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امللخص:
إن ظاهرة العنف ظاهرة قدمية جديدة ،وهي تعرب عن مشكلة اجتماعية
إنسانية متاس

صورس وشككا

والتقاليد ،واألزمنة .والظرو

تختلف من تجتم

العااا،،

خآرر صارتفا

االجتماعية واإلنسانية .والعنف املدسسي ما هر إال
اجملمرعة

صرسة من صرس العنف املنتشر يف اجملتم الكلي ،إذ مياس

من طر

املدسسية وله عديد األككا واالجتاها ،،وهذا املقا سيهد

صالدساسة والتحليل

مجلة العرامل االجتماعية الدافعة صاملراهق إىل مماسسة العنف اارل املؤسسا،
التعليمية.
Abstract:
The phenomenon of violence is a new old phenomenon, and it
expresses a sosial and human problem that is practiced in images and
according

anothre

to

society

one

from

differnt

forms

tocustoms, traditions, and times. Social and humanitarian conditions.
School violence is only a form of violence in the whole society,
practiced by the school group and has many forms and trends, this
article will aim to study and analyze the social factors driving
adolesents to violence within educational institutions.
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مقدّمة:
يعد العنف ظاهرة اجتماعية عرفتها اجملتمعا ،البشرية منذ فجر التاسيخ،
وهر إحدى القرى اليت تعمل على اهلدم شكثر من البناء فهر يؤاي صاإلنسان إىل
استكاب شفعا مؤذية يف حق ذاته ويف حق اخآررين ،و يهد العنف إىل استغفا
طر لطر آرر ،ما يتسبب يف إحداث شضراس مااية شو معنرية شو نفسية للفرا شو
للجماعة والعنف مياس صورس وشككا تختلف من تجتم خآرر صارتفا
العااا ،،والتقاليد ،واألعرا  ،واألزمنة .و الظرو االجتماعية واإلنسانية،
واألنظمة السياسية.
و ألن املدسسة جزء ال يتجزش من اجملتم و ال ميكن عزهلا عنه فقد تأثر،
هي شيضا صهذه الظاهرة و شصبحت تعاني من انتشاس ظاهرة العنف صني تفاميذها
صشكل غري مسبرق ،و مل يعد العنف مقورسا على مدسسة شو منطقة صعينها و إمنا
انتشر صشكل وصائي رطري ،و شعما العنف املدسسي تواعد ،يف اخآونة األررية
و شرذ ،صرس و شككاال خمتلفة.
وتعترب مرحلة املراهقة من شهم املراحل العمرية اليت مير صها اإلنسان شثناء
حياته و ذلك نتيجة للتغريا ،البيرلرجية والنفسية والعقلية اليت تطرش على الفرا
رفاهلا .وغالبا ما يكرن املراهقرن حمرس تجمرعة من املشكفا ،االجتماعية سراء
اارل صيئاتهم األسرية شو املدسسية على حد سراء ،صسبب ما يعاني منه املراهق من
ضغرط و اضطراصا ،نفسية كديدة ألنه يعيش يف مرحلة الوراع النفسي طيلة
فرتة املراهقة .وتتجلى شهم مشكفا ،املراهق يف صيئته املدسسية يف مماسسته للعنف
اارل مؤسسته التعليمية .و إن مماسسة العنف املدسسي لدى املراهقني ميكن شن
تعزى إىل تجمرعة متعداة وخمتلفة من العرامل االجتماعية املؤثرة يف ظهرس هذه
الظاهرة وتطرسها وانتشاسها.
وهنا ميكن شن نطرح التساؤ اخآتي ماهي العرامل االجتماعية املؤاية
للعنف املدسسي عند املراهق ؟
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 .1العنف املدرسي
قبل التطرق إىل تعريف العنف املدسسي وذكر شنراعه والعرامل املساعدة
على ظهرسه وانتشاسه ،الصد شوال من التعر على ظاهرة العنف صوفة عامة وذلك
من رفا اإلحاطة صالتعريف اللغري واالصطفاحي لكلمة "عنف "صوفة عامة .
 .1.1تعريف العنف كظاهرة عامة
ش .لغة
كلمة عنف يف اللغة العرصية من اجلذس ) ع  .ن  ( .وهر اخلرق صاألمر
وقلة الرفق صه وهر ضد ..وهر عنيف إذا مل يكن سفيقا يف شمره ،و شعتنف األمر
شرذه صعنف (.)0
ب .اصطالحا
يعر عز ،سيد إمساعيل العنف صأنه صرسة راصة من صرس القرة اليت
تتضمن جهراا تستهد التدمري شو إيذاء مرضرع ما يتم إاساكه كمودس فعلي شو
حمتمل من موااس اإلحباط شو اخلطر شو كرمز هلما (.)7
وهر اإليذاء ويكرن صاليد شو صاللسان ،شو صالفعل شو صكلمة ،يف حالة
التواام م اخآرر ،وال فرق يف ذلك صني شن يكرن فعل العنف و اإليذاء على
املسترى الفراي شو املسترى اجلماعي .ففا خيرج يف كفا احلالتني من مماسسة
اإليذاء ،سراء صاللسان شو صاليد (.)3
العنف هر مماسسة الفرا للقرة إلنزا األذى صاألكخاص شو صاملمتلكا،،
كما شنه الفعل شو املعاملة اليت حتدث ضرسا جسميا شو نفسيا ،وهر التدرل يف
احلرية الشخوية لألفراا ،وللعنف مستريا ،خمتلفة تبدش صالعنف اللفظي الذي
يتمثل يف السب والترصيخ ،والعنف البدني الذي يتمثل يف الضرب واملشاجرة
والتعدي على اخآررين ،وشرريا العنف التنفيذي وهر التفكري صالقتل والتعدي
على اخآررين شو ممتلكاتهم صالقرة.
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 .5.1تعريف العنف املدرسي
وهر منط من السلرك يتسم صالعدوانية يودس من التلميذ شو تجمرعة من
التفاميذ ضد تلميذ شو مدس و يتسبب يف إحداث شضراس مااية شو جسمية شو
نفسية هلم ويتضمن هذا العنف اهلجرم واالعتداء اجلسمي واللفظي والعراك صني
التلميذ والتهديد ،املطاساة  ،املشاغبة واالعتداء على ممتلكــا ،املدسسة شيضا (.)4
وهر السلرك غري املقبر اجتماعيا حبيث يؤثر على النظام العام للمدسسة
ويؤاي إىل نتائج سلبية صاخلورص على العفاقا ،اارل املؤسسة  ،وحنداه يف عدة
صرس منها العنف املااي كالضرب و املشاجرة  ،والسطر على ممتلكا ،املدسسة شو
الغري و التخريب اارل املداس  ،والكتاصة علـى جـدسان ،واالعتـداء اجلنسي
والقتل واالنتحاس ومحل السفاح ،والعنف املعنري كالسباب والشتم والسخرية
واالستهزاء والعوـيان وإثـاسة الفرضى صأقسام الدساسة (.)5
و يعر العنف املدسسي صأنه تعدى التلميذ شو عدا من التفاميذ على
غريه من التفاميذ شو على شحد من العاملني صاملدسسة صالقر شو صالفعل شو صتخريب
شو سلب ممتلكاتهم الشخوية مما يدف املعتدي عليه إىل الشكرى شو االكتباك م
املعتدي ،على شن يتم ذلك يف الفول شو راسجه شو يف نطاق املدسسة (.)6
 .5املراهقة
 .1.5تعريف املراهقة
أ .لغة
مشتقة من كلمة ساهق ،وتعين اإلقرتاب من الشيء ،فرهقته معناها شاسكته
شو شسهقته تعين وافيته ،وساهقت الوفاة سهرقا تعين ارل وقتها ،فراهق الغفام
معناه قاسب احللم والويب املراهق معناه مدان للحلم (.)2
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ب .اصطالحا
املراهقة هي مرحلة انتقالية للفرا تلي مرحلة الطفرلة و هي عملية
صيرلرجية من الدسجة األوىل إىل جانب شنها عملية حتر اجتماعي و ثقايف يف حياة
الكائن احلي ،فاإلنسان الصد شن جيتاز مراحل النمر والنضج يف اجلانب البيرلرجي
والنفسي واالجتماعي وصرال إىل مرحلة الركد ،و تواحب منر هذه اجلرانب
تغريا ،يف ككل اجلسم ،واإلحساسا ،و املشاعر ،و العفاقا ،االجتماعية (.)8
وميكن القر صأن املراهقة متتد تقريبا من رفا العقد الثاني من العمر شي
شنها متتد ما صني نهاية الطفرلة املتأررة و صداية مرحلة الركد ،و صذلك فاملراهق هنا
يق ما صني الطفرلة و الركد ،و يعر الباحثرن املراهقة :صأنها مرحلة من العمر
تتميز فيها تورفا ،الفرا صالعراطف و االنفعاال ،احلااة و الترترا ،العنيفة (.)9
فاملراهقة مثل مرحلة منر سريعة و تغريا ،يف كل جرانب النمر تقريبا،
اجلسدية و العقلية و احلياة االنفعالية ،كما شنها فرتة اخلربا ،اجلديدة و املسؤوليا،
اجلديدة و العفاقا ،اجلديدة م الراكدين و الرفاق ،و على حنر عام ،فإن هذه
املرحلة متتد من صداية النضج اجلنسي و حتى السن الذي حيقق فيه الفرا
االستقفالية عن سلطة الكباس (.)01
 .3أشكال العنف املدرسي عند املراهق
يتضمن العنف املدسسي املماس

من قبل املراهقني عدة شككا تتمثل يف:

.1.3العنف اجلسدي
وهر منط سلركي يق صني التفاميذ ومن مظاهره تخریب ممتلكا ،الغیس
وحتطیم األشیـاء نتیجة اإلحباط شو احلقد شو الغیسة صداف االنتقــام
(.)00و يتمثل العنف اجلسدي يف إحداث التلميذ املماس للعنف إلصاصا،
جسدية للضحية مثل الوف و الركل و اللكم و الدف و الرمي شسضا و اخلنق و
اجلروح و الطعن و الضرب صأااة حااة شو القتل ،ومن صرسه االعتداء واإليذاء
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للبدن املتعمد وقد يكرن مرجه للزمفاء شو املدسسني شو العاملني و املشاسكني يف
الدوس صاملدسسة صوفة عامة.
 .3.2العنف اللفظي و املعنوي
و يعد من شرطر شنراع العنف إذ يظهر صورسة غري حمسرسة و ملمرسة و
صطرق غري مباكرة تعمل على تقريض كرامة الفرا وإضعا ثقته صنفسه ويظهر من
رفا النقد املتكرس والتهكم والسخرية واإلهانة والبذاءة واللغة املهينة
واالستعما الدائم للتهديد والرعيد و له آثاس مدمرة على الوحة النفسية للتلميذ
(.)07
كما ميكن شن تتجلى شككا العنف املعنري صني التفاميذ يف تجمرعة
سلركيا ،منها التحقري من الشأن ،ذلك لكرن التلميذ غريبا عن املنطقة شو ألنه
يعين من إعاقا ،جسمية شو ألنه يعاني مرض ما .كما ميكن شن يتجلى عن طريق
نعت التفاميذ لبعضهم صألقاب معينة هلا عفاقة صاجلسم كالطر شو القور شو غري
ذلك ،شو هلا عفاقة صاألصل شو اللرن واملسترى االقتوااي.
 .3.3العنف ضد املمتلكات املدرسية
و يتمثل هذا الشكل من العنف املدسسي املرجه ضد املرافق يف املدسسة،
يف شعما التكسري و التخريب و التدمري واإلضراس صاملنشآ ،املدسسية ومرافقها و
ميكن حتديد صعض من صرس العنف ضد املمتلكا ،املدسسية املماس يف املؤسسا،
التعليمية من رفا النقاط التالية:
* تدمري شثاث املدسسة.
* إحلاق الضرس صاملمتلكا ،شي االعتداء على حقرق اخآررين صالسلب شو شرذ
املمتلكا ،صالقرة.
* تخريب النرافذ واألصراب ومقاعد الدساسة.
*احلفر على اجلدسان .
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* متزيق الكتب.
* تكسري وتخريب احلماما.،
* متزيق الورس والرسائل التعليمية والستائر.
.3.3السرقة
هناك اائما شسباب شو اواف وساء قيام التلميذ صسلرك السرقة ،كرغبة مثفا
يف متلك كيء ال يستطي احلور عليه شو لفانتقام من زميل له وقد يسرق التلميذ
كذلك ألنه حباجة إىل نقرا لكي يتفارر صها شمام شصدقائه وقد يتلقى القبر
واالستحسان االجتماعي صني شقرانه إذا كان ميلك نقرا لشراء صعض اهلدايا هلم ،و
صعض التفاميذ يسرقرن صداف االنتقام من املعلم ،و السرقة قد تكرن غاية يف حد
ذاتها ،فاملراهق قد يأتي هذا السلرك ليعرب عن العدوانية اجتاه اجملتم شو اجتاه شقرانه
(.)03
 .3إجتاهات العنف املدرسي
هناك العديد من األطرا األساسية اليت تدرل يف معاالة مماسسة فعل العنف شو
اخلضرع للعنف يف املؤسسا ،الرتصرية ،و هي عفاقا ،الفاعل و املفعر صه ،و
ميكن شن تركز اوائر هذا العنف يف احملاوس العفائقية التالية:
.1.3التلميذ يف عالقته بالتلميذ
تتعدا مظاهر العنف اليت مياسسها التفاميذ فيما صينهم وهي ترتاوح صني شفعا
عنف صسيطة و شررى مؤذية ذا ،رطرسة معينة و من صني هذه املظاهر ما يلي:
* اكتباكا ،التفاميذ فيما صينهم و اليت تول شحيانا إىل مماسسة فعل العنف
صدسجا ،متفاوتة اخلطرسة.
* الضرب و اجلرح.
* إكهاس السفاح األصيض شو التهديد صاستعماله شو حتى استعماله.
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* التداف احلاا و القري صني التفاميذ شثناء اخلروج من قاعة الدس .
* إتفا

ممتلكا ،الغري.

* تفشي السرقة.
* اإلمياءا ،و احلركا ،اليت يقرم صها التفاميذ و اليت تبطن يف اارلها سلركا عنيفا
(.)04
.5.3التلميذ يف عالقته باألستاذ
و تتضح معامل العنف املدسسي املماس صني التفاميذ و شساتذتهم من
رفا اعتداء شحدهما على األرر صالضرب شو السب شو كافة إككا االعتداء
والتحقري ،إذ مل يعد األستاذ مبنأى عن فعل العنف من قبل التفاميذ ومن مظاهر
العنف املدسسي املماس من طر التفاميذ واملرجه ضد األستاذ ما يلي:
*إحداث الفرضى يف الفول الدساسي وشثناء تقديم األستاذ للدس .
* عدم احرتام تعليما ،األساتذة.
* عدم شااء الراجبا ،املدسسية وسفض سلطة األساتذة .
* استخدام شلفاظ وكلما ،ناصية وغري مقبرلة اجتماعيًا من طر
حماوستهم ألساتذتهم.

التفاميذ شثناء

.3.3التلميذ يف عالقته برجل اإلدارة
تتحدا عفاقة التفاميذ صإااسة املدسسية صنمط القيااة املدسسية (اميرقراطية
– صريوقراطية) إذ حيقق النمط األو شهدا العملية التعليمية مبا حيقق ترافق
التفاميذ فيلتزمرن يف سلركياتهم االنضباط والطاعة واالحرتام ،صينما النمط الثاني
متشدا يف إااسة املدسسة ما ينعكس سلبا على سلركيا ،التفاميذ (.)05
حينها قد يكرن سجل اإلااسة هر اخآرر ضحية عنف مماس من قبل
التلميذ ،إال شن مثل هذه احلاال ،قليلة نرعا ما ،ما اام اإلااسي من وجهة نظر
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التلميذ هر سجل السلطة املركر إليه تأايب التفاميذ و ترقيفه عند حده عندما
يعجز األستاذ عن فعل ذلك يف مملكته الوغرية وهي القسم ،و هذا ما حيول
مراسا و تكراسا يف يرميا ،الطاقم اإلااسي فكل مرة يطلب من سجل اإلااسة شن
يتدرل يف قسم من األقسام اليت تعذس على األستاذ حسم املرقف الرتصري فيه (.)06
 .3.3التلميذ واملمتلكات املدرسية
ويتمثل العنف املدسسي املماس من قبل التفاميذ حنر املمتلكا،
املدسسية يف تجمرعة مماسسا ،تشمل عمليا ،التكسري والتخريب والتدمري و
اإلضراس صاملنشآ ،واملرافق املدسسية كأصراب املدسسة ونرافذها وجدسانها ومفاعبها
ومكتباتها و غريها ،مما يكبد املؤسسة التعليمية رسائر مااية كبرية يف عملية توليح
وتعريض جتهيزا ،املدسسة ،كما تتجلى مظاهر هذا النرع من العنف املدسسي يف
تكسري وتخريب احلماما ،،متزيق الورس والرسائل التعليمية والستائر وكسر
األكجاس اارل املدسسة ،شو تخريب متعلقا ،راصة صاملعلمني شو املدير كالسياسا،
شو املكاتب واألجهزة التعليمية.
 .2العنف املدرسي يف اجلزائر :
وصالنسبة للجزائر فقد اق املختورن يف علرم االجتماع ناقر اخلطر
حر تفشي وانتشاس كبري وملفت لفانتباه حر ظاهرة العنف يف املدسسة اجلزائرية
صكل شطراسها وصني مجي املكرنني للعملية الرتصرية فيها.
إذ حتتل اجلزائر حسب الباحثني الوداسة يف قائمة صلدان املغرب العرصي
من حيث نسبة العنف املسجل يف الرسط املدسسي و صالنسبة للسنرا ،املاضية
تشري شسقام اإلحوائيا ،املورح صها حر ما خيص العنف يف الرسط املدسسي يف
اجلزائر إىل شن الفرتة ما صني  0998و 7111كهد ،ما يقاسب  5539حالة نتج
عنها وفاة07متمدسسا وشستاذا فمرة يكرن املرصي ضحية تلميذه و مرة شررى
العكس ،ويؤكد األروائيرن تفشي هذه الظاهرة راصة يف الطرس الثالث و يرج
هؤالء األسباب إىل طبيعة املرحلة احلرجة اليت جيتازها للتفاميذ و هي مرحلة
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املراهقة ( 05إىل  09سنة) كذلك تشري صعض الدساسا ،إىل الرصط صني مشاهدة
التلفزة و السلرك العنيف حيث حتتري%61من الربامج التليفزيرنية على مشاهد
العنف (.)02
كما وعكست إحوائيا ،وزاسة الرتصية الرطنية املنبثقة عن الدساسة اليت
شعدتها حر العنف يف احمليط املدسسي عن اتساع سقعة العنف صاملؤسسا،
الرتصرية صاجلزائر ،حيث فاق عدا احلاال ،املسجلة  75شلف حالة ،ووصل عدا
حاال ،العنف املسجلة رفا السنة الدساسية  7100 /7101إىل  3543حالة
عنف صني تفاميذ االصتدائي وشكثر من  03شلف حالة عنف يف الطرس املترسط،
وشكثر من 13آال حالة يف التعليم الثانري· وتكشف اإلحوائيا ،،رفا نفس
السنة الدساسية ،عن وجرا  710حالة عنف من قبل تفاميذ االصتدائي ضد
املعلمني والفريق الرتصري ،و 7899حالة عنف يف املترسط ضد األساتذة ،فيما
تعرض  0455شستاذ للعنف من قبل طلبة الثانري ،شما صالنسبة حلاال ،العنف ضد
األساتذة فقد مت تسجيل  0947حالة عنف يف األطراس الثفاثة ،وكشفت الدساسة
عن تسجيل  570حالة عنف صني األساتذة شنفسهم· ساهم احمليط االجتماعي
واحمليط اخلاسجي للمؤسسا ،الرتصرية على انتشاسها (.)08
وكشفت إحوائيا ،لدساسة كانت وزاسة الرتصية يف اجلزائر قد شجرتها
تهتم صالعنف اارل احمليط املدسسي ،عن استفاع عدا حاال ،العنف اارل
املؤسسا ،الرتصرية ،حيث فاق عدا احلاال ،املسجلة  75شلف حالة ،ووصل عدا
حاال ،العنف املسجلة رفا السنة الدساسية  7103 /7107إىل  3543حالة
عنف صني تفاميذ االصتدائي وشكثر من  03شلف حالة عنف يف الطرس املترسط،
وشكثر من ثفاثة آال حالة يف التعليم الثانري (.)09
وصالنسبة لعام 7104مت إحواء حرالي  761شلف حالة عنف يف الرسط
املدسسي ،وقعت صني املتمدسسني شنفسهم شو صني األساتذة و املتمدسسني شو ما صني
األساتذة يف حد ذاتهم .وهي إحواءا ،قدمتها اساسة قامت صها وزاسة الرتصية
الرطنية اجلزائرية متت عرب  411ثانرية استهدفت حرالي  411شلف طالب ،صينت
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شن  63صاملائة من التفاميذ يفضلرن البقاء يف صيرتهم عرض الدساسة يف حميط عدائي
(.)71
وقد شقر السيد مدير خمرب التغيري االجتماعي نرس الدين حقيقي على
هامش شكغا امللتقى الدولي حر الشباب والعنف يف الرسط املدسسي يف صلدان
املغرب العرصي ،شن  %61من التفاميذ تعرضرا للعنف من طر األساتذة ،صينما
تقدس نسبة التفاميذ الذين مياسسرن العنف  ،%41وما يفاحظ شن العنف ينتشر لدى
التفاميذ الذين ينتمرن إىل الطبقة املترسطة والعائفا ،اليت ترفر ألصنائها متطلبا،
احلياة ،حبيث تقدس نسبتهم صـ % 35لعدة شسباب من صينها النزعة الفراانية واألنانية
اليت يكتسبها الطفل من األسرة إثر عملية التنشئة االجتماعية.
صينما تسجل نسب شقل صالنسبة للتفاميذ الذين ينتمرن إىل طبقا،
اجتماعية شانى تعاني الفقر واحلرمان عكس اجملتمعا ،الغرصية ،كما شكد
شن اجلزائر حتتل الوداسة مقاسنة صدو املغرب العرصي ،ويرج ذلك إىل تضافر
عدا من العرامل ذا ،الولة صاملعطيا ،االجتماعية ،على غراس العامل الدميغرايف،
العامل االقتوااي ،النظام الرتصري املعتمد ،التفاو ،االجتماعي ،اون إغفا
املؤثرا ،األررى اليت تتعلق صالدوس الذي تلعبه وسائل اإلعفام (.)70
ومن رفا األسقام السالفة نستطي القر شن ظاهرة العنف املدسسي
صاجلزائر جتاوز ،اخلطرط احلمراء والمست سقف اخلطر احلقيقي وذلك
صتحذيرا ،متراصلة خلرباء ومتخووني يف علم االجتماع من تداعيا ،استمراس
مماسسا ،شككا رطرية من العنف املدسسي من كل شطرا العملية الرتصرية
صلغت كدتها شحيانا استعما اخلناجر والسير والتسبب يف جرائم قتل هذا ما
يثري قلق كل مؤسسا ،اجملتم اجلزائري صوفة عامة.
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.6العوامل االجتماعية املؤدية للعنف املدرسي
إن العنف املدسسي املماس من قبل املراهقني املتمدسسني صكل
مسترياته و خمتلف مظاهره واجتاهاته ليس شصدا وليد الودفة وإمنا هر نتاج
تجمرعة متدارلة من العرامل االجتماعية املتنرعة ومن شهمها:
.1.6العوامل األسرية
إن األسرة هي املؤسسة األوىل و األساسية من صني املؤسسا ،االجتماعية
املتعداة املسئرلة عن إعداا الفرا للدرر يف احلياة االجتماعية ،حيث تشب
حاجاته املااية و النفسية و الروحية ،و ترفر له شجراء النمر السليم جسديا و فكريا
و عاطفيا و سلركيا (.)77
فاألسرة مسئرلة صالدسجة األوىل عن نشأة وترعرع الفرا و هي اليت حتدا
مساس اجتاهاته وسلركياته فإذا كانت التنشئة االجتماعية فيها غري سليمة وحميطها
ال يتسم صاهلدوء وعفاقاتها ال تتسم صاالحرتام من كأن ذلك شن يؤاي صأفرااها إىل
مماسسة السلرك العنيف .وميكن حور شهم العرامل األسرية املؤاية إىل العنف
املدسسي عند املراهق يف التنشئة غري السرية ،واليت تتسم صإتباع شساليب ترصرية غري
سرية إضافة إىل الوراعا ،األسرية واالنفوا صني األصرين (.)73
التالية:

وميكن ذكر صعض العرامل األسرية املؤاية للعنف املدسسي يف النقاط

أ.أسلوب الرتبية اخلاطئ
األسرة هي اجلسر الذي تعرب عليه روائص الثقافة ألية شمة إىل شفرااها
يف حني شن شساليب املعاملة واملعتقدا ،والتنشئة األسرية هي تلك العرصة اليت تسري
على هذا اجلسر وتنقل القيم واالجتاها ،واملعتقدا ،لألفراا (.)42فالطفل حباجة
إىل احملبة ،و التقدير ،و احلرية ،و إىل سلطة ضاصطة ،و كل ذلك ضروسي يف ترازنه
النفسي و العاطفي ،صشرط شن يكرن اإلكباع مترازنا صفا إفراط و ال تفريط ،ألن
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عدم الترازن صنفسه يؤاي إىل عدم التمييز صني السلرك احملبرب و السلرك املنبرذ،
إضافة إىل االضطراب الذي حيول يف كخويته نتيجة احلرمان شو اإلكباع املفرط
للحاجا ،األساسية (.)75
ولقد شثبتت اساسة شجنبية قام صها ( یسزوكاس مسيث) سنة 0923
عن العفاقة صني التنشئة االجتماعية للفرا ،و سلرك العنف ،و ترصلت هذه
الدساسة إىل وجرا استباط مرجب صني عنف األصناء و اسجة العنف والقسرة اليت
عاملهم صها اخآصاء واألمها.)76( ،
حيث تلعب شسرة التلميذ اوسا صالغ األهمية يف تشكيل سلركه ،فالتلميذ الذي مل
يلق الرعاية الكافية واملناسبة من والديه يكرن شكثر ميل خللق املشكفا ،السلركية
من زمفائه الذين يتمتعرن حبب والديهم (.)72
ب .عدم االستقرار و تفكك األسرة
إن عدم االستقراس و تفكك األسرة الناجم من اخلفافا ،و األوضاع
املتشنجة صني الرالدين يؤاي يف كثري األوقا ،إىل رلل يف الثبا ،و الترازن
العاطفي للتلميذ يف مجي املراحل اليت يعيشها ،و األجراء املترترة ترتك آثاسها على
كخويته املستقبلية حيث تسلب منه األمن و االستقراس.
و التلميذ كان طففا شو مراهقا يبقى يف اوامة احلرية و االستباك و القلق،
ال يدسي ماذا يفعل يف شجراء اخلفافا ،و التشنجا ،صني الرالدين ،فهر ال يستطي
ٌإيقا النزاع و اخلوام و رورصا إذا كان موحرصا صالشدة ،و ال يستطي شن
يقف م شحد والديه اون اخآرر ،إضافة إىل حماوال ،كل من الرالدين صتقريب
الطفل إليهما صإثبا ،حقه و اتهام املقاصل صإثاسة املشاكل و اخلفافا ،،و كل ذلك
يرتك صوماته الداكنة على قلبه و عقله و إسااته (.)78
وجند كذلك من العرامل األسرية اليت تساهم يف انتشاس ظاهرة العنف
املدسسي عند التلميذ املراهق مشكلة التفكك األسري والذي يعرب عن رلل
وفترس يف العفاقا ،الزوجية واألسرية ،سراء كان هجرا شو انفواال شو طفاقا ،
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حيث يرتك تأثريا واضحا على الوحة النفسية لألصناء ،نتيجة تعرضهم للكثري من
املآسي والضياع وذلك صسبب فقدانهم ألساليب الرعاية األسرية السليمة.
ج .غياب أحد الوالدين
غياب شحد الرالدين يعين غياصه الرتصري و غياصه الروحي و العاطفي،
صانشغاله صالعمل شو السفر و قلة اللقاء م األصناء اارل البيت ،شو عدم التفرغ
لقضاء شوقا ،الفراغ معهم ،و يكرن لغياب الرالد شكد التأثري يف اجلنرح وميل
األصناء وراصة املراهقني منهم ملماسسة العنف صشكل عام والعنف املدسسي صشكل
راص ،وذلك نتيجة لفقدان الترجيه و اإلسكاا ،و فقدان السلطة والضبط
االجتماعي .إذ يلعب ضعف الرواصط الرجدانية صني شفراا األسرة صشكل شو صآرر
على اجتاها ،شفرااها حنر صعضهم البعض وحنر غريهم من شفراا تجتمعهم
.5.6العوامل املدرسية
متثل املدسسة املؤسسة اليت شنشأها اجملتم وعهد إليها مبسؤولية إعداا
شفرااه للحياة االجتماعية ،واملدسسة صذلك تكرن ذا ،شهدا حمداة مشتقة من
فلسفة اجملتم وثقافته وإمكانياته ورططه املستقبلية وطبيعة العور وروائص
املتعلمني يف املرحلة التعليمية املرتبطة صاملدسسة ويف قيامها صهذا الدوس تعتمد
املدسسة على املتخووني من املعلمني واإلااسيني (.)79
و ميكن تقسيم العرامل املدسسية املساعدة على ظهرس وانتشاس العنف
املدسسي صني التفاميذ إىل عرامل راصة صاإلااسة املدسسية ومنها ما يلي:
* ضعف اللرائح املدسسية.
*عدم كفایة األنشطة املدسسية.
* زیااة كثافة األفراج الدساسية (.)31
*عدم االنسجام والترازن صني مدير املؤسسة التعليمية ومرظفيها.
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*عدم قدسة مدير املؤسسة على التحكم اجليد صعملية الضبط االجتماعي يف
املؤسسة التعليمية.
عوامل خاصة باألساتذة واملدرسني ومنها مايلي:
* عدم احرتام األستاذ كخوية التلميذ وكيانه.
* معاملة املعلم تفاميذه صعنف ،مما خيلق لديهم عنف مضااا.
* إكثاس ألستاذ من انتقاا تفاميذه والرتكيز على نقاط الضعف مما يؤاي إىل عدم
االنتباه شثناء عملية التعليم.
* عدم إعطاء األستاذ للتفاميذ فرصة التعبري عن شنفسهم (.)30
*غياب القدوة احلسنة.
*عدم االهتمام مبشكفا ،التفامیذ.
* ضعف الثقة يف ألستاذ.
.3.6عوامل متعلقة جبماعة الرفاق
على الرغم من األهمية اليت حيتلها األصدقاء يف حياتنا يف كل األعماس،
إال شن هذه األهمية تزااا يف مرحلة املراهقة على وجه اخلورص ،حيث يرفر
األصدقاء الدعم االنفعالي الذي يتجه إليه املراهقرن يف مشكفاتهم وانتواساتهم
وشسراسهم .وعلى نطاق واس يعترب األصدقاء شحد عرامل التنشئة اليت ترجه
املراهقني حنر شاواس جديدة صاجتاه شاواس الراكدين .فهم املرآة اليت يرى املراهقرن
شنفسهم من رفاهلا (.)37
وجلماعة الرفاق الذين يقاسصرن الفرا يف السن والعقل وامليل تأثريا كبريا يف تنشئته
االجتماعية ،حيث تسهم هذه اجلماعة يف نقل العااا ،االجتماعية وشمناط السلرك
املختلفة للفرا وتؤثر يف معايريه االجتماعية ومتكنه من القيام صأاواس اجتماعية
متعداة قد ال تيسر له راسجها (.)33
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ومنه فإن مجاعة الرفاق هلا اوس كبري وفعا يف حتديد شمناط السلرك لدى املراهق،
وهي شحد املوااس املهمة واملفضلة عند املراهقني لإلقتداء واستقاء اخآساء
واألفكاس ،ولعل شصرز موااس الثقافة االحنرافية هي األصدقاء والرفقاء (.)34
فاالرتفاط صرفقاء السرء هر الذي يشج املراهق على فعل ال ميكن شن يفعله من
تلقاء نفسه ،وميكن ذكر صعض العرامل املرتبطة صرفاق املراهق املؤاية صه ملماسسة
للعنف املدسسي يف النقاط التالية:
* شن الرفقاء يف الدساسة شو احلي يعتربون مؤثرا ،راسجية هلا اسجة كبرية من
األهمية يف حياة املراهق و عااة ما متتاز صالقرة والتماسك فيكرن املراهق منقااا
ألوامرها وشحكامها.
* شن شثر مجاعة الرفاق يتمثل يف شكثر األحيان يف تهيئة اجلر املفائم للمراهق شين
يشعر صاحلرية واالنطفاق ،راصة إذا كان جر األسرة واملدسسة مليء صالضغرط
اليت حترمه من التمت حبرية التعبري عن سغباته.
* يبدش املراهق صامليل ملماسسة السلرك غري املقبر اجتماعيا (العنف املدسسي مثفا)
عند فشله يف حتقيق طمرحاته شو عند صعرصة تكيفه م مجاعاته وإحساسه
صاإلهما من قبل شسرته من جهة ومن اجملتم الذي يعيش فيه من جهة شررى،
فيلجأ حينئذ إىل مجاعة سفاقه سراء يف احلي شو يف املدسسة فيهتم صآسائها وشحكامها
ويقلد شفرااها يف سلركهم املنبرذ من قبل شفراا اجملتم  ،و يتبعهم يف كثري من
نراحي نشاطه.
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خامتة:
إن مشكفا ،التفاميذ يف مرحلة املراهقة وراصة فيما يتعلق مبرضرع
العنف املدسسي تعرا يف جزء منها إىل تجمرعة من العرامل االجتماعية اليت هلا
اوس يف اف املراهق املتمدس ملماسسة شنراع السلرك العنيف اارل مؤسسته
التعليمية و شوهلا العرامل األسرية اليت تتجلى يف اعتماا األسرة على شسلرب ترصية
راطئ و عدم استقراس و تفكك األسرة شو غياب شحد الرالدين ،كما شن جلماعة
للرفاق تأثريها الكبري يف حاال ،العنف املدسسي إذ تعترب من اجلماعا،
االجتماعية املرجعية اليت تلعب اوسا مؤثرا يف عملية التنشئة االجتماعية راسج
نطاق األسرة ،يف املدسسة وراسجها ،م عدم إغفا تأثري العرامل املدسسية يف اف
املراهق املتمدس ملماسسة العنف املدسسي .
إذ تعد املدسسة البيئة الرئيسية الثانية اليت تؤثر على سلرك املراهق
املتمدس و قد ال يترفر للمراهق يف صعض املداس قسط من احلرية و الشعرس
صاملسئرلية مما يسبب نرعا من الترتر يف سلركه مما ينجم عنه اكتساب التلميذ سلركا
عنيفا جتاه اخآررين.
وعلى الرغم من األهمية البالغة اليت تلعبها العرامل االجتماعية يف اف
املراهق ملماسسة شككا العنف املدسسي إال شن ذلك ال ينفي وجرا تجمرعة شررى
من العرامل األررى املؤثرة صدوسها يف ترفري اجلر املناسب ملماسسة خمتلف شألنراع
العنف اارل املؤسسا ،التعليمية وراسجها منها العرامل الثقافية كرسائل اإلعفام
مثفا و اليت تلعب اوسا مهما يف إعداا و صقل العقر و النفر البشرية واليت
شصبحت صراتجها رطرا على األطفا و واملراهقني ،و على سشسها التلفزيرن الذي
حيتل مرتبة مهمة صعد الرالدين يف الرتصية والتثقيف وكذا كبكا ،االنرتنيت
واأللعاب االلكرتونية وذلك من رفا ما تعرضه وترفره من صرامج غنية صاأللفاظ
واملشاهد اليت تكر مفاهيم القتل والعدوان والسيطرة والعنف.
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كما قد تساهم العرامل السياسية يف نشر ثقافة العنف يف اجملتم ويف
املدسسة وذلك انطفاقا من عدم ترفر العدالة واملراساة صني شفراا اجملتم  ،و انتشاس
التهميش والفقر صينهم .ومنه فظاهرة العنف املدسسي عند املراهقني تعرا يف
حقيقتها إىل تجمرعة متنرعة من العرامل االجتماعية والثقافية وحتى السياسية مما
يض الباحثني ويف كل اجملاال ،شمام ظاهرة تتطلب الدساسة والتحليل يف مجي
التخووا ،من شجل الكشف على عرامل ظهرسها وصالتالي التخفيف من نسبة
انتشاسها.
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