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 المقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

ادث عنف في الشارع كثيرا ما طرحت نفسها هذه القضية عالميا ووطنيا ومحليا بحيث نسمع عن حو

وفي التجمعات السكنية وحتى في المدارس التي هي مكان تربية وتنشئة وعلم وتعليم ، بل وحتى في 

المساجد التي هي بيوت هللا تعالى التي يجب فيها االحترام والتراحم والتقديس والتنزيه للمكان ولمن ولما 

سلوكا قد يصل إلى ازهاق الروح وانتهاك العرض كون رمزا أو لفظا أو حوادث العنفية قد تفيه . وهذه ال

 واباحة المال المحرمات عند هللا تعالى .

في هذه البقعة العامرة والمسجد الطاهر حين اختار . إحداث نشاط  ا الموضوعوقد أحسن من اختار هذ

منا هو احالل السلم والسالم ليكون الهدف منه و وحركية علمية ثم اختيار هذا الموضوع الحساس .

واألمن واألمان في ربوع بالدنا الحبيبة وسائر بالد االسالم بل وسائر بقاع العالم ونسأل هللا الجزاء 

 الحسن لكل من أحسن وهللا ولي ذلك والقادر عليه .

موضوع وكان نتقدم بالشكر الجزيل لمن دعانا لالسهام بما نستطيع في هذ الملتقى الكريم بهذا ال كما أننا

 اختيارنا لهذا العنوان بحكم الوظيفة والتخصص وهللا المستعان وعليه التكالن . 
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إلى تراجع القيم  إن العنف قضية مجتمعية أخالقية ترجع):  تاريخية أخالقية ةالعنف ظاهرة اجتماعي

االجتماعية ،و تتطلب لمواجهتها مشاركة جميع مؤسسات التنشئة االجتماعية كاألسرة ،المسجد ، 

المدرسة ، وخاصة وسائل اإلعالم بكل أشكالها المقروءة و السمعية و البصرية نظرا لما تمتلكه هذه 

من خصائص و إمكانيات تكنولوجية متنوعة تساعدها في التأثير على المجال المعرفي و  األخيرة

 .الوجداني و السلوكي للفرد

معقدة ذات أبعاد سياسية و اقتصادية ،  و اجتماعية ، عرفها  تعتبر ظاهرة العنف ظاهرة اجتماعية.... و

ديان و األعراف و القوانين المحلية و اإلنسان منذ القدم ، واتخذ ت أشكاال مختلفة ، وقد سعت كل األ

سجل وقد الدولية للقضاء عليها و معاقبة مرتكبيها من جهة واتخاذ كافة التدابير الالزمة للوقاية منها 

إذ الحظ ”مثال ذلك : تاريخ المجتمعات القديمة حوادث عنف بأشكال وصور مختلفة عما نعرفه اليوم،

ق.م  أعدموا جميع الذكور الذين  1184لوا على طروادة عام أن اإلغريق عندما استو  Baron بارون

” جنكيزخان” م اجتاح  13في القرن  . و تجاوزوا العاشرة ، و باعوا األطفال و النساء في سوق النخاسة

وصار ماء دجلة  قد فاق المليونين ، ـــ وكان عدد القتلى في بغدادأسيا و أوروبا و أباد الماليين البشر

 11أما هتلر فأباد أثناء الحرب العالمية الثانية  ر دما وأسود من حبر الكتب الملقاة فيهما ـــ والفرات أحم

عشر مليونا  من األبرياء، و يعتبر الشرق  األوسط ، شمال ايرلندا من المناطق التي يكثر فيها العنف 

ين يرتكبون أعمال بشكل ملحوظ ،و تعتبر الحروب من أعمال العنف الجماهيري، كذلك المسجونين الذ

قد اختلفت أشكال العنف في العصور القديمة كما اختلفت العوامل المسببة له وتأثيراته ( والعنف و القتل.

النفسية واإلجتماعية واإلقتصادية على الفرد والمجتمع وقد تتسبب هذه الظاهرة في خسائر بشرية ومادية 

أن ماركس كانت له رؤية مختلفة لهذه الظاهرة  إال. معتبرة عبر التاريخ  وانهارت حضارات بسببها 

دورا ثانويا ،فليس العنف ما يقود   هيعتبركان مدركا لدور العنف في التاريخ لكنه كان “فبالرغم من أنه 

كما أن ظهور المجتمع الجديد سبقه  بل التناقضات داخل ذلك المجتمع ، المجتمع القديم إلى الزوال ،

سبب به ذلك اإلندالع ،وهو ما شبهه ماركس بآالم الوالدة دون أن تكون الوالدة دون أن يت اندالع العنف ،

و في عصرنا الحالي غالبا ما تكون الظروف اإلجتماعية واإلقتصادية السبب الرئيسي الذي  ناتجة عنها(.

 . يدفع  إلى العنف

  بينها تعريفونجد للعنف مدلوالت واسعة في التراث النظري ، من : مدلوالت العنف ومصادره 

OMSعلى أنه تهديد أو استعمال عمدي للقوة الجسمية أو السلطة ضد نفسه ،ضد ” حيث تعتبر العنف

اآلخرين أو ضد جماعة أو طائفة تتسبب في صدمة نفسية ،موت ،مشاكل نفسية ، ضعف النمو أو 

 (حرمان.

ؤدي إلى  الموت وعنف ومن خالل السجالت القضائية والبحوث المتعلقة بالعنف نجد أن هناك عنف ي

مليون شخص توفي بسب العنف  1.6هناك  2000في سنة  OMS أخر ال يؤدي إلى الموت،وحسب

وتكون معظمها في الدول  310000حالة انتحار، حرب  815000حالة قتل،  520000يتعلق األمر 

لتي تنتج عنه مما وتدل هذه اإلحصائيات على حجم الخسائر ا . % في الدول المتقدمة10النامية وأقل من 

يستدعي ذلك تضافر جهود الجميع لمواجهته والحد من انتشاره،ألن ديمومة األمن واالستقرار حتمية ال 

مفر منها لتنمية المجتمع وتطويره وغيابه يؤدي إلى اختالل العالقات االجتماعية وحدوث الفوضى ،مما 

   يقلل من مرد ودية الفرد في جميع المجاالت
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اجده في المجتمع، يكون في صراع و تفاعل مع اآلخرين، و غالبا ما ينتج عنه عنف سواء واإلنسان بتو

 .كان لفظيا أو جسديا أو رمزيا، كأسلوب للتعبير في ظل غياب أسلوب الحوار

وغالبا ما تلعب التنشئة االجتماعية دورا كبيرا في ترسيخ فكرة العنف في أذهان  األطفال ، فشتم األب 

ا أمام أطفالها ،أو استعماله كأسلوب للتربية يشكل بداية العنف ،كما أن الثقافة السائدة زوجته أو ضربه

أحيانا تعتبر العنف كأسلوب مشروع لتأديب األبناء والتعامل مع الزوجات ،ومن هذا المنطلق ،تبدأ فكرة 

اليومي الذي  استعمال العنف كأسلوب للتعامل مع اآلخرين بدال من الحوار،إنها صورة من صور العنف

يتعلمه الطفل في بيته ليمارسه في الشارع مع أصدقائه أو في المدرسة ،فالطفل يتعلم العنف كوسيلة 

للتعامل مع اآلخرين ،ألنه لم يتعلم أو لم يشاهد والديه يمارس الحوار معه  و غالبا ما تكون نهاية هذا 

 ..ات كالمية أو من أجل مبلغ بسيطالعنف ارتكاب أبشع جريمة في العالم و هي القتل بسبب مناوش

  :  واالعالم  القيمودورالعنف في الجزائرأسباب 

قد  تزايدت نسبة العنف في الجزائر بشكل ملحوظ يدعو للقلق، مس جميع  الشرائح االجتماعية ، و 

لنمو تعددت أسبابه كما تعددت نتائجه فتعقد الحياة العصرية ، ازدياد نسبة الفقر ، البطالة، ارتفاع ا

ــ عدم االلتزام بمبادئ الديمغرافي ، انتشار األمية و األحياء القصديرية في المدن بسبب النزوح الريفي ، 

كلها ساهمت   بشكل أو بأخر بنشر االسالم وانعدام التربية االسالمية في المجتمع والمدرسة واألسرة ـــ 

 تنشئته كيف يحل مشاكله بعقله .العنف و أضحت وسيلة الفرد لحل مشاكله ألنه لم يتعلم منذ 

 ومن أسباب العنف في الجزائر وفي المدرسة الجزائرية بالذات :  ــ

ربية االسالمية التي كانت سائدة ، من احترام البعد عن الدين وعن القيم وعن األعراف االجتماعية الع01

 ئة من الناس .اهل التدين ألنفسهم وللعلماء والصالحين وكذلك احتقار المجتمع لهاته الف

ابتعاد المنظومة التربوية التعليمية عن الدين االسالمي ، بحيث قلصت االهتمام بالتربية االسالمية  02

 والخلقية بل حذرت منها واتهمتها بكل األوصاف القبيحة ونظر إليها على انها مصدر لالرهاب .

العربية  وحذفت شعبة الشريعة  قلص النصاب الزمني لمادة التربية االسالمية والتاريخ واللغة 03

 االسالمية من التعليم الثانوي .

زاحمت المدرسة العمومية المدارس القرآنية والمساجد في المساحة الزمنية بحيث تستغرق كل  04

بمزاحمة المدرسة العمومية للمدرسة القرآنية وللمسجد  2015النهار . وهاهو األمر الصادر هذا العام 

 مكانية بحيث ستصبح المساجد قاعات للمدرسة في مستوى التربية التحضيرية .حتى في المساحة ال

ئمة ، معلمي قرآن ....( بعدم فتح المناصب وعدم التوظيف ،. أعدم فسح المجال للعمالة المسجدية ) 05

 وعدم تكوينهم تكوينيا جيدا . وعدم إحساس هاته العمالة بالمسؤولية وبالخطر المحدق بالمجتمع .

ادة على ما أشيع مؤخرا من مشاريع هادمة تماما للبنية األساسية للهوية الوطنية وللمجتمع تمس زي 06

 ــ التربية الدينية واللغة العربية وترفع من شأن الفرنسية .....

و المالحظ لظاهرة العنف في الجزائر، يستنتج أنها ال تخرج عن كونها أزمة قيم ، فهي  بالدرجة األولى 

القيم المتعلقة بطريقة معاملة اإلنسان لآلخرين كالتسامح ، الصبر  ــ وتغييبــ عة عن غياب سلوكيات ناب

 “،احترام  اآلخرين ، التعاون ،النظام ،العمل ، وغيرها من القيم المطلوب توفرها عند الفرد 
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جهه  تجاه فالقيم تلعب دورا كبيرا في تشكيل الكيان النفسي للفرد وتزويده باإلحساس بالغرض منه وتو

  : هذا الغرض على النحو التالي

  . فالقيم تهيئ األساس للعمل الفردي والجماعي الموحد-1

  . تتخذ كأساس للحكم على سلوك اآلخرين-2

  .وتمكن الفرد من معرفة ما يتوقعه اآلخرين وما هي ردود الفعل-3

 ( . توجه لديه إحساسا بالصواب و الخطأ-4

ها في المجتمع نستعمل وسائل اإلعالم بكل أشكالها المقروءة والمسموعة ولتدعيم هذه القيم وتثبيت

والبصرية بالرغم من أنها تعتبر من العوامل المسببة النتشار العنف نتيجة مشاهدة أفالم العنف أو رسوم 

 العنف في التلفزيون”متحركة مليئة بمشاهد العنف ،أو اإلطالع الدائم والمستمر أللعاب عبر االنترنت و

هذه الصور مليئة وجدانيا ومعرفيا …أو السينما عبارة عن منتوج إعالمي يخلق صورة عن عالم عنيف 

بالقيم والمعايير، في أغلب األحيان يمكن أن تكون مصدرا لمعايير السلوك ألنه ينظر إليها على أنها 

المراهقين واألطفال  . ويكون تأثيرها بشكل أكبر على …مقبولة اجتماعيا ويشترك فيها أغلبية الجمهور

الذين يفتقدون فيه للمعلومات والخبرة .بالمقابل يمكن أن يكون لوسائل اإلعالم دورا عظيما في مواجهة 

من خالل تثبيت القيم اإلجتماعية وتدعيمها وتوعية  العنف بكل أشكاله )اللفظي ،الجسدي ،الرمزي(

  ل مع اآلخرين في حل مشاكله .األفراد باللجوء إلى استخدام الحوار والعقل عند التعام

 ، المجتمع وأحدثت تغييرات بنائية ووظيفية في.ارتبطت وسائل اإلعالم منذ ظهورها بحياة األفراد 

وازدادت أهميتها بزيادة قدرتها على المساهمة مع وسائل التنشئة اإلجتماعية األخرى في معالجة 

تزويد “عرفة في المجتمع، وتعّرف على أنها مشكالت اجتماعية واقتصادية وسياسية ونشر الوعي والم

الناس بالمعلومات الصحيحة والحقائق الثابتة واألخبار الصادقة عن طريق إذاعتها أو نشرها بشتى 

  (”.وسائل نشر المعلومات المعروفة

وتؤدي وسائل اإلعالم وظائف عديدة في المجتمع واختلف العلماء في تحديد هذه الوظائف، فقد حدد 

” شرام“ثالثة وظائف منها : مراقبة البيئة، الترابط، نقل التراث االجتماعي، في حين حددها ” لالزوي“

بالنسبة للفرد في اإلعالم، التعليم، الترفيه. أما بالنسبة للمجتمع فهي فهم ما يحيط من ظواهر وأحداث، 

الحصول على معلومات تعلم مهارات جديدة، االستمتاع واالسترخاء، الهروب من المشاكل اليومية، أو 

 (”. جديدة تساعد على اتخاذ القرارات

حيث يتفق علماء االجتماع و اإلتصال على أن أي تغير “فاإلعالم يقوم بدور كبير في تثبيت القيم 

اجتماعي مقصود في المجتمع البد أن يصل إلى الناس عبر وسائل اإلعالم وأنه ال يمكن أن يتم أي تغير 

 . استخدام هذه الوسائلفي المجتمع بمعزل عن 

في إطار نظرية التعليم اإلجتماعي أن األطفال يميلون إلى تقليد األنماط  BANDURAبت ثفقد أ“

السلوكية التي يشاهدونها في التلفزيون ،أما جربنر فيؤكد في نظرية الغرس الثقافي على التعرض 

ن وعلى المدى البعيد تؤدي إلى التراكمي للمضامين حيث يوضح كيف أن المشاهدة المنتظمة للتلفزيو

إدراك الواقع الذي نعيشه بشكل معين لدى األطفال ،ولذلك يؤكد أن أهم المخاطر الحقيقية التي يخلفها 

 (العنف التلفزيوني إحساس المشاهد بأن العالم الذي نعيش فيه عالم خطير وغير أمن .
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م في نشر العنف و كانت من أبرز هذه كما تم إجراء العديد من الدراسات لمعرف تأثير وسائل األعال

التي تناولت مجموعة  من األطفال  الجائعين من ذكور و إناث ، و من نزالء ” الدراسات تلك الدراسة 

طفال جائعا من الذكور و اإلناث . و قد أعرب  368مؤسسات إصالحية متعددة و قد تناولت هذه الدراسة 

% من الجائعين الذكور أن السينما أثارت رغبتهم  49ما أعرب % منهم عن تأثير المباشر للسينما  ك 10

و  .% منهم تعلموا بعض أساليب السرقة التي تعرضها أفالم السينما28لحمل السالح  ناري قاتل و أن 

% منهم 45% منهم تعلموا كيفية اإلفالت من القبض عليهم ، و التخلص من عقاب القانون ، و أن 20أن 

و الجريمة الطريق السريع إلى الثراء العاجل  كما تصوره السينما لهم ، و أن  و جدوا في االنحراف

% منهم تعلموا القسوة و العنف عن طريق تقليد بعض المجرمين في أسلوب معيشتهم الذي أظهرته 26

وتعتبر فئة المراهقين واألطفال من األكثر الفئات تأثيرا بما  .(السينما لهم من خالل أفالم العنف 

هدونه في وسائل اإلعالم ألنها تفقد المعلومات والخبرة الكافية، كما تميل إلى التقليد ألبطال الفيلم أو يشا

 .رسوم المتحركة وقد تسبب ذلك في كثير من األحيان في ارتكاب جرائم

ونجد أيضا من أشهر الدراسات  التي تؤكد على الصلة القوية بين زيادة العنف ووسائل األعالم دراسة 

بجامعة إلينوي بشيكاغو ، إذ بدأو هذه الدراسة   (Eron) ” أيرون و آخرون” يلة األجل قام بها طو

، على أطفال الفصل الثالث في مدينة  صغيرة بوادي هدسون  بوالية  نيويورك و بلغ عدد 1960

وكية طفال ) ذكور و إناث ( و قام هؤالء الباحثون بفحص عدد كبير من الخصائص السل  875األطفال 

وتبين  . بائهم و عن البيئة المنزلية التي جاءوا منهاآو الشخصية لألطفال ، كما قاموا بجمع بيانات عن 

أن األطفال الذين فضلوا برامج العنف التليفزيونية في سن الثامنة، كانوا ضمن مجموعة األطفال األكثر 

قاء بمجموعة من العينة األصلية و استطاع الباحثون االلت تسنوا 10و بعد حوالي  .عنفا في المدرسة

طفال لمعرفة العالقة بين ظروف التعلم و سلوك األطفال و هم في سن الثامنة بالمقارنة  427عددها 

فكانت النتائج أن األطفال الذين اعتبروا عدوانيين في سن  18سنوات و هم في سن  10بسلوكهم بعد 

ل على ثبات السلوك العدواني ، فهذا باإلضافة إلى أن مما يد 18الثامنة  أصبحوا عدوانيين و هم في سن 

األطفال الذين اعتبروا عدوانيين في سن الثامنة  كان لهم سوابق جنائية بحوالي ثالثة أضعاف األطفال 

  . الذين اعتبروا مسالمين

من بين الذين  400في دراسة الحقة تتبعيه للدراسة السابقة على عدد ”إيرون و آخرون“و قد ذكر 

أجري عليهم البحث السابق و الذين أصبحوا في سن الثالثين تقريبا ، فأسفرت نتائج هذه الدراسة 

 ”.باستمرار سلوكهم العدواني و مخالفة القوانين بل أصبحوا أكثر قسوة مع زوجاتهم و أطفالهم

لعنيفة و السلوك رغم أن معظم هذه الدراسات تؤكد على العالقة القائمة بين مشاهد البرامج التليفزيونية ا

العدواني لألطفال و الكبار على حد السواء ،اإل أنه ال يمكن اعتبار وسائل اإلعالم وحدها مصدرا للعنف 

باعتبار هذه األخيرة عرفها اإلنسان منذ القدم ،وهي موجودة في كل األماكن الحضرية وحتى الريفية 

الذي يعتبر التناقضات الموجودة في ” ماركس“التي تفتقد لوجود وسائل اإلعالم وهذا مايؤكد رأي 

المجتمع تلعب دورا كبيرا في زيادة مظاهر العنف ،وفي الجزائر مثال هناك تزايد ملحوظ في  نسبة 

العنف بسب المشكالت اإلقتصادية و اإلجتماعية  إلى جانب تراجع بعض القيم والعادات دون أن يالزم 

اإلعالم و مواجهة العنف في الجزائر    أ. بن يحي   عن وبتصرف :(  ذلك تكريس قيم جديدة ومحددة.

 سهام  جامعة جيجل / الجزائر
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 :احصاءات عن العنف وأسبابه 

لقد عرف المجتمع الجزائري عدة تغيرات وتحوالت اجتماعية خاصة خالل ربع القرن الماضي على )

 .ها و مراحلها التعليميةجميع المؤسسات االجتماعية منها المؤسسة التعليمية والتربوية بكل أطوار

فلقد عرف عدد األطفال المتمدرسين ارتفاعا مستمرا ، و يمكن قياس حدة االزدحام الديمغرافي على 

قطاع التعليم باألعداد الهائلة المسجلة في كل سنة ، كذلك بنسبة التمدرس و كذا بعدد السكان في الفئات 

، 1966سنة في أول  تعداد للجزائر سنة  19 – 5الصغرى حيث بلغت نسبة األشخاص في الفئة العمرية 

% سنة  40( ووصلت إلى حوالي 1) 1987سنة  38,4و % 39,4، %1977و في تعداد   %37,5

 1987سنة حيث بلغت سنة  14 – 6. وفي مقابل ذلك ارتفعت نسبة التمدرس عند فئة سن   2001

% عند 92%، منه حوالي 89. 1995%عند اإلناث(. و في سنة  72% عند الذكور و %88 ) 80

  % عند اإلناث 86الذكور و

و بالرغم من النتائج األخيرة التي تبين تناقص بسيط في نمو السكان بالجزائر، فإن الضغط الديمغرافي 

سيواصل تحت وقع القدرة على اإلنجاب المتعلقة بدرجات تشكل السن في المجتمع الجزائري، ففي سنة 

% و أن تعداد الذين 27تلميذ أي بارتفاع سنوي متوسط قدره  814 000 التحق بالمدرسة حوالي 2005

% سنة 26% من مجموع السكان مقابل 30مليون نسمة، أي  10,5سيدخلون إلى المدرسة سيتطور إلى 

 300 000، و سترتفع نسبة الرسوب المدرسي و انخفاض نسبة النجاح في البكالوريا أي حوالي 1993

  مة التربوية كل عام.شاب سيطردون من المنظو

مليون نسمة مع حلول  15سنة ستصل إلى  19 – 0و حسب التقديرات دائما فإن الفئة السكانية ما بين 

 14 – 6بينما فئة السكان المتمدرسين  1975أي مساوية بالتقريب لعدد سكان الجزائر في  2020عام 

من مجموع  15,6إلى % 24,5% حيث ستنتقل من 2020إلى  1990نقطة ما بين  8,9سنة ستنخفض بـ

  السكان. 

فالمنظومة التربوية تواجه صعوبات جمة المتصاص هذا العدد الهائل من األطفال و توضح ذلك نسبة 

من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن  13,9الرسوب المدرسي في مرحلة التعليم األساسي و المقدرة بـ%

تلميذ في القسم الواحد بالمرحلة  35قسام بمعدل نوعية التعليم قد تتعرض إلى تأثيرات كاكتظاظ األ

 20سبة التي قبلتها الجهات الوصية في االقسام بأنها هي المعدل المقبول وهو من ، ــ وهي الناألساسية

 تلميذ في القسم ــ  35إلى 

رسخت و قد يرجع هذا االرتفاع في عدد التالميذ باألقسام كذلك إلى تطبيق سياسة تعميم التعليم، التي 

 – 6مجانية التعليم و إلزاميته على جميع األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين  1976ابتداء من سنة 

لهذا ارتفع عدد المتمدرسين بشكل معتبر في الفترة الممتدة   سنة ــ  16إلى  6ــ والحق أنها من  سنة 14

لتعليم األساسي في الطورين و خالل هذه الفترة تضاعف عدد المتمدرسين في ا  1987 – 1966بين 

مليون تلميذ في حين تضاعف  5,3مليون إلى  1,6مرة و عدد التالميذ انتقل من  33األول و الثاني بـ

  مرة فقط.  1,9العدد اإلجمالي للسكان بـ

 مرة 40مرة و التعليم الثانوي بـ 13كما ارتفع عدد تالميذ الطور الثالث من التعليم األساسي 

من التعليم األساسي إلى غاية التعليم  1997المدرسي فلقد بلغت نسبة المتسربين سنة  أما عن التسرب

تلميذ التحق بالسنة األولى أساسي لم  يصل منهم إلى الطور  100% يعني ذلك أنه من بين 95العالي 
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ذ تلمي 40%    و 13تلميذ بمعدل تسرب في هذا المستوى قدره  87الثالث/السنة السابعة أساسي سوى 

منهم فقط  9%   و %60انتقلوا إلى التعليم الثانوي/السنة األولى ثانوي بمعدل تسرب إجمالي قدره 

طالب  5ثم أن  90نجحوا في شهادة البكالوريا، ويزاولون الدراسات العليا بمعدل تسرب إجمالي قدره %

 % من عدد المتسربين.95فقط يحصلون على شهادة التعليم العالي، أي ما يعادل 

إن بقاء نسبة الرسوب المدرسي و األمية مرتفعة يؤثر على عملية التنمية و على قدرة األفراد في  

االستفادة من المعرفة في تحسين أوضاعهم و أوضاع أسرتهم.  هذا رغم االستثمارات المالية الضخمة 

السكان في فئة التي تخصصها الدولة لقطاع التربية التي لم تفي بالغرض المطلوب نتيجة ارتفاع عدد 

التمدرس. فالنتائج تبقى أقل من األهداف المنشودة بسبب سوء الظروف االجتماعية واالقتصادية و كذا 

المعيشية بصفة عامة للطفل المتمدرس، فهو في الغالب قادم من عائلة كبيرة العدد تعيش تحت وقع الفقر 

. أما في المدرسة فإنه ال يمثل شيئا في مسكن ضيق مما ينعكس على مقدار استيعابه و نجاحه المدرسي

بصفته فردا غارقا في قسم مكتظ بالتالميذ يلقن من طرف معلم ناقص التكوين، مرهق بثقل البرنامج و 

كثرة أعداد التالميذ، و في الشارع الذي يقضي مجمل حاجياته الغير مدرسية يعيد أخذه إليه بعد انتهاء 

، دون أي تأهيل فيذهب حينئذ ليلتحق سنة ــ  16إلى  6بل  ــ  . سنة 14 – 6الطور األساسي اإلجباري 

 .شاب مبعدين كل سنة من المدرسة 300 000بـ

هكذا نالحظ أنه رغم االستثمارات الديموغرافية الضخمة في مجال التربية تبقى ناقصة الستقبال الكم 

ل و لعل خير دليل على ذلك هو الهائل من المتمدرسين، و نشير هنا أن الجزائر كانت متفطنة لهذا المشك

أن أول قطاع شعر مسؤولوه بضغط المواليد الجدد هو قطاع التربية و التعليم حيث صرح وزير التعليم 

يجب أن نحارب هذا المعدل المتزايد عن طريق ”… قائال :  1966بمناسبة الدخول المدرسي لسنة 

هذا في رأيه المؤدلج اشتراكيا ــ .“…ون حلتنظيم النسل و إال فإن مشكلة تعليم الجزائريين ستظل بد

ورأسماليا وإن شئت قل الشيوراسمالي الفرنكفولي  الذي يرى أن سبب المشاكل دائما هو الطرف 

 ـــ المحكوم وليس سياسة أو توجه الطرف الحاكم 

كات ومن كل ما جاء من مشاكل متعلقة بالكم الديمغرافي وغيرها ، تولدت في المدرسة الجزائرية سلو

 .غريبة مؤخرا امتازت بالعنف

ولقد ارتبط مفهوم العنف ضد التلميذ عموما بالتحوالت التي طرأت على مفهوم التنمية بعد أن كانت 

التنمية بداية محصورة بالنمو االقتصادي وذلك قبل أن ينظر إليها الحقا انطالقا من رؤية أقل اقتصادوية 

التنمية البشرية ثم مقولة التنمية المستدامة التي وفقت أو من خالل مقولة  1995بدأت تتشكل منذ عام 

جمعت بين اعتبارات زيادة اإلنتاج واإلنتاجية وتحقيق العدالة والتمكين االجتماعي من جهة وبين توسع 

 .خبرات الناس ومشاركتهم في مسيرة التنمية وتأمين استدامة العمل اإلنمائي من جهة أخرى

يجب أن ــ بل ه من وراء التعليم هو تنمية القدرات الفكرية واالجتماعية للتلميذ وكما نعلم فالذي يسعى إلي

وا فعاال في مجتمعه، فكان عضالتلميذ حتى يصبح القدرات القيمية واألخالقية أوال ــ نسعى إلى تنمية 

 المبتغى في جو من األخذ والعطاء، هذاالهدف األساسي لفتح المؤسسات التربوية هو الوصول إلى 

والتنافس والنقاش حتى تصل كل األسرة التعليمية إلنتاج الفرد الصالح في المستقبل لكن ما نالحظه في 

اآلونة األخيرة هذه هو استفحال ظاهرة العنف المدرسي في مؤسستنا التربوية سواء بين التالميذ أنفسهم 

 . الخ….،نظارأو بين التالميذ والقائمين عليها من أساتذة ،مراقبين 
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 السابق في عليه العنف ممارسة بمدى الطالب جنس عالقة -1- رقم جدول

 التعرض مدى نعم ال المجموع

 ك % ك % ك % الجنس

 الذكور 26 81.25 6 18.75 32 100

 اإلناث 62 70.45 26 29.54 88 100

 المجموع 88 73.33 32 26.67 120 100

 أنواع من نوع أي ممارسة على باألغلبية التأكيد نحو يتجه العام اتجاهه أن نالحظ أعاله الجدول من

 نفو بالمئة26.67  مقابل بالمئة 73.33بنسبة الدراسية حياتهم في واحدة مرة ولو الطلبة على العنف

 .ذلك

 بنسبة اإلناث عند عنه للعنف تعرضا أكثر الذكور وجدنا اإلجابة بهذه الطالب جنس ربطنا وعند

 في ثم عليهم الممارس العنف أغلب أن وجدنا أننا إال.اإلناث عند مئةبال 70.45 مقابل بالمئة 81.25

 بين من صرح حيث افتراضنا ثم كما الثانوي األخير الطور في وليس األساسي التعليم من األول الطور

 الطور خالل ذلك له حدث طالب 12 المدرسي المجال في السابق في العنف عليه مورس ذكر 26

 تعرضا األقل الطور هو الثالث الطور كان المقابل في بالمئة 46.15 بنسبة ساسياأل التعليم من األول

 كانت اإلجابات ونفس فقط بالمئة 23.08 الطور هذا في نسبتهم وصلت حيث الطالب جهة من للعنف

 في بالمئة 29.03 مقابل بالمئة 37.09 بنسبة األول الطور في العنف عليهم وقع فأغلبيتهن الطلبات عند

 التالي الثاني الجدول في مبين هو كما.  الثالث رالطو

 العنف فيه وقع الذي بالطور الطالب جنس عالقة -2- رقم جدول

 الطور األول الطور الثاني الطور الثالث الطور المجموع

 ك % ك % ك % ك % الجنس

 الذكور 12 46.15 2 30.77 6 23.08 26 100

 ناثاإل 23 37.09 21 33.87 18 29.03 62 100

 المجموع 35 39.77 29 32.95 24 27.27 88 100

 جنسه كان فمهما للعنف فيه تعرض الذي والطور الطالب جنس بين عالقة توجد ال أنه نالحظ هنا ومن

 سنه لصغر ذلك كان ربما للعنف بكثرة له يتعرض الذي الطور هو األول الطور وكان إال

 .الجدول هذا عند وقفنا الدراسي مساره خالل العنف عليه مارس الذي الطرف ولمعرفة.وضعفه
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 العنف عليه مارس الذي بالطرف الطالب جنس عالقة -3- رقم جدول

 الطرف األستاذ المراقب العام المراقب المدير الطالب المجموع

 ك % ك % ك % ك % ك % ك % الجنس

 الذكور 19 70.08 2 7.69 2 7.69 3 11.54 – – 26 100

 اإلناث 50 80.64 3 4.84 5 6.45 – – 4 6.45 62 100

 المجموع 69 78.4 5 5.68 7 7.96 3 3.41 4 4.54 88 100

 هم العنف عليهم مارس الذي الطرف أن صرحوا جنسهم كان مهما الطلبة أغلب أن نالحظ الجدول من

 العنف عليهم مارس الذي الطرف أن صرح من نسبة تلتها بالمئة، 78.4بنسبة درسوهم الذين األساتذة

 بالمئة 4.54 بنسبة التلميذ أو فالطالب بالمئة، 5.68 بنسبة المراقب ثم بالمئة  7.96بنسبة العام المراقب

 .بالمئة 3.41بنسبة العنف عليهم مارس الذي هو المدير أن صرح لمن كانت نسبة وأخر

 الذي الطرف وكان إال التلميذ جنس اختلف مهما أنه الحظنا الجنس بمتغير المتغير هذا ربطنا وعند

 70.08و اإلناث عند بالمئة 80.64 بنسبة األطوار مختلف في األستاذ السابق في العنف عليه مارس

 العنف هذا أن صرحوا الذكور من كبيرة نسبة أن هو كذلك المالحظ والشيء. الذكور عند بالمئة

 في اإلناث، عند إطالقا دتترد لم اإلجابة ،هذه بالمئة 11.54بنسبة المدرسة مدير أي المدير مصدره

 في تسبب الذي الطرف أن بالمئة 6.45 بنسبة الذكور دون صرحن حيث ذلك من العكس نجد حين

 للعنف مرة من أكثر تعرضوا أنهم صرحوا طالب أربعة أن هنا ونشير.نفسه الطالب أو التلميذ العنف

 .متعددة أطراف من الدراسي مسارهم خالل

 جنس بين العالقة يوضح الذي الجدول هذا عند وقفنا عليهم مورس الذي العنف نوع معرفة منا وبغية

 عليه الممارس العنف بنوع الطالب جنس عالقة -4- رقم جدول .عليه الممارس العنف ونوع الطالب

 النوع مادي الفضي معا االثنين المجموع

 ك % ك % ك % ك % الجنس

 الذكور 9 34.61 15 57.69 2 7.69 26 100

 اإلناث 17 27.42 38 61.29 7 11.29 62 100

 المجموع 26 29.45 53 60.23 9 10.23 88 100

 والشتم،االحتقار السب أي الفضي كان عليهم الممارس العنف أن صرحوا المستجوبين الطلبة أغلبية

 أشكاال العنف اتخذ“ الطالبات إحدى أجابت حيث االجتماعية الطبقات حسب التالميذ بين والتمييز

 لهذا تعرضوا من نسبة وصلت حيث”  االجتماعية الطبقات حسب التالميذ بين الفرق باحداث طيرةخ

 .الذكور عند 57.69مقابل اإلناث عند بالمئة 61.29  بالمئة 60.23 العنف من النوع
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 أغلبهم بالمئة 29.45 معتبرة نسبة أخد الجرح أو الضرب في المتمثل و المادي العنف أن نالحظ كما

 المادي العنف من النوعين لكال تعرضوا الذين أغلب أن نجد حين في بالمئة 34.61 بنسبة ذكور

 .بالمئة 11.29 بنسبة األنثوي الجنس من كانوا والمعنوي

 أن مختلفة والية 25 في يسكنون وطالبة طالب 120 على أقيمت التي و الدراسة هذه نتائج بينت كما

 الذين تليها بالمئة 88.89 بنسبة الشرق واليات يسكنون درسيالم العنف لظاهرة بكثرة تعرضوا الذين

 واليات األخير وفي بالمئة 72 بنسبة الغرب واليات ثم بالمئة 77.78بنسبة الجنوب واليات في يسكنون

 :التالي الجدول في مبين هو كما.بالمئة 71.43 نسبة بذلك صرح حيث الوسط

 السابق في عليه العنف ممارسة بمدى الطالب سكن منطقة -5- رقم جدول

 التعرض مدى نعم ال المجموع

 % ك % % ك % الوالية

 الوسط واليات 55 71.43 22 28.57 77 100

 الغرب واليات 18 72 7 28 25 100

 الشرق واليات 8 88.89 1 11.11 9 100

 الجنوب واليات 7 77.78 2 22.22 9 100

 المجموع 88 73.33 32 26.67 120 100

 منخفض االجتماعي مركزها أسرة من منحدر التلميذ كان كلما أن مفادها التي الثانية لفرضيةل تبعا

 :التالية الجداول إنجاز أنواعه بشتى المدرسي للعنف تعرضه نسبة زادت

 العنف عليه مورس الذي بالطور الوالد مهنة يبين  -6-رقم جدول

 ورالط األول الطور الثاني الطور الثالث الطور المجموع

 ك % ك % ك % ك % المهنة

 عمل بدون 6 50 5 41.67 1 8.33 12 100

 حرة مهنة 12 44.44 8 29.62 7 25.925 27 100

 بسيط عامل 15 45.45 10 30.30 10 30.30 33 100

 متوسط إطار 2 13.33 6 40 7 46.67 15 100

 عالي إطار – – – – 1 100 1 100

 المجموع 35 39.77 29 32.95 24 27.27 88 100

 االجتماعي مركزها حيث من ضعيفة أسر من ينحدرون العينة أفراد اغلب أن نالحظ أعاله الجدول من
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 التعليم من األول الطور في خاصة المركز هذا تدني مع يزداد الممارس العنف ظاهرة أن كما.

  50  العمل عن عاطلين أي عمل بدون وآبائهم فيه عنف إلى تعرض من نسبة بلغت حيث األساسي

 حيث عالية الوالد مهنة تكون أين أسر من المنحدرين التالميذ عند النسبة هذه تنخفض حين في بالمئة،

 ذلك مقابل وفي ،  عليا اإلطارات أبناء عند وانعدمت المتوسطة اإلطارات عند بالمئة 13.33 وصلت

 لعنف تعرضوا العليا اإلطارات ءأبنا من بالمئة 100 األساسي التعليم من الثالث الطور في انه نالحظ

 سوى مثلت إذ الطور هذا في  العمل عن العاطلين  أبناء نسبة وانخفضت شكله كان مهما مدرسي

 بالمئة 8.33

 تكاليف ّ   ألن ذلك نفللع يعرضهم التالميذ لبعض االجتماعية األوضاع لتدني أن   نستنتج ومنه

 وان .سنة كل جديدة أدوات بتحضير التلميذ يطالبون التعليمي السلك أعوان وأن   الثمن ةباهظ التمدرس

 . الشتم من نوع إلى يتعرضون يحضرونها لم

 تحديد في أساسا تكون لألسرة االقتصادية المقدرة الن ، بالغة أهمية ذا االقتصادي العامل يعتبر لذا

 فشله أو نجاحه في تتحكم ،والتي للتلميذ المدرسي التحصيل على المؤثرة األخرى، العوامل من العديد

 التلميذ احتياجات توفير على قادرة تكون ال ضعيف اقتصادي مستوى لها التي فاألسرة ، الدراسة في

 نفسه البنية القليل الضعيف التلميذ يجد ذلك مقابل ،وفي المدرسية اللوازم عبء تحمل عن تعجز وكذا

،أوليائه السندال و المطرقة بين  بذلك يطالبه واألستاذ له المدرسية األدوات توفير يستطيعون ال ّ 

 بصمت مبكر سن في المدرسة من لالنسحاب فيضطر تحضيرها لعدم زمالئه أمام جارح بكالم ويؤنبه

 الضحايا لسان على جاء ما حسب وهذا األستاذ طرف من عليه الممارس الرمزي العنف نتيجة

 .المستجوبين

 السابق في الطالب على العنف ممارسة بمدى للوالد التعليمي المستوى يبين -7-رقم جدول

 التعرض مدى

 التعليمي المستوى

 المجموع ال نعم

 % ك % ك % ك

 100 42 7.14 3 92.86 39 أمي

 100 31 16.13 5 83.87 26 ابتدائي

 100 19 31.58 6 68.42 13 متوسط

 100 19 47.36 9 52.63 10 ثانوي

 100 10 90 9 10 1 جامعي

 100 120 26.67 32 73.33 88 المجموع

 آلبائهم التعليمي المستوى مدرسي عنف إلى تعرضوا الذين الطلبة أغلب أن نالحظ أعاله الجدول من

 بدون وآبائهم األساسية دراستهم مرحلة في لعنف تعرضوا من نسبة بلغت حيث منعدم أو منخفض

 نسبة تقل حين في بالمئة 83.87 االبتدائي التعليمي المستوى ذوي أو بالمئة 92.86  أميين أي شهادة
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 من نسبة بلغت حيث التعليم في متقدم أب من ينحدرون وهم المدرسي العنف لظاهرة تعرضوا من

 .بالمئة 90 جامعي تعليمي مستوى له ووالده لعنف تعرض

 راسيةالد حياته على تأثير لها التي العوامل بين من التلميذ فيه يعيش الذي الثقافي المحيط فيعتبر وعليه

 مواصلة و النجاح على يشجعه التلميذ به يحتك الذي والمحيط األسرة في خصب ثقافي مناخ ،فتوفر

 والثقافة العلم محدودة أسرة في ينشا الذي التلميذ عكس ، لديه العلمي التحصيل مستوى بزيادة الدراسة

 لعدم الدراسية حياتهم في الباألطف واالعتناء االهتمام انعدام إلى يؤدي فهذا أميين الوالدين أن ،أي

 ذاته بحد التعليم من أكثر العيش كتوفير اليومية الحياة بمجاالت واهتمامهم للوالدين العلمي الوعي وجود

 مرتفعا المستوى هذا كان فكلما األبناء، على مباشرة تأثير  له الوالدين خاصة لألسرة الثقافي فالمستوى.

 مراقبة مع مستلزماتها توفير وكذا للدراسة، المالئم الجو توفير طريق عن باألبناء االهتمام إلى أدى

 بواجباتهم والقيام دروسهم في مساعدتهم وأيضا والمدرسة البيت داخل دراستهم ومتابعة أعمالهم

 ذلك إلى ضف          .منها تسربهم ويقل   الدراسية معنوياتهم رفع في يساعد ما وهذا ،….وتشجيعهم

 التمييز ناحية من  متعلمة غير وأسرة متعلمة أسرة من المنحدر الطفل في هانالحظ التي الفجوة

 بنوع ويشعر التلميذ نفسية في ونفسي رمزي عنف يولد مما  لألسف التعليمية مؤسساتنا في والطبقية

 .صباه ريع في وهو االجتماعي االضطهاد من

 للعنف تعرضه مدى على الطالب نس تأثير في والمتمثلة الثالثة الفرضية لتحليل نعرج سوف والن

 :إحصائيا السابق في المدرسي

 السابق في عليه العنف ممارسة بمدى الطالب سن عالقة -8- رقم جدول

 الطور األول الطور الثاني الطور الثالث الطور المجموع

 ك % ك % ك % ك % السن

100 9 – – 11.11 1 88.89 8 6-9 

100 18 – – 16.67 3 83.33 15 9-12 

100 22 – – 59.01 13 40.91 9 12-15 

100 25 48 12 40 10 12 3 15-18 

100 14 85.71 12 14.28 2 – – 18-21 

 المجموع 35 39.77 29 32.95 24 27.27 88 100

 بالمئة 85.18 بنسبة سنة 12عن سنهم يقل األول الطور في مدرسي عنف إلى تعرضوا الدين اغلب إن

 . سنة 18 عن سنهم يزيد فأغلبهم الثانوي مرحلة في لعنف تعرضوا الذين فيحين

 سن اختلف مهما أنه فنالحظ فيه المتسبب والطرف عليه الحدث وقوع أثناء التلميذ سن عالقة عن أما

 مابين سنهم يتراوح للذين بالمئة 100بنسبة األستاذ طرف من مقدم عليه الواقع العنف وكان إال التلميذ

 أغلبهم لعنف تعرضوا ممن سنوات 9 من األقل و السن صغار التالميذ أن ظنالح كما .سنة 12-15

 .بالمئة 22.22 بنسبة بالضرب و إناث
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 المراقب طرف من كان سنة 21-18 مابين يتراوح سنهم وكان عنف حقهم في وقع الذين أن نجد كما

 :الموالي الجدول في مبين هو كما بالمئة 42.86 بنسبة العام المراقب أو

 العنف عليه مارس الذي بالطرف الطالب سن عالقة -9- رقم جدول

 الطرف األستاذ المراقب العام المراقب المدير الطالب المجموع

 ك % ك % ك % ك % ك % ك % السن

100 9 22.22 2 – – – – – – 77.78 7 6-9 

100 18 5.55 1 5.55 1 5.55 1 – – 83.33 15 9-12 

100 22 – – – – – – – – 100 22 12-15 

100 25 4 1 8 2 12 3 8 2 68 17 15-18 

100 14 – – – – 21.43 3 21.43 3 57.14 8 18-21 

 المجموع 69 78.40 5 5.68 7 7.95 3 3.41 4 4.54 88 100

 أن لنا يبين الذي الجدول هذا عند نقف حقه في وقع الذي العنف نوع على التلميذ سن تأثير ولمعرفة

 سن في و بالمئة 88.89ب حينها سنهم تراوح السابق في معنوي عنف حالةل تعرضوا الذين أغلب

 سنهم كان منهم كبيرة نسبة مادي لعنف تعرضوا الذين فيحين بالمئة 71.43 بنسبة سنة 18 عن يفوق

 :التالي الجدول لنا يبينه كما بالمئة 45 بنسبة سنة 15-9 مابين يتراوح

 عليه الممارس عنفال بنوع الطالب سن عالقة -10- رقم جدول

 النوع مادي الفضي معا االثنين المجموع

 ك % ك % ك % ك % السن

100 9 – – 88.89 8 11.11 1 6-9 

100 18 – – 55.56 10 44.44 8 9-12 

100 22 4.54 1 50 11 45.45 10 12-15 

100 25 20 5 58.33 14 24 6 15-18 

100 14 21.43 3 71.43 10 7.14 1 18-21 

 المجموع 26 29.54 53 60.23 9 10.23 88 100

 المدرسة في رأيهم يخص فيما سؤاال عليهم طرحنا لما المستجوبين الطلبة أغلب أن نذكر األخير وفي

 بالمئة 77.5 بنسبة كارثية الوضعية بأن طالب 93 حوالي ذكر بها العنف انتشار ناحية من الجزائرية
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 الوضعية أن يرون المستجوبين من طالب 11 و بالمئة 13.33بنسبة بها لبأس بأنها طالب 16 وأجاب

  .بالمئة 9.17 بنسبة الحال نفس على تركت أن التدهور إلى تميل متوسطة

 يمكن كيف مفاده سؤاال عليهم طرحنا عندما بالمئة100 بنسبة العينة أفراد كل إليه دهب ما هذا والى

 احترام على التالميذ تجبر قوانين بإصدار إلجابةا ؟كانت الجزائرية المدرسة في العنف على القضاء

 األساتذة على خاصة التعليم ميدان في القائمين على ردعية قوانين إصدار وكذا عامة التعليمية األسرة

 (.الجيد تكوينهم وكذا تالميذهم بين التفرقة و  بالتميز يقومون الذين

 العنف حدوث في األساسيين الطرفين أن على يةالمدرس والتشريعات القوانين وكذا االعالم ركز وقد ــ

 تكون أو منها يصدر قد األطراف كل أن والحق المتعلم يكون األحيان أغلب في والضحية المعلم هما

 أو الرقابة هيئة أو التدريس هيئة ومن علت مهما  االدارة من.  شدته أو نوعه كان مهما العنف ضحية

 الجزائرية المدرسة في العنف مميزات عن قليل بتصرف  ـــ . نفسه يذالتلم حتى أو األولياء أوأو العمال

  الجزائر جامعة جويدة أميرة.د الطلبة من عينة على ميدانية دراسة بوطقوقة مبروك

 الموسم بدلية الجزائرية المدرسة أخلقة مشروع حول منشور من الوصاية به أمرت ما رآخ" وفي ـــ

 الموسم لهذا المدرسي الدخول منذو االبتدائي التعليم مرحلة وفي ارتتي والية في قمنا :  2014/2015

 .  للوالية االبتدائية المدارس كل شمل بإحصاء

 والعنف الالخالق حاالت عدد وعن ، الالخالقية حاالت بها المسجل المدارس عدد:  عن السؤال وكان 

 ،ذكر، أنثى الضحية وعن ، متسببال الطرف وعن ،.    ......  لفظي  العنف أنواع وعن ، المسجلة

 . واآلفاق العالج اقتراح وطلبنا ، األسباب وعن ، الدراسي ومستواه

   12/2014/  08:  بتاريخ ذاك وكان

 هو والسبب االبتدائي التعليم مستوى على الوالية كل في الموسم بداية في فقط حالتان : النتيجة وكانت

 المؤسستين مديرا الضحية وكان اللفظي العنف تتعد ولم لتالميذا أولياء فيها والمتسبب دج 3000 منحة

 من االدارة وإعفاء للمستفيدين الجاري البريدي الحساب في المنحة مبالغ صب هو العالج واقترح. 

 العمل ظروف اليراعي الذي الخاطئ والتشريع التقنين هو فالمتسبب ولذلك . الدفع اجراءات تسيير

 ـــ المؤسسات مع المتعامل القريب المجتمع ونفسيات حالت وال والمؤطرين للعمال

  :لمواجهة العنف في الجزائرتعليمية بناء نموذج إلستراتجية إعالمية 

القائم باإلتصال ،طبيعة الجمهور  تتداخل عوامل كثيرة لتحقيق التأثيرعلى الجمهور، فالوسيلة اإلعالمية،

فعالة  وتعليمية ها حتى نتمكن من بناء إستراتجية إعالميةوالرسالة اإلعالمية كلها مجتمعة يتطلب توفر

  :قادرة على معالجة ظاهرة العنف ومواجهته  ،وسنستعرض هذه العوامل كالتالي

  : األساليـب اإلقناعيـة المستخدمـة في الرسالـة اإلعالميـة المتعلقـة بقضايا العنف

وقدرة إلحداث اإلقناع لدى الجماهير، لتغيير تعتبر الرسالة اإلعالمية أكثر عناصر اإلتصال فعالية 

يتم إال بتوظيف مختلف األساليب اإلقناعية ال أفكارهم واتجاهاتهم وسلوكاتهم ولكن هذا التغيير،  

وغيرها من األساليب التي تصل إلى رغبات وميوالت … كاستماالت التخويف، تقديم شواهد، التكرار

 التعليمية المساجد والمدارس والجامعات   وكذلك في  المؤسسات التربوية .المتلقي
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  .وتزداد أهمية هذه األساليب عندما يتعلق األمر بمعالجة مواضيع معقدة وخطيرة مثل حوادث العنف

  : استمـاالت التخويـف  1-

يشير مصطلح استمالة التخويف إلى النتائج غير المرغوبة التي تترتب عن عدم اعتناق المتلقي أو قبوله 

ت القائم باإلتصال، وتعمل استماالت التخويف على تنشيط درجة معينة من التوتر العاطفي، تزيد لتوصيا

إن ذكر المعاناة النفسية واإلجتماعية للمتضررين، كإعاقة، عاهة  أو تقل وفقا لمضمون الرسالة 

دي إلى تثير الخوف لدى المتلقي وتدفعه لالهتمام بنصائح القائم باالتصال، مما قد يؤ… مستديمة

 .مساهمته في الحد أو التقليص من حوادث العنف

 : وضـوح األهـداف مقابـل استنتاجهـا 2-

تشير األبحاث إلى أن اإلقناع يكون أكثر فعالية إذا حاولت الرسالة أن تذكر نتائجها أو أهدافها بوضوح، 

سبابه معقدة، فهو يحتاج وباعتبار أن العنف أ. بدال من أن تترك للجمهور عبء استخالص النتائج بنفسه 

 . أكثر لتقديم نتائجه بشكل محدد

 : تقديـم الرسالـة ألدلـة وشواهـد 3-

يحاول أغلب القائمين باإلتصال أن يدعموا رسائلهم اإلقناعية بتقديم أدلة أو عبارات تتضمن إما معلومات 

الشرعية على موقف  واقعية أو آراء منسوبة إلى مصادر أخرى غير القائم باإلتصال، وذلك إلضفاء

القائم باإلتصال وإظهار أنه يتفق مع موقف اآلخرين. ويكون تقديم األدلة وقعه أكبر على الجماهير الذكية 

ن استخدام األدلة ضروريا لذكر فوائد استخدام الحوار مع أوالدك واألضرار التي تنجر عن استعماله ، أل

كيف أن استخدام التشجيع مع التالميذ يحفزهم أكثر بشكل مستمر.كاللجوء إلى االنحراف والمخدرات، و 

 .على الدراسة

 : عـرض جـانب واحـد من الموضـوع مقابـل عـرض الجانبيـن المؤيـد والمعـارض4-

إن تقديم جانبي الموضوع يكون أكثر فعالية حينما ال يكون الجمهور مدركا بأن القائم باإلتصال يرغب 

عضاء الجمهور أكثر ذكاء وتعليما، وحينما يرغب القائم باإلتصال في أن في التأثير عليه، وحينما يكون أ

يبدو موضوعيا، وفي المقابل يكون تقديم الجانبين أقل فعالية في حالة األفراد ذوي التعليم البسيط والذي 

  . يحتمل أن يؤدي استماعهم إلى جانبي الموضوع إلى حدوث أثر عكسي 

قانونية تهدف إلى الوصول إلى الجماهير المتعلمة فمن األفضل تقديم  بالنسبة لقضية العنف لها جوانب

  .جانبي الموضوع لتحقيق اإلقناع

  : ترتيـب الحجـج اإلقناعيـة داخـل الرسالـة 5-

قد أظهرت بعض الدراسات أن الحجج التي تقدم في البداية يكون تأثيرها أقوى من الحجج التي تقدم في 

راسات أخرى نتائج عكسية، وبشكل عام، يمكن القول : إن ترتيب الذروة النهاية، في حين أظهرت د

 . أفضل بالنسبة للموضوعات غير المألوفة، وحين ال يكون الجمهور مهتما بالموضوع

و إتباع الذروة ضروري بالنسبة لألفراد الذين ال يهتمون كثيرا بخطورة العنف ونتائجه السلبية على 

 .اآلخرين
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 : تجاهات أو االحتياجات الموجـودةاستخـدام اال 6-

الحظ علماء االجتماع وخبراء العالقات العامة، أن األفراد يكونون أكثر استعدادا لتدعيم احتياجاتهم 

 . الموجودة عن تطويرهم الحتياجات جديد عليهم تماما. وتدعم أبحاث اإلتصال هذا الرأي 

ياجات األفراد، كاحتياجاتهم لألمن في المنزل وبهذا الخصوص، فال بد من أن نربط قضية العنف باحت

 .وخارجه، والتخلص من حالة الخوف من أن يكون عرضة للعنف

 : تأثيـر رأي األغلبيــة  7- 

بشكل عام، فإن المعلومات التي تتفق مع الرأي السائد يزيد احتمال تأييد اآلخرين لها، في حين أن  

 . أن تجذب المؤيدينالرسائل التي تردد رأي األقلية ال يحتمل 

والعنف من المواضيع التي يجمع الجميع على أنها خطيرة ويعتبرونها طريقة غير مالئمة لحل المشاكل 

 .ونتائجها دائما سلبية على الفرد والمجتمع

 :تأثيـر تراكـم التعـرض والتكـرار  8-

عد على اإلقناع، وتؤكد يؤمن عدد كبير من علماء اإلتصال بأن تكرار الرسالة من العوامل التي تسا

أن التكرار بالتنويع يقوم بتذكير المتلقي باستمرار بالهدف من ” باربليت“الدراسات التي أجراها 

ألن التكرار بدون تنويع يزعج الجمهور، ويقلل من . الرسالة، ويثير في نفس الوقت احتياجاته ورغباته 

وكل هذه .بالتنويع فإنه يثير الجمهور باستمرارالتركيز في الرسالة أو االستماع إليها، عكس التكرار 

وظاهرة العنف بكل .األساليب اإلقناعية مجتمعة يمكنها من بناء رسالة ذات مرد ودية إقناعية ومؤثرة

أشكاله معقدة ومتشابكة تتطلب اإللزام بالدقة وفي نفس الوقت اإلعتماد على البساطة والسهولة لفهمها 

 .أكثر من طرف المتلقي

 :لة اإلعالميةالوسي

تتفاوت وسائل اإلعالم في درجة تأثيرها على الجمهور بفعل عوامل كثيرة .فالتلفزيون في هذه الوسائل 

كونه يستحوذ على اهتمام قطاع كبير من …من حيث قدرته الهائلة على التأثير على األفراد ،

بقية وسائل اإلعالم  و… كما انه يتعامل مع حواس اإلنسان الرئيسية: البصر و السمع،…الجمهور

األخرى تختلف في قدرتها على التأثير حسب نوع الرسالة اإلعالمية و نوع الجمهور و األساليب 

ويتطلب استخدام كل الوسائل اإلعالمية بكل أشكالها وفقا للهدف المطلوب تحقيقه وطبيعة   …الفنية

، تحقيقات، مسلسالت تعالج الجمهور المستهدف من خالل برامج اجتماعية، رسوم متحركة، حوارات

 .قضية العنف وتبرز سلبياتها السيما على الضحايا

 :الجمهـور

ال يمكن فهم العالقة بين مستوى تأثير وسائل اإلعالم وبين الجمهور إال إذا تخلصنا من ذلك االعتقاد بأن 

من األفراد،  الجمهور شيء واحد ذو طبيعة متجانسة. و هذا يتطلب أن نفهم أن الجمهور خليط متباين

يختلف كل فرد فيه عن اآلخر بالكيفية التي يستقبل فيها الرسالة اإلعالمية. و العوامل التي لها عالقة 

بالجمهور و يجب توفرها لتحقيق التأثير كنوع الجمهور و طبيعته، المكانة االجتماعية للفرد داخل 

 .مجتمعه، معتقداته، اتجاهاته و إدراكه للرسالة 
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 :تصا القائم باال

التحدي الوحيد هو تكوين ” يعتبر القائم باالتصال أحد العناصر الفعالة في العملية االتصالية،ويبقى

القائمين باإلتصال وتحديد كفاءتهم ،أسئلة مختلفة تطرح حول مضمون التكوين المقدم لهم في عصر 

بإنتاج الرسالة اإلعالمية في (  فهو من يقوم 29” )تكنولوجيا اإلتصال و المعلومات والعولمة اإلعالمية

شكلها النهائي و تقديمها إلى الجمهور عبر وسائل إعالمية مختلفة، و يسعى دائما إلى تحقيق التأثير على 

المتلقيين، لهذا يتطلب أن يكون مؤهال إعالميا و يتميز بقدرات و كفاءات عالية تمكنه من معالجة ظاهرة 

 ة ومتوازنة.العنف من كل جوانبها و بطريقة موضوعي

 : العالج التربوي المدرسي

.  ...    خاتمة عالجية والحق ما شهد به اآلخر والتي أوردناها بعنوانالعمل بالنصيحة الفرنسية  01

أو ربما  12أو  11وهي تعليم األطفال وتحفيظهم القرآن الكريم الذي يمتلك حافظه التلميذ وله من العمر 

ظة باللغة العربية بينما بالعامية التزيد ألفاظه في هذا السن على أقل لف 50.000سنين أكثر من  07أو 09

 باللغة العربية العامية فما بالك باللهجات العامية غير العربية . 3000بكثير من 

اعطاء اكبر قدر من الوقت أي النصاب الزمني لمادة اللغة العربية الفصحى ومادة التربية والشريعة  02

 تاريخ االسالمي والوطني الذي هو تاريخ االمة االسالمية .االسالمية ومادة ال

احداث مادة في التربية االسالمية وهي القرآن الكريم ،وتنقسم إلى انهاء حفظ القرآن الكريم في 03

االبتدائي وإنهاء تفسير له معين مبرمج في مرحلة التعليم المتوسط ودراسة علومه وعلوم الحديث في 

وسيمتلك الطالب سرعة حفظ وبديهة فهم وملكة تحليل وتركيب وسعة  م مدقق .الثانوي ببرنامج منظ

 ادراك تؤثر في سلوكه وتأثره وتأثيره وتعامله مع كل العلوم التي يتعلمها بما فيها حتى اللغات األجنبية .

 .سلوك الطالب ميدانيا من طرف الجميع  توظيف التربية واالخالق ومتابعة 04

 ن بين المدرسة واالسرة واالعالم والمؤسسات المجتمعية المسجد األمن ....التواصل والتعاو 05

 : الجانب القيمي والديني لمعلجة ظاهرة العنف

  لرحمة والرفق :يجب ان تخضع تعامالتنا جميعا ل

-  ُ ِ َصلهى هللاه  َعلَْيِه َوَسلهَم : ) روى أبو داود في سننه وحسنه األلباني َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللاه

 . ( إِنهَما أَنَا لَُكْم بَِمْنِزلَِة اْلَوالِِد أَُعلُِّمُكمْ 

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم فَقَالَ  ِ َصلهى هللاه :  إِنِّي  روى النسائي في سننه َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجبٍَل قَاَل : أََخَذ بِيَِدي َرُسوُل هللاه

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم : ) فاَل تََدْع أَ أَلُِحبَُّك يَا ُمَعاُذ ، فَ  ِ َصلهى هللاه ِ ، فَقَاَل َرُسوُل هللاه ْن قُْلُت : َوأَنَا أُِحبَُّك يَا َرُسوَل هللاه

 تَقُوَل فِي ُكلِّ َصالٍة َربِّ أَِعنِّي َعلَى ِذْكِرَك َوُشْكِرَك َوُحْسِن ِعبَاَدتَِك ( . وصححه األلباني رحمه هللا

تكون رحب الصدر محبا متسامحاً فال تنزعج ألقل هفوة ، وال تدقق على األمور التافهة لذا يجب أن 

والبسيطة والصغيرة ، خصوصاً تلك التي تحصل من الطلبة ألول مرة ، إال إذا مست اآلخرين ، فذاك 

ِ لِْنَت لَهُْم َولَْو ُكْنَت فَظًّا َغلِيَظ اْلقَ  وا ِمْن َحْولَِك فَاْعُف َعْنهُْم شأن آخر ) فَبَِما َرْحَمٍة ِمْن هللاه ْلِب الْنفَضُّ

َ يُِحبُّ اْلُمتََوكِّ  ِ إِنه هللاه  (159لِيَن ( )َواْستَْغفِْر لَهُْم َوَشاِوْرهُْم فِي األَْمِر فَإَِذا َعَزْمَت فَتََوكهْل َعلَى هللاه
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هللا صلى اله عليه وسلم  ففي الحديث الذي رواه الترمذي عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال : قال رسول

 : " أال أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل ".

  : الحلم واألناة واستغال  الفرص

ُ َعلَْيِه َوَسلهمَ  : ) يَا  جاء في الحديث الذي رواه أحمد في المسند َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك في قول النبي َصلهى هللاه

ْفُق فِي َشْيٍء إاِل َزانَهُ َولَْم يُْنَزْع ِمْن َشْيٍء إاِل َشانَهُ   ( َعائَِشةُ لَْم يَْدُخْل الرِّ

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم : أَْوِصنِي قَاَل : ال تَْغَضْب فََرده  َد وروى البخاري في صحيحه أَنه َرُجال قَاَل لِلنهبِيِّ َصلهى هللاه

  ال تَْغَضبْ ِمَراًرا قَاَل : 

َرَعِة إِنهَما الشه  ِديُد بِالصُّ ُ َعلَْيِه َوَسلهَم قَاَل : ) لَْيَس الشه ِ َصلهى هللاه ِديُد الهِذي يَْملُِك وروى البخاري أَنه َرُسوَل هللاه

 (نَْفَسهُ ِعْنَد اْلَغَضبِ 

ورضيت بك قرينا أوصى مسلمة بن عبد الملك مؤدب ولده فقال له : إني قد وصلت جناحك بعضدي 

لولدي فأحسن سياستهم تدم لك استقامتهم ، وأسهل بهم التأديب عن مذاهب العنف ، وعلمهم معروف 

الكالم ، وجنبهم مثاقبة اللئام ، وانههم أن يعرفوا بما لم يعرفوا وكن لهم سائسا شفيقا ومؤدبا رفيقا تكسبك 

ويمنحك ما أدى من أثرك عليهم وحسن  الشفقة منهم والمحبة والرفق وحسن القبول ومحمود المغبة

 . .342تأديبك لهم مني جميل الرأي وفاضل اإلحسان ولطيف العناية. كتاب العيال برقم 

  كن إيجابياً وال تلق باللوم على اآلخرين

 : ال بأس عليك في استعما  شيء من الدعابة والمزاح المباح

دعوين ولكن من دون إفراط فقد كان النبي صلى هللا إن الداعية إذا كان مرحاً كان أدعي إلى حبه من الم

 .عليه وسلم يستخدم بعض الدعابة والمزاح ولكنه إذا مزح ال يقول إال حقاً 

روى الترمذي في الشمائل عن الحسن البصري رحمه هللا قال : أتت عجوز إلى النبي صلى هللا عليه 

قال : ) يا أم فالن إن الجنة ال تدخلها عجوز ( فولت وسلم فقالت يا رسول هللا : ادع هللا أن يدخلني الجنة ف

تلك العجوز تبكي فقال النبي عليه الصالة والسالم : ] أخبروها أنها ال تدخلها وهي عجوز إن هللا تعالى 

  27-35(ُعُربًا أَْتَرابًا ( الواقعة/اآليات 36(فََجَعْلنَاهُنه أَْبَكاًرا)35يقول ) إِنها أَنَشأْنَاهُنه إِنَشاًء)

 0وهذا األثر حسنه شيخنا األلباني في مختصر الشمائل 

وأما ما كان عليه السلف الصالح فكثير فقد كان الشعبي يمزح وكذلك األعمش ، وكثير من سلف هذه 

  األمة كانوا كذلك وخير األمور أوسطها

  : يحترمك خراحترم اآل

أن يقبل منك وأنت تهينه أو تتنقص من قدره هل ما استجلب التقدير بمثل التقدير ، فال يمكن ألي إنسان 

ُ َعلَْيِه وآله َوَسلهَم ـ أهان أحد من مشركي مكة ابتداًء ؟؟؟ . بل كان مثاالً للداعية  سمعت أن النبي ـ َصلهى هللاه

  . الحريص على نجاة الناس

ن رؤى رؤها فقال لهما وهذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إبراهيم يسأله كافرين ع

ُ اْلَواِحُد اْلقَههاُر) قُوَن َخْيٌر أَِم هللاه ْجِن َءأَْربَاٌب ُمتَفَرِّ ( َما تَْعبُُدوَن ِمْن ُدونِِه إاِل أَْسَماًء 39: " يَا َصاِحبَِي السِّ

ُ بِهَا ِمْن ُسْلطَاٍن إِِن الْ  ْيتُُموهَا أَْنتُْم َوَءابَاُؤُكْم َما أَْنَزَل هللاه يُن اْلقَيُِّم َسمه ِ أََمَر أاَل تَْعبُُدوا إاِل إِيهاهُ َذلَِك الدِّ ُحْكُم إاِل ّلِِله
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ا اآلَخُر فَيُْصلَُب 40َولَِكنه أَْكثََر النهاِس ال يَْعلَُموَن ) ا أََحُدُكَما فَيَْسقِي َربههُ َخْمًرا َوأَمه ْجِن أَمه ( يَا َصاِحبَِي السِّ

 41َرْأِسِه قُِضَي األَْمُر الهِذي فِيِه تَْستَْفتِيَاِن " يوسف/فَتَأُْكُل الطهْيُر ِمْن 

 (فانظر كيف قال لهما : يا صاحبي السجن ولم يقل : يا مساجين أو نحو تلك العبرات مع أنه سبب سجنه 

  نصائح للمعلمين مع بداية الدراسة  الشيخ : محمد صالح المنجد وبتصرف كتاب عن

: موقف السياسة الغربية والفرنسية بالذات من القرآن الكريم  اآلخر به دخاتمة عالجية والحق ما شه

 في التربية والتعليم :

مبادئ القران الكريم  قالت وزيرة التعليم الفرنسية ذات االصول المغربية "نجاة بلقاسم "انه يجب وضعــ 

 . ي سن مبكرةضمن مناهج التعليم الفرنسية وانه يجب تنشئة الفرنسيين على هذه المبادئ ف

كما قالت الوزيرة الفرنسية انه ليس من ،   الفرنسية R T L جاء ذلك في تصريحات ادلت بها لقناة

في دوله مثل فرنسا فيها عدد كبير من المسلمين ,كما اكدت يجب  الطبيعي ان يكون هناك عداء لالسالم

كما يجب رفع الحظر ، الفرنسية تدريس ايات القرآن الكريم والثقافة اال سالمية ضمن مناهج التدريس

حاجة ماسة الى تلك االجراءات الماسة اذ ان  عن الحجاب في فرنسا واوضحت بلقاسم ان فرنسا في

 . االسالم يتوافق مع مبادئ الديمقراطيه عكس المسيحية

 التي طالبتها باالستقالة واثارت تصريحات بلقاسم ضجة كبيرة خاصة لدى االوساط اليمينية المتشددة

  فورا بينما القت قبوال لدى المسلمين الفرنسيين

كانت بلقاسم قد اعلنت عن رفضها لمنع دخول الطالبة الفرنسية المسلمة سارة من دخول مدرستها بسبب 

يمكن منع اي طالبة من دخول مدرستها اعتمادا على طول او لون  ارتدائها تنورة طويلة وقالت :"ال

 .تنورتها "
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 : اتمةـــــــــــــــــــــالخ

توصلنا إلى أن األسرة التعليمية عاشت  ما ذكرنا وحسب المراجع التي أوردنل منها السالف .من خالل 

في المدى القريب تغيرات بنائية، نتيجة التغيرات االجتماعية التي حدثت,  و التي أعطت لها ميزة جديدة 

جما عما كانت عليه في السابق و أقل نوعا و انسجاما.  الكم والنوع، إذ أصبحت أكثر حو من حيث الحجم

نزمات مما أدت إلى انتشار ظاهرة العنف في مؤسستنا اكما مست هذه التحوالت بعض القيم و المك

 .التربوية

 : و يمكن إيجاز أهم النتائج المتحصل عليها في اآلتي

حالة من حاالت العنف خالل مشوارهم لقد أتضح لنا من خالل بحثنا أن عددا كبيرا من الطلبة تعرضوا ل

بالمئة ،كما أن هذه الظاهرة  81.25بالمئة، و الذكور أكثر تعرضا لذلك بنسبة  73.33الدراسي بنسبة 

 بالمئة 78.4ن في ذلك بنسبة المتسببوبالمئة وأن األساتذة هم  39.77تنتشر أكثر في الطور األول بنسبة 

لعنف المدرسي المنتشر في المدرسة الجزائرية بكثرة هو من كما بينت هذه الدراسة المتواضعة أن ا

 بالمئة وهو منتشر بكثرة عند اإلناث، 60.23بنسبة  -شتم سب احتقار تمييز–ي لفظالنوع المعنوي أو ال

أن طلبة واليات الشرق الجزائري هم األكثر عرضة لهذه الظاهرة تبين هذا من جهة ومن جهة أخرى 

بالمئة. ومن ناحية السن  28.57حين واليات الوسط تقل فيها هذه الظاهرة بنسبة بالمئة في  88.89بنسبة 

 .بالمئة 53.41الذي كان يبلغه التلميذ حين وقع عليهم العنف فأغلبهم كانوا في سن المراهقة بنسبة 

ن ونرجو أ ، و ختاما تبقى هذه النتائج خاصة بعينة بحثنا إذ ال يمكن تعميمها بكل المجتمع الجزائري

تكون هناك دراسات تتطرق إلى مثل هذه المواضيع الحساسة.  مع ذلك ال يفوتنا القول بأن نتائج هذا 

 . البحث تبقى مؤقتة ال يمكن تعميمها نظرا للمكان و الزمان الذي أجري البحث فيهما

ية ومن خالل دراستنا لألسباب التي أدت إلى تعرض التلميذ مبكرا للعنف من خالل المؤسسة التربو

 :ارتأينا أن نساهم ببعض التوصيات التي نأمل أن تخفف من حدة انتشار هذه الظاهرة من بينها

 ون أكثر من الالزم إلى هذه السلطةؤيلجوالمؤطرين العنف ليس حالًّ مدرسيا وهناك بعض المعلمين •

 تجاه التلميذ وتجاه بعضهم البعض بأشكال من العنف متنوعة .

 المدرسة وأولياء التالميذ لمعرفة قدرات األبناء ونتائج تحصيلهم المدرسي ضرورة وجود اتصال بين •

 ومستواهم األخالقي . مع االهتمام بتعليم وتقويم السلوك والمنتوج االخالقي مثل العلمي .

 وضع قوانين لتصليح بعض التصّرفات الغير الئقة في المؤسسات التربوية•

ع لطاقم المدرسي عبر جمعيات أولياء التالميذ.إن األخطار يجب تنفيذ حمالت إعالمية حول الموضو• 

الناتجة عن حوادث العنف تهدد اإلنسان يوميا وتتسبب له في معاناة نفسية واجتماعية، وهي محصلة 

منطقية ألسباب عديدة تبدأ من المنزل بنسبة هي األكبر وتمتد إلى المدرسة والشارع فوسائل اإلعالم، 

عدم االكتفاء بسن القوانين للحد من حوادث العنف أو التقليل منها لتحقيق األمن لذلك كان من الضروري 

واإلستقرارفي المجتمع لتحقيق التنمية و التطور، بل االستفادة من  اإلمكانيات والخصائص التكنولوجية 

خالل  قوا لب لوسائل اإلعالم لنشر رسائلها اإلعالمية التي تنبذ العنف و تدعم القيم االجتماعية وهذا من 

صحفية و تلفزيونية مختلفة ،فبدال من بث أفالم ومسلسالت تحتوي على مشاهد عنيفة تبث بدال من ذلك 
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مشاهد تدعم استخدام الحوار وحسن المعاملة بين األبناء و اآلباء أو بين األزواج ،كما يمكن عرض 

تية لدى األطفال ،كقيم التعاون ،العمل رسوم متحركة تهدف إلى تعميق القيم اإلنسانية وتنمية الخبرة الحيا

و كذلك لم نعد بحاجة إلى التدليل على أهمية وسائل اإلعالم بكل أشكالها في تنمية الوعي بمشكلة  …،

العنف وتأثيراتها السلبية على الفرد والمجتمع، وتحقيق هدفها المتمثل في تغيير سلوكيات األفراد 

استخدام العقل واللجوء إلى الحوار عند التعامل مع اآلخرين الالمسؤولة وإكسابهم سلوك حضاري وهو 

  وحل مشكالته والذي يعد مقياسا لتحضر المجتمعات.

غير أن المعالجة اإلعالمية قد تعترضها معوقات كثيرة مما يتطلب تفاديها حتى تكون اإلستراتجية فعالة 

 وتتمثل هذه المعوقات فيما يلي :

إساءة وسائل اإلعالم ألداء وظائفها، يؤدي إلى االختالل الوظيفي فينتج  أنه من خالل” الزويل“يقول  -

هذه الالمباالة إلى إغراق وسائل ” الزسفيلد“و ” ميرتون“إحساس بالالمباالة لدى الجمهور، ويعزز 

فيقضى الجمهور … ير بدال من عملية التنشيطخداإلعالم جمهورها بالمعلومات بشكل يؤدي إلى عملية ت

.  تعلم القضايا من وسائل اإلعالم وال يصبح لديه أصال وقتا كافيا لعمل شيء اتجاه هذه القضايا وقته في 

وهذا ما ينطبق على التغطية اإلعالمية لحوادث العنف فكلما زاد تعرض األفراد لوسائل اإلعالم استقبل 

وال يقوم بأي سلوك. كم هائل من المعلومات ال تساهم في دفعه للقيام بسلوك إيجابي، فهو يعرف فقط 

فلهذا ال بد من تحديد دور الفرد الذي يجب أن يقوم به لمواجهة هذه الظاهرة األخالقية، وتقديم له الطرق 

  واألساليب المطلوب إتباعها لتفاديها.

عدم وجود التكامل والتعاون بين مختلف وسائل اإلعالم عند الحديث عن الظاهرة، حيث تقوم كل وسيلة -

  عنها بشكل منفرد.في الحديث 

يكثر الحديث عن ظاهرة العنف في المناسبات فقط، وبشكل غير مستمر، كالحديث عن العنف ضد -

المرأة في عيد المرأة، والعنف ضد األطفال في اليوم العالمي للطفولة، وينتهي الحديث عنها بانتهاء 

قطاع هام كالمدرسة، أو الجامعة  المناسبة.كما تعالج وسائل اإلعالم قضية العنف إذا وقعت حادثة مست

وإلحداث التأثير المطلوب يتطلب المعالجة المستمرة والمتواصلة تمكن من إيجاد رأي …أو المالعب

  عام مناهض للعنف .

عدم االهتمام بالمعالجة اإلعالمية الشاملة لظاهرة العنف وتبيان كل أسبابها ونتائجها وأشكالها، أيضا  -

  خرى.عالقتها بالظواهر األ

عدم وجود صحفي مؤهال علميا ومتخصصا، قادرا على معالجة الظاهرة بطريقة موضوعية ومتوازنة  -

اإلعالم و  (العنف   يطرح جميع اآلراء ويناقشها، كما يكون على معرفة واسعة بالقوانين الخاصة بقضايا

 ئرمواجهة العنف في الجزائر        أ. بن يحي سهام      جامعة جيجل / الجزا

 لوجيات غريبة عن المجتمع غريبة عنأدلجة المدرسة ووسائل اإلعالم بإديوومن المعوقات البارزة ـ 

األوامر التنفيذية اإلعالم ... وسائل العاداته وفكره و وأخالقه ولغته والعمل على فرضها بكل دينه و

 ليصبح ذلك في حد ذاته عنفا .
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  النـائلي العربيالمالكي هو العبد المسلم الفقير إلى هللا الجزائري الزاهد السني الكاتب : 

حمد بن بــونــوة أحمد )الجديوي النائلي نسبا الجلفاوي سكنا الجزائري موطنا( بن محمد بن أحمد بن م

الـنـوي ــ والنوي هذا جردته فرنسا من أمالكه وأمواله بالمجبارة )قرية جنوب شرق مدينة الجلفة( حين 

ونفته إلى منطقة زنـيـنـة اإلدريسية )غرب شمال مدينة الجلفة( حاليا ــ     1853دخولها إلى الجلفة حوالي 

ن جدي األول بن علي الثاني بن جدي بن علي بن بولنوار بن العيساوي بن التومي بن علي األول ب

هـ ( بن سالم بن مليك بن محمد نائل بن عيسى بن عبد هللا  11الثاني ــ  وقيل بن علي ــ بن سعد )القرن 

بن عالل بن موسى بن عبد السالم بن أحمد بن عالل بن أبو محمد عبد السالم بن مشيش بن أبوبكر بن 

بن حيدرة بن محمد بن إدريس األصغر بن إدريس األكبر  علي بن حرمة بن عيسى بن سالم بن مزورة

بن عبد هللا الكامل بن الحسن المثتى بن الحسن السبط بن علي وفاطمة رضي هللا عنهما . وأمه وأبوه ابنا 

  . عم أشقاء ــ وهللا أعلم وأحكم

  . اصمةكم جنوب الجزائر الع 300بالجلفة  1961/ مارس/ 24مولود الجمعة وقيل االثنين فجرا 

فرنسا وأذنابها وكفلته أمه وأخاه الوحيد في بيت خالهما . وتربى في حجر  لقي هللا أبوه محمد مجاهدا

الشيخ أبي بكر عياشى الجديوي ينهل منه القرآن الكريم أزيد من عشر سنين حتى نال إجازة مكتوبة منه 

حصل على شهادة الليسانس في ، وقد زاحم علماء منطقته ونال من علمهم . ودرس في المدارس حتى ت

القانون والعلوم اإلدارية وشهادة الكفاءة العليا إلطارات التربية والتعليم وهو اآلن يعمل مفتشا عاما 

)مفتش تربية وطنية( في التربية والتعليم ، وله إسهامات كثيرة في هذا المجال ،يلقي المحاضرات في 

 ومطبوعة المؤطرين في التعليم . وله مؤلفات مخطوطةالمساجد والمراكز الثقافية واإلذاعة ويكون 

 متنوعة. 

أب لستة أبناء . حفظه هللا  ونفع المسلمين بعلمه ، وأحسن له الختام على السنة وعلى اإلسالم ولقاءه في 

 مدينة خير األنام . وجعل في ذريته اإلمامة والقبول إنه سميع مجيب آمين .        

 


