ٌعتبر العنف المدرسً من أهم المشاكل السلوكٌة لدى طالب المدارس
بمراحلها الثالث ،وٌرجع تفشً مظاهر العنف والشغب بٌن طالب
المدارس التً أضحت ظاهرة تتفاقم مع األٌام إلى مشاهد العنف التً تبثها
وسائل اإلعالم التً تدخل البٌوت من غٌر استئذان .لقد أصبح من النادر
أن تسأل معلم عن أحوال أو ظروف تدرٌسه حتى ٌبادرك بشكواه من
سلوك الطالب ،والنتٌجة رغبة فً الفرار إلى أي عمل آخر خارج دائرة
التربٌة والتعلٌم ،رعبا من عقاب طالب المدارس للمعلمٌن سواء داخل
الفصول وساحات المدرسة أو خارجها أي فً الشارع أو الحً وأمام هذه
الظاهرة الخطٌرة التً بدأت فً التنامً فً المدارس حٌث زادت معدالت
العنف المدرسً ،مقارنة بالمشكالت السلوكٌة األخرى حٌث أن هذه
الظاهرة هً ظاهرة عالمٌة معقدة تدخل فٌها عدة عناصر وأسباب منها
اجتماعٌة واقتصادٌة وسٌاسٌة وأسباب
عائدة إلى نظام التعلٌم وأنظمة التحفٌز (الترهٌب ـ الترغٌب(

وأنظمة التقييم والبيئة المدرسية إلى جانب الخمفية العائمية لمطمبة
والمعممين والطاقم التعميمي و اإلداري لممدارس .وليست مقتصرة
عمى بمد بعينه
ويقسم العنف إلى نوعين :أولهما اإليذاء الجسدي الذي ينجم عنه
إصابة أو إعاقة أو موت باستخدام األيدي أو األدوات الحادة
لتحقيق هدف ال يستطيع المعتدي تحقيقه بالحوار ،ثانيهما اإليذاء
الكالمي ،وهو استخدام كممات وألفاظ نابية تسبب إحباطا عند
الطرف اآلخر بحيث تؤدي إلى مشاكل نفسية.

الاُامتم والامخفات إىل ظاُرة إمؼيف اكن هدِجة ثعور وغي ػام يف
معوع إملرن إمؼرشٍن مبا ًخؼوق ابمعفوةل ،خاظ ًة تؼدما ثعورت
هظرايت ػمل إميفس إخملخوفة إميت أخذت ثفرس ميا سووكَات
إلوسان ػىل ضوء مرحةل إمعفوةل إملحكرة وأمهَهتا تخكوٍن ذإت
إمفرد وثبزريُا ػىل حِاثَ فامي تؼد ،ورضورة ثوفري إلحوإء إحلَاثَة
إملياس حة مَمنو إلظفال منو ًإ حسد ًاي وهفس َ ًا سواميً ومذاكم ًل.

أما يف إلآوهة إلخرية فولد زإد الاُامتم مبوضوع إمؼيف يف إمؼامل
و إجلزإئر خاظة هدِجة زايدة حدة إمؼيف تبصاكهل إخملخوفة

أس حاب ظاُرة إمؼيف يف إملدإرس:

إمؼموَة إمرتتوًة مديَة ػىل إمخفاػل إدلإمئ وإملخحادل تني إمعلب ومدرس هيم.
حِر أن سووك إموإحد ًؤثر ػىل إلآخر والكٌُل ًخبثرإن ابخلوفِة إمحَئِة،
وذلإ فاهيا غيدما حناول أن هلمي أي ظاُرة يف إظار إملدرسة مفن إخلعب مباكن
أن هفعوِا غن إملركحات إخملخوفة إملكوهة مِا حِر أن نوحُئة حزء ًإ كحري ًإ من
ُذٍ إملركحات.

أمه إلس حاب إميت ثلف ورإء ظاُرة إمؼيف

ظحَؼة إجملمتع إلتوي وإمسوعوي :رمغ أن جممتؼيا مير يف مرحةل إهخلامَة ،إل
أهيا ىرى خذور إجملمتع إملحين ػىل إمسوعة إلتوًة ما زإمت مس َعرة.
فرنى ػىل سخِل إملثال أن إس خخدإم إمؼيف من كدل إلخ إمكدري أو
إملدرس ُو أمر مداح وًؼخرب يف إظار إملؼاًري الاحامتغَة إمسومية،
وحسة إميظرًة إميفس َة -الاحامتغَة فان إلوسان ٍكون غيَف ًا غيدما
ًخوإخد يف جممتع ًؼخرب إمؼيف سوواكً ممكٌ ًا ،مسموح ًا ومذفل ًا ػوََ.

ياء ػىل ذكل ثؼخرب إملدرسة يه إملعة دلَع إمضـوظات إخلارحِة فِبيت
ت ً
إمعلب إملٌؼيّفون من كدل إلُل وإجملمتع إحملَط هبم إىل إملدرسة مَفرؾوإ
إمكدت إملامئ ثسووكَات ػدوإهَة غيَفة ًلاتوِم ظلب أآخرون ٌضاهبوهنم
إموضع ثسووكَات ممازةل وهبذٍ إمعرًلة ثخعور حدة إمؼيف وٍزدإد
إهدضارُا ،كٌل يف دإخل إملدرسة ثبخذ إدلاػات ذوإت إملوإكف إملدضاتَ
حِال إمؼيف صول وحتامفات من أخل الاهامتء مما ًؼزز غيدمه ثكل
إمخوهجات وإمسووكَات ،فِذكر ( ُورتَدس " )1995 ،إذإ اكهت إمحُئة
خارج إملدرسة غيَفة فبن إملدرسة س خكون أغيف ".

جضري ُذٍ إميظرًة إىل أن إمعامة يف تَئذَ خارج إملدرسة ًخبثر
تثلث مركحات ويه إمؼائةل ،إجملمتع وإلػلم وابمخايل ٍكون
إمؼيف إملدريس ُو هخاج نوثلافة إجملمتؼَة إمؼيَفة.

) جممتع حتعًَل :يف كثري من إلحِان حنرتم إمعامة إمياحج فلط ول هؼعي
أمهَة وكَا ًان نوعامة إمفاصل ثؼوميَ ًا .إمعامة إذلي ل ًخجاوب مؼيا.
حسة هظرًة إدلوإفع فالحداط ُو إدلإفع إمرئُيس من ورإء إمؼيف ،إذ
أهَ توإسعة إمؼيف ٍمتكن إمفرد إذلي ٌضؼر ابمؼجز  ،أن ًثخت كدرإثَ
إخلاظة .فكثري ًإ ما ىرى أن إمؼيف انجت غن إمليافسة وإمـرية .كذكل فان
إمعامة إذلي ًؼاكة من كدل مؼومَ ابس مترإر ًفدش غن موضوع
(خشط) ميكٌَ أن ًعة ؾضحَ ػوََ.

) إمؼيف إملدريس ُو هخاج إمخجرتة إملدرس َة ( سووكَات إملدرسة ):
ُذإ إمخوخَ حيمل إملس ئومَة نومدرسة من انحِة خوق إملضلكة وظحؼ ًا من
انحِة رضورة إمخعدي مِا ووضع إخلعط ملوإهجهتا وإحلد مهنا ،فُضار إىل
أن هظام إملدرسة جاكمهل من ظامق إملؼومني وإلخعائَني وإلدإرة ًوخد
ُياك ػلكات مذوحرة ظوإل إموكت ،ومما ًؤكد ػىل ذكل أن ( كوملن )
دلى ( ُروتدس )1995 ،أس خًذج من حبثَ " أن إمسووكَات إمؼيَفة يه
هخاج إملدرسة " ( وزإرة إملؼارف إمثلافة ،) 1997 ،وميكن ثلس ميِا إىل 3
موإضَع ويه -:ػلكات مذوحرة وثـريإت مفاحئة دإخل إملدرسة ،إحداط،
كحت ومقع نوعلب ،إجلو إمرتتوي.

ػلكات مذوحرة وثـريإت مفاحئة دإخل إملدرسة

ثـَري إملدٍر إو إملؼمل ودخول أآخر تعرق حرتوًة أخرى وثوهجات
خمخوفة غن ساتلَ ختوق ملاومة غيد إمعلب مخلدل ذكل إمخـَري،
فرتك إملؼمل وإسدددإهل مبؼمل أآخر ًؼمل تبسامَة خمخوفة ،ػدم إرشإك
إمعلب أو إُاههيم مبا حيدث دإخل إملدرسة وكهنم فلط هجاز
ثيفِذي

 vإحداط ،كحت ومقع نوعلب:
مذعوحات إملؼومني وإموإحدات إملدرس َة إميت ثفوق كدرإت إمعلب
وإماكهَاهتم ،جممتع حتعًَل ،إمخلدٍر فلط نوعلب إذلٍن حتعَوِم ػايل،
إمؼوإمل كثرية ومذؼددة ؿامح ًا ما ثؼود إىل هظرًة إلحداط حِر جند أن
إمعامة إمرإيض ؿامح ًا ل ًلوم ثسووكَات غيَفة وإمعامة إمـري رإيض
ٌس خخدم إمؼيف اكحدى إموسائل إميت ًُؼرب هبا غن رفضَ وػدم رضاٍ
وإحداظَ ،فؼىل سخِل إملثال -:

 -1ػدم إمخؼامل إمفردي مع إمعامة ،وػدم مرإػاة إمفروق إمفردًة
دإخل إمعف.
 -2ل ًوخد ثلدٍر نوعامة كوسان هل إحرتإمَ وكَاهَ.
 -3ػدم إمسٌلح نوعامة تخؼحري غن مضاغرٍ فـامح ًا ما ًلوم إملؼومون
ابذلل إمعامة وإُاهخَ إذإ أظِر ؾضحَ.
 -4إمرتكزي ػىل حوإهة إمضؼف غيد إمعامة وإلكثار من إهخلادٍ.

 الاس هتزإء ابمعامة والاس هتخار من أكوإهل وأفاكرٍ. -6رفغ ٍلوػة إمرفاق وإمزملء نوعامة مما ًثري ؾضحَ وخسعَ ػوهيم.
 -7ػدم الاُامتم ابمعامة وػدم الاكرتإث تَ مما ًدفؼَ إىل إس خخدإم إمؼيف
مَوفت الاهدداٍ ميفسَ.

 -8وحود مسافة كحرية تني إملؼمل وإمعامة ،حِر ل ٌس خعَع حماورثَ إو
هلاصَ حول ػلماثَ إو ػدم رضاٍ من إملادة .كذكل خوف إمعامة من
إمسوعة ميكن أن ًؤدي إىل خوق ثكل إملسافة.
 -9الاغامتد ػىل أسامَة إمخولني إمخلوَدًة.
 -10غيف إملؼمل إجتاٍ إمعلب.
 -11غيدما ل ثوفر إملدرسة إمفرظة نوعلب نوخؼحري غن مضاغرمه وثفرًؽ
ػدوإهُهتم تعرق سومية.
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إهوإع إمؼيف
الجسدي

االستغالل
الجنسً

النفسً
االهمال
المقصود و
غٌر المقصود

 . 1إمؼيف إجلسدي
ُو إس خخدإم إملوة إجلسدًة ثضلك مذؼمد إجتاٍ إلآخرٍن من إخل إًذإهئم وإحلاق
أرضإر حسمَة هلم وُذإ ما ًدغى )  ( Inflicted-Injuryيل غضو أو غوخَ،
وذكل كوس َةل غلاب ؿري رشغَة مما ًؤدي إىل إلآلم وأوخاع ومؼاانة هفس َة حرإء
ثكل إلرضإر كٌل وًؼرض حصة إمعفل ملخعار.
من إلمثةل ػىل إس خخدإم إمؼيف إجلسدي  -إحلرق أو إميك ابميار ،رفسات ابلرخل،
خٌق ،رضب ابلًدي أو إلدوإت ،يل لغضاء إجلسم ،دفع إمضخط ،معٌلت،
ورالكت

 .إمؼيف إميفيس
إمؼيف إميفيس كد ًمت من خلل معل أو الامذياع غن إملِام تؼمل
وُذإ وفق ملاًُس جممتؼََ ومؼرفة ػومَة نورضر إميفيس ،وكد
حتدث ثكل إلفؼال ػىل ًد خشط أو ٍلوػة من إلصخاص إذلٍن
ميخوكون إملوة وإمس َعرة جلؼل ظفل مذرضر(مؤذى) مما ًؤثر ػىل
وظائفَ إمسووكَة ،إموخدإهَة ،إذلُيَة ،وإجلسدًة ،كٌل وًضم ُذإ
إمخؼرًف وثؼارًف أخرى كامئة تبفؼال ثؼخرب غيف هفيس مثل-:
رفغ وػدم كدول نوفرد ،إُاهة ،ختوًف ،هتدًد ،غزةل ،إس خـلل،
جرود ػاظفي ،رصإخ ،سووكَات ثلغحََ وؿري وإحضة ،ثذهُة
إمعفل مكهتم ،لمدالة وػدم الاكرتإث ابمعفل

أهوإع إمؼيف إملدريس
 )Iغيف من خارج إملدرسة
أ -زغرهَ أو توعجة.
ُو إمؼيف إملامئ من خارج إملدرسة إىل دإخوِا ػىل أًدي ٍلوػة من
إمحامـني مُسوإ ظل ًاب ول أُايل ،حِر ًبثون يف ساػات إدلوإم أو
يف ساػات ما تؼد إمظِر من إخل إلزػاج أو إمخخرًة وأحِا ًان
ٌس َعرون ػىل سري إدلروس

ب -غيف من كدل إلُايل
غيف أما ثضلك فردي أو ثضلك حٌلغي ( ٍلوػة من إلُايل )،
وحيدث ذكل غيد جميء إلابء دفاػ ًا غن أتياءمه فِلومون
ابلغخدإء ػىل هظام إملدرسة وإلدإرة وإملؼومني مس خخدمني
أصاكل إمؼيف إخملخوفة

إميخاجئ وإمخبزريإت
ملد أزحدت إمؼدًد من إلحباث تبن ُياك أاثر مؼموَة الاغخدإءإت
ػىل إلظفال ػىل أدإءمه الاحامتغي وإمسوويك والاهفؼايل فدضري
( ودف؛ أآرمَ ) 1994 ،تبن " إلظفال إملؤذًني تـامة إلحِان
مض خدني من انحِة إهفؼامَة ،كولني ،ؾضحاهني ،كثري ًإ مهنم ًحدو ػوهيم
ممزيإت إمرؾحة يف أن ًفِمِم من حيَط هبم وكهنم ؿري مفِومني "  ،ويف
ملو ٍةل أخرى " إلظفال إملؤذًني ًخوفر دلهيم مجَع أو إحدى إملمزيإت
إمخامَة -:جيرحون ثسِوةل ،كوًَل إمثلة تبهفسِم وأحِا ًان ثضلك مذعرف ،
موإكفِم إميفس َة والاهفؼامَة ؿري مس خلرة وؿري مس خددة "

المجال السلوكي
 -1عدم المباالة -2
-3
عصبية زائدة
مخاوف غير مبررة -4
مشاكل انضباط

 -5عدم قدرة على التركيز
 -6تشتت االنتباه
سرقات

المجال التعليمي
فً
 -1هبوط
التحصٌل التعلٌمً
عن
تأخر
-2
المدرسة وغٌا بات
متكررة

-7

 -3عدم المشاركة فً
األنشطة المدرسٌة

 -9القيام
 -8الكذب
بسلوكيات ضارة مثل شرب
الكحول أو المخدرات -10
محاوالت لالنتحار -11
تحطيم األثاث والممتلكات
في المدرسة  -12 .إشعال
نيران  -13عنف كالمي
مبالغ فيه

 -4التسرب من
المدرسة بشكل دائم
أو متقطع

 -14تنكيل بالحيوانات

المجال االجتماعي
 -1انعزالٌة عن الناس

المجال االنفعالي
 -1انخفاض الثقة بالنفس

 -2قطع العالقات مع
اآلخرٌن

 -2اكتئاب

 -3عدم المشاركة فً
نشاطات جماعٌة
 -4التعطٌل على سٌر
نشاطات الجماعٌة
 -5العدوانٌة
اآلخرٌن

اتجاه

 -3ردود فعل سرٌعة
 -4الهجومٌة والدفاعٌة
فً مواقفه
 -5توتر الدائم

 -6مازوخٌة اتجاه الذات
 -7شعور بالخوف وعدم
األمان

الهدوء
عدم
-8
واالستقرار النفسً.

توصيات وتمخيص:

بناء عمى التجربة العممية والتعميمية
عممية التدخل العممية من أجل مساعدة الطالب وذلك ً
والتوصيات التي نستخمصيا من ىذه الورقة والدراسات التي بحثت ىذا المجال فإننا
نجد أن التدخل والعالج يجب أن يكون عمى ثالث أصعدة وىي-:

 -1الطالب والمعمم.

-2المدرسة والصف.

-3المحيط الخارجي لممدرسة كالمنزل والحارة.

وعميو فإن أي تدخل في إطار المدرسة يجب أن يأخذ بعين االعتبار جميع األطراف
السابقة الذكر وبناء برنامج تدخل شمولي يكون لكل طرف من ىذه األطراف مشاركة
فعالة في التعرف عمى الصعوبات ومسحيا ،التخطيط لبرامج التدخل المالئمة لإلطار
والمشاركة الفعالة في عممية التنفيذ.

أما ابمًس حة نوحوول نولضاء ػىل إمؼيف إملدريس أو حىت إحلد مٌَ فلتد من ثضافر هجود إدلوةل
وإملدرسة وإلرسة إميت جية أن ثؤدي دورُا ،إضافة إىل وسائل إلػلم سوإء إملرئَة أو
إملسموػة أو إمللروءة وكذكل رخال إدلٍن وإجملمتع  .كٌل لتد من إجياد جرإمج مذاكمةل وفؼاةل
مححر إلس حاب وإجياد إحلوول إملياس حة ،فلتد من ثوغَة إمعامة حبلوكَ ووإحداثَ ولتد من
مؼرفة إملؼمل ابلسامَة إحلدًثة يف إمخدرٌس وإسرتإثَجَاثَ وإمزتإمَ تبخلكِات همية إمخؼامي
ولتد ملرسة أن ثلوم تدورُا يف حرتَة إلتياء ػىل إمفضَةل وإحرتإم إملؼمل ولتد موسائل
إلػلم إن ثلوم تدورُا إمخوغوي إملضاد ملا ٌضاُد إمعامة وٌسمع من مظاُر غيف خمخوفة
ػرب وسائل إلػلم كٌل لتد نوجامؼات ولكَات إمرتتَة أن ثلوم تدورُا نولضاء ػىل ُذٍ
إمظاُرة سوإء من خلل إمححوث أو من خلل إخِار إمعامة إملؼمل إملزتن هفس َا وإمليضحط
سووكَ ًا مَلوم تدور إملؼمل مس خلد ًل  .كٌل لتد ػىل وزإرة إمرتتَة وإمخؼومي من هتَئة تُئات حمفزة
ومضجؼة نوعامة إضافة إىل إجياد أخعائَني هفس َني وإحامتغَني يف إملدإرس مخعحَح أي
خول سوويك دلى إمعلب.

