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 ملخص الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أسباب العنف المدرسي لدى عينة مكونة من التالميذ واألساتذة 
ناثا بالثانوي التأهيلي إلقليم بركان بالمغرب. ولتحقيق هدف هذه الدراسة تم اعتماد  واألطر اإلدارية ذكورا وا 

طراف وأماكن مختلفة للعنف أداة االستمارة )االستبيان(. وأظهرت نتائج الدراسة وجود أسباب وأشكال وأ
 المدرسي. وانتهت الدراسة بتقديم بعض االقتراحات والتوصيات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract  
 The study aimed to determine the causes of school violence among a 

sample of students, teachers, and administrative frameworks both male and female 

in Berkane High Schools, Morocco. To achieve this objective, the researchers 

depended on questionnaires. The results revealed the presence of different causes, 

forms, parties and places of school violence. The study ended with a number of 

suggestions and recommendations. 

 

 تمثالت أسباب العنف المدرسي لدى التالميذ واألساتذة واألطر اإلدارية

 دراسية ميدانية بالتعليم الثانوي التأهيلي نموذجا

د. حميد شيبوبأ.  
 أستاذ مادة الفلسفة 

 الجهة الشرقية. المغرب
 

 أ. أحمد منصور
 أستاذ مادة االنجليزية

 الجهة الشرقية. المغرب
 

 أ. الشريف الهاللي
 أستاذ مادة التربية اإلسالمية 

 الجهة الشرقية. المغرب
 

 أ. رشيد المشهور 
 أستاذ مادة الفلسفة 

 الجهة الشرقية. المغرب
 

Representations of School Violence causes according to Students, Teachers and 
Administrative Frameworks 
A field study in High School 

T.D. Hamid Chaiboub 
Philisophy teacher 

The oriental. Morocco 

 
T. Ahmed Mansour 

English teacher 
The oriental. Morocco 

 

T. Cherif El Hilali 
Islamic Education teacher 

The oriental. Morocco 

 
T. Rachid Elmachhour 

Philosophy teacher 
The oriental. Morocco 

 



2 
  

 :المقدمة
 موضوع الدراسة:

االختالفات المرفوعة و  وضع جميع التمايزات تقتضي ،والسموالمتميز بالرقي  المجتمعإن أهم شروط 
 ه كوحدة مركزية ال تنفصل عن اإلطار المستجمع لمكوناته األساسية دون إسقاط ألي مكون. ولعل مكونيإل

االهتمام بدراسة ومعرفة هذا المكون وأساسية داخل المجتمعات اإلنسانية. و  فئة حيوية يشكل، التلميذ المراهق
غالبا ما تحمل في طياتها الطابع التمردي، لذلك التلميذ المراهق هو في العمق اهتمام بالمستقبل، لكون ثقافة 

األشياء نحو السلوك و  ةللحيا ونظرتها المغايرةها اتسوء فهم هذه الفئة من شأنه أن يحول دون توجيه اندفاعفإن 
تفرزه  خل المجتمع و مادا وثقافة العنفغير السوية  اتسلوكالتكريس يؤدي إلى و  ،عرفةومجتمع المالهادف 

  تداعيات.من نتائج و 
وهو مفهوما نظريا عاما يشكل موضوع دراسة العديد من العلوم اإلنسانية واالجتماعية... العنف يعد و 

بالنفسي  الخاصة باإلنسان، تتداخل جذورها بالطبيعي والثقافي، ت غير المقبولة،امن الممارسات والسلوك جملة
ظاهرة إنسانية مركبة تتخذ العديد من األشكال والتجليات، منها ما  والسياسي...إنه واالجتماعي، باالقتصادي

ائل وأجهزة هو جسدي مادي فيزيائي ومنها ما هو معنوي رمزي فكري إيديولوجي...، وللعنف أدوات ووس
 . خاصة به

 لى مجموع أنماط السلوك غير السوييدل عف الذي هو موضوع هذه الدراسة أما العنف المدرسي
تربويا واجتماعيا داخل أسوار المؤسسة المدرسية ومحيطها بين مختلف الفاعلين، والتي تهدف إلى عرقلة 

وتهذيب سلوكاتهم  والمتمثل في تحقيق حاجيات المتعلمين المختلفة - لطبيعي التي خلقت من أجلهالعمل ا
عبر القوة الجسدية أو اللفظية أو الرمزية -ي المجتمع و تغييره نحو األفضلوتنظيمها وتأهيلهم لالندماج ف

وكل ما يؤثر عل السير الطبيعي للنظام العام  المادية واإليذاء الجسدي أو المعنوي أو تحطيم الممتلكات
 بالمؤسسة المدرسية، ويسهم في إنتاج ظواهر مرضية اجتماعيا كالهدر المدرسي واإلدمان على المخدرات...

بعوامل اجتماعية ونفسية وثقافية...، ترتبط  لمدرسي، بمرحلة الثانوي التأهيليوتتغذى ظاهرة العنف ا
بخصوصية مرحلة المراهقة وما تتميز به من تحوالت جسمية أو بدنية، معرفية أو عقلية، وجدانية أو انفعالية، 

 والعدوانية والمنحرفة. االنطوائيةثم اجتماعية أو تفاعلية، خصوصا في حاالت المراهقة 
معالجة هذه الدراسة على معرفة أسباب العنف المدرسي. وعليه من هذا المنطلق، سيتم االقتصار في 

ما أسباب العنف المدرسي داخل وخارج المؤسسات التعليمية بإقليم بركان بالجهة  يمكننا طرح التساؤل التالي:
 الشرقية من المملكة المغربية؟
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 أهمية موضوع البحث:
 يما يلي:خاصة، وتتمثل هذه األهمية فيحتل موضوع البحث أهمية   
 يتناول إشكالية من أهم اإلشكاليات التي تتناول ظاهرة العنف بالوسط المدرسي. -
دراسة العنف المدرسي، بشكل عام وشمولي، يضم جميع الفاعلين المتدخلين في الحقل التربوي:  -

 التالميذ، األساتذة، األطر اإلدارية.
فالتلميذ المراهق في هذه المرحلة يعيش  ،المراهقةية المرحلة العمرية الموجه إليها، وهي مرحلة أهم -

مجموعة من التغيرات، ولديه استعداد لممارسة العنف، وتعلم القيم والمعايير، لتحمل المسؤولية وضبط 
 االنفعاالت.
 أن هذا الموضوع يمس واقع المنظومة التربوية. -
 تطوراتها.محاولة ربط هذا الموضوع بواقع المؤسسة التعليمية المعاصرة و  -
تكمن أهمية الدراسة، من الناحية التطبيقية، في التحقق من أسباب العنف من داخل وخارج  -

 من جهة ثانية. ة، و اقتراحات للحد منهاجه المؤسسة التعليمية، لكونها تقدم معرفة عن الظاهرة من
 موضوع الدراسة: اختيارعوامل 

 اختيارنا لهذه الدراسة إلى العوامل التالية:  يمكن إرجاع أسباب
 أهمية الموضوع وهو سبب أو عامل رئيسي في اختياره، وهو ما سبق بيانه. -
 تفشي ظاهرة العنف بالوسط المدرسي البركاني بشكل متزايد ومتسارع. -
ساتذة، الرغبة العلمية في رصد أسباب وأشكال العنف لدى مجموعة من الفاعلين: التالميذ، األ -

 األطر اإلدارية، ثم استقصاء طبيعة هذا الفعل في المؤسسة التعليمية.
 حسب علمنا. ة في العنف المدرسي بنيابة بركان،قلة البحوث الميدانية المتخصص -
 تلبية لتوصيات العديد من الجهات المهتمة بالشأن التربوي، الرسمية وغير الرسمية. -

 حدود البحث: 
 هذه الدراسة في العناصر التالية: يمكن إجمال حدود

 تقتصر هذه الدراسة على تحديد تمثالت أسباب العنف لدى مجموعة من الحدود المعرفية :
 الفاعلين: التالميذ، األساتذة، األطر اإلدارية. 

 تقتصر هذه الدراسة على نيابة بركان بالجهة الشرقية للمملكة المغربية.الحدود المكانية : 
 هـ.1435م، 2014تم تطبيق هذه الدراسة في الموسم الدراسي:  ة:الحدود الزماني 
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 :تقتصر هذه الدراسة على عينة من التالميذ واألساتذة، واألطر اإلدارية، من  الحدود البشرية
 نيابة بركان.

هكذا، وانطالقا من هذه الحدود، فإن أي توظيف لنتائج هذه الدراسة في هذا المجال، يقتضي األخذ 
 االعتبار لخصوصياتها.بعين 

 :: اإلطار النظريأوال
باتت إشكالية العنف المدرسي من اإلشكاالت التي تهدد بل قد تهدم النظام التعليمي والتربوي  لقد

بالمنطقة العربية. مما جعله قطب اهتمام وسجال شغل بال الفاعلين التربويين والسياسيين والرأي العام ككل، 
ية االنسان، وتلحق ( التي تقوض إنسان9: 2009فالعنف المدرسي صورة من صور السلطوية )السورطي 

(، ويتخذ أشكاال مختلفة "فقد Alain Bauer 2010 :9 ، 54: 2013أضرار جسدية أو نفسية به )لعمش 
يكون ذاتيا موجها للتلميذ ذاته، أو عنف موجها من التالميذ بعضهم بعضا، أو عنف التالميذ موجها إلى 

دارة دارة المؤسسة، أو عنف يسود بين األساتذة وا  (. إنه سلوك 109: 2014المؤسسة إلخ" )أوزي  األساتذة وا 
يكون وبالتالي غير مقبول اجتماعيا وتربويا ألن له أهداف ودوافع تتنافى والقيم اإلنسانية والفلسفات التربوية. 

 العنف المدرسي غالبا بدافع إيذاء شخص أو جماعة أو تحطيم الممتلكات ...إلخ.
وية أن أطراف العنف تختلف باختالف المستويات وقد بينت مجموعة من الدراسات السوسيوترب

% من العنف الممارس في المدرسة االبتدائية هو عنف يمارسه أستاذ أو كبير  95الدراسية، و"المالحظ أن 
% من العنف  95على صغير، إذ يسبه أو يوبخه أو يضربه أو يتحرش به جنسيا. وفي المقابل يالحظ أن 

هو عنف يمارسه التالميذ على األساتذة ألسباب ترتبط بالجوانب االنفعالية الممارس في المرحلة الثانوية 
وعامل المراهقة والحالة التعليمية ناهيك عن عوامل الغش في االمتحان وعدم احضار الكتاب المدرسي 

 (   111، 2005وتخصيص دفتر للمادة واالحتجاج على النقطة." )اسليماني: 
ف يتميز بالتعميم والغموض بالمقارنة مع ما يجب أن يكون عليه غير أن التمثل السائد حول العن

قياس العنف. فهو ال يتجلى فقط في السلوكات التي تؤدي إلى االعتقال، والتي يعاقب عليها القانون ويجرم 
ة مرتكبها بنص، بل هو كل السلوكات العدوانية وأفعال العنف الالتربوية . "ألن هذه السلوكات )العنيفة( اليومي

 ( 11: 2014الصغيرة المتكررة هي التي لها تأثير أكبر على جودة الحياة المدرسية" )أوزي 
 تتجسد هذه السلوكات اليومية وتتخذ أشكاال متعددة، وبمستويات متفاوتة يمكن تصنيفها كاالتي: 
لحاق العنف الجسدي )البدني(: "وهو استخدام القوة بشكل متعمد اتجاه االخرين من أجل إيذائهم و  ا 

الم وأوجاع ومعاناة نفسية وأخطار آأضرار جسمية لهم، وذلك كوسيلة عقاب غير شرعية مما يؤدي إلى 
 (113: 2014صحية." )أوزي، 
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العنف النفسي: يراد منه إلحاق أضرار نفسية وذلك من خالل إهانة الشخص والحط من كرامته ومن 
 انسانيته.

بأنه عنف غير فزيائي يتم أساسا عبر وسائل التربية ( 2013)ر بورديوالعنف الرمزي : يعرفه بيي
 على أنها من البديهيات والمسلمات. وااليديولوجيا ة ويعمل على تلقين المعرفة والتنشئة االجتماعي

ويتفق الباحثون على عدم وجود سبب واحد للعنف المدرسي. فهو نتيجة لمجموعة من العوامل المتشابكة التي  
تلفة، تتعلق بالعالقات الشخصية واالجتماعية والثقافية... إلخ. ويمكن إرجاع أسباب تتفاعل في سياقات مخ

عالمية.   العنف المدرسي عند الطفل المراهق إلى أسباب ذاتية وأسرية واجتماعية وا 

(، أن أهم األسباب الشخصية تتمحور حول عدم إشباع التالميذ لحاجاتهم 2011حيث أكد بركات ) 
إلى الشعور المتزايد باإلحباط وعدم القدرة على مواجهة المشكالت، والتمرد  على االسرة  العقلية. مما يؤدي

  والمدرسة والمجتمع، والميل إلى االنتماء إلى 'الشلل' وأحيانا إلى سلوك العنف.

(، يبين أن األسباب االسرية ترجع أساسا إلى األساليب الخاطئة في التربية 1996أما الوردي ) 
والتنشئة )الوالدية( كالقسوة واإلهمال والسلطوية والتمييز. والشعور بعدم االستقرار وفقدان الحنان، نتيجة 

ن وارتفاع عدد األبناء وتدني للمشاجرات االسرية والطالق وفقدان أحد الوالدين. باإلضافة إلى بيئة السك
المستوى المعيشي واالقتصادي. ويؤكد أن ثقافة المجتمع التي تمجد العنف، والتهميش والفقر، وغياب العدالة 

والمساواة واالنصاف أسباب تسهم في تكريس العنف. كما يعتبر أن لوسائل اإلعالم دورا كبيرا في تأسيس 
ن من خالل البرامج والمسلسالت التي تقوم على االبهار والجاذبية، السلوك العنيف لدى األطفال والمراهقي

ءم والفئة العمرية لألطفال. مما يولد لديهم سلوكات عدوانية وعنيفة. باإلضافة وتوظف ألفاظا ومشاهد ال تتال
 إلى اإلعالنات واأللعاب ) االلكترونية( التي تحمل مضامين تحث على السلوك العنيف.

 *ت المنهجية المعتمدة في الدراسةاإلجراءا: ثانيا
 إشكالية الدراسة:  (1

تتمثل إشكالية هذا البحث في التساؤل حول أسباب العنف بالوسط المدرسي الثانوي التأهيلي من 
 وجهة نظر التالميذ واألساتذة، واألطر اإلدارية.

 وخارج المؤسسة للعنف من داخل ةما هي العوامل المنتجو ما هي أسباب العنف بالوسط المدرسي؟ ف
 ؟ المدرسي أطراف العنفو  أشكال وما التعليمية؟

                                                           
*
 يتقدم الباحثون بشكرهم الخالص لكل من ساهم في جمع البيانات الميدانية لهذه الدراسة. 
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 فرضية البحث:  (2
إذا كان االشتغال على أسباب العنف في الوسط المدرسي وخارجه من وجهة نظر 
التالميذ واألساتذة، واألطر اإلدارية، يشكل محور هذه الدراسة، فإن الفرضيات التي نسعى إلى 
اختبار مضامينها تبقى كإجابات مؤقتة حتى يتم التحقق منها بواسطة إجراءات البحث الميداني، 

 الشكل التالي:على  وهي تتوزع
 .نفترض أن للعنف المدرسي أسباب من داخل المؤسسة التعليمية 
 .نتوقع أن للعنف المدرسي أسباب من خارج المؤسسة التعليمية 
 رس العنف داخل المؤسسة التعليميةنفترض وجود أطراف عديدة تما. 
 ود أشكال عديدة من العنف المدرسينتوقع وج. 

 الدراسة:التحديد اإلجرائي لمفاهيم  (3
بشكل  والمصطلحات المعتمدة لية للمفاهيمأو إننا نرى من الناحية المنهجية ضرورة القيام بتحديدات 

أساسي في هذه الدراسة، ألن تحديد المفاهيم والمصطلحات يعتبر من العمليات اإلجرائية المهمة في ميدان 
 التالية:المقصود بالمفاهيم  مي، وعليه ال بد لنا من تحديدالبحث العل

 العنف المدرسي:
، التي يمارسها التالميذ واألساتذة، وأخالقيا  مجموع السلوكات غير المقبولة تربويا واجتماعيا وقانونيا

رمزيا، داخل المؤسسات أو جسديا، أو ، نفسيا ببعضهم البعض األذىواألطر اإلدارية، بهدف إلحاق 
 الشرقية من المملكة المغربية. الجهة-بركاننيابة -الثانوي التأهيلي،  لكمية، بالسيالتعل

 ميذ:التال  -
 15ح بين او القروي، سنه يتر أو األنثى، الذي يقيم بالوسط الحضري أو إنه التلميذ المغربي الذكر 

 سنة، يتابع دراسته بالسلك الثانوي التأهيلي بالجهة الشرقية للمملكة المغربية، نيابة بركان. 18و
 األساتذة: -
على برامج الوزارة الوصية تنفيذ مناهج و  يسهر على في المؤسسة التربوية المغربية )ة(مدرس كل

 وفق توجيهاتها الخاصة بإقليم بركان الجهة الشرقية من المملكة المغربية.القطاع 
 اإلدارية: األطر -

بإقليم بركان الجهة الشرقية من المملكة  التربويةكل األطر المكلفة بالتسيير اإلداري للمؤسسة 
 عوان.العام واألالحارس تشمل هذه األطر المدير والناظر و و المغربية، 
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 ومواصفاتها. الدراسةعينة  (4
فئات، والجدول اآلتي  ة( مبحوثا، مقسمين إلى ثالث242ومن هذا المنطلق تتألف عينة البحث من )

 يوضح ذلك:
 ونسبتها المئوية الدراسة( يوضح عينة 1جدول رقم )

 أفراد العينة
 %النسبة المئوية  المجموع الذكور اإلناث طبيعة العينة والجنس
 73,15 177 83 94 التالميذ
 17,35 42 30 12 األساتذة

 09,50 23 17 6 األطر اإلدارية
 100 242 130 112 المجموع

مبحوثا،  242عدد أفراد العينة بلغ انطالقا من الجدول أعاله، والمتعلق بأفراد العينة، نالحظ أن 
من أفراد العينة، بينما عدد  73,15%مبحوثا بنسبة  177فئات، فعدد التالميذ وصل إلى  ةموزعة على ثالث

 . 09,50%مبحوثا بنسبة  23، في حين وصل عدد األطر اإلدارية 17,35%مبحوثا بنسبة 42بلغ  األساتذة
نة الدراسة اعتمدنا على الطريقة العشوائية الطبقية من أجل وتجدر اإلشارة أننا أثناء اختيارنا لعي

 تحديد وضبط هذه العينة. 

  
 

 البحث. أداة (5
وذلك بغية إخراجها بصورة علمية تحقق الهدف استمارة الدراسة، اتبعنا خطوات رئيسية لتصميم وبناء 

 المنشود والغاية المبتغاة منها، وهي على الشكل التالي:
تهدف هذه الدراسة إلى اإلحاطة بالموضوع ودراسته في شموليته،  االستمارة وأبعادها:أهداف  -

لين بذلك تحقيق أكبر نسبة من الموضوعية في رصدنا إلشكالية الدراسة، وبغية تحقيق ذلك، تم االعتماد او مح
ستبيان(، بهدف ضبط المتغيرات الشخصية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية لعينة االعلى أداة االستمارة )

 اإلناث
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من  البحث من جهة، ومعرفة األسباب المتحكمة في ظاهرة العنف بالوسط المدرسي بالمستوى الثانوي التأهيلي
 .جهة أخرى
األساتذة، التالميذ( شهر اإلدارية،  )األطرالعينة  على أفرادتم تطبيق االستمارة  تطبيق االستمارة: -

م، من أجل تفريغها ومعالجتها إحصائيا تمهيدا لتفسيرها، حيث قمنا 2013-م2014من الموسم الدراسي مارس
 استعادتها من طرف أفراد العينة. إلى أن تمبتوزيع االستمارة في المؤسسة، ومتابعتها 

 التجربة االستطالعية لالختبار: (6
على عينة استطالعية من التالميذ، واألساتذة واألطر اإلدارية  –تعديلها  بعد-تم تجريب االستمارة 

 بنيابة بركان، بغية معرفة:
 .مكامن القوة والضعف في االستمارة أي مدى صالحية االستمارة للتجريب 
 .إجراء التعديالت الضرورية 
 .رأي السادة األساتذة المحكمين 
 حدود أداة االستمارة: -

مدينة بركان داخل المؤسسة التعليمية وخارجها في  على معرفة أسباب العنف من تقتصر هذه الدراسة
هـ، وعليه، وانطالقا من 1435-م 2014مارس بالجهة الشرقية للمملكة المغربية، من الموسم الدراسي: شهر 

 لخصوصياتها.هذه الحدود، فإن أي توظيف لنتائج هذه الدراسة في هذا المجال، يقتضي األخذ بعين االعتبار 
 األساليب اإلحصائية المعتمدة. (7

 يمكن حصر األساليب اإلحصائية المعتمدة لمعالجة البيانات في هذه الدراسة فيما يلي:
 التوزيع التكراري: ويضم العناصر التالية: -
 .الدرجات )س( وهي عبارة عن النقط التي تم الحصول عليها من طرف أفراد العينة 
  )أفراد العينة الذين حصلوا على هذه الدرجات. يبين عددو التكرار)ت 

وباقي العناصر التي يتضمنها التوزيع التكراري هي عمليات حسابية تساعدنا على تحديد المتوسط 
 الحسابي، والنسب المئوية، ورسم المنحنيات لتوضح البيانات. 

 النسبة المئوية.  -
اإلحصائية، استخدمناها كإجراء إحصائي  النسب المئوية التي تمثل المستوى الوصفي من المعالجة

 وصفي يمكننا من مقارنة إجابات أفراد العينة.
م و رسم منحنيات: وهي تمثل البيانات التي حصلنا عليها من خالل تطبيقنا لالستمارة.  وهي رس -

 من مالحظة الفروق الموجودة بين أفراد العينة. تمكن
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 طار الميداني:: اإلثانيا
 عرض النتائج الخاصة بأسباب العنف داخل المؤسسة: .1

 النتائج المتعلقة بالتلميذ: .1.1
 العنف:و التلميذ  .1.1.1

 س: هل يوجد العنف في مؤسستك؟
 ( يوضح النتائج المتعلقة بالعنف داخل المؤسسة التعليمية ونسبتها المئوية2جدول رقم )

 
 الجنس

 ذكور إناث اإلجابات و النسب
ون إجابةدب ون إجابةدب نعم ال   نعم ال 
 عدد اإلجابات 71 11 1 83 10 1

 %النسبة المئوية  85.54 13.25 1.20 88.29 10.63 1.06

انطالقا من معطيات الجدول أعاله والمتعلق بوجود العنف داخل المؤسسات التعليمية نالحظ أن 
 10.63%الذكور ومن  13.25%بوجوده، ونفى ذلك  أقروا من االناث 88.29%من الذكور و %85.54

، والرسم البياني من االناث أي جواب 1.06%من الذكور و 1.20%من االناث، في الوقت الذي لم يبد 
 اآلتي يوضح ذلك:

 
 س: هل سبق لك أن تعرضت للعنف؟

 المئوية للعنف ونسبتهاالتالميذ ( يوضح النتائج المتعلقة تعرض 3جدول رقم )
  أفراد العينة

 الجنس
 و النسب  اإلجابات

 ذكور إناث
 نعم ال بدون إجابة نعم ال بدون إجابة

 عدد اإلجابات 41 42 00 46 46 2
 %النسبة المئوية  49.39 50.60 00 48.93 48.93 2.12

85,54 

13,25 1,2 0 

 بدون إجابة ال  نعم

 الذكور

Ventes
88,29 

10,63 1,06 0 

 بدون إجابة ال نعم

 اإلناث

 اإلناث
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من الذكور   %49.39تشير بيانات الجدول أعاله والمتعلق بتعرض التالميذ للعنف أن نسبة 
من   %48.93من الذكور و  %50.60للعنف بينما نفي ذلك  أقروا بتعرضهم من االناث %48.93و

 ، والرسم البياني اآلتي يوضح ذلك:أي رأيمنهن  %2.12تبد االناث، ولم 
 

  
 س: هل سبق لك أن مارست العنف؟

 المئوية التالميذ للعنف ونسبتها( يوضح النتائج المتعلقة بممارسة 4جدول رقم )
  أفراد العينة

 الجنس
 و النسب  اإلجابات

 ذكور إناث
 نعم ال بدون إجابة نعم ال بدون إجابة

 عدد اإلجابات 41 42 00 31 61 2
2,12 64,89 32,97 00 50,60 49,39 % 

 
من الذكور  48.71%يتبين من معطيات هذا الجدول والمتعلق بممارسة التالميذ للعنف أن نسبة 

من االناث ذلك،   64.28%من الذكور و 51.28%، بالمقابل نفي بممارسته أكدوا من االناث 33.33%و
 ، والرسم البياني اآلتي يوضح ذلك:من االناث عن الجواب 2.43%في الوقت الذي امتنعت فيه 

 

 
 أماكن العنف: 1.1.2
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 س: رتب األماكن التي يكثر فيها العنف: 
 1العنف ونسبتها المئوية( يعرض النتائج المتعلقة باألماكن التي يكثر فيها 5جدول رقم )

  أفراد العينة
 

 األماكن
 ذكور إناث

 النقطة % الرتبة النقطة % الرتبة
 داخل األقسام 93 15 3 102 15 3
 ساحة المؤسسة 93 15 3 170 25 2
 محيط المؤسسة 248 40 1 238 35 1
 أماكن أخرى 186 30 2 170 25 2

محيط من معطيات الجدول أعاله والمتعلق باألماكن التي يكثر فيها العنف أن الذكور صنفوا  نالحظ
ساحة  احتل كل منمنهم أماكن أخرى، فيما  30%اعتبر بينما 40%بنسبة لى و المؤسسة في المرتبة األ

األماكن  من االناث محيط المؤسسة من 35%ت.كما اعتبر 15%المؤسسة وداخل األقسام نفس المرتبة بنسبة 
لكل  25%النسبة  بنفس التي يكثر فيها العنف، متبوعا بساحة المؤسسة وأماكن أخرى في المرتبة الثانية

 ، والرسم المبياني التالي يوضح ذلك:15%منهما، وجاء داخل األقسام في المرتبة الرابعة بنسبة 
 

 
 

                                                           
1

 للتذكير: فقد اعتمدنا مبدأ الدرجات من أجل ترتيب األماكن التي يكثر فيها العنف. 

 نقط 4الرتبة األولى _______ 

 نقط 3الرتبة الثانية ________ 

 نقط 2لثة ________ الرتبة الثا

 نقطة 1الرتبة الرابعة ________ 
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 أشكال العنف: .1.1.2
 س: ما شكل أو نوع العنف الذي تالحظه في مؤسستك؟

  ( يعرض النتائج المتعلقة بأشكال العنف ونسبتها المئوية6جدول رقم )
 أفراد العينة

  ذكور إناث
 العدد الرتبة %النسبة المئوية  العدد الرتبة %النسبة المئوية  أنواع العنف

 الضرب 45 4 54,21 41 4 43,61
 السب والشتم 68 1 81,92 83 1 88,29
 التحرش 47 2 56,62 42 3 44,68
 تخريب ممتلكات المؤسسة 46 3 55,42 51 2 54,25
 أشكال أخرى 19 5 22,89 16 5 17,02

 
 88,29%و  التالميذمن  81,92%نالحظ من معطيات الجدول أعاله والمتعلق بأشكال العنف أن 

قر أفي حين  ،المؤسسات التعليمية أنواع العنف انتشارا داخل أكثر والشتم هوأن السب أقروا   التلميذاتمن 
بوجود  54,21%بتخريب الممتلكات و 55,42% نسبةبوجود التحرش و من التالميذ الذكور  %56,62

هو تخريب  العنف أنواع أن ثانياالناث  قربينما أ ،منهم بوجود أشكال أخرى من العنف 22.89%و الضرب
 43,61%نسبةوالضرب ب 44,61%نسبةب لتحرشمن المشاركات وا 54,25%نسبة ممتلكات المؤسسة ب

 ، والرسم المبياني التالي يوضح ذلك:17,02%نسبة وأشكال أخرى ب
 

 
 

                                                           
)يجب اإلشارة إلى اعتماد مبدأ التكرار في احتساب النسبة المئوية( 
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 أطراف العنف: .1.1.3
 .8إلى  1س: ما هي األفراد األكثر ممارسة للعنف؟ رتب هذه األنواع من 

 2( يوضح النتائج المتعلقة باألفراد الممارسين للعنف ونسبتها المئوية7جدول رقم )
  ذكور إناث 

 النقط الرتبة %النسبة المئوية  النقط الرتبة %النسبة المئوية  أطراف العنف
 تلميذ 533 1 21.27 556 1 20,53
 تلميذة 412 2 16.44 459 2 16,94
 األستاذ 355 3 14.17 442 3 16,32
 األستاذة 299 4 11.93 297 5 10,96
 المدير  261 6 10.41 241 6 8,89
 الناضر 206 7 8.22 216 7 7,97

 الحارس العام 272 5 10.85 309 4 11,41
 العون 167 8 6.66 188 8 6,94

 
أن التلميذ انطالقا من معطيات الجدول أعاله والمرتبط بأطراف العنف نالحظ أن الذكور يعتبرون 

يليها األستاذ بنسبة و  16.44%متبوعا بالتلميذة بنسبة  21.27%بنسبة  هو األكثر ممارسة للعنف
فيما جاء العون  8.22%والناظر 10.85%فالحارس العام بنسبة  11.93%ثم األستاذة بنسبة  %14.17

. أما بالنسبة لإلناث فقد اعتبرن أن التلميذ هو األكثر ممارسة للعنف 6.66%في ذيل القائمة بنسبة 
( %11,41( والحارس العام )%16,32واألستاذ)( %16,94ويليه على التوالي: التلميذة ) 20,53%بنسبة

، والرسم المبياني التالي (%6,94( والعون)%7,97( والناظر )%8,89( والمدير )%10,96األستاذة )و 
 يوضح ذلكـ:

                                                           
2
 لقد تم نهج مبدأ الدرجات في تجميع المعطيات حول األطراف الفاعلة في العنف وقد خصصت النقط على الشكل االتي: 

 نقط 8_______  1الرتبة 

 نقط 7_______ 2الرتبة 

 نقط 6_______  3الرتبة 

 نقط 5_______  4الرتبة 

 نقط 4_______  5الرتبة 

 نقط 3_______  6الرتبة 

 نقط 2_______  7الرتبة 

 نقط 1_______ 8الرتبة 
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 أسباب العنف لدى التالميذ: تمثالت .1.1.4

 :لتلميذ)ة(لبالنسبة  .1.1.4.1
 تربية وتنشئة اجتماعية غير سليمة 
 بالنقص وضعف الشخصية واالنفعاالت السلبية ضغوطات نفسية تتمثل في االحساس 
 مشاكل أسرية واجتماعية كالفقر والتهميش… 
  )الحط من الكرامة باإلهانة والسب والشتم واالستفزاز والتحرش والضرب...من طرف التلميذ)ة

 واألستاذ)ة( واالدارة.
  ر...هو ظهار الرجولة وحب التسلط والظإتأثيرات مرحلة المراهقة المتجلية في 
  المواد المدّرسة.أو ضعف الرغبة في الدراسة ومتابعتها والنفور من بعض المدرسين 
 عدم أو ب والمشاركة في القسم نتيجة لجملة من االعتبارات كعدم الفهم او نقص في التج

 سوء المعاملة وغياب التفاهم والتفهمأو احضار اللوازم واألدوات المدرسية 
 وعدم الخضوع لضوابطه عدم احترام قانون المؤسسة والقسم 
 .الغش في واجبات المراقبة المستمرة واالمتحانات 
 .)ضعف التحصيل الدراسي )النقط 
 ...تعاطي السجائر والمخدرات واألقراص المهلوسة 
 ن في إنجاز الواجبات والتمارين المدرسيةاو الكسل والته 
 .مشاكل التأخير والغياب والخروج المتكرر من القسم وما يترتب عنه 
 .التأثير السلبي لجماعة األقران 
 .اإلحساس بالغيرة 

 بالنسبة األستاذ)ة(: .1.1.4.2
 )...أسباب صحية ) السكري والضغط واإلحساس بالتعب 
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 نجاز الدروس... وعدم الوعي بالمسؤولية الملقاة عليه. تهاون  األستاذ في اإلعداد والشرح وا 
  هانته بالتهديد والسب والشتم...  والتطاولالشغب والفوضى واالكتظاظ  على األستاذ)ة( وا 
 تحرش التالميذ باألستاذات 
 .ضعف رغبة التلميذ في المشاركة والقيام بالواجبات 
 الطالق والتنقل )البعد عن أو  غياب االستقرار األسري لألستاذ)ة( كالعنف األسري والزوجي

 مقر العمل(.
 هانة التالميذ من طرف األساتذة  .احتقار وا 
 .ضغوطات نفسية وردود فعل انفعالية عنيفة 
 تتنافى مع  تالميذ كاستعمال الهاتف والهندام التيلدى ال ممارسات غير مسؤولة في القسم

 القانون الداخلي للمؤسسة.
  بآخرأو الخروج المتكرر من القسم بسبب 

 بالنسبة األطر اإلدارية: .1.1.4.3
  الجدارية وأعمال الشغب وتخريب ضعف االنضباط لدى التالميذ المتمثل في الكتابات

 الممتلكات وعدم احترام قانون المؤسسة...
 والغياب غير المبرر التأخر 
 ل على األطر وعدم القيام بالواجبات المدرسية او ضعف الرغبة في الدراسة والتط 
 .تفاقم مشاكل التالميذ واألساتذة وتراكمها وتجليها في ارتفاع عدد التقارير وااللتزامات 
 س المشاكل الشخصية واألسرية على الوسط المدرسي.انعكا 
 .كثرة المسؤوليات لدى األطر اإلدارية 

 :باألستاذالنتائج المتعلقة  .1.2
 العنف والمدرسة: .1.2.1

 ؟: هل يوجد العنف في مؤسستك1س
 ( يوضح النتائج المتعلقة بالعنف داخل المؤسسة التعليمية ونسبتها المئوية8جدول رقم )

 إناث ذكور الجنس
 بدون إجابة ال نعم بدون إجابة ال نعم اإلجابات

 0 1 11 1 1 28 عدد اإلجابات
 0 8,33 91,66 3,33 3,33 93,33 %النسبة المئوية 
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جل  لنا أنانطالقا من معطيات الجدول أعاله والمتعلقة بالعنف داخل المؤسسة التعليمية، يتبين   
، 93.33%األساتذة أقروا بوجود العنف داخل المؤسسات التعليمية، حيث وصلت نسبة األساتذة الذكور 

، وتحفظ بعدم وجود العنف من األساتذة )الذكور و اإلناث( 3,33%. بينما أقر لألستاذات 91.66%مقابل 
 ، والرسم المبياني التالي يوضح ذلك:عن اإلجابة %3,33

   
 والعنفاألستاذ)ة(  .1.2.2

 ؟هل سبق لك أن تعرضت للعنف:2س
 ( يوضح النتائج المتعلقة تعرض األساتذة للعنف  ونسبتها المئوية9جدول رقم )

 إناث ذكور الجنس
 بدون إجابة ال نعم بدون إجابة ال نعم اإلجابات

 00 2 10 00 5 25 عدد اإلجابات
 00 16,77 83,33 00 16,66 83,33 %النسبة المئوية 

 
من  83,33%يتضح من خالل معطيات الجدول أعاله، والمتعلق بتعرض األساتذة للعنف، أن 

للعنف. بينما  تعرضوامنهم لم يسبق لهم أن16,66%األساتذة الذكور أقروا بأنهم تعرضوا للعنف و
 يسبق لهن أن لم 16,77%للعنف داخل المؤسسة التعليمية، مقابل  ناألستاذات تعرض من%83,33

 والرسم المبياني التالي يوضح ذلك: ، لعنفل نيتعرض
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 ؟سبق لك أن مارست العنف هل :س
 المئوية للعنف ونسبتهااألساتذة  بممارسة( يوضح النتائج المتعلقة 10جدول رقم )

 إناث ذكور الجنس
 بدون إجابة ال نعم بدون إجابة ال نعم اإلجابات

 0 4 8 0 6 24 عدد اإلجابات
 0 33,33 66,66 0 20 80 %النسبة المئوية 

ةأقروا ستاذمن األ 80%بممارسة األساتذة للعنف، أن  ةتشير نتائج معطيات الجدول أعاله والمتعلق
 للعنف مقابل بممارستهنستاذات من األ66.66%بينما اعترفت . ذلك 20%في حين نفى، ممارستهم للعنف

 ، والرسم المبياني التالي يوضح ذلك:منهن ذلك 33.33%نفي

  
 

 أماكن العنف .1.2.3
 :: رتب األماكن التي يكثر فيها العنفس

 ( يعرض النتائج المتعلقة باألماكن التي يكثر فيها العنف ونسبتها المئوية11جدول رقم )
 الجنس
 األماكن 

 إناث ذكور
 %النسبة المئوية  الرتبة النقطة %النسبة المئوية  الرتبة النقطة

 26,31 2 40 27,68 2 80 داخل األقسام
 25 3 38 27,68 2 80 ساحة المؤسسة
 30,26 1 46 28,71 1 83 محيط المؤسسة

 18,42 4 28 15,91 3 46 أماكن أخرى
 

الجدول أعاله والمتعلق باألماكن التي يكثر فيها العنف، أن محيط المؤسسة  خالل يتبين من 
 من كل اإلناث. بينما احتل دعن 39.65%عند الذكور، مقابل  28.71%لى وذلك بنسبة و احتل الرتبة األ

لكل منهما، والمرتبة الرابعة ألماكن  27.68%ساحة المؤسسة وداخل األقسام الرتبة الثانية عند الذكور بنسبة 
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أما بالنسبة لإلناث جاء ترتيب أماكن العنف على الشكل التالي: محيط المؤسسة  .15,91%أخرى بنسبة 
والرسم ، (18.42%( وأماكن أخرى )25%( وساحة المؤسسة )26,31%( وداخل األقسام )%30,26)

 المبياني التالي يوضح ذلك:

 
 :المدرسي أشكال العنف .1.2.4

 نوع العنف الذي تالحظه في مؤسستك؟ أو : ما شكل س
 ( يعرض النتائج المتعلقة بأشكال العنف ونسبتها المئوية12جدول رقم )

 الجنس
 أنواع العنف

 إناث ذكور
 %النسبة المئوية  الرتبة العدد %النسبة المئوية  الرتبة العدد

 58,33 3 7 70 2 21 الضرب
 83,33 1 10 86,66 1 26 السب والشتم

 58,33 3 7 66,66 3 20 التحرش
 66,66 2 8 66,66 3 20 تخريب ممتلكات المؤسسة

 16,66 4 2 23,33 4 7 أشكال أخرى

 
ناث على أن السب والشتم هو األكثر من اإل 83،33%من األساتذة الذكور و  86،66%يتفق 

حضورا داخل المؤسسات. في حين تختلف هذه النسب حسب اختالف أنواع العنف لدى المشاركين. حيث 
منهم بحضور التحرش وتخريب ممتلكات  66،66%من األساتذة الذكور بوجود الضرب، و  70%يقر 

من االناث على تخريب  66،66%العنف. وتقر كال أخرى من شبوجود أ 23،33المؤسسة، ويعترف %
منهن على حضور الضرب والتحرش، و  53،33%ممتلكات المؤسسة كثاني نوع من أنواع العنف، وتتفق  

 ، والرسم المبياني التالي يوضح ذلك:منهن بوجود أشكال أخرى من العنف %16،66

27,68 27,68 28,71 

15,91 

26,31 25 

30,26 

18,42 

 أماكن أخرى محيط المؤسسة ساحة المؤسسة داخل المؤسسة

 أمــــــــاكن العنــف
 اإلناث الذكور
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 أطراف العنف: .1.2.5

 .8إلى  1: ما هي االفراد األكثر ممارسة للعنف؟ رتب هذه األنواع من س
 ( يوضح النتائج المتعلقة باألفراد الممارسين للعنف ونسبتها المئوية13جدول رقم )

 أفراد العينة ذكور إناث

 أطراف العنف النقطة % الرتبة النقطة % الرتبة

 التلميذ 205 18,63 1 73 22,72 1

 التلميذة 141 12,81 3 39 11,60 4

 األستاذ 162 14,72 2 54 16,07 2

 األستاذة 110 10,00 7 25 7,44 7

 المدير 133 12,09 5 41 12,20 3

 الناضر 114 10,36 6 39 11,60 4

 الحارس العام 141 12,81 4 32 9,52 6

 العون 94 8,54 8 33 9,82 5

 
 من خالل نتائج الجدول أعاله والمتعلق بأطراف العنف، أن جميع األساتذة يتضح

بأن التلميذ أكثر ممارسة للعنف مقارنة مع اآلخرين، وذلك بنسبة  أقروا واألستاذات
عند اإلناث. بينما احتل األستاذ الرتبة الثانية عند الذكور 22.72%عندالذكور، مقابل %18.63

كل من الحارس العام والتلميذة على  حين احتل عند اإلناث. في16.07%و 14.72 %وذلك بنسبة
، ونفس الرتبة حصل عليها المدير عند 12.81%الرتبة الثالثة عند األساتذة الذكور، وذلك بنسبة 

، 12.09%. وكانت الرتبة الرابعة للمدير عند الذكور، وذلك بنسبة 12.20%اإلناث، وذلك بنسبة 
ر على ظ. واحتل النا%11.60ر والتلميذة عند اإلناث وذلك بنسبة ظاوهذه الرتبة مشتركة مع الن
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. واحتلت 9.82%، واألعوان عند اإلناث بنسبة 10.36%ة عند الذكور وذلك بنسبة سالرتبة الخام
. 9.52%، والحارس العام عند اإلناث بنسبة 10.00%ذة الرتبة السادسة عند الذكور بنسبة تااألس

 ،7.44%، ولألستاذة عند اإلناث بنسبة 8.54%األخيرة كانت لألعوان عند الذكور بنسبة  والرتبة
   والرسم المبياني التالي يوضح ذلك:

 
 تمثالت أسباب العنف لدى األساتذة: .1.2.6

 النسبة للتلميذ)ة(:ب .1.2.6.1
  البرامج الدراسيةو طول المقررات 
 الهشة ) الفقر والعنف والتفكك األسري وتدني الدخل الشهري...( الظروف السوسيوقتصادية 
  التأطير بجانب المؤسسة المدرسيةو تخلي األسرة عن وظائفها في التربية 
 ثبات الذات عبر ممارسات و ر أمام اآلخرين هو حب الظ  سلوكات عنيفةو ا 
  مرد...التأو الثرثرة أو التعويض عن ذلك بأعمال الشغب  ومحاولةاالحساس بالنقص 
 تأثير المراهقة 
 ضغوطات نفسي 

 بالنسبة األستاذ)ة(:   .1.2.6.2
 عدم القدرة على ضبط القسم بطرق تربوية 
 االكتظاظ 
 نتيجة للتفاعل السلبي مع التالميذ 
  عدم االحترام من طرف التالميذو االحساس باإلهانة 
  أخرى نفسيةو أسباب مادية 
 عدم احترام القانون الداخلي للمؤسسة 
 أعمال الشغب 
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 )* الخريطة المدرسية )عتبة النجاح 
  إحضار األدوات المدرسية...أو عدم كتابة الدروس داخل القسم 
  غيرهاأو النكت أو تدني الوضع االعتباري لألستاذ في المجتمع من خالل اإلعالم 
  االمتحانات.و الغش في االختبارات 

 بالنسبة األطر اإلدارية: .1.2.6.3
  تفعيل الحياة المدرسية 
 نقص األطر اإلدارية في مقابل ارتفاع عدد التالميذ 
  ضعف االحترام للطاقم اإلداري 
  األمهاتأو اآلباء أو لياء األمور أو رقة الغياب دون إحضار و إرادة حصول التالميذ على 
 .عدم احترام التالميذ للنظام الداخلي للمؤسسة عبر جملة من الممارسات 

 اإلدارية: باألطرالنتائج الخاصة  .1.3
 األطر اإلدارية والعنف: .1.3.1

 س: هل يوجد العنف في مؤسستك:
 ( يوضح النتائج المتعلقة بالعنف داخل المؤسسة التعليمية ونسبتها المئوية14جدول رقم )

 إناث ذكور الجنس
 بدون إجابة ال نعم بدون إجابة ال نعم اإلجابات

 00 00 06 00 03 14 عدد اإلجابات
 00 00 100 00 17.647 82.35 %النسبة المئوية 

 
مؤسساتهن. في بوجود العنف أكدن ن االناث م 100%الجدول أعاله يتضح أن  معطيات من خالل

والرسم  ،وجود العنف وافن 17.65 %وجود العنف في مؤسساتهم مقابل ب واالذكور أقر ن م  82,35%حين أن
 المبياني التالي يوضح ذلك:
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 س: هل سبق لك أن تعرضت للعنف:

 ( يوضح النتائج المتعلقة تعرض االطر االدارية  للعنف  ونسبتها المئوية15جدول رقم )
 إناث ذكور الجنس
 بدون إجابة ال نعم بدون إجابة ال نعم اإلجابات

 00 03 03 00 07 10 عدد اإلجابات
 00 50 50 00 41.17 58.82 %النسبة المئوية 

. لذلكسبق لهن أن تعرضن م يل 50%مقابلللعنف،  نسبق لهن أن تعرض أنه ناثن اإلم 50%أقر
لم يسبق  41.08%مقابل  58.82%النصف بمعدل  تجاوزتأن نسبة الذكور الذين تعرضوا للعنف  في حين

 للعنف. لهم أن تعرضوا

   
 س: هل سبق لك أن مارست العنف:

 المئوية ونسبتهاللعنف ( يوضح النتائج المتعلقة بممارسة االطر االدارية 16جدول رقم )
 إناث ذكور الجنس
 بدون إجابة ال نعم بدون إجابة ال نعم اإلجابات

 00 04 02 00 06 11 عدد اإلجابات
 00 66.66 33,33 00 35.29 64.70 %النسبة المئوية 
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ناث. إذ بلغت نسبة باإل مقارنةنتائج أعاله أن نسبة الممارسين للعنف من الذكور مرتفعة التشير 

ي حين أن نسبة االناث لعنف. فل ممارستهم فوان 35.29 %مقابل  64.70 %الممارسين للعنف  الذكور
 العنف، لم يسبق لهن أن مارسوا 66.66%بينما 33.33%العنف استقرت في الثلث بنسبة  الذين مارسن

 والرسم المبياني التالي يوضح ذلك:
 

    
 أماكن العنف .1.3.2

 العنف:س: رتب األماكن التي يكثر فيها 
 ( يعرض النتائج المتعلقة باألماكن التي يكثر فيها العنف ونسبتها المئوية17جدول رقم )

 الجنس
 

 األماكن

 إناث ذكور
الرتب النقطة

 ة
النسبة المئوية  الرتبة النقطة %النسبة المئوية 

% 
 22,22 3 8 27,80 2 52 داخل األقسام

 33,33 1 12 27,27 3 51 ساحة المؤسسة
 30,55 2 11 28,34 1 53 المؤسسة محيط

 13,88 4 5 16,57 4 31 أماكن أخرى

 
ترتيب األماكن التي يكثر  واالناث فيالذكور  بين فاالجدول أعاله أن هناك اختالمعطيات يتبين من 

ليها محيط المؤسسة ي،  33,33% نسبةلى عند االناث بو فيها العنف. فقد سجلت ساحة المؤسسة المرتبة األ
وعادت المرتبة الرابعة ألماكن أخرى ب  22,22%المرتبة الثالثة ب في داخل األقسام  وجاء 30,55%ب 
ليها مباشرة وي 28,34%نسبة لى بو المؤسسة المرتبة األ محيط. أما فيما يخص الذكور، فقد احتل %13,88
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، في حين استقرت أماكن 27,27%وساحة المؤسسة في المرتبة الثالثة ب  ،27,8%بنسبة داخل األقسام 
 والرسم المبياني التالي يوضح ذلك: ،16,57%أخرى في المرتبة األخيرة ب 

 
 :المدرسي أشكال العنف .1.3.3

 الذي تالحظه في مؤسستك؟  نوع العنفأو س: ما شكل 
 ( يعرض النتائج المتعلقة بأشكال العنف ونسبتها المئوية18جدول رقم )

 الجنس
 أنواع العنف

 إناث ذكور
النسبة المئوية  الرتبة العدد %النسبة المئوية  الرتبة العدد

% 
 50 2 3 82.35 2 14 الضرب

 83.33 1 5 100 1 17 السب والشتم
 50 2 3 35.29 4 6 التحرش

 50 2 3 58.82 3 10 تخريب ممتلكات المؤسسة
 00 3 0 17.64 5 3 أشكال أخرى

 
أقوى أنواع العنف داخل المؤسسات. حيث هو كل من الذكور واإلناث على أن السب والشتم  يتفق

منهم  82.35%، في حين يقر في المؤسسات التعليميةالسب والشتم  وجود علىمن الذكور  100%ؤكدي
بالتحرش كنوع من  35.29%منهم على تخريب الممتلكات، ويعترف  58.82%يتفق و بحضور الضرب، 

منهم بوجود أنواع أخرى من العنف. في المقابل نجد أن  17.64% يؤكد، كما العنف المدرسيأنواع 
 50%، كما تقر حاضر بقوة في المؤسسات التعليميةقررن على أن السب والشتم أ من اإلناث %83.33

أخرى  واعتخريب الممتلكات، في حين تمتنع كل االناث عن اإلقرار بوجود أنو التحرش و منهن بوجود الضرب 
 والرسم المبياني التالي يوضح ذلك:، من العنف داخل المؤسسات

27,8 27,27 28,34 
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30,55 

13,88 

 أماكن أخرى محيط المؤسسة ساحة المؤسسة داخل األقسام

 أمــــــــاكن العنــف
 اإلناث الذكور
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 أطراف العنف: .1.3.4

 :8إلى  1من  األنواعهذه  ترتيب س: ما هي االفراد األكثر ممارسة للعنف؟
 ( يوضح النتائج المتعلقة باألفراد الممارسين للعنف ونسبتها المئوية19جدول رقم )

 الجنس ذكور إناث 
 العدد الرتبة %النسبة المئوية  العدد الرتبة %النسبة المئوية  أطراف العنف

 تلميذ 104 1 22.26 52 1 23.96
 تلميذة 61 3 13.06 29 4 13.36
 األستاذ 75 2 16.05 43 2 19.81
 األستاذة 50 5 10.70 31 3 14.28
 المدير  39 8 8.35 22 5 10.13
 الناضر 44 6 9.42 5 8 2.30
 الحارس العام 54 4 11.56 19 6 8.75
 العون 40 7 8.56 16 7 7.37

 
لى في ترتيب أطراف العنف عند كل و يتبين من خالل نتائج الجدول أعاله أن التلميذ احتل المرتبة األ

من الذكور واالناث. فقد أقر الذكور أن ترتيب أطراف العنف يأتي على الشكل االتي: احتل التلميذ المرتبة 
التلميذة في المرتبة الثالثة، والحارس العام في المرتبة الرابعة، و يليه األستاذ في المرتبة الثانية، و  لىو األ

المدير في المرتبة و واالستاذة في المرتبة الخامسة، والناظر في المرتبة السادسة، والعون في المرتبة السابعة، 
عن مثيله عند الذكور. فقد حافظ كثيرا نف تمثل االناث حول ترتيب أطراف الع لم يختلف كذلكو  األخيرة.

لى، يليه األستاذ في المرتبة الثانية، واالستاذة في المرتبة الثالثة، والتلميذة في المرتبة و التلميذ على المرتبة األ
 الناظرو الحارس العام في المرتبة السادسة، والعون في المرتبة السابعة، و الرابعة، والمدير في المرتبة الخامسة، 

 والرسم المبياني التالي يوضح ذلك:، األخيرةفي المرتبة 
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 تمثالت أسباب العنف لدى األطر اإلدارية: .1.3.5

 بالنسبة للتلميذ: .1.3.5.1
  .الوضعية االجتماعية الصعبة 
 .ضعف إسهام األسر في التربية 
 التحرر والذاتية. ور واالستعراض والنزعة نحهو مرحلة المراهقة وانعكاساتها في حب الظ 
 .ضعف المستوى التعليمي وتحصيل التالميذ 
 .التعاطي للمخدرات 
  التمسك ببعض العادات القبيحة والتمرد على القانون الداخلي للمؤسسة كارتداء القبعات

 ...)الكاسكيط( واستعمال األجهزة االلكترونية الذكية
 .التأخر في الدخول للفصول واالصرار على الخروج أثناء الدرس 
 .الغش أثناء االختبارات واالمتحانات 
 .التأثر السلبي بالثقافة والنموذج الغربي 
 .صعوبات في فهم بعض المواد الدراسية 

 بالنسبة لألستاذ )ة(: .1.3.5.2
 ر أمام األقرانهو مرحلة المراهقة والرغبة في الظ 
 .الشغب والضجيج واكتظاظ الفصول 
 تدني مستوى التحصيل الدراسي عند التالميذ 
 التمارين وكتابة الدروس وعدم احضار اللوازم الدراسية. عدم انجاز 
 .غياب الحوار وضعف التواصل 
 .نظرة التلميذ السلبية والدونية لألستاذة 
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 بالنسبة لألطر اإلدارية: .1.3.5.3
 قات االلتحاق بالفصول.أو تحدي التالميذ للقانون الداخلي للمؤسسة وعدم التزامهم ب 
 .تدني هيبة المؤسسة وتواجد غرباء بها 
 .عدم وجود أطر كافية والعدد الكبير للتالميذ 
 .التلفظ بالكالم الجارح والبذيء 
 اتف الذكية(.هو استعمال األجهزة االلكترونية )ال 

  اقتراحات التالميذ، واألساتذة واألطر اإلدارية للحد من العنف المدرسي .1.3.5
  شراك المتعلمات والمتعلمين في التعبئة له و تفعيل القانون الداخلي للمؤسسات التعليمية ا 

تكريس و التفاعالت بين الفاعلين داخل المؤسسة التعليمية و ضبط العالقات و والتحسيس بأهميته في تنظيم 
 ثقافة التعاقد؛
   أثناء تخريب  ماليةالتطبيق عقوبات صارمة في حق مرتكبي العنف،  كسداد الغرامات
 الممتلكات
 آثاره الكارثية على الجميع،و ورة العنف حمالت تحسيسية حول خط 
 نشر ثقافة التسامح واالحترام ونبذ العنف في الوسط المدرسي 
  القبول باالختالف وحقوق اإلنسانو النقاش و  الحوارو نشر ثقافة 
 ين.الكشف المبكر لألطفال المعنف 
 التفاهم بين الفاعلين في الوسط المدرسيو  الفهم والتفهم 
 خفيف من الظاهرةخلق أنشطة موازية للت 
  البيداغوجيا التي تحكمهاو إعادة النظر في كم الدروس المقررة 
  لجن تنظيميةو خلق شرطة التالميذ 
  نجاحهاو إشراك التالميذ في إنجاز األنشطة  ا 
  التربوي: اآلباء و التأكيد على الدور التكاملي لجميع األطراف الفاعلة في الشأن التعليمي

 الظاهرة؛ هذه اإلدارية، للحد منو التلميذات، واألطر التربوية و لياء أمور التالميذ وأو مهات األو 
  علم االجتماع...و علم النفس و المستمر في مجاالت التربية، و التأكيد على التكوين الذاتي 
  الكونية.قيم حقوق اإلنسان و  الوطنيةو التربية على القيم اإلسالمية 
  البيئة، والمسرح و حقوق اإلنسان، والصحة و ، والمواطنة ت)اإلنصاتفعيل النوادي التربوية

المكان إلنجاز و الغالف الزمني و الرياضة...( مع توفير الموارد المادية والبشرية المتخصصة و الكتاب و 
 ..(.األنشطة الموازية وتعزيزها بآليات للتحفيز)جوائز احتفال.
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  على المقاربة التربوية. السلطويةعدم ترجيح المقاربة 
 االعتبار للمدرسة في المجتمع عبر اإلعالم إعادة. 

 نتائج الدراسة: .2

ويمكن  النتائج،بناء على المعطيات النظرية والمنهجية والميدانية، توصلت الدراسة إلى مجموعة من 
 عرضها على الشكل التالي:

 التأكيد على وجود العنف بالمؤسسات التعليمية بأشكاله المختلفة. -
 واألستاذات هي األكثر تعرضا للعنف مقارنة مع فئات التالميذ واألطر اإلدارية.فئة األساتذة  -
فئة الذكور تالميذ وأساتذة وأطر إدارية هم األكثر ممارسة للعنف بأشكاله المختلفة مقارنة  -

 باإلناث في مختلف الفئات.
قارنة بالتالميذ األساتذة واألستاذات هم األكثر اعترافا بممارستهم للعنف بأشكاله المختلفة م -

ناثا.  واألطر اإلدارية ذكورا وا 
 محيط المؤسسة هو المكان الذي يكثر فيه العنف مقارنة باألقسام والساحة وأماكن أخرى. -
السب والشتم هو من أكثر أشكال العنف حضورا داخل المؤسسات التعليمية متبوعا بتخريب  -

 الممتلكات والضرب.
ألكثر اعترافا بوجود التحرش باعتباره شكال من أشكال الذكور من األساتذة والتالميذ هم ا -

 العنف من اإلناث بالمؤسسات التعليمية.
التالميذ واألساتذة الذكور هم األكثر ممارسة للعنف بأشكاله المختلفة، فالتلميذات واألستاذات  -

 اإلناث ثم الحارس العام.
مادي كالضرب وتخريب اختزال العنف المدرسي في طابعه اللفظي كالسب و الشتم أو ال -
 الممتلكات.
التأكيد على ضرورة تظافر الجهود لمواجهة ظاهرة العنف من خالل خلق مراكز اإلنصات و  -

 المرافقة السيكولوجية واألنشطة التربوية.
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 :الدراسةنتائج  تفسير وتأويل .3
العنف حول أفراد العينة  ان يتضح أن تمثالتمن خالل المعطيات السابقة الناتجة عن تطبيق االستبي

وأطراف  حجمحرفيا عن طبيعة  وشكل و ال تعبر تحمل دالالت  بالمملكة المغربية المدرسي في إقليم بركان
 .كما هو في الواقع وفضاءات ممارسته وأسباب هذا العنف

أغلب أفراد العينة المدروسة  في  داخل المؤسسة التعليمية يختزلهوأشكاله بالنسبة لتمثل معنى العنف 
الحال  أن العنف المدرسي  يتجلى و  تخريب الممتلكاتالمادي كالضرب و طابعه اللفظي كالسب و الشتم أو 

التي تحول دون أداء المؤسسة لوظائفها التربوية وغير المقبولة  و   في تلك الممارسات الصغيرة المتكررة
دون ’’ طبيعي’’ولعل تصورا للعنف المدرسي من هذا القبيل قد يجعل الفاعلين يمارسونه بشكل  والتنويرية
حصيلهم الدراسي و وخصوصا فئة المتعلمين والمتعلمات وت على الجميع وانعكاساته وتداعياته الوعي به

مفادها أن فئة التالميذ التي ’’ التمثل’’. وهذا ما يفسر الفكرة تكوينهم وبالتالي مستقبلهم ومستقبل المجتمع
الذكور هي الفئة األكثر ممارسة للعنف في الوسط المدرسي  مع اإلقرار بالدور الجزئي لباقي األطراف 

أنفسهم  التالميذ، و المثير لالنتباه هو اعتراف األخرى التي تشمل التلميذات و األطر التربوية  واإلدارية
 .بالسب والشتم والضرب و الممارسات التي يعاقب عليها القانونلكونه في تمثلهم يرتبط فقط  بممارسة العنف

يحضر منطق التبرير بقوة في تمثالت  التعليمية أما فيما يخص أسباب العنف داخل وخارج المؤسسة
لنفسية أفراد العينة المدروسة،  حيث يرجع كل فاعل العنف  إلى مجموعة من العوامل البيولوجية وا

نظرة تجعل من  لعلها ،عوامل خاصة بالمدرسة وأخرى تتصل بمحيطها ...الثقافيةو  واالجتماعية والسياسية
لتجاوز  لضمان السير العادي للمؤسسة التعليمية -أفراد العينة تمثالت حسب–ناجعة يومية  العنف وسيلة

وكل اآلليات التي  مقاربة التربويةلليجد حال له إال في العنف دون ترجيح  ، وكأن العنف الالخالفات الفردية
والتعامل  والحوار واالقناع وثقافة التعاقد كالتواصل أو الحد منها، حاالت العنف اجتثاتمن شأنها 

قادر على االختيار الحر ككائن مسؤول وفاعل، و  لذاته الفرد قصور تمثلنظرة تعبر عن هي الديمقراطي... و 
وبناء عالقات أفقية تؤطرها القوانين والقيم األخالقية النبيلة التي تجد جذورها في روح الدين اإلسالمي وأصالة 

 نساني في بعده الكوني. والفكر اإل والمعرفة العلم فيالمجتمع المغربي المتعدد الروافد الثقافية وامتداداتها 

يمكن أن يسهم في تغيير  ،وخارجها ، حول العنف داخل أسوار المدرسةالت الفاعلينإن تصحيح تمث
بأخرى مرغوب فيها، وبالتالي يمكن ضمان أداء المدرسة لوظائفها  المشينةو  مرغوب فيهاالالسلوكات غير 

نتاج اإلنسان المختلفة ح القادر على ممارسة التفكير النقدي الحر والمستقل والمسؤول، المتشبع بقيم التسام وا 
 والخوف والجبن األخالقي السذاجةو  الفكر السلبي بعيدا عن والمساواة والنزاهة والسلم والمواطنة والكونية،
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قادر على توجيه الوسلبية التلقي واالندفاع والعنف والذاتية المنغلقة اإلقصائية والسقوط في الهويات القاتلة، و 
قيم  الغير و العالم على أساسالحر و المسؤول تجاه ذاته و قرار اتخاذ الوالتحكم فيها و  وانفعاالته اندفاعاته

 واالختالف. الخير والحق والجمال

 : خالصات تركيبية وتوصيات .4

إن أهم خالصة يمكن أن نخرج بها في هذه الدراسة الميدانية هي أن للعنف المدرسي أسباب متعددة 
الرسمية وغير الرسمية ترفضه وتنبذه، وأشكال مختلفة باختالف أطرافه، لذلك نجد مجموعة من الجهات 

 باعتباره سلوكا غير تربوي، وغير مقبول من طرف جميع الفاعلين داخل المجتمع.

وفي هذا السياق أتت هذه الدراسة لتقصي أسباب العنف داخل المؤسسات التعليمية، وأشكاله وأطرافه 
ة أسباب العنف لدى التالميذ واألطر المتدخلة في إنتاجه. اعتمدنا على المنهج التجريبي من أجل معرف

التربوية واإلدارية، واإلجابة عن إشكالية الدراسة: ما هي أسباب العنف لدى التالميذ واألطر التربوية 
 واإلدارية؟

( فردا، موزعة على ثالث 242ومن أجل اإلجابة عن هذه األسئلة اعتمدنا على عينة مكونة من )
 رة من أجل تحقيق أهداف الدراسة.الستماافئات. كما استخدمنا أداة 

نا للدراسة الميدانية وجمع معطياتها وبياناتها تم تبويبها ومعالجتها إحصائيا للتأكد من وبعد إجرائ
 الفرضيات. وهذا التطبيق مكننا من الحصول على مجموعة من النتائج، يمكن عرضها على الشكل اآلتي:

 ركب وأبعاده وتمظهراته كثيرة التعقيد._ موضوع العنف في المدرسة ومحيطها، موضوع م

 _ العنف ظاهرة ناتجة عن جملة من األسباب من داخل المؤسسة وخارجها.

 _ وجود أطراف عديدة تمارس العنف داخل المؤسسات التعليمية.

 _ وجود أشكال عديدة من العنف داخل المؤسسات التعليمية.

 ن أسبابه._ التمثالت الشائعة حول العنف المدرسي تعد من بي

لقول أن المجتمع المغربي المنهجية والميدانية، يمكننا او  النظرية انطالقا من هذه الخالصات
يد وتزا العنفاألكبر من وجود ظاهرة  رعات العربية عامة والمؤسسات التعليمية خاصة هي المتضر والمجتم
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والسياسية والثقافية التي يشهدها، واتساع نتشارها وحدتها مع التطورات والتغيرات االجتماعية واالقتصادية ا
رقعة النمو الحضري، وامتزاج الثقافات الناجم عن وسائل االتصال والتكنولوجيات والعولمة واالنفتاح على 

 وأمام هذا الوضع نقدم التوصيات التالية: العالم

استثمار العمل على بظاهرة العنف المدرسي و تشجيع البحث العلمي والدراسات المهتمة  -
 نتائجها.
العمل على احتواء العنف المدرسي من خالل المزيد من الحمالت التحسيسية والتوعوية  التي  -

 تشمل كل أطراف العنف.
تفعيل وتأهيل وتكوين النوادي التربوية بالمؤسسة وخصوصا نادي اإلنصات والمرافقة  -

 السيكولوجية.
في المجال النفسي و االجتماعي تأسيس وتفعيل مراكز اإلنصات يشرف عليها متخصصون  -

 بكل المؤسسات التعليمية.
دعوة وسائل اإلعالم المختلفة  إلى التناول  اإليجابي لحاالت العنف المدرسي المسجلة  -

 تحسيسا وتوعية ال تحريضا وتشهيرا.
التنسيق والتعاون مع جميع الجهات والمؤسسات المهتمة بالعنف المدرسي والعمل معها لنبذ  -
 هرة.هذه الظا
الحد من ظاهرة االكتظاظ باعتبارها توفر بيئة وأجواء مناسبة لممارسة العنف بأشكاله  -
 المختلة.
 الدعوة إلى تكثيف التواجد األمني في محيط المؤسسات التعليمية. -
 تعزيز دور األسرة عن طريق دورات تكوينية لآلباء واألمهات حول التنشئة السوية لألبناء. -
 القوانين المناسبة بدقة.تصنيف مؤشرات العنف و  -
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