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التمميذ كالعنؼ بمؤسسات التعميـ الجزائرية ،عكاممو كآليات محاربتو
( دراسة ميدانية)

د .بمحضرم بمكفة
جامعة كىراف  -الجزائر

الممخص:
يعتبر مكضكع التمميذ كظاىرة العنؼ بمؤسسات التربية كالتعميـ الجزائرية أحد أىـ المكاضيع التي
ينبغي إثارتيا لمتنقيب في حيثياتيا ،فمقد بات عنؼ التبلميذ اليكـ يمثؿ ظاىرة مقمقة ،ليس بسبب مأزؽ

االنفبلت الذم تعيشو المؤسسات التربكية كمؤسسات التنشئة المرافقة ليا فحسب ،كانما لمخطر الداىـ

الذم يكاجيو المجتمع اليكـ فمستقببل .كما ال يمكف الحكـ عف ظاىرة عنؼ التمميذ جزافا ،لذلؾ تأتي ىذه
الدراسة الميدانية لكشؼ الستار عف عمؿ كعكامؿ تفشي ظاىرة العنؼ بيف أكساط التبلميذ بمؤسسات

التربية كالتعميـ الجزائرية كمحاكلة إيجاد حمكؿ ليذه المعضمة.

الكممات المفتاحية :عنؼ التبلميذ ،مؤسسات التربية كالتعميـ الجزائرية..
Abstract :
The violence of students today is a worrisome phenomenon, not only because of the
impasse in the educational establishments and their associated institutions, but in the
imminent danger that society faces today. . It is also impossible to judge the phenomenon of
student violence arbitrarily, so this field study to reveal the causes of the phenomenon of
violence among students in educational institutions in Algeria and try to find solutions to
this dilemma.
Keywords : Violence of pupils; Algerian educational institutions.

مشكمة البحث:
- 1
الشؾ أف تكجيو سمكؾ الطفؿ كتقكيمو جزء ال يتج أز مف مخرجات المنظكمة األسرية كالمجتمعية،
كال شؾ أف الطفؿ كىك في مرحمة التمدرس بحاجة أيضا إلى ضبط في عممية تنشئتو كتقكيـ في سمككو
بالمؤسسة التربكية كالتعميمية حتى يككف مؤىبل لمجابية تأثيرات محيطو المدرسي كاالجتماعي بكؿ

منابعو السالبة.

تكاجو المدرسة الجزائرية اليكـ في حركية متصاعدة كسابقة مكجة عنؼ منقطعة النظير بيف أكساط
83

التبلميذ

كبشكؿ أخص بمؤسسات التعميـ المتكسط كالثانكم  ،84كما يثبت ىذا المشيد أيضا ما يتـ

رصده مف إدالءات لمفاعميف بالمؤسسات التربكية مف أساتذة كمدراء كادارييف عف معاناتيـ اليكمية كقد

تعرضكا لعنؼ لفظي مف طرؼ التبلميذ يصؿ في كثير مف األحياف إلى االعتداء الجسدم ،بؿ كيصؿ

إلى تخريب ممتمكات الدكلة أحيانا.
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لقد بات عنؼ التبلميذ اليكـ يمثؿ ظاىرة تثير االرتياب ،ليس بسبب مأزؽ االنفبلت الذم تعيشو

المؤسسات التربكية كمؤسسات التنشئة المرافقة ليا فحسب ،كانما لمخطر الداىـ الذم ييدد المجتمع اليكـ
فمستقببل .كما ال يمكف الحكـ عف ظاىرة عنؼ التمميذ جزافا كمنح أحكاـ مسبقة فيما إذا كانت ىذه

الظاىرة تتجمى مظاىرىا بالمؤسسات التربكية الجزائرية قاطبة ،أـ أف العنؼ مشيد استثنائي تتميز بو

مؤسسة تعميمية دكف أخرل؟

كالى غاية مكضعة ىذه المشكمة تحت محؾ البحث كالتقصي ،فمف المؤكد أف ما يترتب عمى

العنؼ بالكسط التعميمي قد يخمؽ بيئة تربكية كتعميمية متكترة تعكر عممية أداء الميمة التعميمية خبلؼ
طمكحات الفاعميف كالذيف ييميـ شأف كمستقبؿ المنظكمة التربكية ،كىك ما قد يحكؿ أيضا بيف

مخططات منظكمة التربية كالتعميـ كبيف تحقيؽ تطمعاتيا كأىدافيا المنشكدة ،لذلؾ فإف المسعى الذم يراـ

عمى خمفية ىذه الدراسة الميدانية ،ىك الكشؼ عف العكامؿ الكامنة خمؼ تفاقـ ىذه الظاىرة ،أم مشكمة
تفشي سمكؾ عنؼ التمميذ بالمؤسسات التعميمية كعمى كجو الخصكص مؤسسات التعميـ المتكسط

كالثانكم ،ككذا التحقؽ مف العكامؿ المرتبطة بيذه المشكمة قصد إيجاد آليات لمجابيتيا كحؿ لغزىا.
إف مثؿ ىذه الدراسات الشائكة تحتاج في مدخبلتيا إلى إطار تفسيرم يقكـ عمى فيـ منابع سمكؾ

العنؼ لدل التبلميذ بشكؿ عاـ ،مع األخذ بعيف االعتبار متغير سف تمميذ مستكل التعميـ المتكسط

بشكؿ خاص ،مف حيث يمر في ىذه الفترة مف العمر بمرحمة المراىقة كالتي يطمؽ عمييا اسـ « سف

العاصفة » كمدل ارتباطو – أم العنؼ -بالنسؽ الثقافي كالبيئة االجتماعية الجزائرية ،كالبيئة المدرسية
كالبيئة التكنكلكجية كاإلعبلمية كما يصاحبيا مف عكالـ افتراضية التي أضحت قنك و
ات لمصرؼ البلأخبلقي
بدؿ أف تككف قنكات إعبلمية مفيدة .كما سيسيـ ىذا البحث في تحديد مبلمح الطرؽ كاآلليات التي
يمكف اتباعيا لمجابية تنامي ىذه الظاىرة ،كؿ ذلؾ انطبلقا مف اإلشكالية التالية

 :فيـ تكمف عكامؿ

سمكؾ العنؼ لدل التبلميذ بمؤسسات التعميـ الجزائرية ؟ كما آليات مجابيتو ؟
كيندرج تحت ىذا التساؤؿ عدد مف التساؤالت الفرعية التي نسكقيا عمى النحك التالي:

 -1أىناؾ عكامؿ مجتمعية أدت إلى تزايد سمكؾ عنؼ التبلميذ بمؤسسات التعميـ الجزائرية ؟

 -2أىناؾ عكامؿ ذات عبلقة بطبيعة النظاـ اإلدارم كالبيداغكجي لممنظكمة التربكية تككف قد أدت إلى
ذيكع سمكؾ عنؼ التبلميذ بمؤسسات التعميـ الجزائرية؟

 -3أتعتبر الكسائط اإلعبلمية شريكا في تشكؿ سمكؾ العنؼ لدل التمميذ بمؤسسات التعميـ الجزائرية؟
 -4ما آليات مجابية كؿ العكامؿ المؤدية إلى تزايد سمكؾ عنؼ التمميذ بمؤسسات التعميـ الجزائرية؟
 -2فرضيات الدراسة :تنطمؽ ىذه الدراسة مف الفرضيات التالية :

258

اٌؼذد 26

ِغٍخ اٌؼٍ َٛاالعزّبػٟح

عجزّجش2017

* إف عنؼ التمميذ بالمؤسسات التربكية كالتعميمية ،يستكجب النظر إلى عبلقتو بالسياؽ المجتمعي

بصفتو ظاىرة متصمة بطبيعة الحراؾ االجتماعي.

* إف تفشي سمكؾ العنؼ لدل التبلميذ بالمؤسسات التربكية كالتعميمية مرتبط بالقكانيف المنظمة لسير

لممؤسسات التعميمية كنكعية الفاعميف بيا.

* تعتبر الكسائط اإلعبلمية كسيطا فاعبل في تشكؿ سمكؾ العنؼ لدل التبلميذ مف حيث أف

يقكـ بتقمص األدكار الستفراغيا بالمدرسة باعتبارىا فضاء اجتماعيا أيضا.

الطفؿ

* ىنالؾ عكامؿ أخرل غير السياؽ المجتمعي كالقكانيف المنظمة لسير لممؤسسات التعميمية كالكسائط

اإلعبلمية تككف قد ساىمت في تكريس سمكؾ العنؼ لدل التبلميذ بالمؤسسات التربكية كالتعميمية.
 -3أىمية الدراسة :

 تكتسي ىذه الدراسة مف األىمية ما يضع ظاىرة عنؼ التبلميذ بالكسط المدرسي تحت محؾ التحميؿقصد محاكلة فيـ تزايد سمكؾ عنؼ التبلميذ بمؤسسات التعميـ الجزائرية كمدل ارتباطيا بالمجاؿ

االجتماعي أك بمجاؿ قنكات اإلعبلـ كاالتصاؿ المتاحة في عصرنا الراىف أك بمجاالت ييجيؿ معرفتيا
إلى غاية مرحمة التقصي عف حقيقة ىذا العنؼ الذم تيدؼ إليو ىذه الدراسة.
 -إفادة الييئات المعنية بنتائج ىذه الدراسة قصد االستفادة مف تكصياتيا.

 لعؿ التكصيات التي ستنتج عف حصيمة ىذه الدراسة بإمكانيا أف تقدـ بدائؿ عف كاقع العنؼبالمدرسة الجزائرية إلى كاقع تعميمي آمف يكرس طمكحات كأىداؼ المنظكمة التربكية كطمكحات اإلطار

المجتمعي.

 -4أىداؼ الدراسة:

انطبلقا مف التساؤالت السابقة تتحدد أىداؼ الدراسة كاآلتي:

 -1محاكلة التعرؼ عمى العكامؿ المرتبطة باإلطار االجتماعي التي أدت إلى تزايد سمكؾ عنؼ
التبلميذ بمؤسسات التربية كالتعميـ الجزائرية.

 -2محاكلة التعرؼ عمى العكامؿ المرتبطة بالمنظكمة التربكية التي أدت إلى ذيكع سمكؾ عنؼ لدل

التبلميذ بمؤسسات التربية كالتعميـ الجزائرية.

 -3محاكلة التعرؼ عمى دكر الكسائط اإلعبلمية عمى شاكمة القنكات التمفزيكني ،االنترنت كالعكالـ

االفتراضية كضمكعيا في تشكؿ سمكؾ العنؼ لدل التمميذ بمؤسسات التربية كالتعميـ الجزائرية.

 -4محاكلة التعرؼ عمى اآلليات التي بمقدرتيا الحد أك التخفيؼ مف حدة انتشار سمكؾ عنؼ التمميذ

بمؤسسات التربية كالتعميـ الجزائرية.
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 -5حدكد الدراسة:
ىنالؾ حدكد مكضكعية كأخرل مكانية كبشرية تتكقؼ عمييا ىذه الدراسة ،نستعرض تفاصيميا كالتالي:

أ -الحدكد المكضكعية:

تتمحكر الحدكد المكضكعية لمدراسة حكؿ كشؼ العكامؿ المؤدية إلى تزايد ظاىرة عنؼ التبلميذ
بمؤسسات التعميـ الجزائرية كآليات مكاجيتيا.
ب -الحدكد المكانية:

تشمؿ الحدكد المكانية لمدراسة مؤسسات التعميـ الجزائرية عبر مختمؼ كاليات الكطف الجزائرم كعبر
كامؿ أطكار التعميـ تحت طائمة التقصي حكؿ ظاىرة العنؼ المتفشية بيا.
ج .الحدكد الزمانية:

تـ إجراء الدراسة في الفترة الممتدة بيف  15جانفي  2017إلى غاية  27أفريؿ مف نفس السنة.

د -الحدكد البشرية:

تتضمف الحدكد البشرية لمدراسة ،عينة مككنة مف النخبة الجامعية

 ،85ممثمة في األساتذة الجامعييف

الذيف تتنكع حقكؿ اختصاصاتيـ ،مف مختصيف في عمـ النفس ،عمـ اإلجتماع ،عمكـ اإلعبلـ
كاالتصاؿ ،باإلضافة إلى تنكع انتماءاتيـ الجغرافية.
 -6منيج الدراسة :

إف عممية فيـ ظاىرة تزايد سمكؾ العنؼ لدل التمميذ كتحميؿ عكاممو كالبحث عف طرؽ مكاجيتو

بمؤسسات التعميـ الجزائرية ،سكاء ارتبطت عكاممو باإلطار المجتمعي أك بأم إطار آخر يستدعي دكف
شؾ تكظيؼ المنيج الكصفي ،كبالضبط مدخمو التحميمي .فمثؿ ىذه الدراسات تتطمب كصفا كتحميبل
الم ىش ِّكمة لظاىرة عنؼ التبلميذ بمؤسسات التربية كالتعميـ الجزائرية بما يحقؽ ممارسة
دقيقا لمبنيات ي
إمبريقية.
 -7إجراءات الدراسة:

 -1-7عينة الدراسة:
تضمنت عينة الدراسة إجماال عمى

 30مفردة مف األساتذة الجامعييف ،تـ اختيارىـ بطريقة طبقية

عشكائية ،يمثمكف ثبلثة تخصصات كيمثؿ عف كؿ اختصاص

 10كحدات كىي  :عمـ النفس ،عمـ

االجتماع ،عمكـ اإلعبلـ كاالتصاؿ ،كذلؾ قصد الحصكؿ عمى خطابات متنكعة ،قد تتبايف في اتجاىاتيا

كزاكيا تحميبلتيا .إالٌ أف الغرض يبقى كاحدا ،كىك معرفة عمؿ العنؼ بمؤسسات التربية كالتعميـ الجزائرية
كمحاكلة إيجاد حمكؿ ليذه المعضمة .عمما بأف مجتمع البحث تـ فيو األخذ بعيف االعتبار متغير

الجنس ،متغير الكظيفة كمتغير التخصص كاألصؿ الجغرافي ،دكف مراعاة متغير السف لممبحكثيف.
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 -2-7تقنيات الدراسة:
 -1-2-7المالحظة:

كذلؾ مف خبلؿ مبلحظتنا المباشرة ألعماؿ عنؼ التي يشترؾ فييا التبلميذ ،كبشكؿ أخص أماـ مداخؿ

المتكسطات كالثانكيات ،إضافة إلى ما نشاىده يكميا في شكؿ مبلحظة غير مباشرة عبر الفضائيات

التمفزيكنية كالصحؼ اليكمية الجزائرية مف صكر تؤكد فعبل كجكد عنؼ بيف أكساط التبلميذ ،ناىيؾ ما
يقص عمينا مف أقكاؿ الفاعمييف التربكييف مف أساتذة كمشرفيف تربكييف العامميف بمختمؼ المؤسسات

التربكية.

 -2-2-7االستمارة:
اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى تقنية االستمارة ،مكجية لمنخبة الجامعية بغرض الحصكؿ عمى خطابات

متعمقة بأىداؼ الدراسة  .كقد اختمفت طرؽ تكزيع االستمارة عمى المبحكثيف ،حيث كانت تتـ عممية

التكزيع بشكؿ شخصي كمباشر أحيانا ،كعبر البريد االلكتركني أحيانا أخرل ،عمما بأف عممية استعادت
اإلستمارات اعترتيا بعض الصعكبات.
 -8تحديد المفاىيـ :

 -1-8عنؼ التالميذ :
ىك أحد صكر انحراؼ السمكؾ لدل التمميذ يصؿ إلى العدكانية أحيانا ،كيككف بيف التبلميذ تجاه بعضيـ

البعض ،كبيف التمميذ كاعتدائو عمى الفاعميف التربكييف ( أساتذة كطاقـ إدارم ) .يستخدـ في ىذا العنؼ
التيديد المفظي كالكبلـ الفاحش كالبذيئ كالسب كالشتـ إللحاؽ األذل المعنكم بالغير ،كما يستخدـ في
ىذا العنؼ القكة العضمية كالضرب كالجرح أك القكة المادية أم العدكانية كاألسمحة البيضاء أك أم آلة

يمكف أف تتسبب في إلحاؽ األذل كالضرر الجسدم البميغ باألشخاص ،إلى جانب المساس بالممتمكات
العمكمية لمدكلة كسرقة أك تخريب أك إتبلؼ الكسائؿ كاألدكات كاألجيزة التابعة لممؤسسة.
 -2-8مؤسسات التربية كالتعميـ الجزائرية:

كىي مؤسسات التربية كالتعميـ المتكاجدة عبر تخكـ الدكلة الجزائرية ،مشتممة أيضا كؿ األطكار التعميمية
انطبلقا مف مستكل التعميـ االبتدائي إلى مستكل التعميـ المتكسط كصكال إلى مستكل التعميـ الثانكم.
 -9نتائج الدراسة:

إف ما تمخضت عنو ىذه الدراسة مف نتائج ،قد فرض عمينا نكعا مف التقسيمات التي يمكف مف خبلليا
أف نرجع كنصنؼ عكامؿ عنؼ التمميذ بمؤسسات التربية كالتعميـ الجزائرية إلى عكامؿ يككف أحدىا
مرتبط باإلطار االجتماعي ،أما ثانييا فيك مرتبط بمنظكمة التربية كالتعميـ ،كعكامؿ أخرل مرتبطة

بكسائط اإلعبلـ كاالتصاؿ.
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باإلطار االجتماعي ،ترجع إلى األسرة كالجمعيات

الثقافية كالرياضية كالمجتمع المدني ،كعبلقة كؿ ذلؾ بالتربية ،فيي تسجؿ تراجعا رىيبا في أدكارىا

المنكطة بيا نتيجة لمتغيرات المحمية كاإلقميمية كالعالمية باإلضافة إلى تمؾ التغيرات التي نحصرىا في

عمؿ المرأة مثبل كظيكر دكر الحضانة .كما أف السمكؾ العنيؼ لمطفؿ كالفرد بشكؿ عاـ ناتج عف

السمككات العدكانية بيف األبكيف ،الزكج كزكجتو كىذا اإلطار كفيؿ لكحده بنقؿ السمكؾ العدكاني لؤلطفاؿ،

كبالتالي فالكسط األسرم العنيؼ الذم يصؿ فيو األبكيف إلى االعتداء المفظي كالجسدم يشجع عمى

االستعداد االجتماعي لممارسة العنؼ كتعفف المحيط االجتماعي .كإلطار منظكمة التربية كالتعميـ دكر
أيضا في التسييؿ مف مية تفشي سمكؾ العنؼ بيف التبلميذ ،فالكسط المدرسي الداخمي ىك فضاء

خاص لمتبلميذ أصبح يشيد غياب الرقابة اإلدارية عمى التبلميذ يدعمو في ذلؾ غياب التكاصؿ األسرم

داخميا بيف أفراد األسرة كالكاحدة ،زد عمى ذلؾ المحيط الخارجي كتغييب دكر جمعية أكلياء التبلميذ،

عبلكة عمى اكتظاظ األقساـ ،جعؿ ىـ األستاذ ينصب عمى إتماـ البرنامج التعميمي بعيدا عف إعطاء

دركس في التربية كاألخبلؽ.

أما كسائط اإلعبلـ عمى غرار بعض القنكات التمفزيكنية كاالنترنت بكؿ فضاءاتو ،فقد أضحت جزء ال

يتج أز مف الحياة اليكمية كتطكر الحياة االجتماعية ،كاف خركج المرأة لمعمؿ أك المباالت األبكيف بما

يشاىده األكالد عبر الفضائيات أك التكاصؿ عبر الفايسبكؾ ،جعؿ األطفاؿ يككنكف عرضة لمتربية مف

قبؿ المضاميف اإلعبلمية ،كبما أف إنتاجنا اإلعبلمي ضئيؿ مقارنة بما ىك قادـ لنا مف قيـ مف ثقافة

أخرل بعيدة كؿ البعد عف قيمنا ،بما فييا العنؼ فإف ىذا يككف لو أثر كبير عمى سمكؾ األطفاؿ كالذم
نسميو إعبلميا التأثير البعيد المدل ،لذلؾ ال ينبغي إطبلؽ العناف لؤلطفاؿ في متابعة كؿ البرامج

التمفزيكنية ألنيا قد تككف العامؿ الرئيس في نفشي ظاىرة العنؼ .كفيما يمي أىـ النتائج المفصمة
المتكصؿ إلييا:

 -1-9العكامؿ المرتبطة باإلطار االجتماعي:
ككفؽ التكافؽ الحاصؿ بيف مفردات عينة البحث حكؿ عنؼ التمميذ كمدل ارتباطو باإلطار االجتماعي.

فإف النتائج قد أفضت إلى ما يمي:

* الخبلفات الزكجية كسكء العبلقة بيف األبكيف كممارسة العنؼ المفظي كالجسدم بيف الطرفيف ،ليا
تأثيراتيا المباشرة إلنتاج طفؿ مختؿ التكازف النفسي إلى درجة إمكانية االنحراؼ كممارسة العنؼ.

* عدـ التكفؿ التربكم الجدم لؤلبكيف باألبناء.

* الفراغ الركحي الذم تعيشو األسرة الجزائرية اليكـ أدل إلى انييار دكرىا في الحرص عمى التنشئة
الدينية لؤلبناء.

* غياب الكالديف عف أداء دكر المتابعة المستمرة لؤلبناء داخؿ البيت كخارجو.
262

ِغٍخ اٌؼٍ َٛاالعزّبػٟح

اٌؼذد 26

عجزّجش2017

* تغير المنظكمة القيمية كالتربكية لؤلسرة ،باإلضافة إلى االنفبلت الكظيفي لمؤسسات التنشئة االجتماعية
الرسمية كغير الرسمية.

* تفشي ظاىرة الطبلؽ التي يغدك األبناء ضحية لو حيث عادة ما يصبح الشارع بكؿ أكضاره ،الكفيؿ
الكحيد لمطفؿ كالمراىؽ.

* التغير في نمط البنية الذىنية لؤلسرة الجزائرية كتأثرىا بفكرة منح الحرية المطمقة لمطفؿ في اختياراتو
كتصرفاتو دكف مراعاة المرجعية الثقافة الجزائرية التي أضحت قديمة في نظر الكثير مف الناس.

* إف انتشار أماكف الميك كقاعات ألعاب الفيديك بمختمؼ األحياء كبجكار المدارس أيضا كاستقطابيا
لفئات عمرية مختمفة دكف قيكد أمنية ،تعد بيئة مبلئمة لتعاطى السجائر كالمخدرات كالتبلسف كتبادؿ

الكبلـ الفاحش كالدخكؿ في صراعات جسدية ،كذلؾ سبب كجيو في انحراؼ األطفاؿ.
* تخمي المجتمع المدني عف ميمة التربية ،كرمي المسؤكلية كاممة المدرسة فقط .
* تكاجد مدراس األحياء الشعبية ،في مناطؽ محاطة بأكشاؾ بيع السجائر كالتبغ.

* انتشار مركجي كبائي المخدرات بمختمؼ األماكف حتى األماكف المتاخمة لممدارس.
* تعقد الكظائؼ كتعرض بعض األسر لمحرماف مف إشباع الحاجات األساسية ،يدفع األب كاألـ
لبلستقبلؿ عف أداء أدكار رعاية كمتابعة كمراقبة الطفؿ داخؿ األسرة.

* تقمص دائرة تنشئة الطفؿ التي كانت تتعدل إلى تدخؿ أعضاء العائمة الممتدة كسكاف الجكار.

* شيكع سمكؾ الحمية كالمدافعة باألسمحة البيضاء ببعض األحياء الشعبية التي تتخذ مف العنؼ كسيمة
لحؿ المشكبلت التي يكاجييا قاطنك الحي.

* ضعؼ فعالية مراكز الشباب في شغؿ كامتصاص أكقات فراغيـ.
* ضعؼ دكر الجمعيات الفاعمة في المجتمع كالجمعيات الثقافية كالرياضية في احتكاء الطفؿ كالشاب
كامتصاص طاقتو لمحد مف التكتر كاالضطراب الذم يعرفو التمميذ المراىؽ في ىذه المرحمة.

* غياب الصرامة في تنفيذ بنكد القكانيف كالتساىؿ في ردع المخالفيف ،كبالتالي يجنحكف لتكرار أعماؿ
عنؼ أخرل.

 -2-9العكامؿ المرتبطة بمنظكمة التربية كالتعميـ:
أ -العكامؿ المرتبطة بالمنياج الدراسي:

* ضعؼ في الكـ كالمحتكل لمبرامج التي تكسب التمميذ خمؽ التعامؿ مع الغير.
* انعداـ برامج تنمية قدرات كميارات التمميذ في ضبط النفس.

* ضعؼ المنياج الدراسي مف اشباعات الحاجة إلى احتراـ الغير.
ب -العكامؿ المرتبطة باألستاذ:

* المباالت بعض األساتذة في أداء دكر التكجيو الخمقي كالسمككي لمتبلميذ.
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* عدـ تمكف بعض األساتذة مف اإللماـ بميارات التكاصؿ كالتعامؿ مع األنماط السمككية لمتبلميذ ،ال

سيما كأنو في سف المراىقة.

* غياب الرسالة التربكية كغياب الكفاءة كاألىمية المعرفية كالتربكية لمطاقـ التربكم ،أساتذة كادارييف.
* غياب الضمير الميني لدل الكثير مف المعمميف كاألساتذة.

* التخمي عف دكر حث التمميذ عمى القيـ األخبلقية كالمكاطنة عبر كامؿ السنة الدراسية ،كاقتصار ىذا
الكعظ كاإلرشاد إال في الدرس االفتتاحي لمدخكؿ المدرسي.
ج -العكامؿ المرتبطة بإإلدارة المدرسية:

* تكاطؤ الجيات الكصية في تغميب مصمحة التمميذ عمى حساب األستاذ كاإلدارة ،التي أضحت مكتكفة

األيدم أماـ حزمة الق اررات الك ازرية التي تتغاضى عف اإلجراءات التقكيمية كالردعية لمسمكؾ المنحرؼ
لمتمميذ.

* عدـ امتبلؾ اإلدارة المدرسية لسمطة قانكنية تخكؿ ليا التعامؿ مع عنؼ التمميذ بشكؿ حر كصارـ.
* عدـ امتبلؾ اإلدارة المدرسية لسمطة قانكنية تخكؿ ليا اتخاذ قرار الحد مف عنؼ التبلميذ بالمدارس،

فالفاعؿ التربكم عرضة لممتابعة تصؿ إلى العقاب إذا ما اتخذ مكقفا لتسكية سمكؾ التمميذ.
* غياب الرقابة اإلدارية عمى التبلميذ داخؿ المؤسسة كعند مداخميا.

* ضعؼ استخداـ بعض اإلدارات المدرسية لميارات التكاصؿ مع التمميذ المراىؽ في مكاجية مشكبلتو

النفسية.

* غياب التكعية كالنشاطات الترفييية كالعمؿ الجماعي بيف التبلميذ كاألساتذة كاإلدارة .فالمعمـ كاألستاذ

كاإلدارة كؿ يغذم العنؼ بشكؿ أك بآخر في ظؿ غياب ىذه المساحة مف االنسجاـ.

* شبو انعداـ لدكر اإلخصائييف النفسانييف كاالجتماعييف في التقصي عف مشكبلت التمميذ إليجاد حمكؿ
.

مناسبة ليا

* ال مباالت بعض اإلدارات المدرسية بمسألة تنمية القيـ الخمقية كتكعية التمميذ مف خطر العنؼ
كنتائجو.

* تراجع المدرسة عف أداء مياـ الرعاية النفسية كاالجتماعية لمتمميذ.

د -العكامؿ المرتبطة بالتمميذ:

* عدـ تشبع التمميذ بالكازع الديني كغيابو أحيانا.

* انتشار المكاد المحضكرة ،كالمخدرات كاألقراص الميمكسة بيف أكساط التبلميذ.
* عدـ استيعاب التمميذ لبعض القيـ كاالنضباط ،احتراـ الغير ،احتراـ المؤسسة ،المحافظة عمى

ممتمكات الغير.
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* القمؽ النفسي لمتمميذ بتيديدات المستقبؿ كاعتقاده بعدـ قدرة التعميـ عمى ضماف مستقبؿ أك كظيفية

تضمف لو االستقرار في المستقبؿ.

* قابمية التمميذ لتقميد نماذج شخصيات عنيفة أك تقمص دكر المعنؼ الذم ال يمكف ىزمو.
* ربط فئة الذككر مف التبلميذ العنؼ بالرجكلة.

* اعتقاد التمميذ أف التسامح دليؿ عمى الضعؼ كالجبف كأف اإلنساف المسالـ تضيع حقكقو.
* تبلشي رغبة التمميذ في التعمـ.

* ضعؼ شعكر بعض التبلميذ باالنتماء إلى المدرسة ،فبل يحمميـ عمى التعمـ إالٌ لتمضية الكقت.
اإلطار األمني:

* قصكر الرقابة األمنية في أماكف تجمعات التبلميذ بجكار المدارس كتجمعات الشباب في زكايا
الشكارع كاألماكف المشبكىة.

* تغاضي رجؿ األمف عف األحداث كمظاىر العنؼ التي تقع أماـ مرأل عينيو دكف أم تدخؿ.

 -3-9العكامؿ المرتبطة باإلطار اإلعالمي:

* التدفؽ اإلعبلمي الرىيب كاتساع رقعة التداكؿ عمى

شبكة اإلنترنت عند المراىقيف كما ليا مف

آثرسمبية عمى زعزعة اإلطار األخبلقي لممراىؽ كالشاب كاستق ارره النفسي.

* غياب دكر األجيزة الثقافية كاإلعبلمية في التكعية الدينية في إطار برامجيا المبثة.
* اتساع رقعة تداكؿ فضاء الفايسبكؾ الذم أضحى منبعا مغذيا قكيا لمطفؿ كالمراىؽ ،كانفتاح المجاؿ

لمتعرض إلى مكاد جنسية كأخرل تحمؿ ألعابا غير بريئة مف مظاىر التعذيب كالعنؼ.

* إف اكثر البرامج التي ييتـ بيا ذكك االعمار اليافعة تتعمؽ أساسا بالعنؼ كتشجع عميو.

* غياب المراقبة مف قبؿ األكصياء كانتشار عدكل التقميد حتى في السمكؾ العنيؼ ك البذمء.

* تشكؿ الكسائط اإلعبلمية الحديثة مغذيا رئيسيا لمعنؼ ،فالطفؿ جبؿ عمى حب التقميد فبل محالة مف

يعيد إنتاج مشاىد العنؼ عمى أرض الكاقع.
 -10التكصيات كالحمكؿ:

أ -عمى الصعيد االجتماعي:

* تشديد الرقابة األمنية كالتصدم لحاممي األسمحة البيضاء كاألسمحة بمختمؼ أشكاليا ال سيما اماـ

مداخؿ المؤسسات التربكية.

* إيبلء األسرة االىتماـ بالتربية الدينية في تنشئة األكالد.
* تحسيف المستكل المعيشي لمعائبلت المعكزة.
* خمؽ مراكز لئلرشاد األسرم لتأىمييا اجتماعيا.
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* تفعيؿ دكر الشباب ببرامج ىادفة بدؿ تشجيع الحفبلت الغنائية كالميك ،بحكـ أف المجتمع الجزائرم

مجتمع مسمـ.

* عمى مؤسسات المجتمع المدني التفعيؿ مف نشاطيا التربكم كتكعية األطفاؿ كالشباب بمخاطر
المخدرات كالخمكر كمدل تأثيرىا سمبا عمى صحة الفرد كاستقرار المجتمع.

* عمى األسرة أف تمثؿ لمطفؿ أنيا قدكة حسنة في المجتمع حتى يتقمص الطفؿ نفس أدكار أسرتو.

* تفعيؿ البرامج التنمكية لؤلسرة الجزائرية بما يكفر الرعاية االجتماعية كالمعيشية لؤلسر الفقيرة كاشباع
حاجاتيا األساسية ال سيما بالمناطؽ التي تعيش في سكنات فكضكية.

* عمى كسائؿ اإلعبلـ المساىمة في تكعية األطفاؿ كالشباب بمخاطر العنؼ كعكاقبو.
ب -عمى صعيد منظكمة التربية كالتعميـ:

أكال :عمى مستكل المناىج الدراسية:

* تخصيص مادة تربكية تسمى التربية الخمقية.
* التكثيؼ مف الحجـ الساعي األسبكعي لمادة التربية اإلسبلمية.

* تنمية الكازع الديني لمتبلميذ كتمقينيـ السمكؾ الحميد معرفة كممارسة.
* ضركرة تكفر المناىج الدراسية عمى األنشطة المتنكعة بما يحقؽ إشباع حاجات التبلميذ النفسية

كالعاطفية كالفكرية.

* ضركرة تكييؼ المقررات الدراسية بما يمنح لمتمميذ ميارات في ضبط النفس كحؿ الخبلفات بطرؽ

كدية كسممية.

ثانيا :عمى مستكل األستاذ:

* مراعاة الصرامة كالدقة في انتقاء المعمميف كاألساتذة.

* تدريب المعمميف كاألساتذة عمى طرؽ التعامؿ مع التمميذ عبر مختمؼ اطكار التعميـ.

* التدرب عمى طرؽ إثارة دافعية التمميذ نحك التعمـ.
ثالثا :عمى مستكل إدارة المؤسسة – المدرسة :-

* احتػكاء الطفؿ في مراحؿ تعممو األكلى ،كتفادم حشكه في سف متقدمة بمنظكمة مف األفكار

المغمكطة تربكيا ،عمى شاكمة الحقكؽ كالحريات التي ال يستطيع فيميػا عمى نحكىا اإليجابي في مثؿ
ىذه السف ،كىك ما يكلد لديو نكعا مف العصياف ،كيتعسر عميػو فيـ معاني االنضباط كضركرة الخضكع

لممعمـ كاألستاذ أك األكلػياء عمى السكاء.

* إف عمؿ المؤسسة التربكية التي مف المفركض أف تككف اسما عػمى مسمى لتقػكـ بالدكر التربكم قبؿ

التعميـ ،كذلؾ بفرض االنضباط انطبلقا مف الزم كالمظير إلػى السمكؾ كآداب المعاممة.
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* ضركرة فرض الرقابة عند مداخؿ المؤسسات التعميمية ،ال سيما عمى التبلميذ المسبكقيف بأعماؿ

عنؼ بداخؿ المؤسسة التعميمية.

* العمؿ عمى دراسة نفسية التبلميذ التي ينبغي أف يسخر ليا التكفؿ التاـ بإشراؾ مختصيف نفسانييف.

* منح إدارة المدرسة صبلحيات اتخاذ الق اررات كالتدابير العقابية ضد التمميذ لمحد مف عنؼ التبلميذ
بالمدارسة.

* ضركرة تفعيؿ قانكف إدراج نقطة االنضباط داخؿ القسـ كالمؤسسة كاحتسابيا ضمف شركط النجاح في

العاـ الدراسي.

* إعادة بعث قانكف يمنح لؤلستاذ كاإلدارة حؽ ضرب التمميذ بالمدرسة في حالة اقتراؼ أخطاء جسيمة،

كنمط تقكيمي يتكافؽ كذىنية الفرد الجزائرم.

* تنظيـ تظاىرات دينية لمتبلميذ لبلرتقاء بمستكل الثقافة الدينية لدييـ.

* العمؿ عمى تفعيؿ دكر اإلخصائي النفسي االجتماعي بشكؿ دكرم في اإلصغاء إلى مشكبلت

التبلميذ.

* تنمية الشعكر لدل التمميذ باالنتماء لممدرسة كالكطف ،ضمف المقررات الدراسة عبر كافة األطكار

التعميمية.

ج -عمى صعيد كسائط اإلعالـ:

كتتكقؼ عمى مجمكعػة مف التكصيػات التي ينبغي أف يعكؼ عمييا القائمكف

كاألكصياء عمى مجاؿ

السمعي البصرم ،كينبني عمميا عمى ما يمي:

المػشاىد كالمكاقع أك
* تكثيؼ أدكات الرقابػة مف خبلؿ استخداـ تكنكلكجيات متطكرة لتعديؿ مسار ى
حجبيا ،ال سيما عمى الشبكة العنكبكتية كالفضاءات المتاحة بيا عمى شاكمة الفايسبكؾ.

* خمؽ خبليا إستراتيجيػة متخصصة في المجػاؿ اإلعبلمي لمراقبة مػا يستقطب كيستيمؾ بناء عمى ما

يتكافؽ كمقكمات األمػة الجزائرية كىكيتيػا ،خاصة كنحف أمػاـ مجاؿ منفتح كميا عمى سيؿ عرـ

مف

القنكات الفضائية المتعددة االتجاىػات كالخطابات.

* ضركرة مراقبة السمطات المعنية لمتدفؽ الحر لممضاميف اإلعبلمية المشحكنة بالعنؼ كالجريمة

كالجنس.

* إشراؾ كسائؿ اإلعبلـ خاصة المرئية منيا في تكعية األسرة بأساليب التربية كالتنشئة االجتماعية

السميمة لؤلبناء.

* تخصيص حصص تمفزيكنية تكعكيػة كارشادية لؤلطفاؿ كالمراىقيف لمتخفيؼ مف حدة األضرار التػي

تتسبب فييا الفضائيات بسيئاتيا عمى الصعيد النفسي كاالجتماعي لمطفؿ كالمراىؽ كالشاب.
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* عمى القنكات التمفزيكنية التركيز عمى البرامج التي تدعـ أخبلقيات احتراـ الغير كترسيخ اآلداب

العامة.

اليكامش :
 -1في سؤاؿ مكجو لعينة البحث عف أم األطكار التعميمية التي تشيد انتشا ار لمعنؼ بيف أكساط التبلميذ ،فكانت
 -2اإلحصائيات كما يمي :مستكل التعميـ المتكسط  ، %.88مستكل التعميـ الثانكم  ،%11مستكل التعميـ االبتدائي .%01

 -3كنا نكد قبؿ الشركع في تحميؿ المكضكع ،أف نسمؾ الطريؽ المباشر الذم يقكدنا لمحصكؿ عمى بيانات كخطابات مف الفاعميف المباشريف
بالمؤسسات التربكية ( مدراء المدارس ،اإلدارييف ،األساتذة) ،لكف األمر حاؿ دكف الحصكؿ عمى ترخيص يسمح لنا باالتصاؿ المباشر بالفاعميف
التربكييف بطريقة قانكنية  -بالرغـ

مف أف بعض المدراء كاألساتذة كانكا قد استحسنكا المكضكع كأبدكا استعداداتيـ لئلجابة عف األسئمة التي ستطرح

عمييـ أثناء المرحمة االستطبلعية لمدراسة ،-كنظ ار لكجكد بعض الطابكىات الكبلسيكية ،فمـ يكف لنا بد غير اتخاذ مسمؾ آخر لعينة البحث ،حيث
 -4تـ التكجو نحك النخبة الجامعية ألنيا األقدر عمى فيـ كتحميؿ المعطيات .
 -5ىي نماذج مف الحاالت التي سيتـ عرضيا عمى سبيؿ المثاؿ – ال الحصر – لتككف خبلصة الحاالت المستجكبة عمى شكؿ نقاط مفصمة .
ضمف نتائج البحث.

268

1

