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 العنف فى المدارس

  وعالقته باالضطرابات النفسية لدى األطفال

 أ.د. جمال شفيق أحمد 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

المدارس بكل أشكالها ومظاهرها من أهم المشكالت السلوكية   تعد ظاهرة العنف فى      

الموجودة فى المدارس بصفة عامة، حيث أنه يترتب عليها الكثير من األضرار النفسية والجسمية  

واالجتماعية والتعليمية على األطفال، وحتى يتم تناول هذه القضية بصورة علمية وواضحة  

   ثالثة نقاط أساسية محددة هى : ومبسطة،  فسوف يكون ذلك من خالل عرض 

 مفهوم العنف المدرسى.  – 1

 أنواع وأشكال ومظاهر العنف المدرسى. – 2

 األسباب المؤدية للعنف فى المدارس. – 3

 مفهوم العنف المدرسى – 1 

هو كل سلوك أو تصرف عدواني يؤدى إلى إلحاق االذى والضرر باآلخرين، وقد يكون       

األذى جسديًا، ونفسيًا؛ مما يعوق عملية التعليم والتنمية، ويشكل ضرًرا بالغًا على المناخ  

 المدرسى،  ويؤذى بصحة الطفل النفسية، والجسمية، واالجتماعية، والتعليمية . 
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 ظاهر العنف المدرسى أنواع وأشكال وم   – 2

 للعنف المدرسى عدة أنواع ومظاهر هى كما يلى : 

 من طفل لطفل آخر :  -أ 

 ومن أهم مظاهر هذا النوع :

 تحقير طفل لطفل آخر بسبب ضعفه، أو مرضه، أو إعاقته. – 1   

 نعت طفل آلخر بألقاب معينة لها عالقة بالجسم كالطول، أو القصر، أو السمنة المفرطة.  – 2   

 تخويف طفل ألخر، بالتهديد بالضرب ألنه أقوى منه أو مجموعة أصدقاء. – 3   

 السب والشتم بألفاظ جارحة.  – 4   

 الضرب، والركل، والعض، والبصق. – 5   

 دواته المدرسية بالقوة أو إتالفها. استخدام كتب الطفل، وأ – 6  

 الكتابة بالحبرعلى جسم الطفل، ومالبسه، وكتبه.  – 7  

 من طفل على أثاث  المدرسة :  –ب 

 ومن أهم مظاهر هذا النوع : 

 الكتابة، أو الحفر على األثاث والجدران.   -1

 تكسير الشبابيك، واألبواب، والمقاعد. -2

 يمية. تمزيق الصور، والوسائل التعل -3

 تكسير، وتخريب دورات المياه. -4

 تمزيق القصص، والمجالت، والكتب. -5
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 من طفل على المعلم وأواالدارة المدرسية    –ج 

 ومن أهم مظاهر هذا النوع :

 التهديد، أو الوعيد للمدرس.  - 1 

 المباشر على المدرس بطرق مختلفة أثناء الحصة. االعتداء  - 2 

 تخريب بعض المتعلقات الخاصة بالمدرس، أو اإلدارة المدرسية. – 3 

 الشتم، والسب، والتهديد فى عدم وجود المدرس أو المشرفين.   -  4

 اتهام المدرس، أو اإلدارة بأمور لم تصدر عنهم أساًسا. – 5

 المدرس أو المدير على الطفل  من  -د 

 ومن أهم مظاهر هذا النوع :

 التفرقة فى المعاملة بين األطفال.  – 1

 توقيع العقاب الجماعى على األطفال نتيجة أخطاء فردية. – 2

 إشعار الطفل المستمر بالفشل، والضياع.  – 3

   التوبيخ، واالستهزاء، والسخرية من طفل معين أو مجموعة من األطفال. – 4

 تعمد اضطهاد الطفل.  – 5

 تهديد الطفل بالعقاب، أو التهديد بالرسوب.  – 6

 تعمد تهميش الطفل وعدم التعامل معه نهائيًا.  – 7

 معايرة الطفل بنواحى ضعفه فى بعض المواد الدراسية.  – 8

 األسباب المؤدية للعنف فى المدارس :  -3 

المستوى الفردى أو المستوى الجماعى، هو  فى حقيقة األمر يعتبر سلوك العنف سواء على      

سلوك، أو عادة مكتسبة متعلمة، تتكون لدى الطفل منذ مرحلة مبكرة من حياته، وذلك من خالل 

 أساليب التنشئة االجتماعية، وتفاعله وتأثره بكل الظروف، واألحوال، والضغوط التى يعايشها. 
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يمكن إرجاعها إلى عامل واحد، ولكن  ورغم أن مشكلة سلوك العنف )معقدة ومركبة( وال     

توجد هناك مجموعة عوامل نفسية واجتماعية مرتبطة بشكل أساسى بهذه الظاهرة يمكن تحديها 

 فى ثالثة عوامل متداخلة مع بعضها هى كما يلى : 

 عوامل خاصة باالسرة :  -أ  

 تصادى. عدم إشباع األسرة لحاجات الطفل المادية نتيجة تدنى فى المستوى االق  – 1

فقدان الطفل للحب، والحنان، واالهتمام نتيجة الطالق، وانفصال الوالدين، أو فقد أحد  – 2

 الوالدين. 

 أساليب التنشئة الخاطئة مثل القسوة، أو الرفض، أو اإلهمال.  – 3

 التفرقة فى المعاملة بين األبناء.    – 4

 كثرة عدد أفراد االسرة.  – 5

 ين الطفل واألسرة. ضغط الترابط، والتواصل ب – 6

 الشجار الدائم بين أفراد األسرة. – 7

 لجوء بعض أفراد االسرة لحل مشكالتهم باألسلوب العنيف . – 8

 ضرب اآلباء لألبناء عند كل مشكلة يؤدى  لتقليد األطفال آلبائهم .  – 9

 لدى الطفل هذا السلوك ويدعمه . استحسان اآلباء لسلوك الطفل العنيف،  ينمى -10

 عدم السماح لألطفال بالتعبير عن أحاسيسهم، وانفعاالتهم بحرية .  –  11

 معايرة الطفل باستمرار بعيوبه، أو نواحى نقصه، أو ضعفه .  –  12

 عوامل خاصة بالمدرسة :  –ب 

 كثرة متطلبات المدرسين من الواجبات المدرسية والتى تفوق  مدارك األطفال،   – 1

 وإمكانياتهم.       

 عدم مناسبة بعض المناهج الدراسية الهتمامات، واحتياجات األطفال مقدراتهم العقلية .  – 2
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 عدم  مراعاة الفروق الفردية بين األطفال داخل الفصل.   – 3

 االستهزاء من أقواله، أو أفكاره، أوتصرفاته . االستهتار بالطفل و – 4

 التركيز فقط على جوانب الضعف عند الطفل، واالكثار من انتقاده، وأهانته .  -5

 وجود مسافة كبيرة بين المدرس والطفل، وانعدام الحوار، والمناقشة .   – 6

 ذ كثرة استخدام المدرسين للعنف مع أنفسهم أو مع األطفال يعتبر نموذج يأخ – 7

 األطفال قدوة لهم .     

 عدم تقدير الطفل بوصفه كيانًا انسانيًا له تقديره، واحترامه، وكرامته.  – 8

 االدارة المدرسية المتسلطة.  – 9

 تشجيع سلوك العنف لدى بعض االطفال على أنه سلوك قيادى يدفعهم إلى   –  10

 تبنى هذا السلوك .          

 لمدارس، يولد التوتر النفسى واالحتكاك البدنى بين  عدم وجود أماكن فسيحة با –  11

 األطفال.          

 عدم االهتمام باألنشطة الرياضية، واالجتماعية، والثقافية، والترفيهية.  –  12

 روتين المناخ المدرسى القائم على التلقين، والحفظ، واالمتحانات يصيب   –  13

 ط، والعدوان. األطفال  بالجمو، والسلبية، واإلحبا         

 االنضمام لبعض شلل األطفال المنحرفة داخل المدرسة.  –  14

 ضعف، أو رسوب الطفل فى بعض المواد الدراسية.  -15

 أسباب خاصة باإلعالم : –ج 

تفشى وباء )ثقافة العنف( فى أفالم األطفال الكرتونية، وفى مجالت  وقصص األطفال، وفى       

ألفالم السينمائية. وتمجيد شخصية العدوانى، أو العنيف، أو المسلسالت التليفزيونية، وفى ا

المعتدى، أو المجرم على أنه البطل الشجاع، والمبالغة فى استعراض قدراته، وإمكانياته،  
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وأحواله، وسطوته وما يحققه من مكاسب، تجعل األطفال يعجبون  تماًما بمثل تلك الشخصيات  

ن بها ويندمجوا فى سلوك العنف، والذى يسود فيما بعد كل ويحبونها، وبالتالى يقلدونها، ويتوحدو 

 تصرفاتهم، وتعامالتهم على كل المحيطون بهم.

  


