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يف ع�شر العوملة الذي نعي�س، اختلطت نكهات املعرفة، حيث حتول ال�شغف واملتعة يف احل�شول عليها من خالل 
على  تعتمد  �شبابنا  لدى  املعرفية  امل�شادر  واأ�شبحت  الطالئع.  بني  وبخا�شة  هواية،  اإىل  واال�شتنتاج  االكت�شاف 
ا�شتهالك اأن�شاف املعلومات اجلاهزة التي اعتادوا على ق�شها من اأي موقع من )�شبكة االإنرتنت(، ول�شقها يف 

حوا�شيبهم، حتى اأنهم يف معظم االأحيان ال يقروؤون ما يق�شون من ال�شبكة العاملية.

ومبا اأّن النظام التعليمي ال�شائد مكتظ باملعلومات واملفاهيم التي يتم تلقينها للطالب حتى يحفظها، وتكون فيه 
وب�شبب حر�س  لديه.  املعرفة  مدى  بال�شرورة  تعك�س  ال  والتي  الطالب،  اإليه  يطمح  ما  اأهم  هي  االمتحان  نتيجة 
املوؤ�ش�شات االأكادميية على حت�شيل طالبها ولي�س على اإنتاجهم العلمي والعملي، تدهور امل�شتوى املعريف، وتقل�شت 
اإمكانات الطالب امل�شتفزة للتفكري، التي تطّور العني الناقدة عنده لي�شتطيع اأن يفكر بالظواهر التي حتيط به  دون 

اال�شت�شالم للم�شّلمات التي عليه اأن يحفظها دون اأن يفكر مب�شدرها اأ�شال. 

تاأ�ش�شت موؤ�ش�شة النيزك للتعليم امل�شاند واالإبداع العلمي يف القد�س، عام 2003، على يد �شباب يوؤمنون بالعلم، 
مع  والتفاعل  العملية،  التجربة  اعتمدنا  حيث  اآنفًا،  املذكور  الو�شع  تغيري  يف  لالإ�شهام  وذلك  املعريف،  واملجتمع 
االألعاب التفكريية، و العلوم التطبيقية اأ�شا�شًا لبناء �شخ�شية الفرد العلمية، ولي�شّكل باإيجابية م�شتقبله ال�شخ�شي 

اأواًل، ومن ثّم يعك�س ذلك على جمتمعه.

والنيزك من خالل  م�شروع الباحث ال�شغري اعتمدت قاعدة "ال�شك �شيد اليقني " الأنها توؤمن اأن ال�شخ�س الذي 
يعتاد التفكري املنطقي الناقد، ويربطه بالعلم واملعرفة يكون قادرًا على تقومي و�شعه، والتعامل معه مهما بلغ من 

التعقيد، ويكون اأي�شًا االأجنح يف مواجهة التحّديات يف م�شريته نحو التمّيز بطريقة ناجحة وفّعالة.

وعليه، فاإننا ن�شع بني اأيديكم خال�شة جتربة الباحثني ال�شغار، وجتربتنا يف النيزك يف رعايتهم، وذلك لتقدموا 
ما  املعريف  ر�شيدنا  اإىل  ن�شيف  ولكي  اأخطائنا   من  والتعلم  اأدائنا  تطوير  يف  ي�شهم  الذي  البناء  النقد  بدوركم 

ن�شتطيع من اأفكار توؤّدي اإىل تعميق التجربة وتوجيهها.  
م. عارف احل�شيني
املدير العام
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الطالئع  اإعطاء  يف  »اليوني�شف«  للطفولة  املتحدة  االأمم  منظمة  الطالئع" يف  وم�شاركة  "تطوير  برنامج  يهدف 
الفر�شة للم�شاركة الفعالة يف جمتمعهم وامل�شاهمة يف تطورهم، وتطوير جمتمعهم.

اإن اأحد اأولويات برنامج "تطوير وم�شاركة الطالئع" لعامي 2009-2010 هو زيادة املعرفة وحت�شني ا�شتخداماتها 
يف الق�شايا التي توؤثر يف حياتهم.  يعترب م�شروع "الباحث ال�شغري" والذي ينفذ بال�شراكة مع موؤ�ش�شة النيزك 
للتعليم امل�شاند واالإبداع العلمي يف االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة هي اإحدى الطرق التي تعمل فيها منظمة االأمم 
املتحدة للطفولة "اليوني�شف" على تقدير ودعم وت�شجيع االأبحاث التي يقودها الطالئع والتي بدورها متكنهم من 
اإي�شال اأ�شواتهم والتاأثري على عدد من الق�شايا يف جمتمعاتهم.  فعلى �شبيل املثال، ا�شتطاع الطالئع امل�شاركون يف 
هذا امل�شروع اأن يحددوا ويبحثوا ق�شايا اجتماعية ذات اأولوية يف حياتهم ت�شمنت على �شبيل املثال ظاهرة العنف، 
وعمالة االأطفال والت�شرب من املدار�س، و�شبكة املوا�شالت يف فل�شطني مدى جناعتها ور�شا النا�س عنها. كما عمل 

البع�س االآخر على ق�شايا علمية تخ�س مثاًل طرق التخل�س من النفايات ال�شلبة.

ناأمل اأن ت�شل اأ�شوات الطالئع من خالل اأبحاثهم اإىل امل�شوؤولني و�شناع القرار من اأجل العمل على توفري عامل 
جدير بالطالئع.

جني غوف
املمثلة اخلا�شة

منظمة االأمم املتحدة للطفولة “اليوني�شف” – االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة
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ي املعرفة وبثها، للغو�س يف ظواهر اجتماعية، وتطبيقات  مينح برنامج الباحث ال�شغري الفر�شة للطالئع لتق�شّ
علمية  جتول يف بال الطليعي، وتدفعه م�شرية العمل اإىل اإعادة التفكري بق�شايا تهّمه من املنظور الناقد، واخلو�س 
يف خ�شم البحث العلمي املتطور، وبذلك يتحمل الطالئع امل�شوؤولية باملبادرة والبحث والتمحي�س. وبعد بدء الرحلة 
دورهم،   يفّعل  ومنتجًا،  حيًا  منوذجًا  ملجتمعهم  ليقّدموا  املقدمة،  يف  ال�شغار  الباحثون  يتمركز  املعرفة،  �شوب 

ويكونوا فيه قدوة الأبناء جيلهم يف العطاء.

وغدا الباحث ال�شغري منربًا لكل طليعي يف االأرا�شي الفل�شطينية ين�شم اإليه كل من ي�شاأل: ملاذا؟ واأين؟ وكيف؟ 
ومن البحث عن املعلومة وفح�شها، اإىل التاأثري اإيجابيًا يف البيئة التي يعي�شون فيها.

ان�شم للم�شروع )350(طليعيًا/ة، بني االأعمار )14-16( عام ، يف �شت حمافظات خمتلفة وهي: القد�س، اخلليل، 
نابلــــ�س، جنني، غزة، طولكرم، ومبعــــدل جمموعــــة بحثية يف كل حمافظــــة، بحيــــث تتكّون كل جمموعــــة  من 

)25( باحثًا/ة، وهــــم يعملون على اإجناز االأبحاث يف جمموعات �شغيـرة تتاألف كل جمموعة من )3-4( باحثني.

ومن اأجل اإعداد الباحثني ال�شغار للخو�س يف رحلة البحث، طورت النيزك برناجمًا تدريبيًا مهنيًا باالعتماد على 
خربتها الرتاكمية يف رعاية الربامج التدريبية وتطويرها، وبالتن�شيق مع خرباء واخت�شا�شيني يف جماالت علمية، 

وجمتمعية خمتلفة.

)6( جمموعات بحثية، تتكون كل واحدة منهم من )25(باحثًا/ًة �شغريًا/ًة انخرطوا يف برنامج ي�شتهدف تطوير 
اآليات التفكري املنطقي والناقد، وذلك من خالل االألعاب املمتعة واملهام التفكريية التي يجب على اجلميع اإجنازها، 

والتي بدورها ترتك اأثرًا يف طريقة التعامل اليومي مع ظروف حياة الطليعي/ة.

وباالإ�شافة اإىل تطوير مهارات التفكري، ح�شل امل�شاركون على تدريب عملي يف مهارات البحث العلمي، واإجراء 
التجارب العلمية، وقد عالج التدريب اآليات البحث مثل اال�شتبانات، واملقابالت، واملجموعات البوؤرية.
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وقد عقدت خالل الربنامج العديد من الفعاليات لو�شع الطليعي/ ة  يف قلب التجربة، وتعري�شه لتجارب حقيقية 
ت�شقل ال�شخ�شية، وتغني �شجل اخلربات لديه/ها.

اإن امل�شرية التي مير بها الباحثون، هي اأهم تاأهيل يح�شلون عليه. حيث اأن جتربة اإجناز بحث علمي اأ�شيل تدفعهم 
اأ�ش�س  اإىل بلورة و�شقل قدراتهم، فعلى �شبيل املثال عمل الباحثني يف جمموعات �شغرية الإجناز البحث يعلمهم 
العمل �شمن فريق، واأهمية التعاون، ويعر�شهم اإىل جتربة حقيقية يف حتمل امل�شوؤولية، وذلك دون احلاجة اإىل 
اإلقاء املحا�شرات عن اأهمية التعاون اأو امل�شوؤولية، كما اأن اإجراء التجارب العلمية اأو تطوير اال�شتبانات اأو غريها 
من  يزيد  وهذا  املختلفة،  اأطرافه  مع  والتعامل  باملجتمع،  االحتكاك  اإىل  الطالئع  يدفع  امل�شرية،  احتياجات  من 

خرباتهم وينّمي مهاراتهم احلياتية.

وبعد مرحلة االأبحاث، ينطلق الباحثون لتعميم التجربة من خالل جوالت، وحما�شرات، وفعاليات ي�شممونها حتت 
اإ�شراف الطاقم املخت�س، تهدف اإىل عر�س البحث ونتائجه بطريقة متميزة وقريبة اإىل الطالئع، بحيث يعملون 
على ن�شر املعرفة التي اكت�شبوها خالل م�شرية بحثهم  الأطراف اأخرى من جمتمعهم يف املدار�س، واجلامعات، 

واملراكز املهتمة.
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اإن االإن�شان وعرب �شريورته احلياتية مير بالعديد من املراحل التي تتميز بالتطور والتجدد، ومن اأهم هذه املراحل 
هي مرحلة الطفولة التي تت�شم باأنها حجر االأ�شا�س لبناء االإن�شان، ونظرًا الأهمية هذه املرحلة البد من االإ�شارة اإىل 

اأهم االأخطار التي تتعر�س لها الطفولة وما تخلـّفه من اآثار �شلبية على املجتمع.

مع تطور العلوم النف�شية واالإن�شانية باتت من امل�شلـّمات معرفة مدى انت�شار ظواهر �شلبية يف املجتمع كالعنف مثاًل 
مو�شوع درا�شتنا على الرغم اأن البحوث املنهجية مل تتحقق لغاية االآن عن اآثار تعر�س الطفل لهذه الظاهرة.

فالعنف م�شكلة وجودية منت�شرة يف جميع اأنحاء العامل، وخا�شة يف البلدان النامية نظرًا لغياب احلريات الفكرية 
والدميقراطية وغياب القانون على الرغم من اجلهود املبذولة ملوؤ�ش�شات املجتمع املدين وجلان الدفاع عن احلريات 
الدميقراطية وحقوق االإن�شان للتعريف بحقوق الطفل وف�شح ممار�شات العنف يف املجتمع، وو�شع اآليات تربوية 

للحد من انت�شار هذه الظاهرة.

اإال اأن هذه اجلهود ت�شطدم بالكثري من املعوقات كاالفتقار اإىل مراكز اأبحاث تهتم بهذه الظاهرة وعدم توفــّر 
الغطاء القانوين لعمل اللجان احلقوقية من قبل االأجهزة الر�شمية.

وعلى ال�شعيد العاملي بالرغم من تكتـّم بع�س ال�شلطات واالأ�شر عن حاالت ممار�شة العنف فاإنه وا�شتناداً  اإىل 
االإح�شاءات العاملية امل�شتمدة من التقرير الذي قدمه اخلبري )باولو �شريجيو بنهريو( اإىل االأمم املتحدة بناًء على 

طلب اأمينها العام موؤكدًا مدى تعر�س االأطفال للعنف والذي جاء فيه:
-  تقّدر منظمة ال�شحة العاملية اأن )53000( طفل قد تويف يف عام 2002 نتيجة للقتل .

98 %( من االأطفال يتعر�شون للعنف املنزيل.  - -  اإن ما يرتاوح بني )80 
65 %( من االأطفال يتعر�شون للعنف املدر�شي.  - -  اإن )20 

للعنف  تعر�شوا  ع�شر  الثامنة  �شن  حتت  �شبي  مليون   )73( و  فتاة  مليون   )150( اأن  العاملية  ال�شحة  تقدر    -
اجلن�شي حتى عام 2002.
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-  ت�شري تقديرات منظمة العمل الدولية اأن )218( مليون طفل يف عام 2004 قد دخلوا جمال عمالة االأطفال، 
منهم )126( مليون طفل يف االأعمال اخلطرة .

-  ت�شري تقديرات عام 2000 اأن )5،7( مليون طفل كانوا يعملون يف عمل ق�شري، و)1،8( مليون يف البغاء واالإباحة 
و)1،2( مليون كانوا �شحايا االجتار )1(.

اإىل  اأدى  ال�شعوب واالأفراد، مما  تباينت م�شتوياتها بني  العنف م�شكلة وجودية  اأن  توؤكد  الكبرية  االأرقام  اإن هذه 
تباين امل�شتويات الفكرية واالقت�شادية واالجتماعية لهذه ال�شعوب، ولهذا والأن بالدنا فل�شطني جزء ال يتجزاأ من 
هذا العامل ينطبق عليها ما ينطبق على �شائر بلدانه من امل�شاكل حاولت جمموعات البحث اأن تلفت االنتباه لناقو�س 

خطر العنف الذي بات يهدد اأ�شرنا وموؤ�ش�شاتنا التعليمية بطالبها بل وامتد االأمر لي�شل اإىل املعلمني اأي�شًا.   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11-10 �س  بنهريو  �شريجيو  باولو  املتحدة،  لالأمم  املقدم  املقدم  التقرير   .1



14

اإن انت�شار ظاهرة العنف �شد االأطفال اأ�شبحت حقيقة وال ميكن جتاوزها فالعنف اجل�شدي واجلن�شي والنف�شي 
عالوة عن االإهمال املتعمد من قبل االأبوين اأ�شبحت ظاهرة خطرية، الأنها توؤدي اإىل حدوث اأ�شرار متتد اآثارها 

اإىل امل�شتقبل القريب.

لذلك البد من التعرف على مفهوم العنف وماهية العوامل امل�شببة للعنف، واأ�شكال العنف والنظريات التي تف�شره، 
ودوافعه واالآثار املرتتبة عليه.

والتنقيب  بالبحث  اإىل هذه احلقائق متثلت  للو�شول  البحث منهجية حمددة  اعتمدت جمموعات  ولتحقيق ذلك 
باالإح�شائيات املتعلقة باملو�شوع، واالطالع على الدرا�شات ال�شابقة التي تناولت املو�شوع، كما عمدت اإىل قيا�س 
هذه الظاهرة وتاأثريها من خالل اال�شتبانات التي مت توزيعها وحتليل نتائجها، كما مت اإجراء العديد من املقابالت 
مع املخت�شني مبجاالت الرتبية وحقوق االإن�شان واملر�شدين النف�شيني لت�شجيل تو�شياتهم واأخذها يف حمافل الدفاع 

عن حقوق االأطفال علها تكون بادرة خري يف �شبيل رعاية اأطفالنا والدفاع عن حقوقهم.
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يف العقدين املا�شيني من الزمن هناك اإدراك متزايد من تف�شي وباء العنف يف جمتمعاتنا، ونظراً  لتعدد جوانب 
العنف وات�شاع اأبعاده فقد مت االختالف على ت�شنيف العنف، فالبع�س منهم �شنف العنف ح�شب طريقة املمار�شة 

وبع�شهم االآخر ح�شب درجة تاأثريه على الذات واآخرون ح�شب مكان ممار�شة العنف.

تناولت جمموعات البحث يف درا�شتها هذه ت�شنيف العنف ح�شب طرق ممار�شته، على الرغم من تعدد جوانبه، 
وارتباطها الوثيق مع بع�شها البع�س ) ج�شدي - جن�شي - لفظي - اإعالمي - �شيا�شي - نف�شي - اقت�شادي .....
الخ ( و�شوف نخــــ�ّس احلديث عن اأهمهــــا والتي ت�شمل: )عنــــف ج�شدي - عنــــف �شيا�شي - عنــــف جن�شي - 

عنف عاطفي (.

كما تناولت االأ�شباب والدوافع املو�شولة بالعنف وتاأثري كل منها يف تنامي هذه الظاهرة وات�شاع انت�شارها، وتناولت 
واملجتمع، كما  الفرد  الظاهرة على  التي ترتكها هذه  واالآثار  الظاهرة  تف�شري هذه  التي حاولت  النظريات  اأي�شًا 
قا�شت جمموعات البحث مدى وعي النا�س خلطر هذه الظاهرة واجلهود التي تبذل للحد منها من خالل اال�شتبانة 
البحثية التي قامت بتوزيعها وحتليلها وخل�شت اإىل نتائج عملية مكنتها من اخلروج بتو�شيات عامة وخا�شة لكل 
واملر�شدين  والرتبويني  املخت�شني  التو�شيات جمموعة من  بهذه  و�شاعدهم  العنف،  ميادين ممار�شة  ميدان من 

النف�شيني الذين قاموا مبقابلتهم.

وقد خل�شت جمموعات البحث اإىل نتائج هامة متكنها من اخلروج بتو�شيات لكل حقل من حقول هذه الدرا�شة، 
وقد تعلقت هذه النتائج غالبًا مب�شدر العنف وم�شببه، فقد كان لالأ�شرة الن�شيب االأكرب يف م�شادر العنف وهذا 
ل االأ�شرة اأكرب م�شوؤولية يف  ما اأكدته االإح�شائيات ال�شادرة عن اجلهاز املركزي لالإح�شاء الفل�شطيني الذي يحمِّ
انت�شار هذه الظاهرة ويعترب االأ�شرة اأكرث االأمكنة التي ميار�س فيها العنف واالعتداء حيث بلغت ن�شبة من يرون 

بذلك )93%( من عينة الدرا�شة )1(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفل�شطيني. لالإح�شاء  املركزي  اجلهاز   .1
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اأبنائهم وتو�شلت اإىل اأن )53%(  وقد حاولت جمموعات البحث التعمق يف االأ�شباب التي تدفع االأهايل ل�شرب 
من االأهايل ي�شربون اأبناءهم لرتبيتهم واملحافظة على اأخالقهم كما يعتقدون، و)%24(ي�شربون اأبناءهم ب�شبب 
لـِ)%12( من  �شببًا  االأ�شر  لبع�س  ال�شيء  الو�شع االقت�شادي  �شكل  يعانون منها، كما  م�شاكل �شحية واجتماعية 

االأ�شر ل�شرب اأبنائها، كما اأن هناك اأ�شبابًا اأخرى تدفع باالأهايل ل�شرب اأبنائهم.

اأما بالن�شبة للعنف املدر�شي فقد كان اإزعاج الطالب اأحد اأهم اأ�شباب العنف الذي ميار�س من قبل املعلم واجلدير 
بالذكر اأن العنف الذي ميار�س يف املدر�شة يعترب االأقران اأهم اأ�شبابه، فاأكرث من ميار�س العنف على الطالب يف 
املدر�شة هو زميله الطالب، وياأتي املعلم ثانيًا، وقد حاول الطالب البحث يف االأ�شباب التي تدفع باملعلم ملمار�شة 

العنف يف املدر�شة وقد كان ل�شخ�شية املعلم وو�شعه النف�شي دور كبري يف هذه الظاهرة.

اأن  البحث  اأفاد )47%( من عينة  فقد  الطالب  نفو�س  له يف  تكوين �شخ�شية حمددة  العنيف يف  املعلم  وي�شهم 
املعلم العنيف يف املدر�شة هو معلم عنيف بطبعــه، كما اأفاد )31%( من عينة البحث اأن املعلم الذي ميار�س العنف 
يف املدر�شة ميار�شه ليحافظ على النظام داخل ال�شف، واأفاد )17%( من عينة البحث اأن املعلم العنيف لديه 
م�شاكل وظروف �شعبة تدفعه ملمار�شة العنف، واأفاد )4%( من عينــــة البحث اأن املعلــــم الذي ميار�س العنف يتمتع 

ب�شخ�شية قوية.  

اأما بالن�شبة للنوع الثاين من اأنواع العنف املدر�شي فقد عملت جمموعات البحث على درا�شة اأ�شباب العنف املدر�شي 
بني الطالب اأنف�شهم وخل�شت اإىل نتائج مفادها اأن )49%( من العنف بني الطالب تعود اأ�شبابه اإىل التمييز بني 
الطالب الذي ميار�شه املعلم، كما ي�شكل �شعف التح�شيل العلمي ن�شبة )29%( حيث ي�شبح العنف طريقًا لتفريغ 
يف  ال�شبب  هو  للطالب  االجتماعي  الو�شع  اأن  البحث  عينة  من   )%14( اأفاد  كما  الطالب،  لدى  املوجود  الكبت 

ممار�شة العنف بني الطالب، واأرجع )8%( من عينة البحث ال�شبب اإىل عامل الغرية بني الطالب.
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اإن ظاهرة العنف ب�شكل عام يف االأطر املختلفة تعد من اأكرث الظواهر التي ت�شرتعي اهتمام اجلهات احلكومية 
لي�س فقط يف كمية  االآونة االأخرية يف دول غربية تطورًا  نواجه يف  اأخرى،  واالأ�شرة من جهة  املختلفة من ناحية 
اأعمال العنف واإمنا يف االأ�شاليب التي ي�شتخدمها الطالب يف تنفيذ ال�شلوك العنيف كالقتل والهجوم امل�شلح �شد 

الطالب من ناحية واملدر�شني من الناحية االأخرى.

العنف كما عرف يف النظريات املختلفة: هو كل ت�شرف يوؤدي اإىل اإحلاق االأذى باالآخرين، قد يكون االأذى ج�شميًا 
اأو نف�شيًا. فال�شخرية واال�شتهزاء من الفرد وفر�س االآراء بالقوة واإ�شماع الكلمات البذيئة جميعها اأ�شكال خمتلفة 
لنف�س الظاهرة. وهو مو�شوع وا�شع و�شائك، هناك العديد من االأمور التي توؤثر على مواقفنا جتاه العنف بحيث 
ال�شائدة  كالثقافة  نابع من عدة عوامل  املوقف، وهذا  لنف�س  العنف  ا�شتخدام  يوافق على  يرف�س ومن  جند من 

واجلن�س واخللفية الدينية وغريها.

االهتمام وااللتفات اإىل ظاهرة العنف كان نتيجة تطور وعي عام يف مطلع القرن الع�شرين مبا يتعلق بالطفولة، 
مرحلة  �شوء  على  االإن�شان  �شلوكيات  لنا  تف�شر  اأخذت  التي  املختلفة  النف�س  علم  نظريات  تطورت  بعدما  خا�شًة 
احلياتية  االأجواء  توفري  و�شرورة  بعد،  فيما  حياته  على  وتاأثريها  الفرد  ذات  بتكوين  واأهميتها  املبكرة  الطفولة 

املنا�شبة لينمو االأطفال منوًا ج�شديًا ونف�شيًا �شليمًا ومتكاماًل. 

كما ترافق مع ن�شوء العديد من املوؤ�ش�شات واحلركات التي تدافع عن حقوق االإن�شان وحقوق االأطفال ب�شكل خا�س، 
وقيام االأمم املتحدة ب�شياغة اتفاقيات عاملية تهتم بحقوق االإن�شان عامة وحقوق الطفل خا�شة، فاتفاقية حقوق 
الطفل تن�س ب�شكل وا�شح و�شريح ب�شرورة حماية االأطفال من جميع اأ�شكال االإ�شاءة واال�شتغالل والعنف التي قد 
يتعر�شون لها ) املادة 32، اتفاقية حقوق الطفل ( وهذا ي�شري اإىل بداية االهتمام بالطفل على اأنه اإن�شان له كيان 

وحقوق بحد ذاته ولي�س تابع اأو ملكية الأحد مثل العائلة.
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و�شمعنا  تفكرينا  جمال  يقتحم  املفهوم  هذا  فاأ�شبح  املعا�س  حياتنا  واقع  يف  كبريًا  حيزًا  العنف  ملفهوم  اأ�شبح 
واأب�شارنا ليل نهار، واأ�شبحنا ن�شمع العنف االأ�شرى والعنف املدر�شي والعنف �شد املراأة والعنف الديني، وغريها 

من امل�شطلحات التي تندرج حتت اأو تتعلق بهذا املفهوم.

واجلماعي،  الفردي  امل�شتوى  على  الب�شر  لبني  مالزمة  �شفة  املفهوم  هذا  لوجدنا  التاريخ  اأوراق  ت�شفحنا  ولو 
باأ�شاليب واأ�شكال خمتلفة تختلف باختالف التقدم التكنولوجي والفكري الذي و�شل اإليه االإن�شان، فنجده متمثاًل 
بالتهديد والقتل واالإيذاء واال�شتهزاء واحلط من قيمة االآخرين واال�شتعالء وال�شيطرة واحلرب النف�شية وغريها 

من الو�شائل.

واالجتاه نحو العنف جنده يف حميط �شلوكيات بع�س االأفراد، كما جنده يف حميط �شلوكيات بع�س اجلماعات يف 
املجتمع الواحد، كما يوجد يف حميط املجتمعات الب�شرية، وهو يوجد يف خمتلف االأوقات، وقد تزداد ن�شبة العنف 
يف جمتمع معني وقد تنق�س، كما تختلف قوته من جمتمع اإىل جمتمع ومن زمن اإىل زمن، وقد تكون �شور التعبري 
عن العنف عديدة ومتباينة الأن النا�س خمتلفون ومتباينون، كما اأن النا�س يعي�شون يف ظل مناخات ثقافية و�شيا�شية 

واقت�شادية خمتلفة. 

ال�شلوكي  املجال  العاملني يف  اأو  الباحثني  اأو  الدول  �شواء على م�شتوى  العنف  العاملي بظاهرة  بداأ االهتمام  ولقد 
لتطور  نتيجة  وذلك  بالتزايد،  االأخرية  االآونة  يف  احلكومية  غري  واملنظمات  املوؤ�ش�شات  م�شتوى  على  اأو  والرتبوي 
الوعي النف�شي واالجتماعي باأهمية مرحلة الطفولة، و�شرورة توفري املناخ النف�شي والرتبوي املنا�شب لنمو االأطفال 
منوًا �شليمًا ج�شديًا واجتماعيًا، ملا لهذه املرحلة من اأثر وا�شح علي �شخ�شية الطفل يف امل�شتقبل، باالإ�شافة لن�شوء 
العديد من املوؤ�ش�شات واملنظمات التي تدافع عن حقوق االإن�شان والطفل، وقيام االأمم املتحدة ب�شياغة اتفاقيات 
عاملية تهتم بحقوق االإن�شان عامة وبع�س الفئات - خا�شة االأطفال - وب�شرورة حماية االأطفال من جميع اأ�شكال 

االإ�شاءة واال�شتغالل والعنف التي يتعر�س لها الطفل يف زمن ال�شلم واحلرب .
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احلياة  ت�شتحق  كقيمة   ، للنحن  اأو  لالأنا  مماثلة  كقيمة  االآخرين  اإنكار  قوامه  اإيذائي  �شلوك  باأنه  العنف  يعرف 
اأو  ال�شاحة  بنفيه خارج  اأو  تابع  اإىل  اأو حتويله  قيمته  من  باحلط  اإما  االآخر،  ا�شتبعاد  على  ومرتكزة  واالحرتام، 

بت�شفيته معنويًا اأو ج�شديًا. 

ويعرف اأي�شًا باأنه ) �شلوك اأو فعل يت�شم بالعدوانية ي�شدر عن طرف قد يكون فردًا اأو جماعة اأو طبقة اجتماعية اأو 
دولة بهدف ا�شتغالل طرف اآخر يف اإطار عالقة قوة غري متكافئة اقت�شادية اأو اجتماعية اأو �شيا�شية بهدف اإحداث 

اأ�شرار مادية اأو معنوية اأو نف�شية لفرد اأو جماعة اأو طبقة اجتماعية اأو دولة (.

العنف، ب�شفة عامة، ق�شية كربى، عرفها االإن�شان منذ بدء اخلليقة )قتل قابيل لهابيل(. كما اأنه اأحد القوى التي 
تعمل على الهدم اأكرث من البناء يف تكوين ال�شخ�شية االإن�شانية ومنوها، وهو انفعال تثريه مواقف عديدة، ويوؤدي 

بالفرد اإىل ارتكاب اأفعال موؤذية يف حق ذاته اأحيانًا ويف حق االآخرين اأحيانًا اأخرى….

معجمه  يف  �شليبا،  جميل  يعرفه  حيث  اخلا�شة،  زاويته  من  كل  العنف  مفهوم  حتديد  يف  الباحثون  اأ�شهب  ولقد 
ال�شهري: "املعجم الفل�شفي"، بكونه فعل م�شاد للرفق، ومرادف لل�شدة والق�شوة. والعنيف)Violent( هو املت�شف 
بالعنف، فكل فعل يخالف طبيعة ال�شيء، ويكون مفرو�شًا عليه، من اخلارج فهو، مبعنى ما، فعل عنيف، والعنيف 
هو اأي�شًا القوي الذي ت�شتد �شورته بازدياد املوانع التي تعرت�س �شبيله كالريح العا�شفة، والثورة اجلارفة، و العنيف 
�شورته حتى جتعله م�شيطرًا على جميع جوانب  وتزداد  االإرادة،  اأمامه  تتقهقر  الذي  ال�شديد  »الهوى  امليول:  من 
النفي، والعنيف من الرجال هو الذي ال يعامل غريه بالرفق، وال تعرف الرحمة �شبياًل اإىل قلبه، وجملة القول اإن 

العنف هو ا�شتخدام القوة ا�شتخدامًا غري م�شروع، اأو غري مطابق للقانون«.

اأما يف معجم »قامو�س علم االجتماع«، فاإن العنف يظهر عندما يكون ثمة فقدان »للوعي لدى اأفراد معينني اأو يف 
جماعات ناق�شة املجتمعية. وبهذه ال�شفة ميكن و�شفه بال�شلوك»الالعقالين«، يف حني يرى بول فولكي يف قامو�شه 
الرتبوي اأن العنف هو اللجوء غري امل�شروع اإىل القوة، �شواء للدفاع عن حقوق الفرد، اأو عن حقوق الغري»كما اأن 
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العنف ال يتمظهر بحدة اإال يف وجود الفرد/املراهق يف جمموعة ما«. اأما اأندري الالند فقد ركز على حتديد مفهوم 
العنف يف اأحد جزئياته الهامة، اإنه عبارة عن»فعل، اأو عن كلمة عنيفة«. وهذا ما يدخل يف نطاق العنف الرمزي…
فاأول �شلوك عنيف هو الذي يبتدئ بالكالم ثم ينتهي بالفعل. وهكذا فتحديدات العنف تعددت واختلفت، اإال اأن 

اجلميع يقرُّ على اأنه �شلوك ال عقالين، موؤذ، غري مت�شامح….

اإذًا فالعنف يت�شمن عدم االعرتاف باالآخر وي�شاحبه االإيذاء باليد اأو بالل�شان اأي بالفعل وبالكلمة، وهو يت�شمن 
ثالث عنا�شر ) الكراهية – التهمي�س – حذف االآخر (.

اأثرًا موؤملًا على  التي ترتك  واالأ�شرار  تن�شر املخاوف  والتي  امل�شتخدمة فيه  للقوة  �شلوك غري �شوي نظرًا  والعنف 
االأفراد يف النواحي االجتماعية والنف�شية واالقت�شادية التي ي�شعب عالجها يف وقت ق�شري، ومن ثم فاإنه يدمر 

اأمن االأفراد واأمان املجتمع.

اخل�شائ�س العامة التي يت�شف بها العنف: 
- العنف �شلوك ال اجتماعي كثريًا ما يتعار�س مع قيم املجتمع والقوانني الر�شمية العامة فيه.

- العنف قد يكون ماديًا فيزيقيا وقد يكون معنويا مثل اإحلاق االأذى النف�شي اأو املعنوي باالآخرين.
- العنف يتجه نحو مو�شوع خارجي قد يكون فردًا اأو جماعات اأو قد يكون نحو ممتلكات عامة اأو خا�شة. 

- العنف يهدف اإىل اإحلاق ال�شرر اأو االأذى باملو�شوع الذي يتجه اإليه.

العدوان،  مثال  تتداخل معها  التي  املفاهيم  بع�س  اإىل  االإ�شارة  دون  ودينامياتها  العنف  درا�شة ظاهرة  وال ميكن 
الغ�شب، القوة، االإيذاء، وهذا ما حاول البحاثة اخلو�س يف غماره للك�شف عن مفهوم العنف واأ�شبابه وتاأثريه على 

الفرد واملجتمع.

اأوًل:العنف والعدوان: 
يرتبط العنف بالعدوان ارتباطًا وثيقًا فالعنف هو اجلانب الن�شط من العدوانية، ففي حالة العنف تنفجر العدوانية 
�شريحة مذهلة يف �شدتها واجتياحها كل احلدود، وقد تنفجر عند االأفراد الذين مل يكن يتوقع منهم �شوى اال�شتكانة 
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والتخاذل، اأي اأن العنف هو اال�شتجابة ال�شلوكية ذات ال�شمة االنفعالية املرتفعة التي تدفع �شاحبها نحو العنف دون 
وعي وتفكري ملا يحدث وللنتائج املرتتبة على هذا الفعل.

ث�نيً�: العنف والغ�سب: 
هناك عالقة وثيقة بني الغ�شب والعنف فلو تخيلنا اأن هناك مت�شاًل لوجدنا اأن الغ�شب يقع يف اأول املت�شل يف حني 
يقع الغ�شب املتو�شط يف منت�شفة يف حني يقع العدوان يف اأخر املت�شل، اأي اأن العنف هو اأق�شى درجات الغ�شب، 
وهو تعبري عن الغ�شب يف �شورة تدمري وتخريب وقتل، وقد يكون هذا التعبري يف �شورة فردية اأو جماعية، وذلك 

عندما تقوم اجلماعات بالتعبري عن غ�شبها باحلرق اأو التدمري للممتلكات العامة مثاًل .

ث�لثً�: العنف والقوة:
اأو غري  �شواء بطريقة �شرعية  االآخرين،  التحكم يف  ويتم فيها  اإرادة �شخ�س ما،  القوة هي )القدرة على فر�س 
�شرعية بناء على ما لدى ال�شخ�س من م�شادر ج�شدية اأو نف�شية اأو معنوية ( ، واملالحظ على اأن االأقوياء هم الذين 
يفر�شون اإرادتهم حتى واإن  كان يقاومهم االآخرون، وهذا ما نالحظه عندما ميار�س املعلم �شلطته يف ممار�شة 

العنف علي تالميذه اأو الرجل على اأبنائه بحكم �شلطته االأبويه اأو الرجل على زوجته يف املجتمعات الذكورية .

فمن ميتلك القوة ي�شبح قادرًا على ممار�شة العنف على ال�شعفاء �شواء على م�شتوى االأفراد اأو اجلماعات وحتى 
على م�شتوى الدول.

العنف والإيذاء:
اإن تعريفات االإيذاء عديدة ومتباينة ويرجع ذلك اإىل عدة عوامل منها ال�شخ�س الذي يقع عليه االإيذاء واملعايري 
االجتماعية ال�شائدة يف املجتمع، ولقد ظل فعل االإيذاء داخل االأ�شرة مثاًل يحاط بالكتمان داخل جمتمعاتنا، كما 
ظل  يف  ولكن  الرتبية،  �شعار  حتت  التالميذ  جتاه  املدر�شني  قبل  من  مدار�شنا  يف  ميار�س  قريب  وقت  حتى  كان 
اأنها ممار�شات  اأ�شبح ينظر لهذه ال�شلوكات على  التطورات الرتبوية احلديثة وانت�شار فكر حقوق الطفل واملراأة 

عنفية بغ�س النظر عن نظرة العرف والتقاليد لها.
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النظري�ت النف�سية والجتم�عية املف�سرة للعنف: 
اأوال: العنف يف �سوء نظرية التحليل النف�سي: 

ومثله  وقيمه  املجتمع  مع مطالب  الغريزية  الفطرية  النزعات  تكييف  )االأنا( عن  لعجز  اإما  العنف  فرويد  يرجع 
ومعايريه، اأو عجز الذات عن القيام بعملية الت�شامي اأو االإعالء، من خالل ا�شتبدال النزعات العدوانية والبدائية 
هذه  ويف  �شعيفة،  االأعلى(  )االأنا  تكون  قد  كما  واجتماعيًا،  ودينيًا  وروحيًا  خلقيًا  املقبولة  باالأن�شطة  وال�شهوانية 

احلالة تنطلق ال�شهوات وامليول الغريزية من عقالها اإىل حيث تتلم�س االإ�شباع عن طريق �شلوك العنف. 

كما يرى فرويد اأن دوافع ال�شلوك تنبع من طاقة بيولوجية عامة، تنق�شم اإىل نزعات بنائية )دوافع احلياة( واأخرى 
هدامة )دوافع املوت( وتعرب دوافع املوت عن نف�شها يف �شورة دوافع عدوانية عنيفة، وقد تاأخذ هذه الدوافع �شورة 

القتل واحلقد والتجني ومقر دوافع املوت اأو غريزة التدمري هو الال�شعور.

غري  وامل�شاعر  االنفعالية  وامل�شاكل  الداخلية  ال�شراعات  اإيل  يرجع  العنف  اأن  احلديثة  الفرويدية  ترى  حني  يف 
ال�شعورية باخلوف وعدم االأمان وعدم املواءمة وال�شعور بالنق�س.

ثانيا النظرية االإحباطية: 
ولقد و�شع دوال رد جمموعة من القوانني ال�شيكولوجية لتف�شري العدوانية والعنف منها: 

-  كل توتر عدواين ينجم عن كبت.
-  ازدياد العدوان يتنا�شب مع ازدياد احلاجة املكبوتة.

-  تزداد العدوانية مع ازدياد عنا�شر الكبت.
-  اإن عملية �شد العدوانية يوؤدي اإىل عدوانية الحقة بينما التخفيف منها يقلل ولو موؤقتًا من حدتها.

نحو  العدوان  توجيه  الميكن  وعندما  مبا�شر  باأنه  العدوان  يو�شف  وهنا  االإحباط  م�شدر  نحو  العدوان  يوجه    -
امل�شدر االأ�شلي لالإحباط، فاإنه يلجاأ اإىل توجيه العدوان نحو م�شدر اآخر له عالقة مبا�شرة اأو رمزية بامل�شدر 
االأ�شلي، وعندها ي�شمى هذا العدوان مزاحًا وتعرف هذه الظاهرة بكب�س الفداء، فاملعلم الذي يحبط من قبل 
مديره يوجه عنفه نحو الطلبة الأنه ال ي�شتطيع اأن يعتدي على املدير والزوجة التي يعنفها زوجها تق�شو على اأطفالها.
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ثالثاً نظرية التعلم االجتماعي: 
الطريقة  بنف�س  العنف  يتعلمون  االأ�شخا�س  اأن  تفرت�س  وهي  العنف  تف�شري  يف  �شيوعًا  النظريات  اأكرث  من  وهي 
اأبناءهم  التي يتعلمون بها اأمناط ال�شلوك االأخرى، واأن عملية التعلم هذه تبداأ باالأ�شرة، فبع�س االآباء ي�شجعون 
على الت�شرف بعنف مع االآخرين يف بع�س املواقف، ويطالبونهم باأال يكونوا �شحايا العنف. ووا�شح هذا يف بيئتنا 
الفل�شطينية عندما تقول االأم اأو االأب )اأوعي تيجي م�شروب بدي اإياك تيجي �شارب(، اأو عندما يجد الطفل اأن 

الو�شيلة الوحيدة التي يحل بها والده م�شاكله مع الزوجة اأو اجلريان هي العنف ، فاإنه يلجاأ اإىل تقليد ذلك.

وعندما يذهب الطفل اإىل املدر�شة فاإنه ي�شاهد اأن املعلم مييل اإىل حل م�شاكله مع الطلبة با�شتخدام العنف ،كما 
اأن الطلبة الكبار ي�شتخدمون العنف يف حل م�شكالتهم فيقوم بتقليد هذا ال�شلوك العنيف عندما تواجهه م�شكلة.

كما اأن و�شائل االإعالم تعر�س يف براجمها العديد من االألعاب والربامج التي حتتوى علي األفاظ وعبارات وم�شاهد 
ت�شاعد علي تاأ�شي�س �شلوك العنف لدى االأطفال.

الفر�سي�ت الأ�س��سية لنظرية التعلم الجتم�عي: 
-  اأن العنف يتم تعلمه داخل االأ�شرة واملدر�شة ومن و�شائل االإعالم.

-  اأن العديد من االأفعال االأبوية اأو التي يقوم بها املعلمون والتي ت�شتخدم العقاب بهدف الرتبية والتهذيب غالبًا 
ما تعطى نتائج �شلبية.

-  اإن العالقة املتبادلة بني االآباء واالأبناء واخلربات التي مير بها الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة، ت�شكل �شخ�شية 
الفرد عند البلوغ، لذلك فاإن �شلوك العنف ينقل عرب االأجيال.

-  اإن اإ�شاءة معاملة الطفل يف املنزل يوؤدي اإيل �شلوك عدواين تبداأ بذوره يف حياته املبكرة وي�شتمر يف عالقته مع 
اأ�شدقائه واإخوته ، وبعد ذلك مع والديه ومدر�شيه.

رابعاً: مدر�سة التن�سئة االجتماعية:
التمييز  م�شاعر  املروؤُ  يت�شرب  كما  االجتماعية،  التن�شئة  عملية  خالل  ويكت�شب  يتعلم  العنف  اأن  تفرت�س  وهي 
العن�شري اأو الديني، ويوؤكد ذلك اأن مظاهر العنف توجد ب�شكل وا�شح يف بع�س الثقافات والثقافات الفرعية بينما 
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تقل يف ثقافات اأخرى، فبع�س الثقافات الفرعية التي متجد العنف حتتل ن�شبة اجلرمية فيها معدالت عالية، كما 
جند اأنه يف املجتمعات الذكورية التي تعطي ال�شلطة للرجل كثريًا ما جند اأن الرجال ميار�شون العنف ب�شكل وا�شح 
معار�شة  اأو  موؤيدة  فكرية  توجهات  املجتمع من  ي�شود  ما  اإىل  باالإ�شافة  لعنفهم، هذا  املوؤيدة  املربرات  وي�شوقون 

للعنف متمثلة يف االأمثال والعرف والثقافة ال�شائدة.

خام�ساً: االجتاه البنائي الوظيفي يف تف�سري العنف: 
ويقوم هذا االجتاه على فكرة تكامل االأجزاء يف كل واحد واالعتماد املتبادل بني العنا�شر املختلفة للمجتمع الواحد، 
لذلك فاإن اأي تغري يف اأحد االأجزاء من �شاأنه اأن يحدث تغريات يف االأجزاء االأخرى وبالتايل فالعنف له دالالته 
وتوجه  تنظم  التي  االجتماعية  باجلماعات  االرتباط  لفقدان  نتاجًا  يكون  اأن  اإما  فهو  االجتماعي،  ال�شياق  داخل 
ال�شلوك، اأو نتيجة لفقدان ال�شبط االجتماعي ال�شحيح، اأو نتيجة ال�شطرابات يف اأحد االأن�شقة االجتماعية مثل 

الن�شق االقت�شادي اأو ال�شيا�شي اأو االأ�شري، اأو نتيجة ل�شيادة الالمعيارية يف املجتمع وا�شطراب القيم.

�ساد�ساً: نظرية ال�سراع يف تف�سري العنف: 
وتقوم هذه النظرية على الفكر املارك�شي الذي ترجع العنف يف املجتمع اإىل ال�شراع وخا�شة ال�شراع الطبقي، 
ال�شلطة،  على  وال�شراع  امل�شالح  و�شراع  والدينية،  ال�شيا�شية  ال�شراعات  كافة  لي�شمل  ميتد  اأي�شًا  وال�شراع 
القوى،  توازن  الراهن، خ�شو�شًا يف ظل عدم  الوقت  العنف يف  لزيادة مظاهر  الرتبة اخل�شبة  وال�شراع ميثل 

فعادة ما مييل الطرف االأقوى لفر�س هيمنته علي االأ�شعف لت�شتمر بعد ذلك دائرة العنف.  

الأ�سب�ب املوؤدية لت�أ�سي�س �سلوك العنف لدى الأطف�ل: 
اأو اجلماعي هو عادة  الفردي  امل�شتوى  العنف على  �شلوك  اأن  واالجتماعية على  النف�شية  الدرا�شات  اأغلب  جتمع 
مكت�شبة متعلمة تتكون لدى الفرد منذ وقت مبكر يف حياته من خالل العالقات ال�شخ�شية واالجتماعية املتبادلة 
ومن خالل اأ�شاليب التن�شئة االجتماعية. وميكن اإجمال اأهم االأ�شباب املوؤدية لتاأ�شي�س �شلوك العنف لدى االأطفال 

يف العوامل االآتية:
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اأواًل العوامل االأ�سرية: 
وميكن اإجمالها يف االأتي:

- اأ�شاليب التن�شئة اخلاطئة مثل )الق�شوة – االإهمال – الرف�س العاطفي – التفرقة يف املعاملة – متجيد �شلوك 
العنف من خالل ا�شتح�شانه، القمع الفكري لالأطفال من خالل الرتبية القائمة على العيب واحلالل واحلرام 
ولي�س الرتبية القائمة على منظومة ال�شح واخلطاأ وتقدمي تف�شري لكل �شلوك - التمييز يف املعاملة بني االأبناء(.

- فقدان احلنان نتيجة للطالق اأو فقدان اأحد الوالدين. 
- ال�شعور بعدم اال�شتقرار االأ�شري نتيجة لكرثة امل�شاجرات االأ�شرية والتهديد بالطالق. 

- عدم اإ�شباع االأ�شرة حلاجات اأبنائها املادية نتيجة لتدين امل�شتوى االقت�شادي. 
االأ�شرة  اأفراد  اأن هناك عالقة بني عدد  الدرا�شات  العديد من  االأ�شرة فلقد وجد من خالل  اأفراد  - كرثة عدد 

و�شلوك العنف. 
- بيئة ال�شكن فاالأ�شرة التي يعيـــــ�س اأفرادهــــا يف مكان �شكـــن مكتــــظ مييل اأفرادهـــا لتـــبـــني �شلــــوك العنــف 

كو�شيلة حلل م�شكالتهم. 

ثانياً اأ�سباب جمتمعية: 
-  ثقافة املجتمع: ويق�شد بالثقافة هنا جميع املثل والقيم واأ�شاليب احلياة وطرق التفكري يف املجتمع فاإذا كانت 
الثقافة ال�شائدة، ثقافة تكرث فيها الظواهر ال�شلبية واملخا�شمات ومتجد العنف فاإن الفرد �شوف يعي�س ويعاي�س 

هذه الثقافة.
- اإن املجتمع يعترب مبثابة نظام متكامل يوؤثر ويتاأثر باأن�شاقه املختلفة يف ن�شق االأ�شرة يوؤثر يف ن�شق التعليم ون�شق 

االإعالم يوؤثر يف االأ�شرة وهكذا، فاإذا �شاد العنف يف االأ�شرة ف�شوف ينعك�س علي املدر�شة وهكذا.
ما  عادة  باالإحباط  �شاكنيها  ل�شعور  ونتيجة  االإن�شان  اأب�شط حقوق  من  املحرومة  املهم�شة  فاملناطق  الهام�شية:   -

مييلون اإىل تبنى اأ�شلوب العنف بل وميجدونه.
-  الفقر يعترب الفقر من االأ�شباب املهمة يف انت�شار �شلوك العنف نتيجة الإح�شا�س الطبقة الفقرية بالظلم الواقع 
اإ�شباع احلاجات واالإحباطات  عليها خ�شو�شًا يف غياب فل�شفة التكافل االإجتماعى ويف ظل عدم املقدرة على 

امل�شتمرة الأفراد هذه الطبقة.
-  مناخ جمتمعي يغلب علية عدم االطمئنان وعدم توافر العدالة وامل�شاواة يف حتقيق االأهداف و�شعور الفرد بكونه 

�شحية لالإكراه والقمع .
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- مناخ �شيا�شي م�شطرب يغلب عليه عدم و�شوح الروؤيا للم�شتقبل. 
- الغزو واالحتالل فالعنف يولد العنف .

ثالثاً اأ�سباب نف�سية: 
- االإحباط فعادة ما يوجه العنف نحو م�شدر االإحباط الذي يحول دون حتقيق اأهداف الفرد اأو اجلماعة �شواء 

كانت مادية اأو نف�شية اأو اجتماعية اأو �شيا�شية. 
- احلرمان ويكون ب�شبب عدم اإ�شباع احلاجات والدوافع املادية واملعنوية لالأفراد مع اإح�شا�س االأفراد بعدم العدالة 

يف التوزيع. 
االآثار  للتخفيف من  االجتماعي  النف�شي  الدعم  يتم  اإذا مل  واالأزمات خ�شو�شًا  والكوارث  النف�شية  ال�شدمات   -

املرتتبة على ما بعد االأزمة اأو ال�شدمة. 
- النمذجة فال�شغار يتعلمون من الكبار خ�شو�شًا اإذا كان النموذج �شاحب تاأثري يف حياة الطفل مثل االأب اأو املعلم. 
املعنف  ال�شخ�س  اأو يقوم  العدوان  العنف بطريقة مبا�شرة على م�شدر  يولد  للعنف فالعنف  ال�شخ�س  - تعر�س 

بعملية اإزاحة اأو نقل على م�شدر اأخر له عالقة مب�شدر التعنيف. 
- تاأكيد الذات باأ�شلوب خاطئ )تعزيز خاطئ( من قبل الذات اأو من قبل االآخرين. 

- حماية الذات عندما يتعر�س ال�شخ�س للتهديد املادي اأو املعنوي. 
- حب الظهور يف مرحلة املراهقة خ�شو�شًا اإذا ما كانت البيئة االجتماعية تقدر ال�شلوك العنيف وتعتربه معيارًا 

للرجولة والهيمنة .
- وقت الفراغ وعدم وجود االأن�شطة والبدائل التي ميكن عن طريقها ت�شريف الطاقة الزائدة .

- �شعور الفرد اأو االأفراد باالغرتاب داخل الوطن مع ما ي�شاحبه من م�شاعر واأحا�شي�س نف�شية واجتماعية. حيث 
وجد يف العديد من الدرا�شات اأن هناك عالقة بني العنف واالغرتاب .

- غالبًا ما ي�شدر العنف عن االأفراد الذين يت�شمون  ب�شعف يف ال�شيطرة على دوافعهم عند تعر�شهم للمواقف 
ال�شعبة مما يوؤدي ل�شلوك العنف. 

رابعاً : و�سائل االإعالم واألعاب االأطفال:
تلعب و�شائل االإعالم دورًا كبريًا يف تاأ�شي�س �شلوك العنف لدى االأطفال من خالل ما تعر�شه من برامج وم�شل�شالت 
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على ال�شا�شة ملا حتتويه من عنا�شر االإبهار وال�شرعة واحلركة واجلاذبية وبالتايل يقوم الطفل بتمثلها وحفظها يف 
خمزونه الفكري وال�شيكولوجي، كما اأن م�شل�شالت االأطفال مبا حتتويه من األفاظ وعبارات التتنا�شب يف كثري من 
االأحيان مع واقع جمتمعنا الفل�شطيني كما جند اأن االألفاظ وامل�شاهد تكر�س مفاهيم القتل والعدوان وال�شيطرة والقوة.  

اأ�سك�ل العنف: 
1. العنف اجل�سدي:

بالن�شبة للعنف اجل�شدي ال يوجد هناك اختالف كبري ومتباين يف التعريفات التي كتبت على اأيدي الباحثني حيث 
اأن الو�شوح يف العنف اجل�شدي ال يوؤدي اإىل اأي لب�س يف هذا التعريف، وهنا تعريفًا �شاماًل لعدد من التعريفات. 
العنف اجل�شدي: هو ا�شتخدام القوة اجل�شدية ب�شكل متعمد جتاه االآخرين من اأجل اإيذائهم واإحلاق اأ�شرار ج�شمية 
لهم وهذا ما يدعى )Inflicted-Injury( يل ع�شو اأو عوجه، وذلك كو�شيلة عقاب غري �شرعية مما يوؤدي اإىل اآالم 

واأوجاع ومعاناة نف�شية جراء تلك االأ�شرار كما ويعر�س �شحة الطفل لالأخطار.

اأو  باالأيدي  باالأرجل، خنق، �شرب  بالنار، رف�شات  الكي  اأو  العنف اجل�شدي - احلرق  ا�شتخدام  االأمثلة على  من 
االأدوات، يل الأع�شاء اجل�شم، دفع ال�شخ�س، لطمات، وركالت )لوج�شي، 1991، ميكلوبك�س، لف�شيت�س، 1995،  

زوعبي، 1995(.

2. العنف النف�سي:
اأو االمتناع عن القيام بعمل وهذا وفق مقايي�س جمتمعيه ومعرفة علمية   العنف النف�شي قد يتم من خالل عمل 
لل�شرر النف�شي، وقد حتدث تلك االأفعال على يد �شخ�س اأو جمموعة من االأ�شخا�س الذين ميتلكون القوة وال�شيطرة 
جلعل طفل مت�شرر)موؤذى( مما يوؤثر على وظائفه ال�شلوكية، الوجدانية، الذهنية، واجل�شدية، كما وي�شم هذا 
التعريف وتعاريف اأخرى قائمة باأفعال تعترب عنف نف�شي مثل:- رف�س وعدم قبول للفرد، اإهانة، تخويف، تهديد، 
وعدم  كمتهم، المباالة  الطفل  تذنيب  وا�شحة،  �شلوكيات تالعبية وغري  برود عاطفي، �شراخ،  ا�شتغالل،  عزلة، 
االكرتاث بالطفل )زوعبي، 1995، لوج�شي، 1991(، كما ت�شيف ) حزان، 1999 ( اإىل ما �شبق اأن فر�س االآراء 

على االآخرين بالقوة هو اأي�شًا نوع من اأنواع العنف النف�شي.
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3. االإهمال:
االإهمال يعرف على اأنه عدم تلبية رغبات طفل االأ�شا�شية لفرتة م�شتمرة من الزمن) ميكلوبت�س؛ لف�شيت�س، 1995(، 

وي�شنف )الزعبي، 1995( االإهمال اإىل فئتني:
اأ( اإهمال مق�شود.

ب( اإهمال غري مق�شود.

العنف الأ�سري اأ�سب�ب ونت�ئج وحلول:
اأننا مل نح�شل بعد على درا�شة  اأنواع العنف الب�شري انت�شارًا يف زمننا هذا، ورغم  اأ�شهر  اإن العنف االأ�شري هو 
دقيقة تبني لنا ن�شبة هذا العنف االأ�شري يف جمتمعنا اإال اأن اآثارًا له بداأت تظهر ب�شكل ملمو�س على ال�شطح مما 
ينبئ اأن ن�شبته يف ارتفاع وحتتاج من كافة اأطراف املجتمع التحرك ب�شفة �شريعة وجدية لوقف هذا النمو واإ�شالح 

ما ميكن اإ�شالحه.

والأننا نعلم يقينًا مما �شبق ذكره اأعاله، اأن االأ�شرة هي اأ�شا�س املجتمع وم�شدر قوته وتفوقه فاإننا نوؤكد على حقيقة 
 اأن العنف االأ�شري اأكرث فتكًا باملجتمعات من احلروب واالأوبئة ال�شحية الأنه ينخر اأ�شا�س املجتمع فيهده اأو ي�شعفه.

ومن هنا تاأتي اأهمية االإ�شراع اإىل عالج هذا املر�س قبل اأن ي�شتفحل.

والآن لن�ستعر�س بع�س م�سبب�ت العنف الأ�سري التي نعرفه�:
اإن ظاهرة العنف االأ�شري جاءت نتيجة للحياة الع�شرية، فال�شغط النف�شي واالإحباط، املتولد من طبيعة احلياة 

الع�شرية اليومية، تعد من املنابع االأولية واالأ�شا�شية مل�شكلة العنف االأ�شري.

يف  له  �شحية  يكونون  الذين  فاالأفراد  االجتماعية.  التن�شئة  اأطوار  خالل  الفرد  يتعلمه  مكت�شٌب  �شلوٌك  والعنف 
�شغرهم، مُيار�شونه على اأفراد اأ�شرهم يف امل�شتقبل.

كذلك فاإن القيم الثقافية واملعايري االجتماعية تلعب دورًا كبريًا ومهمًا يف تربير العنف، اإذ اأن قيم ال�شرف واملكانة 
االجتماعية حتددها معايري معينة ت�شتخدم العنف اأحيانًا كواجب واأمر حتمي. 
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وكذلك يتعلم االأفراد املكانات االجتماعية واأ�شكال التبجيل امل�شاحبة لها والتي تعطي القوي احلقوق واالمتيازات 
التع�شفية اأكرث من ال�شعيف يف االأ�شرة، وهذا ينبطق اأحيانًا بني االإخوة واالأخوات.

من هم الأكرث تعر�سً� للعنف الأ�سري:
تبني من جميع الدرا�شات التي جتريها الدول العربية على ظاهرة العنف االأ�شري يف جمتمعاتها اأن الزوجة هي 
ال�شحية االأوىل واأن الزوج بالتايل هو املعتدي االأول، ياأتي بعدها يف الرتتيب االأبناء والبنات ك�شحايا اإّما لالأب اأو 

لالأخ االأكرب اأو العم، فبن�شبة )99%( يكون م�شدر العنف االأ�شري رجل.

م�سبب�ت العنف الأ�سري:
اأثبتت الدرا�شات على م�شتوى العامل الغربي والعربي اأي�شًا ومبا فيها الفل�شطيني  اأن اأبرز امل�شببات واأكرثها انت�شارًا 
هو تعاطي الكحول واملخدرات، ياأتي بعده يف الرتتيب االأمرا�س النف�شية واالجتماعية لدى اأحد الزوجني اأو كليهما، 

ثم ا�شطراب العالقة بني الزوجني الأي �شبب اآخر غري املذكورين اأعاله.

دوافع العنف الأ�سري:
1- الدوافع الذاتية:

وهي تلك الدوافع التي تنبع من ذات االإن�شان، ونف�شه، والتي تقوده نحو العنف االأ�شري.

2- الدوافع االقت�سادية:
يف حميط االأ�شرة ال يروم االأب احل�شول على منافع اقت�شادية من وراء ا�شتخدامه العنف اإزاء اأ�شرته واإمنا يكون 

ذلك تفريغًا ل�شحنة اخليبة والفقر الذي تنعك�س اآثاره بعنف من قبل االأب اإزاء االأ�شرة.

3- الدوافع االجتماعية:
العادات والتقاليد التي اعتادها جمتمع ما والتي تتطلــب من الرجـل »ح�شب مقت�شيـات هذه التقاليد« قدرًا من 
واإاّل فهو  الذي يبني مقدار رجولته،  املقيـا�س  اأنهما  والقـوة، وذلك  العنـف،  اأ�شرتـه من خالل  الرجولة يف  قيادة 

�شـاقـط من عداد الرجال.
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 وهذا النوع من الدوافع يتنا�شب طرديًا مع الثقافة التي يحملها املجتمع، وخ�شو�شًا الثقافة االأ�شرية فكلما كان 
املجتمع على درجة عالية من الثقافة والوعي، كلما ت�شاءل دور هذه الدوافع حتى ينعدم يف املجتمعات الراقية، 
وعلى العك�س من ذلك يف املجتمعات ذات الثقافة املحدودة، اإذ تختلف درجة تاأثري هذه الدوافع باختالف درجة 

انحطاط ثقافات املجتمعات.

نت�ئج العنف الأ�سري:
1- اأثر العنف فيمن مور�س بحقه:

هناك اآثار كثرية على من مور�س العنف االأ�شري يف حقه منها:
�شلوكيات  اأو  مر�شيــــة  حاالت  اإىل  وتتفاقــــم  تتـــطور  قد  التي  النف�شية  العقد  ن�شـــــوء  يف  العنـــــف  ت�شبب  اأ- 

عدائية اأو اإجرامية.
ب- زيادة احتمال انتهاج هذا ال�شخ�س »الذي عانى من العنف« النهج ذاته الذي مور�س بحقه.

2- اأثر العنف على االأ�سرة:
تفكك الروابط االأ�شرية وانعدام الثقة وتال�شي االإح�شا�س باالأمان ورمبا ن�شل اإىل درجة تال�شي االأ�شرة.

3- اأثر العنف االأ�سري على املجتمع:
نظرًا لكون االأ�شرة نواة املجتمع، فاإن اأي تهديد �شيوجه نحوها - من خالل العنف االأ�شري - �شيقود بالنهاية، اإىل 

تهديد كيان املجتمع باأ�شره.

احللول:
1. تقدمي ا�شت�شارات نف�شية واجتماعية واأ�شرية لالأفراد الذين ينتمون اإىل االأ�شر التي ينت�شر فيها العنف.

2. وجوب تدخل الدولة يف اأمر نزع الوالية من ال�شخ�س املكلف بها يف االأ�شرة اإذا ثبت عدم كفاءته للقيام بذلك 
واإعطائها اإىل قريب اآخر مع اإلزامه بدفع النفقة، واإذا تعذر ذلك ميكن اإيجاد ما ي�شمى باالأ�شر البديلة التي 

تتوىل رعاية االأطفال الذين يقعون �شحايا للعنف االأ�شري.
3. اإيجاد �شلة بني ال�شحايا وبني اجلهات اال�شت�شارية املتاحة وذلك عن طريق اإيجاد خطوط جمانية لهذه اجلهات 

ميكنها تقدمي اال�شت�شارات وامل�شاعدة اإذا لزم االأمر.
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العنف املدر�سي:
على الرغم من اأهمية االنكباب على مو�شوع »العنف« يف �شتى جماالته)عنف الرجل �شد املراأة، عنف االآباء �شد 
االأطفال، عنف امل�شغل �شد العامل…(، فاإن ما ميار�س من عنف يف موؤ�ش�شاتنا التعليمية مل ينل احلظ الكايف من 
الدرا�شة والتحليل، وحتى ما اأ�شهب فيه املحللون يف هذا املجال يكاد يدور يف نطاق مظاهر العنف التي ميار�شها 
املربي على املتعلــم، حيث يغدو املعلِّم/ املربِّي، من خالل هـــذا املنظور، رجاًل ف�شًا ال يرحم تالمذته، ويذيقهم 

اأق�شى العقوبات. 

فقد كان هناك تركيز على ربط العنف مبرحلة معينة من التاريخ الدرا�شي وهو مرحلة التعليم االبتدائي مع املعلم  
مرحلة  ب�شفتها  التالميذ،  بها  مير  التي  العمرية  املرحلة  اأهمية  رغم  املراهقة.  مرحلة  على  تركيزًا  جند  وقلما 
انتقالية من الطفولة اإىل الر�شد، يرافقها كثري من التغريات اجل�شدية والنف�شية والتي ترتك ب�شماتها العميقة يف 

�شخ�شية الفرد، وتكيفه مع املوؤ�ش�شة واملجتمع والبيئة املحيطة به.

ذلك اأن هناك حاجة ملحة للمربني واأولياء االأمور، ومن يتعاملون مع هوؤالء املراهقني اإىل التعرف على خ�شائ�س 
�شخ�شية املراهقني وما يرافقها من انفعاالت خمتلفة…بحيث ميكنهم التعامل معهم بوعي، وم�شاعدتهم لتجاوز 
م�شكالتهم النف�شية، وانفعاالتهم الطارئة وردود فعلهم املختلفة… وعلى هذا االأ�شا�س، فاإن الهدف االأ�شا�س من 
التي مل تعد جمرد حديث عابر  الظاهرة  اإثارة االنتباه لهذه  العنف املدر�شي لدى املراهق، هو  التعر�س لق�شية 

ن�شمعه يف ال�شارع وح�شب، بل و�شلت عدواها اإىل موؤ�ش�شاتنا التعليمية. 

والعنف  االآداب،  واإ�شاءة  واجلرح  ال�شرب  فعل  خالل  من  املادي  العنف  هذا  ممار�شة  اأ�شكال  متظهرت  وقد 
…(. كل  الرمزي…)التحر�شات املختلفة، ا�شتفحال ظاهرة الكالم النابي، تنامي ال�شلوكات غري املت�شاحمة 
هذا وغريه هو الذي وجب التنبيه اإليه، والتحذير من مغبته، وبالتايل قرع ناقو�س اخلطر على املنحى الالتربوي 
الذي غدت تعرفه الكثري من موؤ�ش�شاتنا التعليمية… وهذا ال�شبب الذي قاد جمموعات البحث اإىل املبادرة يف 
حماولة تغيري هذا الواقع البغي�س، يف حماولة منها لتقدمي حلول �شافية لهذه امل�شكلة، ويف �شبيل ذلك كان ال بد 

من درا�شة العنف املدر�شي واأ�شبابه.
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العنف املدر�سي اأ�سب�ب ونت�ئج وحلول:
اأهدافه وفق فل�شفة  اإليها املجتمع م�شوؤولية حتويل  اأوكل  التن�شئة االجتماعية والتي  اإحدى و�شائط  تعترب املدر�شة 
تربوية متفق عليها اإىل عادات �شلوكية توؤمن النمو املتكامل وال�شليم للتالميذ اإىل جانب عمليات التوافق والتكيف 
التلميذ  يكت�شب  و  وال�شيا�شي،  االجتماعي  االإن�شان  وعي  اأي�شًا  يت�شكل  املدر�شة  خالل  ومن  للم�شتقبل،  واالإعداد 
املهارات والقدرات ملزاولة ن�شاطه االقت�شادي بل واأكرث من ذلك يت�شكل من خالل التعليم اأبرز مالمح املجتمع 
وتتحدد مكانته يف ال�شلم احل�شاري. وت�شعى املدر�شة جاهدة لتحقيق ذلك من خالل و�شائل تربوية قائمة على 

اأ�ش�س معرفية ونف�شية.

فهل العنف الذي ميار�س داخل مدار�شنا �شواء من قبل املعلمني جتاه الطلبة، اأو من قبل التالميذ جتاه املعلمني، اأو 
من قبل التالميذ جتاه بع�شهم البع�س ؟ 

اإن العنف هو نقي�س للرتبية فهو يهدر الكرامة االإن�شانية ، الأنه يقوم علي تهمي�س االآخر وت�شغريه واحلط من قيمته 
االإن�شانية ، وبالتايل يولد اإح�شا�شًا بعدم الثقة وتدين م�شتوى الذات وتكوين مفهوم �شلبي جتاه الذات واالآخرين 
والعنف الذي ميار�س جتاه الطالب ال يتما�شى مع اأب�شط حقوقه وهو حرية التعبري عن الذات الأن العنف يقمع هذا 

احلق حتت �شعار الرتبية.

وقبل البدء يف مناق�شة هذه امل�شكلة البد من االإ�شارة اإىل اأن هذه امل�شكلة لي�شت م�شكلة فل�شطينية فقط بل هي م�شكلة 
عربية وعاملية اأ�شابت املدار�س واأ�شبحنا ن�شمع عن اأخبارها يف الدرا�شات واالأخبار العاملية ، وحني نناق�شها فلي�س 
من باب جلد الذات، وقد ن�شاأت هذه امل�شكلة نتيجة تراكمات املا�شي من اأ�شل ت�شادم االآراء واالأحكام والنظرة 
اإىل ال�شلطة والقوة، كما اأن لها عالقة باأ�شلوب احلياة واملعي�شة االجتماعية يف االأ�شرة وال�شوق واملوؤ�ش�شات، وملا كان 
الرتبويون جزءًا من احلياة، فقد اكت�شبوا عادات العنف من اأ�شل حياتهم عندما كانوا اأطفااًل يف االأ�شرة وعندما 

كانوا طلبة يف املدار�س وطلبة يف اجلامعات ومعلمني.
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الأ�سب�ب امل�سوؤولة عن العنف املدر�سي : 
اأواًل اأ�سباب خا�سة باالأ�سرة : 

 تعترب االأ�شرة امل�شدر االأ�شا�شي للعنف املدر�شي فال�شنوات االأوىل من حياة الطفل هي ال�شنوات التي حتدد االإطار 
العام لل�شخ�شية االإن�شانية، وحيث اأن ال�شراع والعنف ال�شيا�شي والع�شكري من خ�شو�شيات املنطقة العربية عامة 
والفل�شطينية خا�شة على مدى اأجيال عديدة، فقد انتقلت اآثار ذلك على االأ�شرة الفل�شطينية خ�شو�شًا وبالتايل 
اأ�شبحت ال�شدة والق�شوة تتغلغل يف ن�شيج وتوجهات التن�شئة االجتماعية لالأ�شرة الفل�شطينية يف تربيتها الأطفالها.

هذا اإذا كنا ب�شدد احلديث عن ال�شدة والق�شوة والعنف من منظور املوروث الثقايف، اأما ب�شدد احلا�شر واملا�شي 
لها  واأم عاجزة الحول  التوتر وال�شغط،  يعاي�س  االأ�شا�شية  املتطلبات  اأب ال ي�شتطيع توفري  القريب فنحن ب�شدد 
وال قوة ترى اأعز ما متلك يتعر�س للخطر كل يوم، كل هذا ينعك�س ويزاح على الطفل بطريقة اأو باأخرى، والطفل 
هنا ي�شعر بكل ذلك ويح�س اأن م�شدر القوة لديه وهو والده عاجز دائم ال�شكوى . ويتعر�س الطفل خالل ذلك 
لالإهمال والتهمي�س وعدم اإح�شا�شه بالدفء العاطفي، هذا باالإ�شافة لل�شجار الدائم وعادة ما يرى اأن والده يلجاأ 
حلل م�شكالته باأ�شلوب عنيف ومبا اأن ال�شلوك لي�س نتاجًا فقط للحالة الراهنة بل هو حم�شلة خلربات وم�شاعر 
واأحا�شي�س وموؤثرات بيئية ونف�شية واجتماعية �شابقة وحا�شرة، اإذًا فالطفل ينقل كل ذلك اإىل املدر�شة ليحدث بعد 

ذلك التفاعل بني العوامل ال�شابقة واحلالية، ليتولد عنه �شلوك الطفل املدر�شي  العنيف .

ثانياً عوامل مدر�سية : 
- ق�شوة املعلمني وا�شتخدامهم للعقاب.

- اإدارة مدر�شية ت�شلطية.
- ممار�شة العنف من قبل املعلمني اأمام الطلبة �شواء جتاه بع�شهم البع�س اأو جتاه الطلبة. 

- �شيق املكان حيث اأن امل�شاحة املحدودة تولد التوتر النف�شي واالحتكاك البدين .
- اإهمال الوقت املخ�ش�س حل�ش�س االأن�شطة البدنية.

- عدم توافر االأن�شطة املتعددة والتي ت�شبع خمتلف الهوايات وامليول.
- ا�شتخدام االأ�شلوب التقليدي يف التدري�س القائم ) تقيد حركة الطلبة يف احل�شة – احلفظ والت�شميع – عدم 

توافر االأن�شطة – الطالب متلقي فقط – ا�شتخدام العقاب كو�شيلة تربوية وغريها من االأ�شاليب التقليدية (.
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- وجود مدر�شة يف منطقة مهملة اأوحدودية اأو حماطة بو�شط اجتماعي مفكك.
- الروتني واملناخ املدر�شي املغلق ي�شاعد على عدم الر�شا والكبت والقهر واالإحباط، مما يولد ت�شرفات عنيفة 

عند الطالب.
ال�شلبـــــية  املناف�شـــــة  اأحيانــــــًا  تولد  بل  والنجاح  بالتعلـــــم  للجميع  فر�شة  تعطي  ال  التي  املتبعة  التقومي  طرق   -

واالإحباط والعدوان.
- عدم و�شوح القواعد وال�شوابط التي حتدد قواعد ال�شلوك املرغوب وال�شلوك غري املرغوب ب�شكل وا�شح.

- تعزيز �شلوك العنف من قبل الطلبة، فالطفل الذي ميار�س العنف وي�شجعه الطلبة قد مييل اإىل تبني هذا ال�شلوك 
خ�شو�شًا يف ظل عدم املحا�شبة اأو تعديل ال�شلوك.

)اجلانب  خمطط  ب�شكل  معها  والتعامل  العنف  ظاهرة  درا�شة  على  يعمل  متخ�ش�س  عمل  فريق  وجود  عدم   -
الوقائي: ح�شر الطلبة الذين يعي�شون حتت ال�شغط والذين من املمكن اأن يطوروا �شلوكيات عنيفة - اجلانب 
النمائي: تنمية اجلوانب االإيجابية يف �شخ�شية التلميذ والرتكيز على التعزيز – اجلانب العالجي: و�شع اخلطط 

والربامج االإر�شادية التي ت�شاعد يف التخفيف من العنف(.

الآث�ر املرتتبة على �سلوك العنف يف املدار�س: 
اأواًل املجال النف�سي  ال�سلوكي: 

- العنف فلكل فعل رد فعل ويكون ذلك اإما بالعنف على م�شدر العنف نف�شه اأو على طفل اآخر اأو يف �شورة حتطيم 
االأثاث املدر�شي )ميكانزم االإزاحة(.

- الكذب: حيث مييل الطالب للكذب كهروب من موقف التعنيف. 
- املخاوف: اخلوف من املعلم، اخلوف من املدر�شة ، خماوف ليلية.

- الع�شبية والتوتر الزائد الناجت عن عدم اإح�شا�شه باالأمان النف�شي.
- ت�شتت االنتباه وعدم القدرة على الرتكيز.

- اللجوء اإىل احليل الال�شعورية، مثل التمار�س وال�شداع واملغ�س لرغبته يف عدم الذهاب للمدر�شة الرتباطها 
بخربات غري �شارة.

- تكوين مفهوم �شلبي جتاه الذات وجتاه االآخرين.
- العديد من امل�شكالت: التبول الالاإرادي  – االنطواء – م�شاعر اكتئابية – اللجلجة.
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ثانياً املجال التعليمي: 
- تدين م�شتوى التح�شيل الدرا�شي.

- الهروب من املدر�شة.
- التاأخر عن املدر�شة.
- الت�شرب الدرا�شي. 

- كراهية املدر�شة واملعلمني وكل ما له عالقة بالعملية التعليمية. 
- تهديد االأمن النف�شي للطفل يوؤدي اإىل الق�شاء على فر�شة التفكري احلر والعمل اخلالق.

كيفية احلد من ظاهرة العنف املدر�سي: 
1- العمل على اجلانب الوقائي بحيث يتم مكافحة العوامل امل�سببة للعنف والتي من اأهمها: 

- ن�شر ثقافة الت�شامح ونبذ العنف.
- ن�شر ثقافة حقوق االإن�شان وليكن �شعارنا التعلم حلقوق االإن�شان ولي�س تعليم حقوق االإن�شان.

- عمل ور�شات ولقاءت لالأمهات واالآباء لبيان اأ�شاليب وو�شائل التن�شئة ال�شليمة التي تركز علي منح الطفل م�شاحة 
من حرية التفكري واإبداء الراأي والرتكيز على اجلوانب االإيجابية يف �شخ�شية الطفل وا�شتخدام اأ�شاليب التعزيز.
- الت�شخي�س املبكر لالأطفال الذين يقعون حتت ظروف ال�شغط والذين من املمكن اأن يطوروا اأ�شاليب غري �شوية.

- تنمية اجلانب القيمي لدى التالميذ.
- عمل ور�شات عمل للمعلمني يتم من خاللها مناق�شة اخل�شائ�س النمائية لكل مرحلة عمرية واملطالب النف�شية 

واالجتماعية لكل مرحلة.
- الرتكيز على ا�شتخدام اأ�شاليب التعزيز بكافة اأنواعها.

- ا�شتخدام مهارات التوا�شل الفعالة القائمة على اجلانب االإن�شاين والتي من اأهمها ح�شن اال�شتماع واالإ�شغاء 
واإظهار التعاطف واالهتمام.

- اإتاحة م�شاحة من الوقت جلعل الطالب ميار�س العديد من االأن�شطة الريا�شية والهوايات املختلفة.
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2- اجلانب العالجي :

 – اال�شتجابة  – تكلفة  ال�شلبي  التعزيز   ( منها  والتي  العقاب  عن  والبعد  ال�شلوك  تعديل  اأ�شاليب  ا�شتخدام   -
الت�شحيح الزائد – كتابة االتفاقيات ال�شلوكية االجتماعية – املباريات ال�شفية(.

اأثر  معرفة  اأهمها:  والتي من  العنف  تخفيف  ال�شلوكية يف  االنفعالية  العقالنية  و  املعرفية  االأ�شاليب  ا�شتخدام   -
النتائج املرتتبة على �شلوك العنف – تعليم التالميذ مهارة اأ�شلوب حل امل�شكالت – امل�شاندة النف�شية – تعليم 
التالميذ طرق �شبط الذات – توجيه الذات – تقييم الذات – تنمية املهارت االجتماعية يف التعامل – تغيري 

املفاهيم واملعتقدات اخلاطئة عند بع�س التالميذ فيما يتعلق مبفهوم الرجولة.
- االإر�شاد بالرابطة الوجدانية والتي تقوم على اإظهار االهتمام والتوحد واالنفعال وتوظيف االإمياءات والتلميحات 

ولغة اجل�شم عمومًا  من قبل املعلم الإظهار اهتمامه بالطالب.
- طريقة العالج الق�ش�شي: فالق�ش�س ت�شاعد على التخل�س من عوامل االإحباط وتعمل على تطوير القدرات 
وتفجر   ، م�شكالته  نف�س  لهم  االأطفال  من  العديد  هناك  اأن  الطفل  يدرك  الق�ش�س  خالل  ومن  االإدراكية، 
الق�ش�س امل�شاعر املكبوتة عندما يدخل الطفل يف جتربة قوية من خالل متاثله اأو رف�شه ال�شديد لت�شرفات 

قامت بها �شخ�شية من ال�شخ�شيات مما يخفف ال�شغط النف�شي عنده.
- �شبط ال�شلوك وحتديد عوامله واأ�شبابه ثم نقوم ب�شبطه تدريجيًا حتى ن�شل اإىل مرحلة �شبط ال�شلوك العنيف 

ويف نف�س الوقت اإعطاء ال�شلوك االيجابي البديل.
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اأهداف البحث:
يعترب العنف يف املوؤ�ش�شات الرتبوية اإحدى اأهم الق�شايا املعا�شرة التي ت�شتوجب االهتمام والدرا�شة خا�شة واأننا  
نواجه يف االآونة االأخرية تطورًا غريبًا لي�س فقط يف كمــــية اأعمال العنــــف واإمنا يف االأ�شاليــــب امل�شتخــــدمة ملمار�شة 

العنف.

اأيدينا واقع ظاهرة العنف يف بالدنا واأ�شباب هذه  تعترب هذه الدرا�شة حماولة من جمموعات البحث لت�شع بني 
الظاهرة ودوافعها واالآثار املرتتبة عليها.

كما حاولت جمموعات البحث قيا�س م�شتوى تف�شي هذه الظاهرة يف جمتمعنا الفل�شطيني من خالل اال�شتبانة التي 
قامت بتوزيعها، كل هذا من اأجل اخلروج بنتائج وتو�شيات متكنها من تغيري هذا الواقع الذي تعد هذه الظاهرة 
اأبرز معامله، واإن مل تكن هذه املجموعات يف مركز �شنع القرارات فقد تكون حماولتها مبثابة لفت انتباه �شناع 

القرار لهذه الظاهرة اخلطرية التي تغزو جمتمعنا وتكبده خ�شائر جمة حتى على م�شتوى االأرواح.

طريقة العمل:
متثلت منهجية اإجراء البحث اأو طريقة العمل عند جمموعات البحث مبا يلي:

اأواًل: جمع املعلومات:
مت جمع املعلومات اخلا�شة باملو�شوع من م�شادر متعددة منها االنرتنت والكتب والرجوع اإىل بع�س االإح�شائيات 

من اجلهاز املركزي لالإح�شاء الفل�شطيني.

ثانياً: املقابالت: 
قامت جمموعات البحث بالعديد من املقابالت مع املخت�شني يف هذا املجال من الرتبويني واملخت�شني يف جمال 

حقوق االإن�شان واملر�شدين النف�شيني. 
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ثالثاً: اإعداد اال�ستبانات:
مت ت�شميم ا�شتبانة لقيا�س مدى وعي النا�س لظاهرة العنف ومدى تف�شي هذه الظاهرة يف جمتمعنا واجلهود التي 

تبذل من اأجل احلد من هذه الظاهرة والق�شاء عليها.

رابعاً: اختيار العينات:
متثلت عينة البحث يف عامة النا�س وتنوعت هذه العينة بني ذكور واإناث واختلفت ن�شبة هذا التنوع من حمافظة 

الأخرى واجلدول التايل يو�شح االآلية التي مت بها توزيع اال�شتبانات:

اإناث ذكور عدد اال�شتبانات املحافظة الرقم
79 111 190 القد�س 1

82 98 180 جنني 2

102 110 212 نابل�س 3

70 92 162 اخلليل) املجموعة االأوىل( 4

150 111 261 طولكرم 5

100 100 200 اخلليل )املجموعة الثانية( 6

76 109 185 غزة 7

659 731 1390 املجموع
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النت�ئج:

نتائج عامة:
اأجل درا�شة هذه الظاهرة وحماولة احلد منها، ال بد من درا�شة  اأنه من  كان من وجهة نظر جمموعات البحث 
واقعها ومدى ا�شتفحالها يف املجتمع الفل�شطيني، ومن اأجل ذلك جلاأت جمموعات البحث اإىل اإح�شائيات معمقة 
العنف  اأ�شكال  تعر�شو الأحد  الذين  االأطفال  ن�شبة  يو�شح  االأول  الفل�شطيني لالإح�شاء، فاجلدول  املركز  اأجراها 

وذلك ح�شب املنطقة ومكان وقوع االعتداء:

قطاع غزة ال�شفة الغربية االأرا�شي 
الفل�شطينية مكان وقوع االعتداء

93.2% 93.3% 93.3% يف البيت
35.3% 38.3% 37.1% احلي
44.3% 45.7% 45.2% املدر�شة
43.0% 39.9% 41.1% ال�شارع
10% 6.4% 7.7% بيوت االأ�شدقاء

48.5% 53.3% 51.4% ن�شبة االأ�شفال الذين تعر�شوا لالإعتداء
جدول رقم )1( ن�شبة االأطفال الذين تعر�شوا الأحد اأ�شكال العنف ح�شب مكان وقوع االعتداء واملنطقة لعام 2005. )املركز الفل�شطيني لالإح�شاء(.
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اأما اجلدول الثاين فيو�شح ن�شبة االأطفال الذين تعر�شوا الأحد اأ�شكال العنف ح�شب ال�شخ�س الذي مار�س االعتداء 
على الطفل واملنطقة:

قطاع غزة ال�شفة الغربية االأرا�شي 
الفل�شطينية ال�شخ�س الذي مار�س االعتداء

93.2% 93.3% 93.3% اأحد اأفراد االأ�شرة
26.2% 23.9% 24.7% اأحد االأقارب
21.2% 19.3% 20.0% اأحد اجلريان
34.8% 34.5% 34.6% املعلمون
32.7% 32.2% 32.4% االأ�شدقاء
39.9% 39.0% 39.4% االأوالد يف ال�شارع
48.5% 53.3% 51.4% ن�شبة االأطفال الذين تعر�شوا العتداء

         جدول رقم )2( ن�شبة االأطفال الذين تعر�شوا الأحد اأ�شكال العنف ح�شب ال�شخ�س الذي مار�س االعتداء واملنطقة لعام 2005. )املركز الفل�شطيني لالإح�شاء(.

يتبني من النتائج ال�شابقة اأن م�شدر العنف االأكرب يت�شكل يف االأ�شرة، واأن ما ن�شبته )93.3%( من الذين مور�س 
بحقهم العنف تكون االأ�شرة م�شدر ذلك العنف ويكون اأحد اأفرادها هو الذي مار�س هذا العنف، كما ت�شكل االأ�شرة 

م�شدرًا مهمًا يجب اأخذه بعني االعتبار البالغ حني اتخاذ القرارات يف عالج هذه الظاهرة اخلطرية.
ويت�شح اأي�شًا اأن ن�شبة ممار�شة العنف يف ال�شفة الغربية اأكرث منها يف قطاع غزة.
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النت�ئج اخل��سة بكل حم�فظة:
حمافظة القد�س:

عملت جمموعة البحث يف حمافظة القد�س على درا�شة االأ�شباب التي تدفع باالأهايل ل�شرب اأبنائهم وقد ح�شلت 
على النتائج التالية:

من املالحظ من الر�شم البياين ال�شابق اأن غالبية االأهايل يقومون ب�شرب اأبنائهم وتعنيفهم ظنًا منهم اأن هذه 
الطريقة كفيلة برتبية اأبنائهم واملحافظة على اأخالقهم، وهذا ما نفاه عدد من املخت�شني النف�شيني واملر�شدين 
االأطفــــال على  يزيــــد من ظاهــــرة مترد  العك�س  اأن ذلك على  وبينوا  االجتماعيني خالل مقابلة مع عدد منهم 

االأ�شرة واملجتمع.

كما تناولت جمموعة البحث يف حمافظة القد�س االآثار النف�شية التي ترتتب على الطفل الذي يتعر�س للعنف، وما 
ت�شبب لديه من كراهية لالأ�شرة واملجتمع واجلدول التايل يو�شح هذه الن�شبة:
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يتبني من الر�شم ال�شابق اأن الطفل الذي يتعر�س لل�شرب والتعنيف تتولد لديه كراهية لالأ�شرة واملجتمع وينطبق 
ذلك على غالبية االأطفال الذين يتعر�شون للعنف، ذلك اأن هذه املرحلة العمرية تتمتع بقدر عال من احل�شا�شية 

والتاأثر العاطفي، املتمثل بردات الفعل املختلفة.

حمافظة اخلليل:
ذهبت جمموعة البحث يف حمافظة اخلليل اإىل االأ�شباب التي تدفع باملعلم ل�شرب الطالب داخل احل�شة الدرا�شية 

براأي الطالئع، كما تناولت راأي الطالب باملعلم العنيف.

33%

67%
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اأن �شوء ت�شرف الطالب داخل احل�ش�س الدرا�شية هو ال�شبب  من وجهة نظر غالبية الطالئع )عينة البحث( 
الرئي�شي الذي يقود املعلم اإىل �شرب الطالب داخل احل�شة الدرا�شية، وتعترب هذه النتيجة مو�شوعية الأنها تعرب 

عن وجهة نظر الطالب اأنف�شهم.
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من الر�شم البياين ال�شابق يت�شح اأن املعلم الذي ميار�س ال�شرب داخل احل�شة الدرا�شية غالبًا يطبع �شورة عند 
طالبه اأنه عنيف بطبعه فقد دارت اآراء )47%( من عينة البحث حول هذا الراأي فيما اأفاد )31%( من الطالب 
اأن املعلم ي�شطر لل�شرب حتى يحافظ على النظام داخل ال�شف،  و)17%( من الطالب اأفادوا ان املعلم العنيف 
لديه م�شاكله وظروفه اخلا�شة التي عادة ما تكون �شعبة، ون�شبة قليلة بلغت )4%( ترى يف املعلم العنيف معلم 

قوي ال�شخ�شية. 

حمافظة نابل�س:
الطالب  للعنف بني  توؤدي  التي  االأ�شباب  درا�شة  ا�شتبانتها على  البحث يف  نابل�س، عملت جمموعة  ويف حمافظة 

اأنف�شهم وكانت االأ�شباب كما يو�شحها الر�شم التايل:

اأن ال�شبب االأكرب للعنف بني الطالب بع�شهم ببع�س هو متييز املعلم حيث يرى  من وجهة نظر غالبية الطالئع 
)49%( من الطالب اأن ال�شبب الرئي�س للعنف بينهم هو متييز املعلم بني الطالب، فيما يرى )29%( اأن �شعف 
التح�شيل العلمي هو ال�شبب الرئي�س للعنف بني الطالب، و)14%( يرون اأن ال�شببب الرئي�س هو الو�شع االجتماعي 

الذي يعاين منه الطالب �شواء داخل اأ�شرته اأو يف املجتمع مما ينعك�س �شلبًا على �شخ�شيته لتاأخذ منحى العنف.
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حمافظة جنني:
ك�شابقاتها حاولت جمموعة البحث يف جنني ت�شليط ال�شوء على امل�شكلة من خالل درا�شة االأ�شباب وامل�شببات التي 
تقف وراء هذه الظاهرة اخلطرية وهذا ما تناولته ا�شتبانة املجموعة التي وزعت على العن�شر االأ�شا�س يف امل�شكلة 

وهم الطالب اأنف�شهم فكانت وجهة نظرهم كالتايل:

كما تطرقت املجموعة اإىل ردة الفعل املتبعة عادة يف املنزل عند حدوث م�شكلة ما يف املنزل يف حماولة منها لربط 
امل�شاكل االأ�شرية وردات الفعل املتبعة مع ت�شرفاتهم التي ُت�شّدر اإىل املدر�شة وال�شارع والتي اأحيانًا ما تتخذ طابع 
العنف، فكان ذلك جزءًا من ا�شتبانتها التي وجهت للطالب ملعرفة ردة الفعل يف اأ�شر هوؤالء الطالب عند حدوث 

م�شكلة ما، فكانت النتائج كاالآتي:
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النتائج املاأخوذة من الطالب تفيد اأن غالبية االأ�شر متيل اإىل حل م�شاكلها بطريقة �شلمية هادئة بعيدة عن العنف 
الهدوء، و )18%( من  اإىل  امل�شاكل متيل  بيوتهم يف حل  املتبعة يف  اأن الطريقة  اأفاد )68%( من الطالب  فقد 
االأ�شر تكتفي بال�شراخ دون اللجوء لل�شرب والطرد من املنزل مل�شبب امل�شكلة، بينما تلجا )10%( من االأ�شر لطرد 

م�شبب امل�شكلة من املنزل، وتتجاهل )4%( من االأ�شر م�شاكلها دون اأن حتاول جمرد حماولة حلها.

حمافظة طولكرم:
تخ�ش�شت جمموعة البحث يف حمافظة طولكرم يف مو�شوع العنف املدر�شي وخا�شت باأ�شباب عنف املعلم جتاه 
االأ�شباب  هذه  يو�شح  التايل  البياين  والر�شم  االأ�شباب  هذه  ملعرفة  الطالب  باآراء  اأخذت  وقد  واأ�شبابه،  الطالب 

ون�شبتها كما يراها الطالب:
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ن�شبة  بلغت  وقد  اإزعاج  الطالب من  يت�شببه  ما  املعلم هو  الرئي�س يف عنف  ال�شبب  اأن  اإىل  الطالب متيل  غالبية 
الطالب التي ترى هذه الوجهة )58%(، وقد تقاربت باقي الن�شب حول كرب امل�شوؤولية على املعلم والو�شع النف�شي 

واالجتماعي واإمكانية معاناة املعلم من بع�س امل�شاكل ال�شحية.

حمافظة غزة:
حمافظة غزة:

ذهبت جمموعة البحث يف قطاع غزة اإىل االأ�شباب التي تدفع باملعلم ل�شرب الطالب داخل احل�شة الدرا�شية براأي 
الطالئع، وح�شلت على النتائج التالية:

يت�شح من النتائج ال�شابقة التي تتعلق براأي الطالب باالأ�شباب التي تقود املعلم ل�شرب الطالب داخل احل�شة اأن 
الطالب اأنف�شهم ي�شكلون اأهم �شبب لهذه الظاهرة، ويرى الطالب اأي�شًا اأن �شخ�شية املعلم ال�شعيفة التي ت�شطره 
ملحاولة ال�شيطرة على ال�شف من خالل ال�شرب يعترب �شببًا بارزًا كذلك، كما تلعب نف�شية املعلم دورًا يف هذه املعلم 
حيث تلعب م�شاكله النف�شية املتمثلة بالع�شبية، كما اأن م�شكلة اال�شتمتاع باإهانة الطالب تعد �شببًا ل�شرب الطالب 

داخل احل�شة اأي�شًا.

19%

24%51%

6%
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- تقدمي ا�شت�شارات نف�شية واجتماعية واأ�شرية لالأفراد الذين ينتمون اإىل االأ�شر التي ينت�شر فيها العنف.
- وجوب تدخل الدولة يف اأمر نزع الوالية من ال�شخ�س املكلف بها يف االأ�شرة اإذا ثبت عدم كفاءته للقيام بذلك 
واإعطائها اإىل قريب اآخر مع اإلزامه بدفع النفقة، واإذا تعذر ذلك ميكن اإيجاد ما ي�شمى باالأ�شر البديلة التي 

تتوىل رعاية االأطفال الذين يقعون �شحايا للعنف االأ�شري.
- اإيجاد �شلة بني ال�شحايا وبني اجلهات اال�شت�شارية املتاحة وذلك عن طريق اإيجاد خطوط جمانية لهذه اجلهات 

ميكنها تقدمي اال�شت�شارات وامل�شاعدة اإذا لزم االأمر.
- تنفيذ العديد من الندوات الأولياء االأمور يف اأ�شاليب التن�شئة االجتماعية املنا�شبة لكل مرحلة عمرية باعتبار اأن 

االأ�شرة هي امل�شدر االأ�شا�شي يف تاأ�شي�س �شلوك العنف لدى االأطفال.
- تنفيذ العديد من الندوات الأولياء االأمور حول حقوق الطفل يف الرعاية ال�شحية والنف�شية واالجتماعية وحقة يف 

اللعب وامل�شاركة والتعبري عن الراأي، وحقه يف ال�شعور باالأمن النف�شي واالجتماعي. 
لكل مرحلة  النمائية  املدر�شية حول اخل�شائ�س  واالإدارات  املعلمني  مع  واللقاءات  الندوات  من  العديد  تنفيذ   -
هذه  مع  التعامل  وكيفية  املراهقة  مرحلة  وخ�شو�شًا  عليها  املرتتبة  واالجتماعية  النف�شية  وامل�شكالت  عمرية 

امل�شكالت وخ�شو�شًا �شلوك العنف.
واملدنية  واالجتماعية  النف�شية  الطفل  حقوق  حول  املدر�شية  واالإدارات  للمعلمني  الندوات  من  العديد  تنفيذ   -

وال�شيا�شية.
- امل�شاركة يف ت�شكيل الربملان الطالبي كتج�شيد واقعي لفكرة الدميوقراطية والتعبري عن الراأي وامل�شاركة يف �شنع 

القرارات خ�شو�شًا التي تتعلق ب�شوؤونهم.
- عقد دورات للم�شرفني الرتبويني واملدراء واملديرات واملعلمني واملعلمات يف حقوق االإن�شان والو�شاطة الطالبية 

وحل النزاعات ومنحه التوا�شل الالعنفي. 
- تفعيل برنامج الو�شاطة الطالبية باعتباره و�شيلة تربوية يف اإ�شراك الطلبة يف حل م�شكالتهم دون اإح�شا�شهم 

ب�شغوط الكبار.
- االإ�شراف على برنامج احلكومة املدر�شية الذي يهدف يف االأ�شا�س اإيل تعليم مبادئ الدميوقراطية واحلوار ونبذ 

ال�شراعات والدفاع عن احلقوق باأ�شاليب احلوار الهادئ البناء. 
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- االإ�شراف على برنامج بناء، والذي من �شمن اأهدافه الك�شف عن التالميذ املتاأثرين بال�شدمة والتي من �شمن 
اآثارها �شلوك العنف حيث يقدم هذا الربنامج العديد من االأن�شطة والفعاليات التي حتد من هذا ال�شلوك.

- تنفيذ العديد من املخيمات ال�شيفية واالإ�شراف عليها والتي من �شمن اأهدافها التفريغ االنفعايل عن طريق 
اأن�شطة  اإىل  باالإ�شافة  العدوانية  ت�شهم يف خف�س  والتي  ال�شعبية  والفنون  والتمثيل  والر�شم  االأن�شطة احلركية 

متنوعة ذات �شلة مبفاهيم حقوق االإن�شان.
- تنفيذ العديد من املعار�س واملهرجانات والتي حتتوي على ركن اأ�شا�شي خا�س  بحقوق الطفل �شواء من حيث 
الفقرات التي تقدم اأو املج�شمات والر�شومات التي تعرب عن حقوق الطفل، وكذلك الفقرات التي حتتوي على 

م�شمون توجيهي اإر�شادي لبع�س الق�شايا التي تهم الطفل.
- التن�شيق مع املوؤ�ش�شات غري احلكومية التي تعمل يف جمال حقوق االإن�شان والدعم النف�شي االجتماعي مل�شاعدة 

االأطفال يف هذا املجال.
ا�شتخدام  املرتتبة على  باالآثار  الن�شرات اخلا�شة  وتوزيع  الطفل،  واملل�شقات اخلا�شة بحقوق  الن�شرات  توزيع   -

العقاب والعنف جتاه الطلبة والو�شائل البديلة للعقاب والعنف.
- تنفيذ العديد من امل�شابقات التي تتناول مو�شوعات حقوق الطفل والتوجيه واالإر�شاد. 

- القيام بدورات ق�شرية للمعلمني اجلدد يف كيفية التعامل مع الطلبة من خالل منحى التوا�شل الالعنفي القائم 
على االإر�شاد بالرابطة الوجدانية.

- العمل على اجلانب الوقائي للحد من �شلوك العنف لدى الطالب من خالل جل�شات التوجيه اجلمعي وتوظيف 
االإذاعة املدر�شية واجلانب االإعالمي يف املدر�شة. 

- العمل على اجلانب النمائي من خالل تنمية مهارات االت�شال والتوا�شل الالعنفي لدى املعلمني والطلبة وتدريب 
الطلبة على تنمية املهارات االجتماعية.

- اأما على امل�شتوى العالجي فمن ال�شروري تنفيذ العديد من الربامج العالجية للطلبة العدوانيني والذين يتبنون 
 – – املعرفية  )ال�شلوكية  واالإر�شاد  التوجيه  نظريات  على  االأ�شا�س  يف  تقوم  والتي  م�شكالتهم  حل  يف  العنف 

العقالنية االنفعالية ال�شلوكية – االإن�شانية – ال�شلوكية احلديثة(. 
التي  واالأزمات  بال�شدمات  املتاأثرين  للطلبة  النف�شية  وامل�شاندة  الدعم  بتقدمي  القيام  ال�شروري  من  اأنه  كما   -
ترتك يف كثري من االأحيان م�شاعر عدائية وتولد �شلوكًا عنيفًا وذلك من خالل الربامج االإر�شادية التي تقوم يف 

االأ�شا�س علي جل�شات التفريغ االنفعايل، وتقوية مفهوم الذات وال�شعور باالأمن النف�شي واالجتماعي.
- اإنتاج العديد من املجالت والتي تت�شمن الكثري من املو�شوعات ذات العالقة بحقوق االإن�شان والتوجيه واالإر�شاد.



50

لقد تطرق هذا البحث اإىل مو�شوع بالغ االأهمية، ولكن قد تثار بع�س الت�شاوؤالت على البحاثة ال�شغار حول هذه 
االأوراق التي اأعدوها:

- هل وقفوا يف م�شاعيهم ملحاربة هذه الظاهرة اخلطرية؟
- كيف ميكن االرتقاء مبا فعلوه واإكمال م�شريتهم نحو التغيري؟

- هل ما قاموا به من و�شائل البحث العلمي كاف للخروج بهذه النتائج، اأم يجب اتباع و�شائل بحثية اأخرى؟
- ماذا عن الزيارات امليدانية التوعوية، وعمل مقابالت مع مدراء مراكز االإر�شاد النف�شي والرتبوي؟

- وماذا عن التو�شيات وملن يجب توجيهها؟
- ماذا يجب علينا اأن نعمل بعد اأن مت التعرف على بع�س االأ�شباب املوؤدية اإىل العنف بجميع اأ�شكاله واأنواعه، هل 
نبداأ بعالج هذه االأ�شباب ونوفر الطرق الالزمة للق�شاء على هذه االأ�شباب فورًا، اأم نقوم باإجراء اأبحاث اخرى 

للوقوف على هذه االأ�شباب والتعمق فيها لن�شع اأيدينا على االأ�شباب املبا�شرة ونبداأ مبعاجلتها؟

واأخريًا ولي�س اآخرًا، لعل ما ن�شر يف هذا البحث هو دليل على اأهمية اخلو�س ملعرفة امل�شببات، واآثار العنف على 
املجتمع ليكون لنا الدافع اإىل وقف انت�شار هذه الظاهرة اخلطرية.
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-  د. اإجالل اإ�شماعيل حلمي، العنف االأ�شري، دار قباء للطباعة والن�شر والتوزيع " القاهرة " 1999 م .
االأطفال،  عمل  على  بالق�شاء  املعني  الدويل  الربنامج   .  2004 –  2000 االأطفال  عمل  يف  عاملية  اجتاهات   -

ومعلومات اإح�شائية وبرنامج ر�شد لعمل االأطفال.
- د. ا�شحق رمزي ، م�شكالت االأطفال اليومية ، كتاب يف اأ�شول ال�شحة العقلية للدكتور : جال�س توم ، دار املعارف 

مب�شر 1980.
- ايلي هـ. نيو برغر، ت : اأحمد رمو، اإ�شاءة معاملة االأطفال، دم�شق، وزارة الثقافة، 1997، درا�شات اجتماعية ،30(.

- اأمين �شيد دروي�س، االكتئاب املقنع ، ط1 2004 ، دار الن�شر : �شعاع للن�شر والعلوم، حارة الرباط2 ، املنطقة  – 
حي ال�شبيل 2. حلب �شوريا . �س.ب 7875.

- باربرا اويتمر، االأمناط الثقافية للعنف ، ت : د. ممدوح يو�شف عمران، �شل�شلة عامل املعرفة، مار�س، 2007.
- تقرير اخلبري امل�شتقل باإجراء درا�شة لالأمم املتحدة ب�شاأن العنف �شد االأطفال.

املتحدة عن  االأمم  لدار�شة  اأ�شا�شية  ورقة  االأطفال.  العنف �شد  املرتتبة على  ال�شحية  لالآثار  تقديرات عاملية   -
العنف �شد االأطفال ) جنيف ، منظمة ال�شحة العاملية، 2006 (.

، �س ب  – دم�شق  �شوريا  والتوزيع،  والن�شر  للطباعة  الدين  دار عالء  ال�شذوذ اجلن�شي،  البدوي،  كن�س  - خليل 
.30598

- رنا الن�شا�شيبي ومراد عمر ، مقال يف ممار�شة العنف �شد االأطفال، 1999.
- د. دانيل ويجرن، روبني فالت�شر، علم النف�س ال�شمني، ت : الدكتور عبد املجيد ن�شواتي، ط1، دم�شق : وزارة 

الثقافة، 1988، الدرا�شات النف�شية : 25 (.
- �شيفر وملمان، ت : �شعيد ح�شني العزة، �شيكيوليجية الطفولة واملراهقة ، ط1 ، مكتبة دار الثقافة للن�شر والتوزيع 

عمان .
- د. عبا�س مهدي، الذكاء والتفوق والعقد النف�شية، دار املناهل، بريوت، لبنان، ط1 ، 1998.

- د. عبد اللطيف احمد، امل�شت�شار النف�شي، دار املعارف بحم�س، ط1، 1995.
- عبد املجيد ن�شواتي، م�شكالت الطفولة، املركز الثقايف مبدينة حلب، الرقم العام 16412 .

- كامل بنق�شلي، خالد قوطر�س، اآباء واأبناء، املركز الثقايف العربي بحلب، العزيزية، الرقم العام 13339 .
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- د . حممد قا�شم العبد اهلل، اأمرا�س االأطفال النف�شية وعالجها، دار املكتبي.
- د. حممد عماد الدين اإ�شماعيل، االأطفال مراآة املجتمع ، النمو النف�شي االجتماعي للطفل يف �شنواته التكوينية، 

�شل�شلة عامل املعرفة، العدد 99.
- د. م�شطفى فهمي، ال�شحة النف�شية درا�شات و�شيكيولوجيا التكيف، مكتبة اخلاجني بالقاهرة. ط2، 1976.

- منرب دنيا الوطن ، الدليل االإر�شادي ملواجهة ال�شلوك العدواين ، د . عدنان احمد الف�شفو�س . ال�شل�شة االإر�شادية 
رقم )1( 2006.

- د. نبيل علي �شليمان، التخلف وعلم نف�س املعوقني، ط2، من�شورات جامعة دم�شق، 2000 – 2001.
- د. نعيم الرفاعي، ال�شحة النف�شية درا�شة يف �شيكيولوجية التكيف، من�شورات جامعة دم�شق 1994 - 1995.

- د. هادي نعمان الهيتي، ثقافة االأطفال، �شل�شلة عامل املعرفة العدد 123 .
، الدار العلمية الدولية   2001  ، اإبراهيم اخلطيب ، احمد الزيادي، ال�شحة النف�شية للطفل ، ط1  - د. ه�شام 

للن�شر والتوزيع ودار الثقافة للن�شر والتوزيع، عمان، و�شط البلد، �شاحة اجلامع احل�شيني، عمارة احلجريي.
- و�شع االأطفال يف العامل 2005، الطفولة املهددة، من�شورات اليوني�شيف.

- و�شع االأطفال يف العامل 2006، التزاماتنا جتاه االأطفال، من�شورات اليوني�شيف.
- و�شع االأطفال يف العامل 2007، الن�شاء واالأطفال العائد املزدوج للم�شاواة، طبعة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا. 

من�شورات اليوني�شف.
- د. يو�شف عبد الكرمي �شعد، علم النف�س النمو والطفولة واملراهقة، مديرية الكتب واملطبوعات اجلامعية، 2005 

- احمد حممد عبد اخلالق )1993(، اأ�شول ال�شحة النف�شية، االإ�شكندرية، دار املعارف. 
- زكريا ال�شر بيني )1994(، امل�شكالت النف�شية عند االأطفال، القاهرة، دار الفكر العربي .

- عزيز حنا داود واآخرون )1991( ال�شخ�شية بني ال�شواء واملر�س ، القاهرة، الهيئة امل�شرية العامة للكتاب. 
- نبيل راغب )2003(، اأخطر م�شكالت ال�شباب، القلق العنف االإدمان، القاهرة، دار الغريب للطباعة والن�شر.
- �شالح حم�شن )2006(، العقاب اأ�شباب واآثار وحلول اإجرائية ، ق�شم التوجيه واالإر�شاد، وكالة الغوث الدولية.

االأو�شط   ال�شرق  مركز  ال�شراعات،  وحل  املدر�شي  العنف  مع  التعامل  يف  امل�شاعد  ت(  )ب  حجازي  يحيى   -
للدميقراطية والالعنف، بيت حنينا، القد�س. 

- اأحمد عكا�شة )1992( الطب النف�شي املعا�شر، القاهرة، االإجنلو امل�شرية. 
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منوذج ا�شتبانة – حمافظة اخلليل
اأ�شبابه  املدر�شة  اأو  االأ�شرة  يف  العنف  عنوان  حتت  بحث  باإجراء  يقومون  ال�شغري  الباحث  طالب  من  جمموعة 
وتاأثريه على الطالئع، �شمن م�شروع الباحث ال�شغري باإ�شراف موؤ�ش�شة النيزك للتعليم امل�شاند واالإبداع العلمي 
وبدعم من اليوني�شف. لذا نرجو منكم القيام بتعبئة هذه اال�شتبانة بكل �شدق ومو�شوعية مع العلم باأنها اأُعدت من 

قبل الطالب امل�شاركني اأنف�شهم وتهدف جلمع املعلومات لغر�س البحث العلمي فقط ، ن�شكر لكم تعاونكم.

اجلن�س:
اأ.  ذكر                                               ب. اأنثى 

منطقة ال�سكن:
اأ. قرية                                               ب. مدينة                                  ج. خميم

نوع املدر�سة:
اأ. حكومية                                          ب. خا�شة                                  ج. وكالة

ال�سف: ................................
عدد طالب ال�سف : ...................

ب�سكل عام هل حتب املدر�سة؟
اأ. نعم                                                ب . ال

اأكرث �سئ ي�سايقني داخل املدر�سة:
اأ.  العنف وامل�شاكل  امل�شتمرة بني الطالب                                           ب.  �شغط الدرا�شة وكرثة االإمتحانات

ج. العنف وامل�شاكل من قبل املعلمني واملدير                                         د. قلة م�شاحة ال�شف واكتظاظ بالطالب
ماذا تفعل اذا تعر�ست مل�سكلة مع زمالئك  يف املدر�سة :

اأ. اأحلها بنف�شي وبطرق �شلمية          ب. اإخبار العائلة                        ج. ال�شتم وال�شراخ العايل          
د.   ال�شرب                        هـ. اإخبار املدير اأو اأحد املعلمني                و. ال اأفعل �شيء



54

عالقتي مع املعلمني  داخل املدر�سة:
اأ. عالقة جيدة يف حدود التعليم              ب.عالقة �شخ�شية                       ج. عالقة �شيئة

يدر�سني معلم  ي�سرب  وي�ستم  دائماً ؟
اأ. نعم                                                       ب . ال

اإذا كان اجلواب ) نعم (، كيف تكون ح�سة املعلم؟
اأ .مملة                                                     ب.  ممتعة                                   ج. منظمة

د. ال تتميز عن باقي احل�ش�س االأخرى   
ما راأيك باملعلم الذي ي�سرب الطالب او ي�ستمهم: 

اأ. معلم قوي ال�شخ�شية                           ب. ي�شطر لذلك ليحافظ على النظام 
ج. لديه م�شاكل وظروفه �شعبة                د. معلم عنيف 

ح�سب راأيك ما هو ال�سبب الذي يدعو املعلم ل�سرب الطالب او �ستمهم؟
اأ. املعلم �شخ�شيته �شعيفة ويريد ان ي�شيطر على ال�شف                     ب. �شوء ت�شرف الطالب ي�شطره اىل ذلك

ج. ي�شتمتع ب�شرب الطالب واهانتهم                                                    د. ظروفه ال�شعبه داخل املدر�شة 
هل تعر�ست اأنت اأو اأحد الطالب داخل املدر�سة لل�سرب ال�سديد والعنف من قبل اأحد املعلمني اأو املدير 

اأ. نعم                                                       ب. ال
اإذا كان اجلواب ) نعم (، كيف كان م�ستوى االإ�سابة :

اأ. خطرية                                                 ب. متو�شطة                                 ج. �شطحية وب�شيطة
 هل زرت طبيب اأو م�ست�سفى اأو مت اإ�سعافك اأنت اأو اأحد الطالب ب�سبب ال�سرب داخل املدر�سة:

اأ. نعم                                                       ب . ال                                           ج. احيانًا
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الرجاء و�سع اإ�سارة ) √ ( اأمام اجلواب الذي تراه منا�سباَ :
اأحيانا ال نعم العبارة الرقم

يوجد طرق اخرى ملعاقبة الطالب غري ال�شرب 1
املعلم الذي ي�شرب الطالب ت�شبح عالماتهم اف�شل و �شلوكهم اف�شل 2

الطالب يكرهون ح�شة املعلم الذي يعاقب الطالب بال�شرب 3
ال تتاأثر عالمتي الدرا�شية �شواء كان املعلم ي�شتعمل ال�شرب او ال 4

عندما يح�شر املدير او امل�شرف احل�شة يتغري ا�شلوب املعلم وي�شبح لطيف 5
زيادة عدد الطالب يف ال�شف ي�شطر املعلم لل�شرب للمحافظة على النظام 6

ي�شتحق الطالب ال�شرب النهم ال يلتزمون بالنظام اال بهذه الطريقة 7
تعر�س الطالب لل�شرب وال�شتم  يدفعهم اىل ترك املدر�شة 8

معدلك الدرا�سي العام:
 اأ. اأكرث من 90.             ب. من 80 - 90.             ج. من 65 - 80.       د. من 50 - 65             هـ. اأقل من 50.
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