتقتھا بالكتئاب 2000عبد الفتا	ح أبي مولود (  - 30
النفسي لدى الطلبة الجامعیین ،رسالة ماجستیر غیر منشورة معھد علم النفس 

43لوعلوم التربیة ، جامعة الجزائر ،ص

31-  1 http://elazayiem.com/new.p47 htm p.0

 ) جنو	ح الاحداث في التشریع الجزائري ، 1992محمد عبد القادر تقواسمیة (  -32
32 المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الطبعة اللولى ، الجزائر،          ص

194 ) الاحداث الجانحون دار الطلیعة للطباعة لو النشرص 1984احجازي (   - 33
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المسؤولية عضضن تجنضضوح الحضضداث وبالتضضالي عضضن العنضضف المدررسضضي وذلضضك لن
.34 الرسرة أصبحت منشغلة عن أطفالها بالعمل طوال اليوم

كما أن عنف التلميذ في الورسط المدررسي قد يكون مرده إلضضى الفكضضار و
الثقافة السائدة لضضدى بعضضض الرسضضر فضضالب كمحضضور للرسضضرة ورمضضز لسضضلطتها
وارستخدام العنف من طرفه أو من طضضرف ال خ الكضضبير يضضترتب عنضضه أن ينشضضأ
التلميذ الذي ينتمي إلى مثل هذه الرسضضرة عنيفضضا بحيضضث يفضضرغ الكبضضت القضضائم

على زملئه أو أرساتذته أو أي كان عندما يتعرض لخرق داخلي .
ن صضراعات ا ينتضج عنهضا م كما أن الوضعية العلئقية بين أفراد الرسرة وم
وخلفات وتفكك كالطلق حيث يتعيش العديد مضضن التلميضضذ مضضع احضضد البضضوين
هذه الوضعية العلئقية تؤدي إلى ميوعة التنشئة التجتماعية وعدم الرسضضتقرار
النفسضي و بالتضالي ينسضضاق التلميضضذ إلضى العنضف تجضاه مضن يقضف أمضامه فضي

المدررسة أو خارتجها .
ويقول "فروق خرشيد" إن تلميذنا يعيشون تجملة من الضوابط المتناقضة

غير قادرين على تحقيق توازنهم النفسي و التجتماعي وهضضذا مضضا مما تجعلهم
35ظهور السلوك العنيف لديهم. يؤدي في بعض الحيان إلى

كما أن أرسلوب الرسرة التربوية من قسوة أو تسامح زائضضد ورسضضوء معاملضضة
أو المعاقبة بعنف من شأنه أن يصاب الناشئ بشخصية غير رسضضوية و بالتضضالي

.يقوم بالعنف في المدررسة

المدرسة:
تعتبر المدررسة المؤرسسة التجتماعية الثانية بعد الرسرة التي تتضضولى تربيضضة
الفرد وتنمية شخصيته وتؤثر في رسضضلوكه خلل تفضاعله مضع زملئضضه وأرسضضاتذته

ومسؤولين في الدارة المدررسية.
والمدررسة ل تقتصر مهمتها على تزويد التلميذ بالمعضضارف فضضي المعلومضضات
ن بل هي مسؤولة كل المسؤولية على أن يحقضق التلميضضذ القضدرة علضى حس

36التوافق التجتماعي و النفعالي بالضضضافة إلضضى العنايضضة بالتحصضضيل العلمضضي 

لكن في ظل تعقد الحياة التجتماعية وتطور ديموغرافيضضة التلميضضذ أصضضبح مضضن
العسير للمدررسة أن تقضضوم بكضضل المهضضام الضضتي يطمضضح إليهضضا المجتمضضع وقضضد

نجدها تتعثر في مسيرتها التربوية نتيجة ظهضضور بعضضض المشضضكلت أبرزهضضا
رسلوكات العنف بين أطرافها خصوصا تصاعد العنضضف مضضن التلميضضذ إلضضى الرسضضاتذة

والموظفين الداريين كالمستشار التربوي والمساعدين التربويين .

 ) العنف المدرسي العنف لو المجتمع مداخل معرفیة 2003ااحمد احویتي (  - 34
245متعددة دار الھدى للطباعة لو النشر التوزیع عین ملیلة ص

64 ) ھموم كاتب العصر دار الشرلوق بیرلوت ص 1991فارلوق خرشید (    -35

محمد مصطفى زیدان دراسة سیكولوجیة تربویة لتلمیذ التعلیم العام دیوان  - 36
150المطبوعات الجامعیة الجزائر ص 
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ومرتجع العنف في المدررسة نورده في النقاط التالية:
- كثافة البرامج وعضضدم ارسضضتجاباتها للحاتجضضات النفسضضية وعضضدم بناءهضضا علضضى

الميول و الرغبات لدى التلميذ . أرسس ترعى
- كثافة الحجم الزمني الرسبوعي للدرارسة وتأثيره علضضى قضضدرات وطاقضضات

التلميذ.
- اعتماد بعض الرساتذة أرساليب بيداغوتجيضضة تلقينيضضة وكلرسضضيكية أو طرائضضق

غير منارسبة بعيدة عن الحيوية وخالية من التحفيز مما يجعل الفصضضل تدريس
ةة مؤدية إلى التوتر ومصضضدر للقلضضق أكضضثر منهضضا الدرارسي عبارة ممنفر عن أداة 

فضاءا تعليميا وتربويا .
- ارستعمال الرساتذة أو الدارة أرساليب التي تعتمد على التخويف والتهديضضد

بعض الحالت ارستخدام العقوبات المعنوية والمادية :المعنوية كالفراط وفي
والعقاب وتوتجيه النضضذار والتوبيضضخ وتهديضضده بضضالطرد في اللوم والذم والتأنيب

بالحبضضاط و الهمضضال والحتقضضار و من المؤرسسضضة ممضضا يضضؤدي بضضه إلضضى شضضعور
المادية كالضرب وتسليط العقوبات الجسدية .

-عضضدم ارسضضتخدام الرسضضلوب الحضضواري والضضديمقراطي ممضضا يحضضدث علقضضات
أفضضراد الجماعضضة المدررسضضية وانتشضضار أرسضضاليب التصضضال العموديضضة متأزمة بين

التعليضضم يقتضضضى معرفضضة الصضضغاء لقتراحضضات التسضضلطية والجامضضدة علمضضا أن
التلميذ .

-تعتبر متطلبات المدررسضضين مضضن العمضضال الدرارسضضية و الواتجبضضات المنزليضضة
قدرات التلميذ و إمكاناتهم عامل يثبط مضضن عزيمضضة التلميضضذ ممضضا التي تفوق

كورسيلة يعبر بها عن رفضه وعدم رضضضاه بواقضضع يدفعهم إلى ارستخدام العنف
العمل المدررسي.

-وينبغي التركيز على بعض المماررسات الحطيضضرة الضضتي تصضضدر عضضن بعضضض
و المتمثلة في التفضيل بين التلميذ و التمييز بينهم وإتباع النحياز المدررسين

وتقدير إنجازاتهم المدررسية من شأنه أن يعكر أتجواء العلقضضات في معاملتهم
بين التلميذ والرسضضاتذة فبمجضضرد شضضعور تلميضضذ بظلضضم فضضي نقضضاط المتحانضضات

و للمضضادة الدرارسضضية يجعله يشعر بالقلق مما ينعكس علضضى نظرتضضه للمضضدرس
وربما المدررسة مما يؤدي ذلك إلى تكوين تصور رسلبي تجاه الدرارسة ككل

-كما أن العلقة التسلطية السائدة بين المضضدرس و التلميضضذ بحيضضث يفضضرض
المدرس الفكار ول يسمح بإثرائها وعلى التلميذ أن يمتثل ويطيضضع ويخضضضع...
كل هذا من شأنه أن يؤدي إلى تعارض صار خ بيضضن الطرفيضضن تنتضضج عنضضه ردود
فعل عنيفة كما يكون مرتجع دوافضضع العنضضف إلضضى ذلضضك التنضضاقض الحضضادي بيضضن

التلميذ و الرستاذ في ظل انعدام ثقافة حوارية ايجابية .
-كما أن عدم تقدير التلميذ كإنسان له كيضضانه وقيمتضضه وعضضدم منحضضه فرصضضة

مشاعره وإهانته وإذلله مضضن قبضضل المضضدرس أو طضضرف آخضضر كلهضضا للتعبير عن
رسلوكات تتصف بالعنف. عوامل تدفع التلميذ إلى إصدار
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-ويعضضزى عنضضف التلميضضذ كضضذلك إلضضى قيضضود النظضضام المدررسضضي الناتجضضة عضضن
تطبيق التعليمات الصارمة ومراقبة الدارة للضضضوابط و القضضوانين التركيز في

بمشضضكلت التلميضضذ الرسضضرية أو التجتماعيضضة أو وانصضضرافها عضضن الهتمضضام
واهتمامضضات التلميضضذ ممضضا أدى إلضضى القتصادية وعدن التطلع على انشضضغالت

النسداد في قنوات التصال .
-كما يرتجع العنف إلى عدم ارستقرار الطاقم الداري والضضتربوي للمؤرسسضضة

المدررسة أو الناظر أو المستشار التربوي المتكضضررة المرتبطضضة إذ تغيير مدير
وارسضضتبدال مدررسضضين دائميضضن بمدررسضضين مسضضتخلفين بحركة تنقل المضضوظفين

مدرس تجديضضد ومستشضضار تجديضضد يتطلب ذلك إعادة تكيف التلميذ كل مرة مع
فهضضم فيترتب عنه نوع من التذبذب في السلوكات مما قضضد يضضؤدي إلضضى رسضضوء

الوضاع خصوصا إذا كانت مرتبطة بأحضضداث رسضضابقة لضضم يعشضضها الجضضدد،ولعضضل
ذلك يشو به صراع وعنف بين الطراف المختلفة.

-عندما يتلقى التلميذ الفائز في المتحانات كل مرة احترام من الرساتذة و
والرسرة ول تعطي الهمية للتلميذ المتعثر وغيضضر ناتجضضح فضضي الدرارسضضة الدارة

تجراء تكرار الفشل في المتحانات فان الحبضضاط يكضضون والذي أصابه الحباط
بوارسطة العنف يتمكن الفضضرد الضضذي بمثابة الدافع الرئيسي وراء العنف إذ انه

يشعر بالعجز أن يثبت قدراته.
-يعزى عنف التلميذ في المدارس إلى تصميم المدررسة ونقضضص المرافضضق

ارسضضتيعاب المؤرسسضضة للكضضم الهائضضل للتلميضضذ المضضر الضضذي يضضترب عنضضه وعضضدم
الخدمات وقضضد تضضبين أن المضضدارس الضضتي تتصضضف الكتظاظ و الزدحام ونقص

بجمال هندرسي ومساحات خضراء ومرافق رحبة تشضضهد عنفضضا اقضضل مضضن تلضضك
التي ل تلبي هذه الشروط.

-كما يرتجع ارستفحال ظاهرة العنف في المدارس إلضضى عضضدم وتجضضود قضضانون
المدرس في مختلف مراحل التعليم من عنف التلميضضذ مثضضل مضضا خا ص يحمي

عقضضاب التلميضضذ ويحميهضضم مضضن عقوبضضات هضضو رسضضائد فضضي المقابضضل قضضرار يمنضضع
المدررسين .

-غياب التنسيق بين تجمعية أولياء التلميذ و إدارة المدررسة.
-غياب النشاطات الثقافية و الترفيهية في المدارس تولد الملضضل و الرتابضضة

ذلك كره التلميذ للمدررسة وينعكس ذلك رسلبا على رسلوكاته . فينتج عن

التلميذ
كضضون تعليضضم التلميضضذ فضضي الثانويضضة يضضتزامن مضضع فضضترة نمضضو المراهقضضة

 .وتتصضضف37تتورسط بين الطفولضضة ورسضضن الرشضضد   هذه>المرحلة النمائية التي
و التجتماعيضضة فضضان هنضضاك تجملضضة مضضن مجموعة من التغيرات و العقلية و النفسضضية

الرسباب المؤدية إلى العنف ترتجع إلى ذات التلميذ:

37 Institut National De Santé Publique (1996), Santé Jeunes, Bulletin    
Trimestriel , V .1.N°00     Janvier P.01
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*إن التلميذ الذي يبدأ من الطفولة ككائن مشدود إلضضى الم و الب يحضضاول
تأكيد ذاته ويستقل عن التبعية الرسرية وإبداء رغبضضاته ومطضضالبه في المراهقة

ارستمر البوين في توتجيه الرعاية المسضضتمرة إلضضى واهتماماته الخاصة وإذا ما
المتعلقة بالدرارسة و المتابعة وكثرة البن في هذه المرحلة وتقديم الملءات

النصائح و الرشاد كما لو كضضان طفل صضضغيرا ومعارضضضة لرأيضضه أدى ذلضضك إلضضى
تعرض لنفس الموقف فضضي المدررسضضة زيادة التوتر و الضطراب و بالتالي إذا

و الملءات حضضول مثل معاملته على انه طفل قاصر أو الكثضضار مضضن النصضضائح
العمال الدرارسية رسواء من طضضرف الرسضضتاذ أو المراقضضب فضضان ارسضضتجابته قضضد

تتصف بالعنف وعدم الرضا.
*وقد يتعضضرض المراهضضق لحضضالت الحضضزن نتيجضضة لمضضا يلقيضضه مضضن إحباطضضات

العادات أو التقاليد أو القيضم التجتماعيضة الضتي تحضول بينضضه وبيضضن بسبب بعض
انفعضضالت متضضضاربة وعواطضضف متصضضارعة قضضد تحقيق أمانيه وينشضضأ عضضن ذلضضك

العنف على الغير . تتطور وتدفعه إلى إيذاء نفسه أو صب
* يتمضضرد بعضضض التلميضضذ المراهقيضضن علضضى الرسضضرة أو السضضلطة المدررسضضية

ل يتلقى التلميذ نوع من التفهم الذي يراعي تصوراته وأفكاره خصوصا عندما
وميوله وطموحاتها المرالضضذي قضضد يفسضضر ظهضضور العنضضف عنضضده تجضضاه الخضضت

تجضضاه الضضزملء أو المدررسضضين أو الكبيرة وقيدها في البيت أو ارستخدام العنضضف
المستشار في الورسط المدررسي.

* إن عدم منح التلميذ فرصة التعبير يجره إلى ارستخدام العنف كلغة بديله
يختلج في نفسه وهناك شواهد على أن التعضضبير المباشضضر عضضن العنضضف عن ما

احتمالية حدوث النشاطات العدائية تتوفر الفرصضضة لتلميضضذ يعمل على إنقا ص
العدائية يعمل على خفض حالت الغضب وهضضذا الغاضب للتعبير عن مشاعره

مرحلضضة المراهقضضة إذ يجضضب إتاحضضة يدخل في رسياق الكبت الضضذي يتررسضضخ فضضي
الفرصة لمنع اكبر قدر ممكن مضضن الكبضضت حفاظضضا علضضى ارسضضتمرارية التضضوازن
النفسي .ومن المعقول أن نفترض هنا انه  من دون مثل هضضذا التنفيضضس عضضن
المشاعر العنيفة رسيكون التلميذ العنيف أكثر تهيؤا للعنضضف بمجضضرد إحسارسضضه

اختراق داخلي. بأي ارستفزاز أو
ن مشضكلت خاصضة *قد يكون التلميذ العنيف فاشل في درورسه ويعضاني م
فيقوم بجلب انتباه المدرس ليستعيض به عن اهتمام والده الذي أهمله. كمضضا

قضضدراته الخاصضضة واثبضضات وتجضضوده ليضضبرهن انضضه قد يرغب في إن يثبت لزملئه
يتحدى أي رسلطة.
تجماعة الرفاق 

يرتبضضط معنضضى الجماعضضة بعلقضضة النسضضان مضضع الخريضضن و التنضضاول العلمضضي
انطلضضق مضضن نظريضضات ودرارسضضات علضضم النفضضس التجتمضضاعي .لمفهوم الجماعة

)"Allport)"  لضضضوين "(Lownو(Durkheimوخاصضضضة تجهضضضود "دوركضضضايم (" (
) وما إلى ذلك من الباحثين وصول إلىT New Combو"البوت " و"تيوكب(
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"كولي"( الحديث  التجتماعي  النفس  علم  >C.H Coley  (38أحد مؤرسسي 
ويطلق لفظ الجماعة على أي تجمع يضم فردين أو أكثر.

و الطالب المراهق ينزع للنضمام إلى مجموعات طلبية ونضضوادي رياضضضية
والجمعيضضات الثقافيضضة و النشضضاطات التجتماعيضضة و المدررسضضية .ويضضرى وعلميضضة

لجماعة ما والولء لها بمثابة البديل لسلطة الرسرة التي المراهق أن النتماء
بعيدا عضضن تأثيراتهضضا فالجماعضضة الضضتي ينتمضضي يرغب النفصال عنها والرستقلل

Cadreإليها التلميضضذ ومهمضضا كضضان نوعهضضا تقضضوم بضضدور الطضضار المرتجعضي(  De
Référence(

الذي يستمد الفرد منه معاييره ويستند اليه في تضضبرير مضضواقفه و اتجاهضضاته
لدلك ل تنفرد الرسرة بعملية التنشئة التجتماعية فقد تكون بيئة الرسرة طيبة
بينما المؤثرات الخرى في تجماعة الرفضضاق رسضضيئة تفسضضد مضضا تحضضاول الرسضضرة

مفتحت39إصلحه  تأثير تجماعة الرفاق يقل التفكير المنطقضضي للتلميضضذ وتبتعضضد  
العنضضف ومضضن ثمضضة تظهضضر النضضدفاعات المعضضايير التجتماعيضضة الضضتي تتحكضضم فضضي

ى النحضراف العدوانية ومن خلل محاكضاة رفضاق السضوء الضذين يضدفعون التلميضذ إل
العضضداء والعتداء تتولد اضطرابات التكيف السليم مما يجعل هضضذا التلميضضذ يكضضن

للمدررسين وللمدررسة ويعمل على تحطيم ممتلكاتها تعبيرا عن رفضه لها .
وبهذا العتبار تعد تجماعات الرفاق من بين أهم مصادر العنف لدى التلميذ

على نتائج الدرارسة الميدانية التي قامت بها "فري الصالح" حول و بناء
العنف المدررسي في الردن .تبين أن رسبب العنف من المدارس الردنية

 %4070.2ترتجع إلى رفاق السوء نسبة . 

لوسائل العلم 
يعتبر التلفزيون أحد أهم الورسائل العلمية في عصرنا خصوصا بعد ظهور

)Numériqueالمحطات والقنضضوات الفضضضائية عضضن طريضضق الجهضضاز الرقمضضي(
تفاقمت فيه حيث المشاهدة وتزايد أهمية التلفزيون بانتشضضاره الوارسضضع علضضى

ظروفهضضا التجتماعيضضة و القتصضضادية والثقافضضة كافة طبقات المجتمضضع بضضاختلف
والتعليمية ول يكاد يخلو منه بيت في الحضرأو الريف .بالرغم من اليجابيضضات

السضضلبيات الضضتي كضضان العديدة التي يقدمها التلفزيون إل انه لوحظ كضضثير مضضن
و وراءهضضا بعضضض المشضضاهد فقضضد وتجضضد أن أفلم التجضضرام و العنضضف و الجنضضس

 )مقدمة في علم النفس ترجمة بإشراف عبد السلم 1983أرنوف لو یتیح (    -38
315عبد القادر الغفار دار ماكجرلوھیل للنشر القاھرة ص         

 ) علم النفس الجتماعي عالم الكتب 1974احامد عبد السلم زھران (   -39
222القاھرة الطبعة الرابعةص 

 ) العنف في المؤسسات التربویة لو الدلور الثقافي 2001أاحسن طالب (  - 40
109ص 3 العدد 10للعلم الفكر الشرطي المجلد 
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الرعضضب تتحضضول مضضن مشضضاهدة تلفزيونيضضة إلضضى رسضضلوكات يماررسضضها كضضثير مضضن
بتلك المشاهد وقد تبين أن العنف و العضضدوان يضضزدادون الشباب نتيجة تأثرهم

 أن التلفزيضضون يضضؤثر41تبعا لثر مشاهدة أفلم العنف،ويرى محمد عبد الغفور"
حيضضث يتعلضضم القسضضوة و بصورة رسلبية علضضى الطفضضل مضضن خلل نتضضائجه القيمضضة

و الوصضضول الرستهزاء بالخرين والهمجية و التخريب والعنف و العدوانية والخداع
إلى الغاية بأية ورسيلة .

ويقدم التلفزيون نماذج رسضضلوكية مختلفضضة بضضاهرة مضضن خلل برامضضج أوأفلم
نفسية الفرد و بالتالي يصبح أداة هدم تساعد على النحراف حيث تؤثر على

.

ويصف لنا "عبد المنعم شحاتة" المراهق الذي يشاهد أفلم العنف المرئي
بمشاهدة العنف فيتوحد مع هذه المشاهدة المقدمضضة وتقليضضده لهضضا أنها <تبدأ

واتجتماعيا ويؤدي هذا التعرض بضضدوره بشضضكل متكضضرر فينخفض أداءه أكاديميا
بضضدوره مضضن ميضضل الفضضرد للعتضضداء علضضى لمواقف إحباط ويزيضضد هضضذا التعضضرض

الفضضرد إلضضى المشضضاهدة الخرين مما يؤدي لنفورهم منه .. ونتيجة لضضذلك يلجضضأ
41المكثفة لبرامج العنف ويظل يدور في حلقة. 

وخلصة القول إن ورسائل العلم أصبحت مسألة من المسائل المعاصضضرة
بالهتمضضام بضضالبحث و الدرارسضضة للحضضد مضضن تأثيراتهضضا السضضلبية علضضى الجضضديرة

هذه تأثيرات مماررسة العنف. رسلوكات الفرد وشخصيته وأبرز
ويتبين مما رسبق ذكره أن مشكلة العنف في الورسضضط المدررسضضي ل تعضضزى

البرامضضج و الرسضضاليب البيداغوتجيضضة و ارسضضتخدام العقوبضضات ومعاملضضة فقط إلى
المدررسي و التصميم المادي للمؤرسسة وغير العوامضضل التلميذ وقيود النظام

رئيسية إلى المجتمع ومؤرسسضضاته التجتماعيضضة الدرارسية ولكن مردها وبصورة
السضضوء باعتبضضار هضضذه المؤرسسضضات كالرسرة وورسائل العلم وتجماعات رفضضاق

العنف مضضن المجتمضضع هي رسابقة عن المدررسة ومتزامنة معها و بالتالي ينتقل
أرسضضرية و إلى المدررسة وتصبح المدررسة مسؤولة عن ما يترتب من خلفضضات

تتحمل أعباء مشكلت وأحداث ما يقضضع فضضي الشضضارع مضضن انحرافضضات وظهضضور
تجماعات الرفاق وأخطاء ورسضضائل العلم الضضتي تسضضاهم بدرتجضضة كضضبيرة تكتلت

الطفال والمراهقين . في إررساء العنف لدى
وبهذا العتبار أن التلميذ المعرض لهذه العوامل يشضضكل لضضه ضضغط نفسضضي

 المدررسة ميدان ليصب فيه غضبه وتوتره وانفعاله. فيجد في

: تأثيرات العنف المطلب الثالث
المدرسي لونتائجه

 )مكونات العلم لوأثاره من منظور علم النفس 1995عبد المنعم شحاتھ (  41
313 ص2لو 1 العدد 24مجلة عالم الفكر الكویت المجلد 
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لقد أثبتت العديد من البحاث بأن هنتتاك آثتتار لعمليتتة العتتتداءات
الجتمتتاعي على الطفال ألو ممارسة العنف عليهم على أدائهتتم

 ) بأن:1994لوالسلوكي لوالنفعالي فتشير (لودف ، آرمه 
" الطفال المؤذيين بغالب الاحيان مشتتين من نااحيتتة انفعاليتتة،

الرغبتتة فتتي تقلقين ، غضبانين، كثرا منهم يبدلوا عليهم مميتتزات
أن يفهمهم من يحيط بهم لوكأنهم غير مفهومين ": لوفي مقولة
أخرى " الطفال المؤذيين يتوفر لديهم جميع ألو إاحدى المميزات

1التالية: 
يجراحتتون بستتهولة ، تقليلتتي الثقتتة بأنفستتهم ، لوأاحيانتتا بشتتكل
متطتترف متتواتقفهم النفستتية لوالنفعاليتتة غيتتر مستتتقرة لوغيتتر

 ."مستتبة

ومن بين نتائج العنف المدررسي إعادة إنتاتجه داخل الورسط المدررسي ويتضح
ذلك على النحو التالي :

- يلتحق بالمدررسة تلميذ من كل المستويات التجتماعية والقتصضضادية ، وكضضل
خاصضضة بهضضا ، والحتكضضاك بيضضن التلميضضذ فئة من هذه الفئات المحملة بمظضضاهر

يجعل هذه المظاهر تنتقضضل فيمضضا بينهضضم حيضضث يكضضون العنضضف تجضضزء مضضن هطضضه
التي تنتقل من تلميذ إلى آخر( عن طريق الكتساب) المظاهر

- خوف التلميذ غير المماررسين) للعنف  خاصة منهم الجدد(من الذهاب إلضضى
المدررسة ، كونهم يضنون أن

المدررسة هي مصدر للعنف ، وهذا في الحقيقة تصور خطير يررسخ في دهضضن
مستقبل . الطفل ومن الصعب التغلب عليه

- تخلي كل من المدررسضضة والمضضدرس عضضن دوريهمضضا الحقيقضضي ، وتقمضضص دور
دوريهما رغم التداخل بين الدورين . المصلح التجتماعي الذي يعتبر بعيدا عن
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- كما يؤثر العنف على الهوية العملية)  الوظيفيضضة  ( للشضضخص الضضذي تعضضرض
إداريا أو عامل حيضضث يتسضضبب أثضضر العنضضف للعنف رسواء كان أرستاذا أو مسؤول

في خلضضق مشضضاكل نفسضضية) تخضضوف ، تضضردد ، وفضضي بعضض الحيضضان رغبضضة فضضي
النتحار أو تضضرك المهنضضة نهائيضضا ( ويسضضتدعي المضضر التكفضضل النفسضضي العيضضادي

نفسية التي تعرضوا لها . بضحايا العنف بصفة خاصة تجراء صدمة
وان كل هذه النتائج يكتشفها المدرس يوميا لثناء عملية التضضدريس وعليضضه أن

المدررسي لدرارستها لمعرفة بواعث هضضذا يبادر بالتعاون مع الخصائي النفسي
السلوك وان يعمل على معالجتها مع العلم أن العقاب في مثل هذه الحالت
يؤدي إلى تدعيم وتقوية هذا السلوك كما يجب أن يعمل هذان الخيران معضضا

معنويات التلميذ وتقديره لنفسه من على إيجاد العلج المنارسب ومن ثم رفع
خلل خلضضق أنشضضطة ذات أهميضضة بالنسضضبة للمتعلضضم ومسضضاعدته علضضى انجازهضضا

بنجاح.

الفصل الثاني
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كشف ظاهرة العنف
المدرسي لومحالولة

العل	ج

 كشف ظاهرة العنف المدرسي: البحث اللول
ميدانيا

 نتائج البحث الميداني لوتحليلها: المطلب اللول

 إطار البحث الميداني  :     الفرع اللول

إن القيام ببحث ميداني يتطلضضب إتبضضاع خطضضوات وإتجضضراءات منظمضضة قصضضد
الوصول إلى حل للمشكلة أو تفسير ظاهرة أو إيجاد علقات بين المتغيرات.
بعدما تطرقنا إلى الجانب النظري لموضوع البحضضث رسضضيتم فضضي هضضذا الفصضضل
عرض منهجية الدرارسة الميدانية والمتمثلة في: الدرارسة الرستطلعية، منهضضج
الدرارسضضة، حضضدود الدرارسضضة، عينضضة الدرارسضضة، وورسضضائل تجمضضع البيانضضات وأخيضضرا

التقنيات الحصائية.
المنهج:       .  1
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يعتبر التوفيق فضضي اختيضضار المنهضضج الضضذي يتلءم مضضع طبيعضضة المشضضكلة المضضراد
احث فضي إنجضاز بحثضه، وبمضا أن درارستها أمر بالغ الهمية، إذ يعتمضد عليضه الب

لظاهرة العنف المدررسي داخل المؤرسسات التعليميضضة بالسضضلك بحتنا يتطرق
إن المنهضج المنارسضضب لدرارسضة هضذا الموضضوع هضو المنهضجالثضانوي تضأهيلي  ف

الوصفي ) مجموعة التجراءات البحثية التي تتكامل لوصف الظاهرة، اعتمادا
على تجمع الحقائق والبيانات وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها تحليل كافيا ودقيقضضا
لرستخل ص دللتها والوصول إلى نتائج وتعميمات عن الظاهرة(،والذي يسمح

لنا بوصف العلقة بين المتغيرات والتعبير عنها كميا.
احدلود الدراسة:       .  2

 : لقضضد تمضت الدرارسضة فضي مؤرسسضضات التضداريب المجال  المكاني والزمنضضي
الميدانيضضة للرسضضاتذة المتضضدربين بضضالمركز الجهضضوي لمهضضن  التربيضضة والتكضضوين

: 2015 خلل شهر ماي رسنة  الرباط
.المؤرسسة الولى: ثانوية النهضة التأهيلية بسل
.المؤرسسة الثانية: ثانوية ابن رشد بتمارة
.المؤرسسة الثالثة: ثانوية عبد الكريم الخطابي التأهيلية بالرباط

أدلوات البحث :       .  3
 حيضضث أنضضهالملحظضضةاعتمدت لجمع المعطيات في هضضذا البحضضث أول علضضى 

أثناء  التنقل إلى المؤرسسات  التعليمية  راقبت باهتمام تصضضرفات التلميضضذ و
ا، وقضد رسضاعدني ذلضك فضي ي محيطه رسلوكاتهم رسواء داخضل المدررسضة أو ف

تفسير وتحليل البيانات المحصل عليها .

 في هذا البحث كأداة مساعدة لمل الرستمارة منالمقابلةثانيا ارستخدمت 
خلل توضيح الرسئلة و قد مكنتني مضضن الحصضضول علضضى معلومضضات أوليضضة مضضن
بعض الداريين و الرسضضاتذة، كمضضا رسضضهلت مهمضضتي فضضي الحصضضول علضضى بعضضض

المعلومات الناقصة.

 التي تعد مضن أهضضم أدوات المنهجيضة الضتي تسضاعد علضىالرستمارةو أخيرا 
تجمضضع المعلومضضات مضضن الميضضدان والضضتي ل يمكضضن الحصضضول عليهضضا مضضن خلل

 وتضمنت هضذه الرسضضتمارة " أرسضضئلة مفتوحضضة " و " أرسضضئلة الدرارسة النظرية.
مغلقة " تجيب عن الفرضيات، ووتجهت إلى عينة من أرساتذة وتلميذ مستوى

   الثانوي تأهيلي ، قصد ارستجلء آرائهم حول ظاهرة العنف المدررسي .

عينة البحث:       .  4
لقد قمنا بتوزيع :
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30 إرسضضتمارة علضضى تلميضضذ35 ارستمارة علضضى تلميضضذ تجضضدع مشضضترك و 
 إرستمارة على تلميذ الثانية بكلوريا .35الولى بكلوريا و

100. إرستمارة كذا على أرساتذة التعليم الثانوي تأهيلي 
صعوبة البحث :       .  5

 واتجهتني بعض الصعوبات في الميدان عند توزيع وتجمع الرستمارات وأهمها:

غياب تعاون بعض رهؤرساء المؤرسسات التعليمية؛
.عدم إرتجاع الرستمارات في وقتها من طرف الرساتذة

الميداني لوتحليلها      نتائج البحث  :         الفرع الثاني

بعدما تعرضنا في السابق لتجراءات الدرارسضضة الميدانيضضة، مضضن خلل تحديضضد
ممتبع، عينة الدرارسة ،وكذا حدود هذه الدرارسة.  المنهج ال

نتناول في هذا الفصضضل تحديضضد نتائضضج الدرارسضضة الميدانيضضة، وذلضضك مضن خلل
ايا بارستخدام مفضضاهيم الحصضضاء عرض ارستجابات أفراد العينة ومعالجتها إحصائ
الوصفي والرستدللي، وصول إلى النتائج وتحليلها وتفسيرها على ضوء الطر
النظرية للدرارسة والمتعلقة بالعنف المدررسي في مستويات التعليضضم الثضضانوي

العدادي و الثانوي التأهيلي.

نتائج لو تحليل استمارة الخاصة بالستاذ :       .  1

المجال اللول: العنف المدرسي لو أنواعه

 :تعريف العنف من منظور الساتذة

من الدرارسة الميدانية لظاهرة العنف المدررسي اتفق تجضضل الرسضضاتذة علضضى
أن العنف هو رسلوك عضضدواني ل أخلقضضي شضضاد يتسضضم بارسضضتخدام القضضوة علضضى
الخضضضر و يكضضضون نتيجضضضة رد فعضضضل تضضضوثر بيضضضن أفضضضراد الجماعضضضة المدررسضضضية
(الرستاذ،التلميذ ، إداري) ، و يتخذ العنف عضضدة أشضضكال منهضضا مضضا هضضو لفظضضي،

تجسدي ومادي.
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العنف داخل المؤسسة التعليمية لو في
محيطها:

38%

62%

محيطها       في لو المؤسسة داخل العنف

من خلل تحليل هذه المعطيات الحصائية تبين لنضضا ارتفضضاع حضضالت العنضضف
%،و يعتبر هذا الرتفاع  مؤشرا38ضد الرستاذ حيث وصلت هذه النسبة إلى 

علضضى تسضضرب عوامضضل الخلضضل إلضضى العلقضضة التربويضضة السضضليمة المبنيضضة علضضى
الحترام و التقدير، وتحولها من علقضضة تنضضاغم و انسضضجام إلضضى علقضضة تضضوتر و

احتكاك مستمر.
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عدد الحالتالنسب %

الحالت التي38%19
تعرضت للعنف

الحالت لم62%31
تتعرض للعنف

المجموع100%50



: أنواع العنف

ماديجسديلفظي

2086عدد الحالت

%57

%71

%8

العنف   انواع

تصدر عن التلميذ أنواع ل حصر لها من الفعال و السلوكات ضد الرسضضتاذ،
التي تدخل في خانة العنف بما هو إلحاق متعمد للذى النفسضضي أو الجسضضدي

أو مادي. 

%) باعتباره عادة مضضا75حيث تصدرت أشكال العنف اللفظي أكبر نسبة (
يحضر ضمنيا في تجل حالت العنف بل أحيانا يكون توقف العنف عند حضضد مضضا
هو لفظي من كلمات نابية و ألفاظ بذيئة وإيمضضاءات مخلضضة بالحيضضاء ، مقارنضضة

%) متمثل في الضضضرب و التحضضرش17بأنواع أخرى كالعنف الجسدي بنسبة (
%) بما هو إيقاع مقصضضود للضضضرر عضضبر8الجنسي  يليه العنف المادي بنسبة (

تخريب، إتلف، رسرقة و السلب بالقوة لممتلكات الرستاذ (السيارة، الدراتجة،
الحارسوب، هاتف...).

33



و ل يقتصر العنف ضد الرستاذ على الفضاء الداخلي للمؤرسسات التعليميضضة
فقط  فان المحيط الخارتجي المباشر لها يعد مجال لتنفيذ رسضضلوكات و أفعضضال

العنف ضده.

المجال الثاني :أسباب العنف المدرسي

لنعم
عدد

الحال
ت 

النسب
%ة

عدد
الحال

ت 

النسب
%ة

- التلميذ المتعثرلون هم3
الكثر عنفا.

489624

- تعيد الشر	ح  في احالة4
إخفاق التلميذ في الجابة.

499812

- الحالة المزاجية للمدرس5
تؤثر على علتقته مع تلميذه.

479436

- تمييز المدرس لبعض6
التلميذ عن بعضهم البعض

الخر تؤدي العنف ضده.

469248

- الحالة الجتماعية تؤثر7
على مرد لودية التلميذ داخل

القسم.

4488612
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69 89 49 29 88

4 2 6 8 21

أسباب العنف المدرسي

نعم ل

يكشضضف المبيضضان أعله أهضضم أرسضضباب العنضضف المدررسضضي مضضن وتجهضضة نظضضر
الرساتذة والتي يمكن تصنيفها حسب الطراف المتفاعلة كالتي : 

متعلقة بالرستاذ بحد ذاتضضه، حيضضث اعتضضبرت الحالضضة النفسضضية و المزاتجيضضة-
%،94للرستاذ  من أهم أرسباب التي تؤثر على علقته بتلميذه  بنسبة  

كما يولد التمييز الذي يقضضوم بضضه المضضدرس لبعضضض تلميضضذه عضضن البعضضض
%،  ويمكن ترتجيضضح رسضضبب أخضضر يعضضود إلضضى92الخر العنف ضده بنسبة 

مضضدى تفهضضم الرسضضتاذ للفروقضضات الذهنيضضة و الرسضضتيعابية بيضضن التلميضضذ و
% مضن الرسضاتذة98بالتالي إعادة شضضرح عنضد تعضذر التجابضة  وقضد أكضضد 

تفهمهم لذالك.
متعلقضضة بالتلميضضذ والضضتي يمكضضن تلخيصضضها فضضي مضضا يلضضي : أن الحالضضة-

 % على مضضرد وديضضة التلميضضذ داخضضل القسضضم,88التجتماعية تؤثر بنسبة  
% من الرساتذة أن التلميذ المتعثرون هم أكضضثر عنفضضا عضضن96أيضا أكد 
غيرهم  .

35



المجال الثالث: نتائج لو احلول للحد من ظاهرة العنف
داخل المدارس:

:تأثير العنف على المستوى الدراسي للتلميذ

يترتب عضضن ظضضاهرة العنضضف مجموعضضة مضضن النتائضضج الجانبيضضة الضضتي قضضد تضضأثر
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عل  المستوى الدرارسضضي للمتعلضضم وقضضد أكضضد
معظم المدررسين أن الحالضضة النفسضضية لتلميضضذ المعنضضف تقلضضل مضضن مضضردوده و
تحصيله الدرارسي وقد تؤدي أحيانا إلى كره المادة أو النفور منها وقد يتمادى

ذلك إلى الهذر المدررسي.

الساتذة الذين سبق لهم الحضور إلى مجلس
تأديبي داخل المؤسسة لدراسة احالة تلميذ:

المجموعلنعم
عدد

الحالت
193150

%100%62%38النسبة %

83نعم;  %

26ل;  %

تلميذ        احالة لدراسة تأديبي لمجلس الساتذة احضور نسب

: العقوبات المتخذة

الرساتذة الذين رسبق لهضضم الحضضضور لمجلضضس تضضأديبي لدرارسضضة حالضضة تلميضضذ
أتجمعوا أن العقوبات التي تتخذ ضدهم أغلبها هي  تغيير المؤرسسة أو الطضضرد
ثم يليها التوقيف عضن الدرارسضة لمضدة محضضددة حسضضب نضوع المخالفضة  و فضضي
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الخيضضر أقضضر بعضضض الرسضضاتذة أن هنضضاك أنضضواع أخضضرى كالقيضضام بأعمضضال لصضضالح
المؤرسسة (تنظيف الساحة، تجمع الزبال، رسقي الحديقة ...).

:التأديب يؤدي إلى تعديل سلوك التلميذ

المجموعلنعم
عدد

الحالت
41950

%18100%%82النسبة %

28نعم;  %

81ل;  %

المتعلمين    سلوك يعدل التأديب

% مضضن الرسضضاتذة يؤيضضدون فكضضرة اعتمضضاد82يبين المبيان أعله أن نسضضبة 
18التضضأديب فضضي تعضضديل رسضضلوك المتعلميضضن مقارنضضة بالرسضضاتذة بنسضضبة  %

يرفضون ذلك.

المجال الرابع: الوتقاية من ظاهرة العنف المدرسي:

لنعم
عدد

الحال
ت 

النسب
%ة

عدد
الحال

ت 

النسب
%ة

-توجد لجنة إنصات للتلميذ ألو11
مساعد اجتماعي في مؤسستك

1734%3366%

- توجد مواضيع تحسيسية12
لوتوعوية على اللعنف في

2958%2142%

37



البرامج التعليمية
-إشراك التلميذ في النوادي13

لو النشطة الموازية يقلل من
سلوك العنف لديه 

4998%12%

 * مؤسستك         في اجتماعي مساعد ألو للتلميذ إنصات لجنة توجد

 * التعليمية          البرامج في اللعنف على توعوية لو تحسيسية مواضيع توجد

 * لديه            العنف سلوك من يقلل الموازية النشطة لو النوادي في التلميذ  إشراك

%43

%85

%89

%66

%24

%2

المدرسي     العنف ظاهرة من الوتقاية

نعم ل

يلخص هذا المبيان بعد التجراءات الوقائية و التي يمكضضن اتخاذهضضا لتخفيضضف
% من الرسضضاتذة ا98من ظاهرة العنف داخل المؤرسسات التعليمية وقد أكد 

ن إشراك التلميذ في النوادي و النشطة الموازية يقلل مضضن رسضضلوك العنضضف
لديهم,كما أن وتجود لجنة إنصات أو مساعد اتجتمضضاعي فضضي المؤرسسضضة يعتضضبر

%66أمرا ملحا مراعضضاة لنفسضضية المتعلميضضن غيضضر أن الحصضضاءات إفضضادة  أن 
يصرحون بغياب هذه اللجنة في المؤرسسات التعليمية كما لوحظ أيضا غيضضاب
المواضيع التحسيسية و التوعوية على اللعنف في البرامج التعليميضضة بنسضضبة

42.% 

ج ظاهرة العنف	بعض الحلول المقتراحة  لعل
المدرسي:

تتعدد الرسباب و النتائج في ظاهرة العنف إل أن الطار والمحور الرئيسي
لهذه الظاهرة يتمحور حول كيفية علتجها و الحد منها إذ اقترح مجموعة من

الرساتذة من خلل هذه الدرارسة عدد من الحلول نذكر منها:

.التوعية المستمرة داخل الفصول
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 .خلق فضاء ترفيهي بالمؤرسسات و إشراك التلميذ بها
 .تكوين لجنة إنصات و التواصل ومتخصص في علم النفس
.التعامل مع المتعلمين على قدم المساواة بدون تمييز
توعية كل من المدررسين وكذا المتعلمين بحقوق و واتجبات كل

منهما.

نتائج لو تحليل استمارة خاصة بالتلميذ:.2

المجال اللول: العنف المدرسي لو أنواعه:

نسب تعرض التلميذ للعنف داخل المؤسسة ألو في
محيطها:

لنعم
إناثذكور

332344عدد الحالت
%4144%59النسبة %
5644المجموع

: أنواع العنف الذي تعرض له

ماديجسديلفظي
261911عدد الحالت

%20%34%46النسب
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%  من مجموع  التلميذ  صضضرحوا بتعرضضهم56يتضح من الجدول أن    
%  مضضن التلميضضذ لضضم44للعنضضف داخضضل المدررسضضة أو فضضي محيطهضضا و نسضضبة 

يتضضضحمضضن النضضاث والكثر تعرضا للعنضضف  و يلحظ أن الذكور يتعرضوا لذلك،
  إناث).44 ذكور و  %59هذا الختلف من خلل النسب المحصل عليها (

إن مضضن بيضضن أنضضواع العنضضف المدررسضضي الكضضثر انتشضضارا الضضتي يتعضضرض لهضضا
 يليضضه46العنف اللفظي بنسبة % المتعلمين في المدررسة أو في محيطها هو

%، ثضضم العنضضف المضضادي34العنف الجسدي حيث يمثل نسبة مهمة تصل إلضضى 
%. إذن العنف في المؤرسسات التربوية أخضضذ يتجضضه20الذي تصل نسبته إلى 

اتجاه خطير فلم يعد يقتصر على النواع البسيطة التي كانت معروفة كالنبضضذ
والشتم أو محاولة تأكيد الذات (العنف اللفظي) بل أصبح في أخطر موتجضضاته

ال إلى القتل (العنف الجسدي(   .لنه وصل إلى مرحلة التهديد واليذاء وصو

من طرف من يتعرض التلميذ للعنف ؟

النسب%العدد
%1120أستاذ

%3562تلميذ

إداريين(مدير
-احارس
عام....)

1018%
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02أرستاذ;  81إداريين; % %

العنف    في المتدخلة الطراف

بمقاربة العنف حسب الطراف الفاعلة نقف على ثلث حالت هي: 

ال:عنف من المدرس تجاه التلميذ بنسبة % . 20أو
اا: عنف بين التلميذ أنفسهم بنسبة تصل إلى  %.62ثاني

اا : عنف من الداريين تجاه التلميذ .%18بنسبة  ثالث

ارتفاع حالت العنف المسجل بين التلميذ، بعضهم ضد بعضضض، يجضضد تفسضضيره
في العوامل النفسية والتجتماعيضضة والقتصضضادية، كمضضا تفسضضره أرسضضباب أخضضرى
مسضضتجدة كانتشضضار المخضضدرات والرسضضلحة البيضضضاء فضضي الورسضضط المدررسضضي

الحديثضضة مضضن قنضضواتوتفشضي ثقافضضة العنضضف الضضذي تضضروج لضضه ورسضائل العلم 
فضائية وإنترنت.

المجال الثاني: أسباب العنف المدرسي:

لنعم
عدد

الحال
ت 

النسب
%ة

عدد
الحال

ت 

النس
%بة

سبق لو اطلق عليك لقب-1
من طرف زميل لك في

القسم.

7070%3030
%
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تقوم بالشغب أثناء-2
الحصة الدراسية.

7171%2929
%

تشعر بالتمييز بينك لو بين-3
زملئك داخل الفصل .

5656%4444
%

 * القسم           في لك زميل طرف من لقب عليك اطلق لو .سبق
%0

%01

%02

%03

%04

%05

%06

%07

%08 %07 %17

%65

%03 %92

%44

نعم ل

من خلل النتائج يتبين أن:

 من التلميذ رسبق و أطلق عليهم لقب من طرف زميل لهضضم70أن %
هضضذه اللقضاب % مضن التلميضضذ لضضم يسضضبق لهضضم ذلضضك.30في القسم و 

يطلقها فئة من التلميذ بشكل منظم تجاه زميل لهم في الفصل، فضضي
المدررسة أو في محيطها  مما ينتج عنه مشاكل نفسضضية وخيمضضة تتمثضضل
فضضي النطضضواء علضضى الضضذات،  تراتجضضع المسضضتوى الدرارسضضي للتلميضضذ ثضضم
الهروب من الورسط المدررسي و قد يكون رسببا مباشرا  لظهور رسلوك

العنف لديه. 
 من المتعلمين صرحوا أنهم يقومضضون بالشضضغب أثنضضاء الحصضضة71أن %

% نفوا ذلك. إذ يرتجع هذا السلوك إلى المدرس نفسه،29الدرارسي و 
فالقصور التربوي والعلمي الذي يظهر به الرساتذة يشكل دافعا لضضديهم
نحو الشغب والفوضى لملء وقت الدرس الذي يبضضدو ممل إلضضى درتجضضة

 يفضلون عندها مماررسة الشغب على الرستماع أو الصغاء إليه.
56%من التلميذ يشعرون بالتمييز بينهضضم مضضن طضضرف الرسضضتاذ داخضضل 

% ل يشعرون بذلك . فظاهرة التمييز قد تكون رسبب في44القسم و 
التحفيز  إذا ما ارستخدمت بطريقة عقلنية من قبل المضضدرس و يمكضضن

أيضا أن تقود إلى نشوء الحقاد والضغائن بينه و بين المتعلمين .
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تقديم التلميذ للشكوى في احالة تعرضك للعنف في
المدرسة ألو في محيطها :

المجموعلنعم
عدد

الحالت
4169100

%73

%36

محيطها           في الو المؤسسة داخل للعنف التعرض احالة في الشكوى   تقديم
نعم ل
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أغلب التلميذ الذين يتعرضون للعنف داخل المؤرسسة أو فضضي محيطهضضا
% فقضضط منهضضم مضضن يتقضضدمون37% و 63ل يقدمون الشكوى و نسضضبتهم 

بها .

ترتجع هذه النسب إل أن أغلب التلميذ ل يقدمون شكوى إل فضضي حالضضة
التعرض للعنف الجسدي أي عندما يكضضون هنضضاك تجضضرح ضضضرب  أو تحضضرش
تجنسضضي، أو فضضي حالضضة العنضضف المضضادي عنضضد السضضرقة أو السضضلب بضضالقوة
لممتلكضضضات التلميضضضذ (الكتضضضب المدررسضضضية ،الهواتضضضف النقالضضضة،الدراتجضضضة،
السيارة...) داخل المؤرسسة أو في محيطها ممضضا يسضضتدعي تضضدخل الطضضر
التربوية. أما في حالة تعرضه للعنف اللفظي فهو غالبا ل يتقدم بالشكوى

إما خوفا أو تجنبا للمشاكل. 

% منهضضم تلقضضوا68 التلميذ الذين تعرضضضوا للعنضضف و تقضضدموا بالشضضكوى
% لم يتلقوا إتجابة. و تعتبر الدارة التربوية (32إتجابة عن هذه الشكوى و 

المدير و الحراس العضضامون ...) المسضضؤول الول الضضذي يتحمضضل مسضضؤولية
أمن و رسلمة التلميذ داخل المؤرسسة و في محيطها و كذلك التجابة عضضن
الشضضكوى و تتبضضع حضضالت العنضضف ، و للمضضدرس أيضضضا دور مهضضم  فضضي تتبضضع

الحالت  التي تعرضت للعنف داخل و خارج الفصل .

المجموعلنعم
عدد

الحالت
281341

%100%32%68النسب %

المجال الثالث: سبل الوتقاية من ظاهرة العنف
المدرسي :

لنعم
عدد

الحال
ت 

النسب
%ة

عدد
الحا
لت 

النسب
%ة

98%98%22 ثم استدعائك لحضور8 -
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مجلس تأديبي
التأديب يؤدي إلى تعديل9 -

سلوك التلميذ 
44%4456%56

توجد في مؤسستك10-
لجنة إنصات 

21%2179%79

توجد نوادي لو أنشطة11 -
موازية في مؤسستك

60%6040%40

وثم استدلعائك لحضور مجلس تأديبي 

 التأديب يؤدي إلى تعديل سلوك التلمیذ 

 توجد في مؤسستك لجنة إنصات

توجد نوادي و انشطة موازية في مؤسستك 

%89

%44

%12

%06

%2

%65

%97

%04

المدرسي       العنف ظاهرة من الوتقاية اساليب بعض

ل نعم

المجموعلنعم
عدد

الحالت
193150

%100%62%38النسبة %

يلخص هذا المبيان بعض التجراءات التي يمكن اتخاذهضا للوقايضة مضن ظضضاهرة
العنف داخل المدارس و تبين أن:

98 2 %من التلميذ لضضم يسضضبق لهضضم حضضضور لمجلضضس تضضأديبي بينمضضا%
ملجضضوء إلضضى إحالضضةفقضضط مضضن رسضضبق و تضضم ارسضضتدعائهم لحضضضوره.  لن ال
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جعضضه أو عقضضابه نتيجضضة اقضضترافه مد رد مي قصضض التلميذ على المجلضضس التضضأديب
ملضضم لل يستدعي ذلك ،ل يكون إل في الحالت التي يتجاوز فيها المتع لفع
الحدود المررسومة أو القوانين المعمول بهضضا؛ كضضأن يصضضدر عنضضه رسضضلوك
لع تجعضل اللجضوء إلضى إحالضة المتعلضم علضى عنيف وما إلى ذلك من دوا
مي ( مجلس ييعقد المجلس التأديب محا، وبعد أن  المجلس التأديبي أمرا مل
القسام) يصضضدر أعضضضاهؤه قرارهضضم الضضذي غالبضضا مضضا يكضضون توقيفضضا عضضن
مرج في العقاب، وقد الدرارسة ليام معدودة، مراعين في ذلك مبدأ التد

مرسسة. مطرد أو تغيير المؤ يصل المر إلى اللتماس بال
56%من التلميذ يصرحون أن التضضأديب ل يعضضدل رسضضلوك المتعلميضضن 

% يصضضرحون أن التضضأديب ضضضروري للحفضضاظ علضضى السضضير44بينمضضا 
العادي للعملية التعليمية ، في الحقيقة الهدف الرئيسي من التضضأديب
هو إدانة السضضلوكيات الخاطئضضة وليضضس الطضضالب نفسضضه  وعليضضه يجضضب
اختيضضار التجضضراءات التأديبيضضة بدقضضة أخضضدين بعيضضن العتبضضار الحالضضة

المعروضة.
79%من التلميذ أكدوا أن مؤرسساتهم ل تتوفر علضضى لجنضضة إنصضضات و 

إن وتجدت هذه اللجنة فغالبا ما تتكون من الرساتذة يعملون دون خبرة
أو تكوين فضضي مجضضال الخدمضضة التجتماعيضضة المدررسضضية  كعمضضل تطضضوعي

الرسضضتماع للتلميضضذفقط. هذه اللجنضضة يكضضون لهضضا دور فعضضال مضضن خلل 
وتضضوتجيههم حسضضب وضضضعياتهم النفسضضية والتجتماعيضضة للتغلضضب علضضى 

الصعوبات التي تواتجههم و كذلك دمجهم في المحيضضط الضضتربوي و مضضن
تم تعديل رسلوكهم وتصحيح مفاهيمه وعاداته الخاطئة، ومحاولة إيجضضاد
ال مضضن إيقضضاع أي شضضكل مضضن البدائل المنارسبة له بالنصح والرشضضاد، بضضد

أشكال العنف عليه.
الهتمام بالنوادي و النشطة موازية الضضتي تنمضضي قضضدرات المتعلميضضن و

مواهبهم و أفكارهم و التي قد تساهم في ارستثمار أوقضضاتهم قضضد تقلضضل
، إل انه من خلل من مماررسة بعض النماط السلوكية العنيفة الشاذة

% فقط من التلميضضذ يصضضرحون بوتجضضود نضضوادي60الحصائيات تبين انه 
 من هؤلء التلميذ يشضضاركون38في مؤرسساتهم التعليمية .و فقط  %

فيها .أما بخصو ص أتجوبة التلميذ على نوعية النشطة التي يماررسونها
داخل هضضذه النضضوادي يبضضدو أن النشضضطة الرياضضضية هضضي المهيمنضضة تليهضضا

النشطة البيئية و المسرح. 

المجال الرابع: نتائج و حلول لظاهرة العنف المدررسي

يقوم التلميذ بتقديم شكوى في احالة تعرضه للعنف
في المدرسة ألو في محيطها:

المجموعلنعم
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عدد
الحالت

4169100

%73

%36

محيطها           في الو المؤسسة داخل للعنف التعرض احالة في الشكوى   تقديم
نعم ل
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أغلب التلميذ الذين يتعرضون للعنف داخل المؤرسسة أو في محيطهضضا  ل
% فقط منهم من يتقدمون بها .37% و 63يقدمون الشكوى و نسبتهم 

ترتجع هذه النسب إل أن أغلضضب التلميضضذ ل يقضضدمون شضضكوى إل فضضي حالضضة
التعرض للعنف الجسدي أي عندما يكضضون هنضضاك تجضضرح ضضضرب  أو تحضضرش
تجنسضضي، أو فضضي حالضضة العنضضف المضضادي عنضضد السضضرقة أو السضضلب بضضالقوة
لممتلكضضضات التلميضضضذ (الكتضضضب المدررسضضضية ،الهواتضضضف النقالضضضة،الدراتجضضضة،
السيارة...) داخل المؤرسسة أو في محيطها ممضضا يسضضتدعي تضضدخل الطضضر
التربوية. أما في حالة تعرضه للعنف اللفظي فهو غالبا ل يتقدم بالشكوى

إما خوفا أو تجنبا للمشاكل. 

% منهم تلقضضوا إتجابضضة68 التلميذ الذين تعرضوا للعنف و تقدموا بالشكوى
% لضضم يتلقضضوا إتجابضضة. و تعتضضبر الدارة التربويضضة32عضضن هضضذه الشضضكوى و 

( المدير و الحراس العامون ...) المسؤول الول الضذي يتحمضضل مسضضؤولية
أمن و رسلمة التلميذ داخل المؤرسسة و في محيطها و كذلك التجابة عضضن
الشضضكوى و تتبضضع حضضالت العنضضف ، و للمضضدرس أيضضضا دور مهضضم  فضضي تتبضضع

الحالت  التي تعرضت للعنف داخل و خارج الفصل .

 محالولة عل	ج ظاهرة العنف: البحث الثاني
المدرسي لوالمقتراحات

يتناول هذا الفصل عناصر هي خلصة الدرارسة ، واهضضم النتائضضج الضضتي توصضضلت
إليها ، وابرز التوصيات التي نقدمها في هذا المجال .

لـعـن توفير النشطة الترفيهية و الرياضية في الـمـدارس ، ـحـتى يـسـتطيع المراـهـق التنفـيـس
ـذي يـحـول مكبوتا ته، و تسخير طاقته و يكشف لعن مواهب المتعلمين و إبدالعاتهم الشيء اـل

المدرسة إلى فضاء محبوب لهم.
إدراج موضوع السلوك العدواني و اللعنف في المقررات الدراـسـية، ـحـتى يفـهـم الـسـتاذ و

الظاهرة فهما دقيقا، و يتعرفوا لعلى أسبابها و كيفية العلج و الوقاية منها. التلميذ هذه
ضرورة لجنة إنصات يترأسها مختص نفسي و اجتمالعي ـفـي الـمـدارس، حـيـث يعـمـل لعـلـى

و ـتـوجهيه و مـسـالعدته لعـلـى إيـجـاد الحـلـول لمـشـاكله الشخـصـية و فـهـم شخـصـية المراـهـق
توجيه التلميذ ومسالعدتهم لعلى إيـجـاد الحـلـول للمـشـاكل اـلـتي المدرسية. ويسالعد الستاذ في

تربوية تعليمية، نفسية، لعاقئلية .... يتعرض لها  التلميذ المراهق سواء مشاكل
توفير مراكز مجانيضضة للعلج النفسضضي و الجسضضدي لضضضحايا العنضضف مضضن

المتعلمين و المدررسين على حد السواء.
تحسين ظروف  اشتغال هيئة التدريس و تحفيز هذه الفئة التجتماعيضضة

ماديا و معنويا مما يشجعها على البدل و العطاء 
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تسضضليح المدررسضضين ببضضدائل تربويضضة تسضضاعدهم علضضى ضضضبط الصضضف و
الحفاظ على قواعد السلوك تعويضا للطرق التقليدية التي تبت فشلها
أن تكون مواضيع سيكولوجية المراهقة ضمن برامج إلعداد الـمـدرس ـحـتى يتمـكـن ـمـن فـهـم

شخصية و سلوك المراهق .
القيا)م بأيا)م إلعلمية حول مواضيع تهتم بالعنف داخل المؤسسة و خارجها .

-توفير بيئة مدرسية مناسبة للتعلم.
المدرسية . تأسيس لعلقة مبنية لعلى الحترا)م المتبادل بين التلميذ وهيئة التدريس والدارة

دور الدارة التربوية في خلق تجسور التواصل بين الرسرة و المدررسضضة
عبر تجمعيات أوليضضاء التلميضضذ و ذلضضك بتقضضديم لقضضاءات دوريضضة لمناقشضضة

الصعوبات و الكراهات التي تعيق العملية التعليمية التعلمية .
تفعيل دور الرستاذ الكفيل داخل المؤرسسات التعليمية .

ضمن أولويات وزارة التربية و التكوين التي رسطرتها للمضضدارس يوتجضضد
مشروع لمحاربة العنف المدررسي، لكن يلحضضظ حاليضضا غيضضاب تفعيلضضه و
تطبيقه تبقى الدرارسة على الورق فقط و ذلك راتجع إلى غياب درارسة
كاملة دقيقضضة و شضضمولية لواقضضع و خصوصضضية كضضل منطقضضة و مؤرسسضضة.
لذلك يجب العتماذ على أطر تربوية، مسضضاعدين اتجتمضضاعيين وبضضاحثين
في علم النفس لضضديهم الحنكضضة و الخضضبرة  اللزميضضن فضضي التعامضضل مضضع
التلميضضذ و محاولضضة خلضضق فضضضاء تربضضوي رسضضليم يسضضاعد علضضى التعلضضم و

البتكار .
الهتمام بالبرامج المدررسية التي تنمضضي قضضدرات الطلب و مضضواهبهم و
ن أفكارهم و التي قد تسهم في ارستثمار أوقضاتهم و الضتي قضد تقلضل م

النماط السلوكية الشاذة . مماررسة بعض
 تفعيل المراصد الجهوية للعنف المدررسي.

اعتبار العتداء على نساء و رتجال التعليم ،فعل يتجضاوز حضدود العتضداء
على الشخا ص و الفضضراد، ليصضضف كفعضضل يمضضس المؤرسسضضة التعليميضضة
ككل، بل المنظومة التربوية برمتها، بضضالنظر إلضضى طبيعضضة مهضضام هضضؤلء
الفاعلين، ولقيمتهم العتبارية، و لسضمو ررسضالتهم التربويضة بمضا يجعضل
منهم أطرا ينبغي أن تحظى داخضضل المجتمضضع بكضضل الحضضترام و التقضضدير
الواتجب من طرف الجميع ، وهم مضضا يسضضتوتجب اتخضضاذ كضضل التجضضراءات
الكفيلة بتضضوفير المضضن و السضضلمة لهضضم ، و حمضضايتهم مضضن كضضل أشضضكال
العنضضف الضضذي يطضضالهم، صضضونا لكرامتهضضم و مكضضانتهم، و انسضضجاما مضضع
مقتضيات النظضضام الرسارسضضي للوظيفضضة العموميضضة، المرتبطضضة بضضضرورة
توفير الدارة للحماية اللزمة لموظفيها من التهديضضدات و التهجمضضات و
الهانات و التشنيع و السباب التي قضضد يتعرضضضون لهضضا بمنارسضضبة القيضضام

بمهامهم.
البلغ الفضضوري مضضن طضضرف الطضضر التربويضضة و الداريضضة و التلميضضذات و
التلميذ، لدارة المؤرسسة بكضضل رسضضلوك منحضضرف بالورسضضط المدررسضضي،
على اعتبار التغاضضضي أو السضضكوت علضضى مثضضل هضضذه المماررسضضات، مضضن
شضضأنه التشضضجيع علضضى ارسضضتفحالها و انتشضضارها بالورسضضط المدررسضضي، و
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تطورها إلى أفعال أشد خطورة و أكتر إضرارا بالمجتمع المدررسضضي، و
هو ما يستلزم اعتماد قنضضوات و آليضضات تمكضضن مضضن التبليضضغ عضضن حضضالت
العنف أو التهديد بالقيام به، مع ضمان الحماية الضرورية للمبلغين عن

هذه الحالت.

لونختم دراستنا المتواضعة هذه بنداء السيد المدير العتتام
لللونيسكو "فريدريكو مايور"

من أجل التسامح بمناسبة افتتا	ح متحتتف لتتوس أنجلتتس،
احيث دعا فيه إلى:

ح	ح التفهم لوالنفتا	تربية أطفالنا لومراهقينا إلى رلو
على الخرين لوعلى ثقافاتهم لوتاريخهم.

تعليمهم علتتى رفتتض العنتتف لواستتتعمال الستتاليب
السليمة لحل الخلفات لوالصراعات.

ح لوااحتتترام	تتتدريب الجيتتال المقبلتتة علتتى النفتتتا
الخرين لوالتضامن لوالمشاركة

المبنية على تأمين هوياتهم الخاصتتة لوعلتتى القتتدرة
على العتراف بالقدرات

المتعددة للنسان في الطر الثقافيتتة لوالجتماعيتتة
المختلفة.

لويجب علينا التسامح في مدارسنا لوشوارعنا لوخاصة في
تقلوبنتتا لونفوستتنا لن مستتتقبل الستتلم يتوتقتتف علتتى

.42 أعمالنا لوتصرفاتنا

 ،الدار العربیة للعلوم،لبنان،1جلیل لودیع شكور ، العنف لوالجریمة،ط  -  42
1 .ص 1997
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        خاتمة:

ل يحتاج فعضضل العنضضف إلضضى ردود فعضضل آليضضة، ول إلضضى تهضضاون وتجاهضضل فضضي
اا لجميع اا وعميق اا تجدي معالجته بل يتطلب هذا المقام التربوي الرستثنائي تفكير
الفضضاعلين الضضتربويين، ليجضضاد حلضضول تخفضضف مضضن انتشضضار هضضذه الظضضواهر غيضضر

التربوية في بلدنا. 

العنف في المدارس مسألة بالغة التعقيد، ومن ثضضم تتطلضضب معضضالجته أخضضذ
عوامل عديدة في العتبضضار. فضضإن منضضع العنضضف فيهضضا يقتضضضي اتخضضاذ إتجضضراءات
متعددة البعاد يشارك فيها كل أفضضراد الورسضضط المدررسضضي بطريقضضة متكاملضضة.
ويجضضب أن يعمضضل البضاء والمشضرفون التجتمضضاعيون وقضادة المجتمضضع المحلضضي
والمؤرسسات تجنبا إلى تجنب مع التلميذ والمعلميضضن والقضضائمين علضضى الدارة.
ول ننسى العوامل التجتماعية الخرى التي تؤثر على الطالب وكضضذا العوامضضل
السيارسية التي أثرت رسلبا على المدررسة المغربية التي اتهمضضت بأنهضضا منتجضضة
للعنف، إنما هي ضحية للعنف. وللقضضاء علضى العنضف ل بضد مضن تضضافر كضل
الجهود من المعلم أو الرستاذ، إلى الرسضضرة، إلضضى الدارة، إلضضى المجتمضضع. مضضع
تطبيق التجراءات المذكورة في المطلب الثاني من المبحضضث الثضضاني و وقضضف

العنف في المدارس.
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. 222القاھرة الطبعة الرابعةص 

 ) العنف في المؤسسات التربویة لو الدلور الثقافي2001( أاحسن طالب .39
.109ص 3 العدد 10للعلم الفكر الشرطي المجلد 

 )الطفل لو المدرسة التلفزیون احولیات الداب2000محمد عبد الغفور ( .40
.60لو العلوم الجتماعیة الكویت ص

 )مكونات العلم لوأثاره من منظور علم1995 (  عبد المنعم شحاته.41
.313 ص2و 1 العدد 24النفس مجلة عالم الفكر الكویت المجلد 

الملحقات
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                     اتستمارة خاصة بالتستاذ

تنسسدرج هسسذه التسسستمارة فسسي إطسسار البحسسث السستربوي السسذي يقسسوم بسسه التسسساتذة
ية اط للسسنة الدراتس ة و التكسوين بالرب المتدربون بالمركز الجهوي لمهن  التربي

 .وينصسب موضسوع البحسث  حسول ظساهرة العنسف المدرتسسي داخسل2014 -2015
المؤتسسسسات التعليميسسة بالسسسلك الثسسانوي. و نلتمسسس مسسن أتسسساتذتنا المحسسترمين

المساهمة في بحتنا بالجابة عن التسئلة و لكم جزيل الشكر.

ما هو تعريفك للعنف؟  )1
.................................................................................................

...................................................
هل تسبق لك أن تعرضت للعنف داخل المؤتسسسسة أو فسسي محيطهسسا ؟           نعسسم)2

ل
م- ة ب "نع انت الجاب ي"إذا ك ف ؟                         لفظ ذا العن وع ه و ن ا ه  م

جسدي               مادي
مسسسسسسسسسسسسسسسن هسسسسسسسسسسسسسسسم التلميسسسسسسسسسسسسسسسذ الكسسسسسسسسسسسسسسسثر عنفسسسسسسسسسسسسسسسا ؟)3

المتفوقون           المتعثرون
كيف تتعامل مع المخفسسق فسسي الجابسسة ؟                                             إعسسادة)4

الشرح        التوبيخ
هل الحالة المزاجية للمدرس تسسؤثر علسسى علقتسسه مسسع تلميسسذه ؟                 نعسسم)5

ل
تمييز المدرس لبعض التلميذ عن البعسسض الخسسر تسسؤدي للعنسسف ضسسده؟        نعسسم)6

ل
هل الحالة الجتماعية تؤثر على مرد ودية  التلميسسذ داخسسل الفصسسل؟            نعسسم)7

ل
ما مدى تأثير العنف على المستوى الدراتسي للتلميذ ؟)8

.....................................................................................................
...............................................

هل تسبق لك أن حضرت مجلسا تأديبيا داخل المؤتسسة لدراتسة حالة تلميذ خاصة)9

؟         نعم                 ل
إذا كان الجواب ب "نعم" ما هي العقوبات المتخذة ؟-

...................................................................................................

....................................................
تعتقسسسسسسد أن التسسسسسسأديب يسسسسسسؤدي إلسسسسسسى تعسسسسسسديل تسسسسسسسلوك التلميسسسسسسذ ؟)10

نعم                 ل



هسسسل توجسسسد لجنسسسة إنصسسسات للتلميسسسذ أو مسسسساعد اجتمسسساعي فسسسي مؤتسسسسستك ؟)11

نعم                ل
هسسل توجسسد فسسي البرامسسج التعليميسسة مواضسسيع تحسيسسسية و توعويسسة للتربيسسة علسسى)12

اللعنف ؟

                           توجد بكثرة            متوفرة                 غير متوفرة

تعتقد ان إشراك  التلميسذ فسي النسوادي و النشسطة الموازيسة يقلسل مسن تسسلوك)13

العنف لديه ؟           نعم                  ل
اقترح بعض الحلول لعلج ظاهرة العنف المدرتسي؟)14

...................................................................................................

........................................
...................................................................................................

........................................
...................................................................................................

........................................



            

استمارة خاصة بالتليميذ      

                               

تنسسدرج هسسذه السسستمارة فسسي إطسسار البحسسث السستربوي السسذي يقسسوم بسسه السسساتذة
المتدربون بالمركز الجهوي لمهن للتربية و التكسسوين بالربسساط, للسسسنة الدراسسسية

 .وينصب يموضوع البحث السستربوي حسسول ظسساهرة العنسسف المدرسسسي2014 -2015
داخسسل المؤسسسسات التعليميسسة بالسسسلك الثسسانوي. نرجسسو يمسسن تليمسسذتنا الكسسرام

المساهمة في بحتنا بالجابة عن السئلة و لكم جزيل الشكر.

ضع عليمة (×)  أيمام التقتراح الذي يناسبك :

                 أنثى                   ذكر                الجنس : 

 نعم :               أو في يمحيطهاسبق لك وان تعرضت للعنف داخل المؤسسة-1
ل

" يما هو نوع العنف الذي تعرضت له:إذا كانت الجابة ب "نعم-
        لفضي                       يمعنوي                      جسدي 

و يمن طرف يمن تعرضت له :     -
 أستاذ                        تلميذ                        إداريين (يمدير-حارس       

 عام ....)
سسسسبق و أطلسسسق عليسسسك لقبسسسا يمسسسن طسسسرف زيميسسسل لسسسك فسسسي القسسسسم :-2

نعم                                ل
تقوم بالشغب أثناء الحصة الدراسية :                  دائما-3

أحيانا                             أبدا 
تشعر بالتمييز بينك و بين زيملئك داخل الفصل يمن طرف أستاذك :-4

نعم                               ل
تقوم بتقديم شكوى في حالة تعرضك للعنف في المؤسسة التعليمية أو-5

في يمحيطها:
    نعم                           ل

   نعمتجد إجابة عند تقديمك الشكوى :                                               -6
ل

يمن المسؤول عن الجابة عن هذه الشكوى :     -7

    الستاذ                     المدير                     الحراسة              



            

          نعمسبق  أن تقرر فيك يمجلسا تأديبيا:                 -8
 ل

إذا كان الجواب ب " نعم " يما هي العقوبة أو العقوبات المتخذة :-
..............................................................................................

.............................................
      نعمتعتقد أن التأديب يؤدي إلى تعديل سلوك التلميذ :                 -9

ل
               نعمتوجد في يمؤسستك لجنة للنصات أو يمساعد اجتماعي:-10

ل
       نعم كان الجواب ب "نعم" هل سبق  و أن استفدت يمن دلك :       ذاا-

ل
 نعمهل توجد نوادي و أنشطة يموازية في يمؤسستك:                       -11

ل
      نعمتشارك في النوادي والنشطة الموازية المقايمة في يمؤسستك : -12

ل
إذا كانت إجابتك ب "نعم" اذكر النادي أو النشطة الذي تشارك فيك فيها:-

............................................................................................        
...........................................

جزيل شكرا


