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  للطفل والسلوكي الدراسي التحصيل على وأثره المدرسي العنف

 (لبنان)  التربوي البيان مجمَّع في العامة التربوية الشؤون مديرة/  الدريعي محمد إباء  االستاذة

 

 

:   مقّدمة

 غريب غًن العنف مصطلح كصار اجملاالت كافة يف كسلوكاتنا كشلارساتنا تفكًننا رلاؿ كالعشرين الواحد األلفية يف العنف مفهـو اقتحم

 كالعنف الديين كالعنف ادلرأة ضد كالعنف األسرم كالعنف العنف من كأنواعان  صنوفان  كنشاىد كنسمع نرل صرنا حيث مسامعنا على

.   ادلفهـو هبذا تتعلق أك تندرج اليت ادلسمٌيات من ذلك كغًن ادلدرسي

 الصعيدين على ذلا ممصقان  يعترب لعلو بل كاجملتمعات البيئات من كثًن يف شلارىسان  ـادلفهو ىذا لوجدنا خلت قركفو  أك حقبة إىل عدنا كلو

 الفكرم التطور من كبالرغم.  جديدة كأساليب ككجوه بصورو  موجودان  زاؿ كما مضى فيما سلتلفة كأأكاالن  صوران  كيأخذ كاجلماعي الفردم

 من كاحلط كاالستهزاء سلتلفة معنوية صور يف يكوف كقد القتل إىل يصل كقد ذاءكاإلم بالتهديد يتمثل يزاؿ ال العنف أفٌ  إال كالتكنولوجي

 كغًن ذلا حصر ال ككجوه بطرؽ تيشىن اليت النفسية كاحلرب القرارات اختاذ من أك التعبًن من كمنعو كقمعو عليو الكاملة كالسيطرة اآلخر قيمة

.   الوسائل من ذلك

 بسبب رلتمع يف تظهر كقد تنقص كقد الواحد اجملتمع يف العنف نسبة تزيد كقد اجملتمعات أك األفراد لدل صلده العنف ضلو كاالجتاه

 تبعان  متباينة مسارات تأخذ قد العنف ىذا عن التعبًن كصور زمن إىل زمن كمن رلتمع إىل رلتمع من النسبة ىذه كختتلف معينة ظركؼ

.   ادلختلفة كالسياسية كاالقتصادية ةالثقايف الناحية من اجملتمع يعيشها اليت كالظركؼ للمنخات

 أك الدكؿ مستول على سواء الظاىرة هبذه العادلي االىتماـ بدأ فقد معٌن زماف أك ما مكاف يف زلصورة ليست العنف مسألة إف كحيث

 كبالطفل عاـ بشكل سافاإلف ُنقوؽ تعىن اليت كادلنظمات ادلؤسسات مستول على أك كالرتبوم السلوكي اجملالٌن يف العاملٌن أك الباحثٌن

 سليمان  ظلوان  األطفاؿ لنمو ادلمئمة البيئة توفًن كضركرة الطفولة مرحلة بأعلية كاالجتماعي النفسي الوعي لتطور نتيجة كذلك خاص بشكل

.   ادلستقبل يف الطفل أخصية على أثر من لذلك دلا كاجتماعيان  كنفسيان  جسديان 

 اليت كالعنف كاالستغمؿ اإلساءة أأكاؿ مجيع من األطفاؿ محاية ضركرة على تنص عادلية اتاتفاقي بصياغة ادلتحدة األمم قامت كقد

.   كاحلرب السِّلم زمن يف ذلا يتعرضوف

:   التالية النقاط ضمن ادلدرسي العنف عن احلديث سيتم ادلداخلة ىذه كيف ، متباينة صوران  للعنف فففَّمت  ذكره  َّمت  كما

  ؟ ادلدرسي العنف نػيعىٌرؼ كيف  -1

  ؟ ادلدرسي العنف أأكاؿ ىي ما  -2

  ؟ ادلدرسية احلياة يف للعنف أخرل مظاىر من ىل  -3

  ؟ العنف شلارسة أسباب  -4

 .  الطفل على العنف شلارسة آثار  -5



 20-2014/11/22 طرابلس – الحماية الدولية للطفل: السادسل المؤتمر الدولي أعما
 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 
 

2 

 

 .  ادلدرسي العنف من للحماية الواجبة االجراءات ىي ما  -6

:   المدرسي العنف تعريف

.   الطفل على نفسيان  أك بدنيان  أذل عنو كينتج ادلدرسة يف ةادلقٌنع أك الظاىرة بالعدكانية يتسم سلوؾ أم ىو

.   كجهٌن ذات عملةه  ىو ادلدرسي العنف أف إىل اإلأارة كجتدر

.   التلميذ أك الطفل على ادلعلم من العنف:  األكؿ الوجو -

.   ادلدرسة داخل بو احمليطة البيئة ضد الطفل من العنف:  الثاين الوجو -

(  األول الوجو: ) الطفل على المعلم من العنف أشكال في تفصيل

:   العنف من أنواع ثالثة ىناك

 أثناء الصف من إخراج  –اللعب أكقات الصف يف احتجاز  –القرص  –الشعر أد  –الصفع  –كالضرب:  اجلسدم العنف -

 .   الشرح

 :  ادلعنوم أك النفسي العنف -

  –التخاطب يف القساكة  –الصف يف احتجازه  –مؤذية بصفات نعتو  –زممئو أماـ التلميذ من السخرية  –اإلذالؿ  –االىانة

 بو ادلباالة عدـ  –جهوده تقدير عدـ  –احرتامو عدـ  –معو التعاطي يف العاطفية الربكدة  –األطفاؿ بٌن التميز  –ادلستمر النقد

.   إصلازاتو هتميش أك

 التحرش حد إىل تصل كمريبة أاذة ألفعاؿ استدراجو ىلإ ، جنسية داللة ذات كلمات استعماؿ من كيتدرج:  اجلنسي العنف -

 .  اجلنسي

.   ادلدرسية احلياة يف موجودة تكوف قد العاـ الرتبوم ادلستول على ادلنظورة غًن العنف من أنواعان  ىناؾ أفٌ  كما

 العنف أنواع من نوعان  ادلمئمة غًن ادلدرسية األبنية تيعترب ، احلصر ال ادلثاؿ سبيل فعلى ، ذكره سبق ما على العنف يقتصر ال حيث

 ادلناىج يف يتمثل كقد اللعب من الطفل ػلـر ما ممعب كجود عدـ أك بالضجيج مليئة سكنية أحياء ضمن ادلدرسة تكوف كأف الممرئي

.   الذىنية أك العمرية كقدراتو المكاناتو ادلمئمة غًن الدراسية

.   محلو الطفل يستطيع ما أضعاؼ تزف اليت ادلدرسية احلقيبة محل ركرةبالض تقتضي تعليمية بربامج الطفل إلزاـ كأيضان 

 البحث غلب الذم العنف أأكاؿ من أكمن  دتثل أهنا إال احلماية قوانٌن لو تيصاغ الذم العنف إطار يف تصب ال كانت كإف األمثلة ىذه

.   اإلطار ىذا يف حقوقو لو كتضمن الطفل حتمي حلوؿ كإغلاد فيو

  ؟ الظاىرة ىذه تفصيمت ىي فما عاـ بشكل الطمب عند العنف ظاىرة من تشكو كادلدارس اجملتمعات أف صلد رلأخ ناحية من

:   األطفاؿ لدل العنف سلوؾ لتأسيس ادلؤدية األسباب

 ٍكتسىبتي  عادة ىو اجلماعي أك الفردم ادلستول على العنف سلوؾ أف على القوؿ ميكن كاالجتماعية النفسية الدراسات على بناءن 

.   عليها النشوء يتم اليت كاالجتماعية الشخصية العمقات خمؿ من كتتكوف
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:   فهي األطفاؿ لدل العنف سلوؾ لتأسيس تؤدم أهنا الدراسات تؤكد اليت األسباب أىم أما

 

:   األسرية العوامل

 الفكرم ادلستول على القمع  –حتديدان  باأل من العنف استخداـ يف التباىي  –اإلعلاؿ  –القسوة) مثل اخلاطئة التنشئة أساليب -

 .  أيضان  كتربير تفسًن دكف كاحلركة اللعب من كادلنع لذلك تفسًن دكف كاحلراـ احلمؿ على الرتبية خمؿ من كاحلركي

 .  الوالدين أحد كفاة أك الطمؽ نتيجة:  احلناف فقداف -

 .  بالطمؽ الزكج قبل من الدائم كالتهديد ةاألسرم ادلشاجرات لكثرة نتيجة:  األسرم االستقرار بعدـ الشعور -

 .  العنف كسلوؾ األسرة أفراد عدد بٌن عمقة ىناؾ أف الدراسات من العديد خمؿ من كيًجد فلقد:  األسرة أفراد عدد كثرة -

 .  ادلشكمت حلل كوسيلة العنف سلوؾ تػىبػىينِّ  على فقًنة أك مكتظة مناطق يف السكن مكاف ييؤثر حيث:  السكن بيئة -

 

:   االجتماعية العوامل

 كتفتخر العنف على تشجع اجملتمع داخل كادلمارسة الثقافة كانت ففذا اجملتمع يف العنف تأسيس يف كبًنان  دكران  الثقافة تلعب -

 .  كينتهجها ميجدىا اليت البطولة أنواع من كنوع ادلمارسات ىذه سيعترب الفرد أف أكل فم بو

 ساد ففذا ، كاإلعمـ كالتعليم األسرة نىسىق يف يؤثر ففنو لذا كاجلماعية الفردية ادلمارسات كل منو تنبثق الذم اخلزاف ىو اجملتمع -

 .  ادلدرسة إىل ستنتقل ادلمارسات ىذه أف أك فم األسرة يف العنف

 إغلاد يف لفرصا كفقداف باالحباط الشعور نتيجة العنف تبين إىل ساكنوىا مييل:  اجملتمع داخل كادلهملة ادلهٌمشة ادلناطق -

 .  بديلة كسائل

 كخاصة عليها الواقع بالظلم الفقًنة الطبقة إلحساس نتيجة العنف سلوؾ انتشار يف الرئيسة األسباب من يعترب حيث:  الفقر -

 .  البديهية اإلنساف حقوؽ من ييعترب الذم  –كالتعليمي كالصحي االجتماعي  –الضماف غياب مغ

 ما مع الوطن داخل بالغربة أعوران  يولد شلا العمل كفرص كادلساكاة العدالة نواحي كيشمل:  اجملتمع داخل االستقرار عدـ -

 .  العنف بصورة تظهر اليت ادلمارسات على ينعكس شلا كللمحيط للذات الكره تريب كعاطفية نفسية مشاعر من ذلك يصاحب

 حيث خاص بشكل األطفاؿ كعلى عاـ أكلب كاجملتمع الفرد سلوؾ على مباأر بشكل تؤثر:  كاالحتمؿ كالغزك احلركب -

 .  كالقتل كالسلب التهجًن إىل يصل الذم االستقرار كانعداـ القاتل كاخلوؼ األماف عدـ من يعانوف

.   ادلسلوبة الطبيعية احلقوؽ إىل الوصوؿ بغية العنف استعماؿ إىل صارخ بشكل تؤدم ادلتضاربة ادلشاعر ىذه

 

 :  النفسية العوامل

 ماديٌة كانت سواء اجلماعة أك الفرد أىداؼ حتقيق دكف ػلوؿ الذم اإلحباط مصدر ضلو العنف ييوجَّمتو ما عادةن  ذإ:  اإلحباط  -1

 .  اجتماعية أك نفسية أك
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 استعماؿ إىل فيلجأكف األسرم احمليط يف معٌن هتميش من يعانوف الذين األطفاؿ عند كباألخص:  الذات إثبات زلاكلة  -2

 .  عنيفة أك سلرٌبة بأعماؿ النظر لفت طريق عن كالوجود ااألف إلثبات كوسيلة العنف

 احللقة إىل العنف توجيو أك العنف مصدر على رمبا مباأرة بطريقة العنف يولد أك ال فالعنف:  للعنف ادلسبق التعرض  -3

 .  ادلدرسة مسؤكؿ أك كادلدرِّس العنف دلصدر ادلوازم الشخص إىل أك  –احمليط أك ادلدرسة يف األضعف

 

:   الذات حماية

 كاف حاؿ يف األمثل الوسيلة تصبح كقد معنوم أك مادم لتهديد تعرَّمتض حاؿ يف النفس عن للدفاع كوسيلة العنف الطفل يستعمل قد

.   كالفكرم اجلسدم الصعيدين على منو قدرة أقل ادلعنَّمتف

 

:   الفراغ أوقات ملء

 شلا عنده ادلوجودة الزائدة الطاقة تصريف على كتساعد كاجلسدية الفكرية راتوقد كتعٌزز كقتو كدتأل الطفل هتمي  أنشطة كجود لعدـ كذلك

.   اآلخرين تصرفات جتاه األفعاؿ كردكد كاألأخاص البيئة مع التعاطي طريقة على ينعكس

 

:   األطفال وألعاب اإلعالم وسائل

 اإلهبار عناصر على حتتوم اليت كادلسلسمت لربامجا خمؿ من األطفاؿ لدل العنف سلوؾ تأسيس يف كبًنان  دكران  اإلعمـ يلعب حيث

 السيطرة مفهـو تكرس كاليت الواقع أرض على ادلشاىد تطبيق مبحاكلة الطفل يقـو كاليت ادلسلسمت تلك يف لألطفاؿ كاحلركة كالسرعة

.   كالعدكاف كالقتل

:   التايل الشكل على تقسيمو  ٌ  الذم ادلدرسي العنف أأكاؿ إىل عدنا كلو

 .  بينهم فيما الطمب بٌن عنف  -1

 ( . ادلدرسة) احمليطة البيئة على الطمب من عنف  -2

 .  الطمب على ادلعلم من عنف  -3

.   سلتلفة رلاالت إىل يصل التأثًن ىذا أف لوجدنا

.  االنفعايل  –االجتماعي  –التعليمي  –السلوكي:  اجملاؿ يف الطمب على العنف تأثًن جدكؿ

 االنفعايل اجملاؿ االجتماعي اجملاؿ التعليمي اؿادلج السلوكي اجملاؿ

 الرتكيز على القدرة عدـ -1

.   االنضباط على القدرة عدـ -2

  التعليمي التحصيل يف ىبوط -1

.   ادلدرسة عن تأخر -2

 الناس عن االنعزاؿ حب -1

 عمقات كجود عدـ -2

.  بالنفس الثقة اطلفاض -1

 درجة إىل يصل إحباط -2
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 كالقوانٌن باألنظمة الممباالة -3
  .

.   ادلوقف يف الدائمة العصبية -4

.   مربرة غًن سلاكؼ -5

.   االنتباه تشتت -6

. الزممء أغراض سرقة -7

.   الكذب -8

 احلوار أثناء أك الكمـب عنف -9
  .

 احليوانات ضرب يف رغبة -10

.   كتعذيبها

.   أاذة شلارسات -11

 مربر غًن متكرر غياب -3

 األنشطة يف للمشاركة رفض -4

.   ادلدرسية

 بشكل ادلدرسة من اذلركب -5

.   متقطع أك دائم

.   األطفاؿ مع اجتماعية

 نشاطات يف ادلشاركة عدـ -3

.   مجاعية

. اآلخرين جتاه العدكانية -4

.   االكتئاب

 غًن سريعة فعل ردكد -3

.   موضوعية

 ادلواقف يف الدفاع أك اذلجـو -4
  .

.  الدائم بالتوتر أعور -5

.   الذات احتقار -6

 األماف كعدـ باخلوؼ أعور -7
  .

 إىل كيتبادر بآخر أك بشكل األطفاؿ على تطبيقها  ٌ  عنيفة دلمارسات نتيجة إال ىو ما األطفاؿ أك الطمب ميارسو الذم العنف إف

.   سؤاؿ األذىاف

  ؟ العنف شلارسة على ادلعلم ػلٌرضوف طمب ىناؾ ىل

:   منهم ادلدرسي العنف ضحايا للوقوع عرضة أكثر أطفاؿ اؾىن أف كاجلواب

 .  الصعبة الطباع ذكك األطفاؿ  -1

 .  ضبطهم يصعب كالذين الزائدة احلركة من يعانوف الذين األطفاؿ  -2

 .  تعليمية بفعاقة ادلصابوف أك الطبيعي ظلوىم يف ما قصوران  يعانوف الذين األطفاؿ  -3

 لقدراتو الواقعية الصورة عن يتمناىا اليت الصورة كتباعد التوقعات من ادلعلم أمل خيبة كإظلا ذاهتا ُند ةاإلصاب ليس ، ىنا العنف يسبب كما

.   احلقيقية

:   العنف ممارسة إلى بالمعلم تدفع التي األسباب

 رؤية عند ادلعلم قؿ يتعرض الذم االحباط سقف كارتفاع كإمكاناهتم التلميذ كُناجات السليم النمو بقواعد ادلعلم معرفة عدـ  -1

 .  للطفل التقيمية النتائج

 معارضتهم أك حركتهم أك انتباىهم عدـ يفٌسر غلعلو ما كإمكاناهتم األطفاؿ قدرات عن ادلعلم لدل خاطئ إدراؾ كجود  -2

 .  كالعنف العدكاف من بنوع عليها فًند لشخصو كهتميش نبذ إأارة أهنا على لتعليماتو
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 ػلدكه شلا األسرية أجوائو يف العنف مشاىدة أك العنف أأكاؿ من أكل إىل طفولتو يف تعٌرضو أك ادلعٌلم سًنة يف إحباط كجود  -3

 .  طمبو على كشلارستو الرأد مرحلة يف العنف اختبار إىل

 

  ؟ المدرسي للعنف رادعة قوانين توجد ىل

.   كتركغلها ؿب الثقافة ىذه أيوع كيف العنف قبوؿ يف البيئات كبعض اجملتمعات تساىم ذكرت كما

.   أأكالو بكافة األطفاؿ على ادلمارىس للعنف رادعة نصوص اللبنانية القوانٌن يف توجد كال

 مبا األطفاؿ على العنف إىل إأارة أم دكف من بآخر أخص يلحقو الذم لألذل رادعة قوانٌن ىي العقوبات قانوف يف ادلوجودة كالقوانٌن

.   ادلدرسي العنف فيو

 حدكد أم تضع كال ادلعلم األب سيلطة تكٌرس كاليت السائدة االجتماعية االيدييولوجيا تكٌرس اليت القوانٌن بعض العكس على صلد إننا بل

:   يقوؿ العقوبات قانوف من 187 ادلادة فنص تعنيفو كبٌن الولد تأديب بٌن فاصلة

 العرؼ يبحو ما ضلو على كأساتذهتم آباؤىم باألكالد ينزذلا اليت التأديب ضركب القانوف كغليز.  القانوف غليزه الذم الفعلي  جرمية ييعد ال" 

" .   العاـ

  ؟ المدرسي العنف من للحماية الواجبة االجراءات ىي ما

 األطفاؿ لدل التعليمي ادلستول كاطلفاض الطفولة عمر يف العمل سوؽ إىل كالنزكؿ ادلدرسي التسرب حاالت معظم أف فيو أك ال شلا

.   ادلدرسة أك األسرة داخل كاف سواء العنف إىل هباأسبا أكثر تعود

:   التالية االجراءات أخذ مبكاف الضركرة من ففنو لذا

 .  حجمو لتحديد ادلدرسي العنف لظاىرة أامل مسح إعداد  -1

 .  اجلسدم ادلدرسي العقاب تلغي جديدة كقوانٌن تربوية أسس صياغة  -2

 .  تدريبهم كتفعيل ادلعلمٌن تأىيل  -3

 .  ادلدرسي للعنف رادعة أخرل كاستحداث كانٌنؽ إلغاء  -4

 .  القوانٌن ىذه تنفيذ آلية على الدكلة تشديد  -5

 .  األطفاؿ قضايا يف سلتصَّمتة زلاكم إنشاء  -6

 .  ادلدرسي كالتعليم الرتبية مهمة على القيمٌن كتدريب بالشكاكل تعىن كالتعليم الرتبية لوزارة تابعة ىيئة إنشاء  -7

 .  تنفيذىا كآليات الطفل حقوؽ اتفاقية تطبيق مدل نانيةاللب الدكلة مراقبة  -8

 العنف حاالت لتػىقىٌصي مؤىلٌن اختصاص ذكم البشرم َنهازىا تػيٍلًحق بأف كاخلاص الرمسي ادلستول على ادلدارس إلزاـ  -9

 .  ذلا احللوؿ بفغلاد كادلشاركة التمميذ ذلا يتعرض اليت ادلشاكل كسلتلف

 .  ادلدرسي العنف ظاىرة من حتد قوانٌن لصياغة اإلنساف حقوؽ رلاؿ يف العاملٌن دكر تفعيل -10

 مرحلة لكل ادلناسبة االجتماعية التنشئة أساليب يف عاـ بشكل األمور كأكلياء للوالدين اإلعمـ كسائل عرب االجتماعية التوعية -

 .  عاـ بشكل العنف سلوؾ تأسيس يف األساسي ادلصدر ىي األسرة أف باعتبار عمرية
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 يف كحقو كاالجتماعية كالنفسية الصحية الرعاية يف الطفل حقوؽ حوؿ كادلؤدترات الندكات خمؿ من االجتماعية ةالتوعي -
 .  كاالجتماعي النفسي باألمن الشعور يف كحقو الرأم عن كالتعبًن كادلشاركة اللعب

 النفسية كادلشكمت عمرية مرحلة لكل النمائية اخلصائص حوؿ لقاءات كإجراء كادلعلمٌن ادلدارس إدارات من رللس تشكيل -

 .  العنف سلوؾ كخصوصان  معها التعامل كطريقة عليها ادلرتتبة كالعمرية

 .  كادلدنية كاالجتماعية كاجلسدية كالنفسية ادلعنوية الطفل حقوؽ حوؿ للمدارس ندكات تنفيذ -

 تتعلق اليت القرارات صنع يف كادلشاركة الرأم عن كالتعبًن الدميقراطية لفكرة كاقعي كتجسيد دائم بشكل األطفاؿ بردلاف تنفيذ -

 .  بشؤكهنم

 عليهم مورس الذين األطفاؿ أك للعنف ادلمارسٌن األطفاؿ كعمج بتوجيو يعىن الوطين ادلستول على عمجي مركز تأسيس -

 .  اجملاؿ ىذا يف كأطباء أخصائيٌن أيدم كعلى كفٌعاؿ دقيق بشكل العنف

 سلوؾ دلنع كمؤسسان  للمجتمع نافعان  يكوف أف عسى ادلدرسي العنف عن ادللخص ذلذا استماعكم حسن لعل بالشكر أتوجو ففنين كأخًنان 

 .  األطفاؿ على كشلارستو العنف

  

:   المراجع

 . الغريب دار  –القاىرة ،( اإلدماف  –العنف  –القلق) الشباب مشكمت أخطر( 2003) راغب نبيل -

 بيت  –للدميوقراطية األكسط الشرؽ مركز ، الصراعات كحل ادلدرسي العنف مع التعامل يف ادلساعد( ت ب) حجازم ػلٍن -

 .  القدس  –حنينا

 .  ادلصرية األصللو  –القاىرة ، ادلعاصر النفسي الطب( 1992) عكاأة أمحد -

 .  البيضاء الدار فكيك مطبعة"  بادلغرب التعليم نظاـ يف تأممت: "  بكرم بو زلمد -

 .  1997 الرياض  –األمنية للعلـو العربية نايف أكادميية  –العائلي العنف  –البرت مصطفى -

 . 1995  –ادلعرفة عامل سلسلة  –معاصرة تربوية فلسفات  –علي امساعيل سعيد -

.    اللبنانية اجلامعة يف العامة الصحة كلية  –ادلنم بامسة  –كطفولة تربية  –2005  –اجليش رللة -

 

 

 


