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 اإلسالمي لدور المعلم في الحد من عنف تالميذ التصور التربوي
 الحلقة الثانية من التعليم األساسي

 "دراسة تحليلية"
'ــ&ات غر"ــب حــسن ،  2يالقــو شــبل الغنــام دمحم عبــد ، 1 �يــثم عبــد هللا عبــد ا	�يــد فايــد

-ش، 3رجز ومضان محمود أحمد در   .4ر
�ـرجامعة, دقCليةBلية ال<=بية بال, قسم ال<=بية ;سالمية 1 E ز.  

�ـر, قسم ال<=بية ;سالمية ، Bلية ال<=بية بالقا�رة2 E زجامعة.  

�ـر, قسم ال<=بية ;سالمية ، Bلية ال<=بية بالدقCلية3 E زجامعة.  
�ر قسم الI&ة النفسية، Bلية ال<=بية 4 E زبالقا�رة، جامعة.  
  com.gmail@2020Drhaythamfayed: البريد اإللكتروني للباحث الرئيس1

:المستخلص  

اســة إ�ــ�  رالتــصو ال+*بــو )ســالمي لـدو املعلــم !ــ  ا��ــد مــن عنــف تالميــذ بيــان ر�ـدفت الد ي ر

ــــيم 4سا8ـــــ67، واســـــتخدمت املـــــن23 4صـــــو�  واملـــــن23 الوصـــــفي، وتوصـــــلت  ـــن التعلـ ا��لقـــــة الثانيـــــة مــ

8ــ67  أنفــس=م وHيـــFGم التالميــذمجموعــة مـــن الــسلوكيات العدوانيــة بــAن : رنتائج=ــا إ�ــ� أن العنــف املد

ســــAن، أو أنــــھ الـــسلوكيات غAــــ* املالئمــــة واملـــستI3نة  ر ظ=ــــو Sضــــطرابات  سOب !ـــMــــ تالLــــ6روHـــAن املد

سة النفسية والسلوكية ! 8ـ67 إ�ـ� Sر البYئة الصفية داخل املد عتـداء ر، وتMنـوع مظـا�ر العنـف املد

8ـ467سباب Sعتداء النف_67، وتتعدد ،البد^ي، Sعتداء اللفظي مـا : ر املسOبة واملفسرة للعنـف املد

ـــــباببــــــــAن  ـــــة، و 4ســـــــــباب ال+*بوbـــــــــة والنفــــــــسية، و4ســـ ـــــباب Sجتماعيـــ ـــــــة، وا 4ســــ ـــباب الثقافيـ   4ســــــ

ن متداخلة فيما بيFGا، كما توصلت إ�� أن من أ�م مـا يجـب أن يgـو عليـھ أسبابSقتصادية، وdل=ا 

8ــــــ67لاملعلــــــم مــــــن آداب  ــــف املد ـــذ مــــــن العنــ أن يتحkــــــ� بالقــــــدوة، والــــــصj*، والعــــــدل، : روقايــــــة التالميـــ

ات ا��ــوار واملناقـشة، كمــا  شــاد والتوجيـھ، والرفـق بالتالميــذ وإكـساFnم م=ـا روالرحمـة، والنـqr و) ر

 تتحـــدد أدوار املعلــــم !ــــ  مواج=ــــة عنــــف التالميــــذ إذا خرجـــوا عــــن آداب العلــــم والتعلــــيم بالتــــدرج !ــــ 

 ,ھ ا�zطـئ، وعتابـ، والتلمـيح باألخطـاء، و)عـراض عـنzطـأ ا�التغافـل عـن Hًة بدءا باستخدام العقو

  .ملصر ع�k خطئھستخدام التأنYب والتوHيخ، وحرمان ا�zطئ، والتلوbح بالعقوHة، وضرب Sوا

ي التصو ال+*بو )سالمي، عنف التالميذ، التعليم 4سا678:ال[لمات املفتاحية   .ر

  

  

  



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )5(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

541 

The Islamic Educational Conception of the Role of the Teacher in 
Reducing the Violence of the Second Cycle Pupils of Basic 

Education: An Analytical Study 
Haytham Abd-Allah Abd-Elmagied Fayed

1
, Muhammad Abdul-Qawi Shebl 

Elghanam2, Shahat Gharib Hassan Jazar3, Ramadan Mahmoud Ahmed 
Darwish

4
. 

1
 Department Islamic Education, Faculty of Education, Dakahlia, Al-Azhar 

University. 

2 Department Islamic Education, Faculty of Education, Al-Azhar University. 

4 Department of Mental Health, Faculty of Education, Al-Azhar University. 
1Corresponding author E-mail: Drhaythamfayed2020@gmail.com 

ABSTRACT 
This study aimed to identify the Islamic educational perception of the 
role of the teacher in reducing the violence of students of the second 
cycle of basic education and used the fundamentalist and descriptive 
approach. The results revealed that school violence is a set of 
aggressive behaviors between the students themselves and between 
them and the teachers, or it is inappropriate and reprehensible 
behaviors which cause the emergence of psychological and behavioral 
disorders in the classroom environment within the school. The 
manifestations of school violence vary to physical abuse, verbal abuse, 
psychological abuse. The causes and explanations of school violence 
are multiple: educational and psychological assets, social assets, 
cultural assets, and economic assets; all of which are intertwined with 
each other, and it was also concluded that one of the most important 
etiquettes that the teacher should have in teaching science is to be a 
role model, have patience, have justice, mercy, advice, guidance, and 
direction, kindness to students and providing them with skills of 
dialogue and discussion. Confronting students’ violence if they deviate 
from the ethics of science and education by gradual use of punishment, 
starting with overlooking the student’s mistake, and alluding to errors 
in teaching. For the wrong student, turning away from the wrong 
student, reprimanding the wrong student, using reprimand and 
reprimanding, depriving the wrong student, threatening and 
intimidating the wrong student with punishment, and hitting the 
student who persists in mistake. 
keywords: Islamic Educational Perception, Student Violence, Basic 

Education. 
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:مقدمة  

ــــاء ا�Iتمــــــع �عـــــد  لة عــــــن �علــــــيم أبنــ ـــ� املــــــسؤ ـــة 4و�ـــ ــــة املؤســــــسة التعليميــــــة النظاميـــ ســ واملد ر
ف والقـــيم الLــ6 �ـــساعد�م عkـــ� التوافـــق مــع ا��يـــاة Sجتماعيـــة، كمــا أ�Fـــا مـــن أ�ـــم  روإكــساFnم املعـــا

  .املؤسسات ال+*بوbة؛ ملا تقدمھ من أدوار إيجابية !  تنمية القيم لدى أبناء ا�Iتمع

وعليھ نجاح العملية التعليمية؛ , كن 4ساس !  العملية ال+*بوbة والتعليميةو�عد املعلم الر
ا8ــــ67 !ــــ  غايـــــة ا�Iــــودة، إال أن �ـــــذه ا�Iــــودة تتــــضاءل أ�مي�Fـــــا إذا قــــام عkـــــ�  ـــد يgــــو املـــــن23 الد رفقـ ن
ة التعليميـة !ـ  أوج Sمتيـاز، ولكـن �ــذا  رتنفيـذ�ا معلـم غAـ* جيـد، وقـد يgـو التوجيــھ ال+*بـو و)دا ي ن

ًز �عــصف بـھ معلــم غAــ* مؤ�ـل تــأ�يال جيــدا لعملـھ، ومــاذا يمكــن أن تفعـل التقنيــة التعليميــة Sمتيـا ً

ــــــــــــسن  ــــــــــا، وbحــ ــــــــــا، و�ــــــــــــــسد �غرا�Fــــ ـــــــــوم مخرجا�Fــــ ــــ ـــا، وbقـ ــــــــ ــــا وjb*مج=ـــ ــــــــ ـــط ل=ــ ــــــــ ــــفء يخطـــ ــــــــ ــــم كــ ــــــــ ِدو معلــ
ُ ّ

ِ ن
�ا؟ ، سعيد!(راسMثما   .)5، 2001:قشو

 قطاعـات يواملتأمل !  واقع ا�Iتمع املصر املعاش يجـد موجـات مـن العنـف قـد امتـدت إ�ـ�
جائـــھ بحيـــث يمكـــن مالحظ�Fـــا حLـــ¢ إ�Fـــا قـــد شـــملتكبAـــ*ة ومتنوعـــة  املؤســـسات ال+*بوbـــة، ومFGـــا ر !ـــ  أ

س ا��لقــة  لتالميــذ؛ إذ ¤ــ  البYئــة  مــن التعلــيم 4سا8ــ67، الLــ6 تقــدم الرعايــة وا��مايــة لالثانيــةرمــدا
ــــ6 ـــــذ  يقـــــــــــــ¥67 الLــــــــ ـــــــا التلميــــــــ ــــــزءف¦Fـــــ ـــ*ًجــــــ ــــــــن ًا كبAــــــــــ ـــــھا مــــ ــــــــــة وال+*ال وقتــــــــ ـــــــم واملعرفــ ــــــساب العلــــــ ــــــة كMــــــ بيـــــــ

   .)36،2013حل¨6(ا��قة

ــة مــــن التعلــــيم 4سا8ــــ67 مــــن انMــــشار  س ا��لقــــة الثانيــ رو�عــــضد ذلــــك مــــا �ــــش=ده واقــــع مــــدا
Sعتداء ع�k املعلمAن : مثل, الشغب والعنف بAن تالميذ�ا، وما ي¬تج عن ذلك من سلوكيات مشYنة

ســة، والعبــث باملمتلgــات العامــة، والتطــاو ب ة مخلــة، وتــدمA* أثــاث املد لبــصو ر وغA*�ــا مــن , األلفــاظر
bـــادة �ـــذه الـــسلوكيات , الـــسلوكيات الLـــF� 6ـــدد اســـتقرار العمليـــة التعليميـــة برم�Fـــا !ـــ   زوممـــا ســـاعد 

سال املشاغبAن من التالميذ خارج الفصل سة , رإ°Iام كثA* من املعلمAن عن إ ة املد رأو إخطار إدا ر
سة أن يبلغ عن حاالت الشغب وا ُبحال=م، كما ال �ستطيع مدير املد ُلعنف عنده حL¢ ال �ـشاع أنـھ ر

ــــن  ـــس+* تـــــضيع �يبـــــة املعلـــــم عنـــــد الكثAـــــ* مـ ـــن الMــ ســـــة، و!ـــــ  �ـــــذا ا�Iـــــو مــ ة املد رغAـــــ* قـــــادر عkـــــ�  إدا ر
  ).133،2001:حافظ(التالميذ

�ــا عkــ� الــسطح التعلي¨ــ6 وال+*بــو مــن قبــل ´عــض التالميــذ  يإن شــيوع مظــا�ر العنــف وHر وز
�م حــو مف=ـــوم ال+*� لجعــل ال+*بـــوAbن يراجعــو أفgـــا يــب عkـــ� اعتبــار أنـــھ وســيلة لل�Fـــذيب وإصـــالح رن

حيا، ولكن معناه الوقوف !  وجـھ ا�zطـأ  ًاملتعلم، ف+*�يب التلميذ لYس معناه �عذيبھ جسديا أو ر وً
�ــا، ففــي اســتطاعة املعلــم أن يجــد مبــدأ يمكــن أن  روتأكيــد ســلطة القاعــدة الLــ6 حــاو ا�zطــئ إنgا ل

سية، فما دام العقاب أساسھ اللومنيركن إليھ !  تحديد ما يجب أن تgو عليھ الع فإن , رقوHة املد
أفضل عقاب �و الذي �عj* أحسن �عبA* وأو¸�ھ بأقل ما يمكن من 4لم وSستI3ان من مرتك·6 

   ).51،2013:الغنام(ا�zطأ

�ا من وسائل التأديب  رول=ذا ير املرHو املسلمو جواز استخدام أساليب العقاب باعتبا ن ن ى
تكــــب مــــن أخطــــاء، ومــــن �نــــا تتعــــدد شــــرbطة مراعــــاة التــــدرج  ُمــــن الرفــــق إ�ــــ� الــــشدة ومناســــب�Fا ملــــا ا

ر
ًأســـاليب ال+*�يـــب والعقـــاب، فالعقـــاب أو ال+*�يـــب لـــYس نمطـــا واحـــدا يمكـــن تطبيقـــھ عkـــ� التالميـــذ  ً

ة، ومـــFGم مـــن ال يـــؤثر فيـــھ إال العقـــاب 4د¹ـــي،  راملـــذنبAن، فمـــن التالميـــذ مـــن تكفيـــھ الgلمـــة أو )شـــا
جاتھ، ومFGم من ال يؤثر فيھ إال ومFGم من يحزنھ ا رلطرد من ا��صة، ومFGم من يحز لzºصم من د ن

  ). 68،67،2013:الغنام(و�كذا ... العقاب البد^ي 
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ن عkــ� أن ال=ــدف مــن العقــاب يجــب أن يgــو كمــا  نيتفــق علمــاء ال+*بيــة املــسلمو املعاصــر ون
ه )يجابيـــة عkــ� املــتعلم  قـــد أكــد عkــ� أن العقوHـــة ) وا^يفــاأل�(ر)صــالح، وقــد أشــار ´عـــض=م إ�ــ� آثــا

تgاب الـذنب رت+*ك أملا مباشرا !  نفس املذنب فA*تدع عن ا ً ً
) علـوان(وذ�ـب  ،)150،2002: �4ـوا^ي(

ـــن  ــــد^ي وســـــيلة لزجـــــر الولـــــد أو كفـــــھ عـــــن ســـــوء 4خـــــالق، بحيـــــث يgـــــو عنـــــده مــ ـــ� أن العقـــــاب البـ نإ�ــ
تgــاب  عــھ عــن Sس+*ســال !ـ  الــش=وات، وا را��ـساسية والــشعو مــا ير و ا��رمــات واق+ــ*اف املوHقــات ر

   ).733،1997:علوان(

 ا�zطـوات )جرائيـةيإن العـودة إ�ـ� املـن23 ال+*بـو )سـالمي ¤ـ  أو�ـ� : لمما سبق يمكن القـو
ك امللعالج وا��د من عنف نعلمـو أسـاليب ر تالميذ ا��لقـة الثانيـة مـن التعلـيم 4سا8ـ67، وحـAن يـد

 فـــإن ذلـــك يحقــق الغايـــة مـــن ,ً وbطبقو�Fـــا حقــاســـالميي كمـــا جــاءت !ـــ  املـــن23 ال+*بــو )ترHيــة الـــ¬شء
سة بYئة أكÀ* أمانا وأقل عنفاالعملية التعليمية ً، وbجعل املد ً

   .ر

اسةمش[لة   :ر الد

�عــد عنــف تالميــذ ا��لقــة الثانيــة مــن التعلــيم 4سا8ــ67 مــن أ�ــم املــشكالت الLــ6 تــؤثر عkــ� 
 �k6 تلقي بظالل=ا وتؤثر سلبا عLـد ًالعملية التعليمية ال��Fوض ا�Iتمع، وال يقف 4مر عند �ـذا ا�

س، وال تقتـــصر �ـــذه  8ـــ67 الكثAـــ* مـــن Áثـــار الـــسلبية !ـــ  املـــدا رفحـــسب، بـــل ي+*تـــب عkـــ� العنـــف املد ر
رÁثـار الـسلبية عkـ� الــضر ا�Iـس¨6 والنفـ_67 للتالميــذ فقـط، بـل �عرقـل ج=ــود املعلمـAن !ـ  تحقيــق 

  .أ�داف العملية التعليمية وال+*بوbة

ض ع�k انMشار ظـا�رة عنـف تالميـذ ا��لقـة الثانيـة مـن التعلـيم 4سا8ـ67، وأ�Fـا وbؤكد البع
�ة ا�Iــــسمية rــــدد الــــF� ة رأصــــبحت مــــن املــــشكالت الLــــ6 �عــــا^ي مFGــــا املؤســــسات التعليميــــة؛ بــــصو
والنفسية للقائمAن ع�k العملية التعليمية واملتعلمAن ع�k السواء، وتؤدي إ�� إعاقة عملية الـتعلم، 

ـ6، وأن �ـذا العنـف صـار أمـرا واقعـا وملمحـا و�عد ذلك من أ ًخطر مظا�ر التـد�و ال+*بـو والتعل̈ي ً ً ي ر
س !ــ  Áونــة 4خAــ*ة �وظــا !ــ  املــداºرم

ً
ُمــا لــم تتخــذ ا�zطــوات , ممــا �ــشA* إ�ــ� وجــود ظــا�رة متناميــة, 

�د مFGا والتعامل مع=ا ºة لb   ).13،2010:حسAن، حسAن(ورالضر

يــة مـن التعلــيم 4سا8ــ67 عkــ� وجــھ ا�zــصوص، وقــد وتـزداد حــدة عنــف تالميــذ ا��لقــة الثان
ن Fnــا  اجعــا لطبيعــة املرحلــة العمرbــة الLــ6 يمــر ويgــو ذلــك  ً ر الLــ6 تMــسم بــالتغA*ات ) مرحلــة املرا�قــة(ن

البدنيـة والنفــسية الــسر�عة، باإلضــافة إ�ـ� Sنفتــاح عkــ� وســائل )عـالم الLــ6 تOــث العنــف بمظــا�ره 
نيقومو بالتقليد وا��اdاة !  تـصرفا�Fم وسـلوكيا�Fم سـواء مـع ا�zتلفة، وbتأثر بھ ´عض التالميذ ف

8ــ67 !ـــ   ســة ومرافق=ـــا، وأصــبحت حــوادث العنـــف املد رمالFÄــم أو باتجــاه معلمـــ¦Fم أو ممتلgــات املد ر ز
س ا��لقة الثانية من التعليم 4سا678 كثA*ة ومتواترة مما جعل=ا مادة إعالمية لكثA* , ركثA* من مدا

�ف وا�Iالت، واrعنھ وسائل )عالم من ال *jف–ملتا´ع ملا �ع�rلة - ال سيما الـgعـن �ـذه املـش 
ك أ�Fا باتت واحدة من أ�م املشكالت ال6L تمثل �Fديدا للعملية ال+*بوbة ًوتفاقم=ا يد   .ر

ة بيان  رالتصو ال+*بـو )سـالمي لـدو املعلـم !ـ  ا��ـد وروال شك أنھ من �4مية بمgان ضر ي ر
اســة !ــ  مــشgلةيمكــن صــياغة ،ومن ثــم نيــة مــن التعلــيم 4سا8ــ67مــن عنــف تالميــذ ا��لقــة الثا ر الد

  :لالMساؤ الرئYس التا� 
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رالتـصو ال<=بــو hسـالمي لـدو املعلــم fـe اa&ـد مــن عنـف تالميـذ اa&لقــة الثانيـة مــن مـا  ي ر
jklساE ؟التعليم  

   :لوbتفرع عن �ذا الMساؤ الرئYس 4سئلة الفرعية التالية

6 لل -  678عنما )طار املفا�̈ي  ؟رف املد

�ـد مـن عنـف تالميـذ ا��لقـة الثانيـة مـن التعلـيم ما  - ºاملعلم تجـسيد�ا ل �kع  É6 ي¬بLداب الÁ
 ؟4سا678

اسة   :رأ�داف الد

اســة�Fـدف رالتــصو ال+*بــو )سـالمي لــدو املعلــم !ـ  ا��ــد مــن عنــف  بيــان  ا��اليــة إ�ـ�ر الد ي ر
   .تالميذ ا��لقة الثانية من التعليم 4سا678

اس   :ةرأ�مية الد

اسة !  أ�Fا   :ريمكن بيان أ�مية الد

 حيث �عد ا��لقة الثانية من التعليم 4سا678 أ�م ؛�ستمد أ�مي�Fا من أ�مية املرحلة العمرbة -
ًوأخطـر مراحـل النمــو نظـرا للتغAـ*ات ا�Iــسمية واملعرفيـة والعقليـة والzÊــصية الLـ6 تطـرأ عkــ� 

 .املرا�ق !  تلك املرحلة

ة !ـ  تطـوbر بـرامج إعـداد معل¨ـ6 التعلـيم 4سا8ـ67، كمـا يمكـن أن dليـات ال+*بيـا قد �ـستفيد مFGـ -
ة ال+*بيـــة والتعلــيما�ــستفيد مFGــ ا ر و �ــر الـــشرbفز ــ6 التعلـــيم إعــداد  !ــ  ز، و4 bب مع̈ل ربـــرامج تــد

�يحة للــــــ¬شء، كمـــــا !ــــــ  ال+ـــــ*اث ال+*بــــــو  لتثقـــــيف=م وتــــــوعي�Fم ؛4سا8ـــــ67rيبكيفيـــــة ال+*بيــــــة الـــــ
�ر الـسلوكية الـسلبية الLــ6 تـؤثر عkـ� العمليـة التعليميــة، )سـالمي، وكيفيـة التعامـل مــع الظـوا

أس=ا ظا�رة عنف  �kلقة الثانية من التعليم 4سا678روع� .  تالميذ ا�

ٍومـــن23 عمkـــ  مــستمد مـــن ال+*بيـــة , �ــساعد القـــائمAن عkــ� العمليـــة ال+*بوbـــة بوضــع أســـاس عل¨ــ6 -
  .ة الثانية من التعليم 4سا678 تالميذ ا��لقلتنمية وÌ  املعلمAن بالتعامل مع عنف)سالمية 

اسة   :رمنop الد

 !ـ  Sســتفادة  طرbقـة !ـ  البحـث قائمـة عkـ� قواعـد 4صـوليAن:الـذي �عـرف بأنـھ: املـن23 4صـو�  -
من Áيـات القرآنيـة و4حاديـث النبوbـة ومـا تتـضمنھ الـشر�عة مـن أحgـام و�ـشر�عات وتوج¦Fـات 

اســة القــضايا  8ــ67املتعلقــة بــالرترHوbــة ونفــسية !ــ  د ، وتحليل=ــا حLــ¢ �ــساعد !ــ  وضــع رعنف املد
يالتصو ال+*بو )سالمي للمعلم !  ا��د من عنف تالميذ ا��لقة الثانية من التعليم 4سا678  ر

 ). 23،2013:الشيخ(

الذي FÍدف إ�� جمع ا��قائق والبيانات عن ظا�رة أو موقف معAن �غلب عليھ : املن23 الوصفي -
ــــد ــــدم التحديــ ـــفة عــ اســــــة ا��قــــــا,صـــ ـــة الظــــــا�رةر ود ــــة بطبيعـــ أو املوقــــــف أو , ئق الرا�نــــــة املتعلقــ

ًمجموعة من 4حداث و4وضاع، مع محاولة تفسA* �ذه ا��قائق تفسA*ا dافيا عبـد ا��ميـد،  (ً
*Aلقة الثانية من التعليم 4سا678  عنف التوصل إ�� واقع´غرض ؛)136،1996:يخ�  .تالميذ ا�
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اسة   :رحدود الد

اسة تتمثل  رتـصو ترHـو إسـالمي لـدو املعلـم !ـ  ا��ـد مـن عنـف تالميـذ وضـع !  رحدود الد ي ر
 .ا��لقة الثانية من التعليم 4سا678

اسة   :رمصطr&ات الد

  :ي ال<=بو hسالميرتصوال 

ي�عــرف الباحـــث التــصو ال+*بـــو )ســالمي بأنـــھ dٍــل مـــا قدمــھ العلمـــاء املــسلمو مـــن أفgـــار : ر ن َّ

ســـات ٍومما  مـــسMندين ومـــس+*شدين !ـــ  ذلـــك dلـــھ ،يـــة والتعلـــيمعمليLـــ6 ال+*بردو املعلـــم !ـــ  تتعلـــق بـــ, ر
  .بكتاب هللا وسنة نOيھ ملسو هيلع هللا ىلص

jklالعنف    :ر املد

 الـسلبية الـسلوكيات :�عرف الباحث عنف تالميذ ا��لقة الثانية من التعليم 4سا8ـ67 بأنـھ
�ــاق 4ذى الLـ6 تــصدر عــن ´عــض تالميــذ ا��لقــة الثانيــة مـن التعلــيم 4سا8ــ67 الLــ6 قــد تــؤدي إ�ــ� إ�

8ــــ67 بــــزمالFÄم ــية أو أي مـــــن أفــــراد ا�Iتمـــــع املد ســ ة املد ر مـــــن التالميــــذ أو املعلمـــــAن أو )دا ر البYئـــــة (ر
سـية سـية، أو معنوbــا ) راملد ًســواء dـان العنــف ماديـا متمــثال !ـ  تخرbــب املمتلgـات الzÊــصية أو املد رً

ً

بإ��اق 4ذى بنفسية التالميذ أو املعلمAن، أو جسميا متمثال ! 
ً ة إ�ـÑ،... الـضرب والرdـل ً قـد  ربـصو

ض مع القيم الدي¬ية والقوانAن واملواثيق القومية والدولية   .رتتعا

اسات السابقة   :رالد

, َ أنظار العديد من الباحثAنعنف تالميذ ا��لقة الثانية من التعليم 4سا678ُلفت موضوع 
اسة مـن جوانـب مختلفـةتناولوهوالذين  َ بالد اسـات ا, ر لـسابقة املتعلقـة بموضـوع روbمكـن عـرض الد

 kالية فيما ي�اسة ا�   :رالد

اسة�دفت ) 1(  إ�� الكشف عن مدى العالقة بAن العنف املتبادل بAن املعلم )م2012 عاطف( رد
اســة ووالتلميــذ !ــ  املــرحلتAن )عداديــة والثانوbــة، وتراجــع القــيم 4خالقيــة لــدFÍما،  راســتخدمت الد

 kتباطي التحلي S اسة من ,راملن23 الوصفي  معلم وتلميذ من معل¨6 وتالميذ 800ر وتgونت عينة الد
ًعاما !  محافظة الشرقية، ومن 18-13ر التالميذ بAن اعمأ ت وتراوح,املرحلتAن )عدادية والثانوbة

bـ�Fم ألسـباب انMـشار العنـف  ق بAن املعلمAن والتالميـذ !ـ  ر اسة وجود فر ؤأ�م ما توصلت إليھ الد و ر
ـــة والنفـــــسيةىاملتبــــادل عkــــ� مـــــستو ـــية و)عالميـــــة و4خالقيـ سـ ـــر ر 4ســــباب 4ســـــرbة واملد ى؛ حيــــث يــ

678، والعكس ير الـبعض  ىالتالميذ أن املعاملة املسYئة من ´عض املعلمAن من أسباب العنف املد ر
مـن املعلمـAن أن أســباب العنـف ترجــع إ�ـ� 4ســرة مـن خـالل أســاليب الت¬ـشئة 4ســرbة غAـ* الــسوbة، 

ندين لتــصرفات 4بنــاء خاصــة عنــدما �ــشا�دو وســائل )عــالم الLــ6 تحــض عkــ� وعـدم مراقبــة الوالــ
ىالعنــف، بYنمــا يــر التالميــذ أن أســباب العنــف ترجــع إ�ــ� الق=ــر مــن قبــل ´عــض املعلمــAن والتعامــل 

جــــود عالقــــة بــــAن العنــــف املتبــــادل بــــAن بحــــزم وشــــدة وعــــدم مراعــــاة خــــصائص مرحلــــة املرا�قــــة و، و
  .القيم 4خالقية لدFÍماملعلمAن والتالميذ وتراجع 
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اســة�ــدفت  )2( إ�ــ� تحليــل ظـــا�رة العنــف الطال¹ــي املنMـــشر بــAن املــرا�قAن مـــن  )م2015 ســـالم (رد
�ـــا الــــسلبية علــــ¦Fم مـــن منظــــو خدمـــة الفــــرد،  س املرحلـــة )عداديــــة وآثا رتالميـــذ مــــدا ر اســــتخدمت ور

اســــــة مــــــن  ـــة مــــــن23 املــــــS qÔجتمــــــاÌ  بالعينــــــة، وتgونــــــت عينــــــة الد اســـ رالد تلميــــــذا باملرحلــــــة ) 135(ر
ً

ة، ومـن أ�ـم مـا توصـلت إليـھ  سة الوفاء بالIÕو مان )عدادية بالدÖ  ومد س 4و ز)عدادية بمدا ر رر
اسة سو ´عض أنماط السلوك العنيف والسلوك : رالد نأن التالميذ !  �ذه املرحلة يتعرضو وbما رن

ســـات أشــد عنفـــا، وأن 4 االــال ًجتمـــاÌ ، ممـــا يÙـــØ �ـــؤالء التالميـــذ ملما ولة 4و�ـــ� عـــن ؤســـرة ¤ـــ  املـــسر
ســة تــأ�ي !ـ  املرتبــة الثانيــة مـن حيــث املــس ولية، وتــأ�ي ؤرغـرس القــيم )يجابيــة !ـ  التالميــذ، وأن املد

ســائل Sتـــصال ا��ديثــة !ـــ  املرتبــة الLـــ6 تل¦Fــا مـــن حيــث صـــو التــأثA* عkـــ� تgـــوbن  روســائل )عـــالم و و
ا !ـ  مواج=ـة العنـف الطال¹ـي مـن ، القيم واملعتقدات، و4فgـار الLـ6 يتOنا�ـا املرا�ـق ًروأن للمعلـم دو

ات  ف وامل=ـا رخالل )س=ام !  �شكيل zÚصية التلميـذ مـن خـالل غـرس مجموعـة مـن القـيم واملعـا ر
ات حل املـشكالت وضـبط الـذات الLـ6 تـتم مـن خـالل تحـسAن العالقـة بـAن التلميـذ،  روا�jz*ات كم=ا

سية، إليجاد جيل سو قا ة املد سAن، )دا ياملد ر ر      .در ع�k )بداعر

اســة�ـدفت ) 3(  ولة عــن ؤإ�ــ� التعــرف عkــ� العوامــل النفــسية وا�Iتمعيــة املــس )م2017 أحمــد (رد
تباطي، وطبقت  S ة، واستخدمت الباحثة املن23 الوصفيbرظا�رة العنف لدى طالب املرحلة الثانو

اســة مقيــاس العوامــل النفــسية،  ن العنــف ومقيــاس ولة عــؤمقيــاس العوامــل Sجتماعيــة املــسورالد
اسة ) 333(العنف ع�k عينة قوام=ا  ، ومن أ�م ما توصلت إليھ الد رمن طالب الصف 4و الثانو ي ل

 ومــن -ر الـشعو بــالنقص– )حبــاط –أن مـن العوامــل النفـسية الدافعــة للعنـف أعــراض Sكتئـاب 
ــــاليب الوالديـــــة –العوامـــــل Sجتماعيـــــة الدافعـــــة للعنـــــف البYئـــــة 4ســـــرbة  ســـــية الب - 4سـ  -رYئـــــة املد

سية، وتتعدد مظا�ر العنف لدى طالب املرحلة الثانوbة !  العنف اللفظي والبد^ي  ر)مgانيات املد
  .والعنف نحو املمتلgات

  :jklرعنف املدhطار املفا�يjz لل

اسـة فيمــا يkـ  ملف=ــوم  8ــ67، ر�عـرض الد 8ـ67، وأ�ــم مظـا�ر وأشــgال العنـف املد رالعنـف املد ر
678، وذلك من خالل ما يk  العنف املظا�رةلوأصو    :رد

jklمفCوم     :رالعنف املد

سAن، : �عرف بأنھ رمجموعة من السلوكيات العدوانية بAن الطالب أنفس=م وHيFGم وAHن املد
النفـسية والـسلوكية  ر ظ=ـو Sضـطرابات سOب !ـM تال6Lأو أنھ السلوكيات غA* املالئمة واملستI3نة 

سة ! ، (ر البYئة الصفية داخل املد   ).161،2011، قطYشاتيبحر

jklأش[ال مظا�ر و   :رالعنف املد

سة جـزء ال يتجـزأ مـن ا�Iتمـع وال يمكـن عزل=ـا عنـھ، فقـد تـأثرت بمـا يجـر !ـ   ينظرا ألن املد ر ً

ا ا�Iتمـع ، ولـم �عــد العنـف مقــصو ًر، وأصــبحت �عـا^ي مــن العنـف بــAن تالميـذ�ا ´ــشgل غAـ* مــسبو ق
Mا، وإنما انFGا أو منطقة ´عيFGسة ´عي رشر ´شgل وHـاÛي خطAـ*، و¹عـد أن dانـت صـو وأشـgال رع�k مد

جــاج  فــض طاعــة املعلــم وكــسر  اســة تنحــصر بــAن  8ــ67 !ــ  املاÜــ67 داخــل °Iــرات الد زالعنــف املد ر ر ر
8ــ67–النافـذة عkــ� أقــ7Ý¢ تقـدير، فإ�Fــا  ا مختلفــة -ر أي أعمــال العنـف املد ًر تــصاعدت وأخـذت صــو

ــــ� املعلمـــــAن، : مثـــــل ك بـــــAن التالميـــــذ، وSعتـــــداء عkـ ـــا �Fم راملعــ ســـــة وHحـــــو ـــ� املد ـــضو التالميـــــذ إ�ــ زوحــ رر
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سية و4ثاث  �ة البيضاء، والتخرbب املتعمد للمبا^ي املدºأنواع توجد، ف)255،2001:مجا�د(ر4س 
678العنفب من العنف تتعلق   :)81،80،2013:رفاÌ (وال6L مFGا  ولgل مFGا أشgال=ا ا�zاصة، ر املد

ســة - نوgbــو ´ــشgل فــردي أو جمـــاÌ ، : �ــا� وbتمثــل !ــ  عنــف مــن قبــل 4: رعنــف مــن خــارج املد
ســـة  روbحـــدث ذلـــك عنـــد حـــضو Áبـــاء دفاعـــا عـــن أبنـــاFÄم، فيقومـــو باالعتـــداء عkـــ� نظـــام املد ن ً ر

سـة مـستخدمAن أشـgاال مختلفـة مـن Sعتـداءات ة واملعلمـAن وممتلgـات املد و)دا
ً

ر وقـد تـصل , ر
�ة، أو عنف البلطجةºأيدي مجموعة م: إ�� استخدام 4س �kو عgbسوا طالبا نوYن لAًن البالغ

عــــاج أو  زوال أ�ـــا� ، حيـــث يــــأتو !ـــ  ســـاعات الــــدوام أو !ـــ  ســـاعات مــــا ´عـــد الظ=ـــر مــــن أجـــل ) ن
سة رالتخرbب، وأحيانا إتالف املمتلgات العامة للمد

ً.  

ســــة - أو بــــAن , أو بــــAن املعلمــــAن أنفــــس=م, بــــAن التالميــــذ أنفــــس=م: نوgbــــو: رعنــــف مــــن داخــــل املد
سيةأو, املعلمAن والتالميذ ة املد ر بAن املعلمAن و)دا سة وأولياء 4مو, ر رأو بAن املد  .ر

- eة عـــن تمثيـــل العنـــف الـــذي يـــراه ´عـــض التالميـــذ ســـواء !ـــ  4ســـرة أو !ـــ  : العنـــف التمثي�ـــ رعبـــا
678بتقليد فيقوم التالميذ ... وسائل )عالم    .ر �ذا العنف !  ا�Iتمع املد

ة عن �: )ا�aما�e(العنف التعاو�ي  - نعاو ´عض التالميذ تجاه نوع معAن من العنف؛ رو�و عبا
ســـة، والتعــاو عkـــ� الـــIÊار، وغA*�مـــا مـــن مظـــا�ر  نdالتعــاو عkـــ� Sعتـــداء عkـــ� ممتلgـــات املد رن

  .العنف ا�IماÌ  للتالميذ

678 إ��   ):83،2008:النA*ب(ركما تMنوع مظا�ر العنف املد

ــ: (مثـــل: ;عتـــداء البـــد�ي - ل، العـــض، الMـــشاجر، الـــضرب، الMـــشابك باأليـــدي، ا�zـــدش، الرdـ
  ...).استخدام Áالت ا��ادة 

ــــل: ;عتـــــداء اللفظـــــي - ات : (مثـ رالتنـــــابز اللفظـــــي بمختلـــــف أنواعـــــھ، الـــــسب، التحقAـــــ*، العبـــــا
  ...).البذيئة وا�I¬سية 

سـة، تـدمA* املمتلgـات : ( مثل: امليل للتخر"ب - رتدمA* ممتلgات الغA* واملمتلgـات العامـة للمد
   ...).رالzÊصية، Sندفاع وال�Fو

  ...).سرعة الغضب، الشغب، عدم الطاعة : (مثل: العنف الذا�ي -

روقـــد يتعمـــد ´عـــض التالميـــذ )ســـاءة والعنـــف ضـــد ´عـــض املعلمـــAن، وMbبـــدى ذلـــك !ـــ  صـــو 
ســـة أو أحـــد  اء وال�Fديـــد، أو ضـــرب أحـــد أبنـــاء املعلـــم إذا dـــان !ـــ  املد د Sة وbرzÔرمختلفـــة مثـــل الـــ ر ز

 Ñ�ھ إH   ).262،2007:حسAن(رأقا

مالئــــھ، كمـــا 8ـــ67 !ـــ  عـــدة أنمـــاط مختلفـــة تتـــضمن عنـــف التلميـــذ تجـــاه  ز يظ=ـــر العنـــف املد ر
لوعنف املعلم تجاه معلم آخر، وعنـف التلميـذ تجـاه ´عـض املعلمـAن، حيـث يتطـاو عkـ� املعلـم وقـد 
ًيMـشاجر معـھ أو حLـ¢ يـصل 4مـر إ�ـ� ضـرب املعلـم، ونظـرا ��ـدوث العنـف تجـاه ´عـض املعلمـAن مـن 

ب(ُذ وجـــد مـــا �ــس¨¢ جانــب ´عـــض التالميــ ، و�ـــشA* �ــذا املـــصطqº إ�ـــ� )وبزملـــة أعـــراض املعلــم املـــضر
, �شكيلة واسعة من الضغوط ال6L �عان¦Fا املعلم من جراء العنف الصادر نحوه من ´عض التالميذ

تفاع ضغط الدم    ).26،2010حسAن، حسAن،(إ�Ñ ...رال6L تتضمن أعراض القلق وSكتئاب وا
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678؛ فمFGا النف_67 واملتمثل !  إضـراب ´عـض التالميـذ سـواء كما تMنوع مظا�ر العنف امل رد
، ومFGــــا املــــادي واملتمثــــل !ــــ  إتــــالف 4ج=ــــزة  لdــــان داخــــل الفــــصل الواحــــد أم مجموعــــة مــــن الفــــصو
مالFÄم بالضرب، وقد يـصل 4مـر إ�ـ� Sعتـداء عkـ�  سية، إ�� جانب عنف ´عض التالميذ تجاه  زاملد ر

ـــ¦Fم، باإلضـــــافة إ�ـــــ� محاولـــــة خــــ ـــ67، ومخالفـــــة معلمـ 8ــ ـــن تقاليــــد ا�Iتمـــــع املد ج ´عـــــض التالميـــــذ عــ رر و
سية    ).241،2013:عبد ا�Iواد(رالقواعد املد

سـة !ـ  مختلـف املـستوbا:^ستخلص مما سبق س داخل املد ر أن العنف يما   بgـل أشـgالھتر
ق أي أنـــھ ال يوجـــد فـــر بـــAن مـــا ، ممـــا يjـــ*ز أن لغـــة ا��ـــوار ضـــعيفة,) النفـــسية،ا�Iـــسدية، اللفظيـــة(

سـةيحدث  سـة بطبيع�Fـا ر!  الشارع وAHن ما يحـدث !ـ  املد صـغA* بgـل مـا تحفـل " مجتمـع"ر، وأن املد
  .بھ

�اسة ع� يالتالميذ ذو السلوك العنيف مـن تالميـذ ا��لقـة : رو"قتصر الباحث ef �ذه الد
مالFÄــم أو املعلمـAن أو ممتلgــات  زالثانيـة مـن التعلــيم 4سا8ـ67، ســواء dـان العنــف مـFGم موج=ــا نحـو  ً

سةومر   .رافق املد

jklالعنفظا�رة أسباب    :ر املد

ـــــة و ــــــــباب ال+*بوbــــ ـــــــث أل�ـــــــــم 4ســ ــــــرض الباحــ ـــــل أن �عـــ ــــــــسية قبــــ ــــــةوالنفـ ـــــــة Sجتماعيـــ  والثقافيـــ
ة إ�ـ� أنلعنفوSقتصادية ل 8ـ67 تجـدر )شـا ر املد  مـن الثانيـة املرحلـة العمرbـة الLـ6 تواكـب ا��لقـة ر

التلميـذ، كمـا تتمAـà ´ـسرعة النمـو ومـا التعليم 4سا678 مرحلة �غA*ات واضـطرابات عديـدة !ـ  حيـاة 
ًيصاحبھ من �غA*ات فسيولوجية تؤثر ع�k سلوكھ وتصرفاتھ، فالبد أن يلقى ف¦Fا مزbدا من الرعاية 

شاد؛ حL¢ يصل إ�� بر 4مان و�عj* �ذه املرحلة ´سالم، مما يجعلھ مواطنا  ًو�Sتمام والتوجيھ و) ر
ًصـا��ا نافعـا لنفــسھ ولوطنـھ أمــا إذا أ, ً

ُ
�مـل التلميــذ !ـ  �ــذه املرحلـة ولــم تتـوافر لــھ الرعايـة الgاملــة 

َفإنـــھ يgــو أكÀــ* عرضـــة لالنحــراف والوقــوع !ـــ  , مــن قبــل ا��يطـــAن بــھ !ــ  dافـــة املؤســسات ال+*بوbــة ن
ه رالعديد من ا�Iرائم، كما �شgل �Fديدا ألمن ا�Iتمع وتماسكھ واستقرا ً.  

أي ي¬بÉــ  اســـMبعاد  وال ,اخلــة فيمـــا بيFGــامتعــددة ومتدُيالحـــظ أ�Fــا  العنــف ســبابأل وHــالنظر
ف حياتـھ، وإال أصـبح تفـسA* ال ا�رة ظـوعنصر أو عامل لھ عالقة باإل^سان !  مختلف مراحلھ وظر

4ســباب  البحــث !ــ  ي¬بÉــ لك ذفالظــا�رة )^ــسانية وSجتماعيــة معقــدة، لــ، ا وغAــ* موضــوÌ ًناقــص
 والثقافيــة Sجتماعيـةو +*بوbـة والنفـسيةالLـ6 تـؤدي ��ـدوث ظـا�رة العنـف، حيـث توجـد 4سـباب ال

 kناولھ الباحث فيما يMقتصادية، و�ذا ما سيSو:   

jklلعنف لةالنفسيEسباب ال<=بو"ة و    :ر املد

678لعنفلظا�رة االنفسية ال+*بوbة و  4سبابتتمثل رد الLـ6 فـ !ـ  الـدوافع الداخليـة للر املد
لعنف با�zصائص النفسية وSنفعالية للفرد يرتبط ا، حيث تحركھ إ�� استعمال العنف ضد غA*ه

، حيــث تتــصف Sنفعـاالت لــدى تالميــذ ا��لقـة الثانيــة مــن التعلـيم 4سا8ــ67 بأ�Fــا )14،2009:فـرج(
ة ال تMناســـب مـــع مثA*ا�Fـــا، وbالحـــظ التذبـــذب والتنـــاقض Sنفعـــا� ، وثنائيـــة  رانفعـــاالت عنيفـــة م�Fـــو

ـــ67âء، وbالحـــــظ ـــو تحقيـــــق Sســـــتقالل املـــــشاعر نحـــــو نفـــــس الـــــzÊص أو نفـــــس الــ ــــسã  نحــ ً أيـــــضا الـ

ـــة خـــــصب ا�zيـــــال  ــــستقلة عـــــن الكبـــــار، واملرا�ـــــق !ـــــ  �ـــــذه املرحلــ ــــوbن الzÊـــــصية املـ ـــا� ، وتgـ Sنفعــ
، ومـن )352،1995:ز�ـران(قمستغر !  أحالم اليقظة يحقـق ف¦Fـا الرغبـات وا��اجـات غAـ* املـشبعة 

678 ما يk 4سباب   :ر ال+*بوbة والنفسية لظا�رة العنف املد
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   :النفس ى �وتباعا -

ة بالسوء  أن النفس الOشرbة ليأ، رفالنفس أما
َ

   ملا ف¦Fا من دواÌـالسوء؛كثA*ة 4مر ´عمل 
املراåــــ   ("ومـــا يوســـوس الـــشيطان وbزbنــــھ ل=ـــا مـــن الàäعـــات، ا�Iـــسمية و�4ـــواء النفــــسية الـــش=وات

اء6ف ال يجæــيــالعنتلميــذ فال، )4 ،�ـــ1365 ًنمــا قــد يgــو متبعـــ، وإ ســلوكياتھ العنيفــةر فائــدة مــن و ا ن
ر يحـب أن �عمـل مـا يتمAـà ي والذي يؤد,�واه سة أنواع مختلفة من العنف، أو أنھ مغـر و بھ إ�� مما ر

طأبھ !  اعتقاده ولو dان خ
ً

 .  

ات التعامل مع الغضب-  :ر ضعف مCا

 ؛ ألنإ�ـ� الـتحكم !ـ  انفعاالتـھ) التلميـذ(واملتأمل !  ال+*بية )سالمية يجد أ�Fا وج=ت الفـرد 
تgاب العنف،  أمـر  ,  dان ال �غضب إال ç عز وجل�لوالرسو رالغضب �و الذي يدفع )^سان ال

 يجا�ــد الكفــار بالــسيف واملــواعظ ا��ــسنة والــدعاء إ�ــ� هللا، ملسو هيلع هللا ىلص أن) املعلــم(هللا �عــا�� لرســولھ مــن 
رخـــرة، وأ�Fـــم ال نـــو ل=ـــم  يجا�ـــد املنـــافقAن بالغلظـــة وإقامـــة ا�Ièـــة، وأن �عـــرف=م أحـــوال=م !ـــ  Áأنو

و بـھ الـصراط مـع املـؤمنAن نيجو أي جا�ـد�م بإقامـة ا��ـدود علـ¦Fم، فـإ�Fم dـانوا ): ا��ـسن( وقـال ,ز
وHـéس  (,يرجع إ�ـ� الـصنفAن) ومأوا�م ج=نم (، وdانت ا��دود تقام عل¦Fم،نيرتكبو موجبات ا��دود

*Aـــ� أن)201:2006:القرط·ــ6 (أي املرجـــع) املــصkاملعلـــم لــھ أن يـــؤدب التلميـــذ إذا ، و!ـــ  �ـــذا داللــة ع 
ًخرج عن آداب التعليم وسلك سلوdا يMنا!� مع dونھ متعلما ً

.  

 :hحباط -

ولYس �ع6æ �ذا أن , )التلميذ( ال6L �سMثA* العنف لدى )^سان 4سباب من أ�م اإلحباط ف
نdل إحباط يؤدي إ�ـ� العنـف، أو أن dـل عنـف نMيجـة إحبـاط، وإنمـا ال بـد أن يgـو ) ُ  حLـ¢ –حبـاط َّ

ً شـــديدا، وأن �ــستقبل التلميـــذ �ـــذا Sحبــاط عkـــ� أنـــھ ظلــم واقـــع عليـــھ وال �ـــستحقھ -يــدفع للعنـــف 

  ).62،2008:ا�zو� (

وإذا لــــم يــــتمكن الــــzÊص مــــن توجيــــھ العنــــف نحــــو مــــصدر Sحبــــاط 4صــــk  أو عkــــ� شــــgل 
ً �ــذا أحيانـا عkــ� فقـد يوج=ــھ نحـو الــذات، وbبـدو عkــ� شـgل إيــذاء الـنفس أو الغAــ*، وbالحـظ, إبـدال

الطفــل الــصغA* !ــ  حالــة غــضبھ الــشديد عنــدما يــضرب نفــسھ إذا لــم �ــستطع أن يوجــھ عنفــھ نحــو 
  ).7،2013:عطية(أحد 

أوصافا الكرbم القرآن ذكر وقد
ً

 مثل الفرد ل=ا يتعرض قد الS 6Lنفعاالت من لكثA* دقيقة 
اÌـ� وا�zوف، والكره، ا��ب  إ�ـ� أفـراده يوجـھ فـراح نفعاليـة،S ا��ـاالت �ـذه )سـالم روالغـضب، و

ســـة بــديFGم التمــسك  �Fـــذيب !ــ  محمـــود أثــر ذات فêــ6 خـــالق=م، علــ¦Fم فرضـــ=ا الLــ6 العبــادات رومما
ــــالم�Fم نفوســـــ=م ات، ا��ـــــدود )ســــــالم َّشـــــرع كمــــــا ،...ًوانفعاليـــــا ًنفــــــسيا وسـ  Sنتحــــــار َّوحـــــرم روالكفــــــا
ِليخلص

ّ
 وHـذلك اليـأس، مـشاعر تـأثA* تحـت لوقـوعوا F�Sيـار مـن وإنقـاذه الـضمA*، عـذاب من الفرد 

ن(النفسية  والسالمة وSطمئنان 4من ألفراده يضمن    .)130 ،م1999/ �ـ1419ويو^س، وآخر

 :;ستفزاز -

مالئــھ ليقــال  مالئــھ، فيقـوم باســتفزاز املعلــم وتحديـھ أمــام  زفقـد يحــب املرا�ــق الـش=رة بــAن  ز
) )نــــاث(ثبــــات الــــذات تجــــاه ا�Iــــ¬س Áخــــر نإنــــھ ÚــــIاع، كمــــا يمكــــن أن يgــــو �ــــذا محاولــــة إل: عنــــھ
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)6Lbسوقـــــــد ي, )207،2004:حـــــــو ا8ـــــــ7ا التالميـــــــذ  ´عـــــــضرمـــــــا ــــصف الد ـــــف والـــــــشغب داخـــــــل الـــ 6 رلعنــ
وغAــ*  مــن املعلــم bة ´عــض التالميــذ ëــzربالــضرب، أو زميلــھتلميــذ عkــ� كتعــدي ) 88،2006:الــسيد(

سات بالعنف   .رذلك، فيتخلص املعلم من �ذه املما

ســـــو هللا :  قـــــال�يوعـــــن أ¹ـــــي ســـــعيد ا�zـــــدر لقـــــال  ــــل  ":�ر ًال تـــــصاحب إال مؤمنـــــا وال يأBـ

و الــشيخان عــن أ¹ـــي مو8ــ7¢ 4شــعر )600،1962: ال+*مـــذي ("طعامــك إال تقــي ي، و ى ســـو �ر ل أن  ر
َمثل ا�aل�س الصا�a وا�aل�س السوء كحامل املسك ونافخ الك�=، فحامل املسك : " قال�هللا 

"حـــا طيبـــة، ونـــافخ الك�ـــ= إمـــا أن يحــــر إمـــا أن يحـــذيك، وإمـــا أن ت¡تـــاع منـــھ، وإمـــا أن ق تجـــد منـــھ 
ً ً ر

"حا خب�ثة ثيابك، وإما أن تجد منھ 
ً ً    ).96،1422: يالبخار("ر

 ؛العنــفحــدوث    ل=ــا أثــر وا¸ــq !ــال+*بوbــة والنفــسية 4ســبابل يمكــن القــو بــأن ممــا ســبق
ة الغــضب  ات إدا ات حــل املــشكالت وم=ــا رفقــد ال يمتلــك التلميــذ م=ــا ر ل عkــ� تب¬يــھ ممــا �عمــ, إ�ــÑ... ر

ضاء لنفسھ أو إثباتا لذاتھ حسب ما يتو�م ًسلوك العنف؛ إ ً   .ر

jklلعنفلظا�رة ا ;جتماعية Eسباب   :ر املد

 678   :جتماعية ال يمكن تجا�ل=ا، وbمكن للباحث تناول=ا فيما يk أسباب ارللعنف املد

jkl املتعلقة باألسرةEسباب  ) أ(   :ر ;جتماعية لظا�رة العنف املد

ســــاتھ منــــذ الطفولــــة �عـــد الــــسلوك ا رلعنيــــف ســـلوdا متعلمــــا إ�ــــ� حـــد كبAــــ*، حيــــث ت¬ـــشأ مما ً ً

4ًو�ــ�، وتمتــد وفقــا ألشــgال التطبيــع SجتمــاÌ  ا�zتلفــة، كمــا قــد يــتعلم الــ¬شء كثAــ*ا مــن أســاليب  ً

العنـف بالقــدوة مــن الكبــار !ـ  بYئــا�Fم Sجتماعيــة، كمــا يالحـظ أن ´عــض الثقافــات الفرعيــة �ــسلك 
َل العنف، حيث �IÊع الطبقات الدنيا !  ´عض ا�Iتمعات 4طفال ع�k العنف طرbق �عليم الطف

  ). 10،11،2013:عطية(!  مواقف معينة 

ئوتــتr§ص أ�ــم مــساو ال<=بيــة Eســر"ة املــس¡بة للعنــف fــe اســتخدام Eســاليب ال<=بو"ــة 
  :السلبية التالية

  :  عدم ;�ساق والتناقض ef أساليب املعاملة الوالدية-

, )عــدم �Sـــساق(ليب املعاملـــة الوالديــة غAــ* الـــسوbة الLــ6 تــؤدي للـــسلوك العنيــف مــن أســا
وال �ـسمح لــھ Fnـا !ــ  , ُففـي ظــل �ـذا 4ســلوب �ـسمح للطفــل بإصـدار اســتجابات معينـة !ــ  موقـف مــا

ًممـا يمثـل مناخـا مالئمـا للـسلوك العنيـف، , موقف آخر، أو قـد �ـسمح لـھ 4م Fnـا وال �ـسمح Fnـا 4ب ً

̂ــشأة مــشاعر ا��Aــ*ة لــدFÍمّفتعــرض 4 نحيــث ال �ــستطيعو !ــ  ظلــھ , بنــاء لعــدم �Sــساق يــؤدي إ�ــ� 
لالتميAــà بــAن مـــا �ــو مقبــو ومـــا �ــو غAــ* مقبـــو مــن أشــgال الـــسلوك رممــا يــؤدي إ�ـــ� ظ=ــو الـــسلوك , ل

ًالعنيف، فاملوافقة ع�k السلوك حينا حL¢ وإن dان �ناك اع+*اض عليـھ حينـا آخـر ي+*جمـھ الطفـل  ً

جات السماح ل=ذا السلوك رع�k أنھ د ف الت¬شئة , )99،98،2005: عبد هللا(رجة من د وكما أن ظر
ى4سرbة ال6L تMسم !  ف+*ة ما بالتدليل الزائد و!  ف+*ات أخر بالMسلط يمكن أن �ساعد ع�k تنمية 

  ).9،2013: عطية(لامليو العنيفة !  مرحلة املرا�قة 

  : دد ef املعاملة، والªسلط، و�hمالاستخدام أساليب تر»و"ة تªسم بالقسوة والªش -

ً�عد أسلوب الMشدد والصرامة سOبا م=ما !  ^شأة السلوك العنيف وتفاقمھ، فاآلباء الذين 

ـــن  ـــــضال عــــ ـــــة التعبAـــــــ* عـــــــن مjـــــــ*رات ســـــــلوكھ، فــ ــــل فرصــ ــــو �ـــــــذا 4ســـــــلوب ال �عطـــــــو الطفـــ ســـ يما
ً

ن ن ر
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ثــــم يقـــف Áبــــاء اســـتخدام=م ألســـلوب العقــــاب وHخاصـــة البــــد^ي منـــھ وســــيلة لكـــف الــــسلوك، ومـــن 
ا للـتعلم SجتمـاÌ ، وكـذلك فـإن  ربأسلوFnم �ذا قدوات عنيفة يحاك¦Fا أبناؤ�م طبقـا لنظرbـة بانـدو ً

رالعقــاب بوصــفھ أســـلوHا منفــرا يـــؤدي إ�ــ� الـــشعو بــالتوتر ً عبـــد (وكال�مـــا مــدخل للـــسلوك العنيــف , ً
  ).98،2005:هللا

غ وقد يMسلط بات الطفل التلقائية، أو منعھ رأحد الوالدين لرأيھ ع�k الطفل، فيقف أمام 
عة، و�ـذا 4سـلوب يلÉـ   غباتھ ال6L يرbد�ا حLـ¢ ولـو dانـت مـشر ومن القيام ´سلوك معAن لتحقيق  ر

ًكمـا يقــف عقبــة !ــ  ســOيل تحقيـق ذاتــھ، و�ــذا غالبــا مــا �ــساعد , رغبـات الطفــل وميولــھ منــذ الــصغر

ًبــا مـا �عتـدي عkـ� ممتلgــات ًعkـ� تحقيـق zÚـصية خائفـة دائمــا وIíولـة، ومثـل �ـذه الzÊـصية غال
*Aالغ.  

؛ فتؤكـــد عkـــ� أن البYـــت  !ـــ  ال+*بيـــة )ســـالمية يجـــد ا�تمام=ـــا بـــدو 4ســـرة ال+*بـــو ل  يواملتأمـــ ر
وأنـــھ , لوأن 4ســـرة املـــسلمة ¤ـــ  ا��ـــضن 4و لألفـــراد, املـــسلم �عـــد النـــواة 4و�ـــ� للمجتمـــع )ســـالمي

اد بنــاء بYـت مــسلم وأســرة صــا��ة أن يبحـث  جــة صـا��ة، وقــد أوdلــت ال+*بيــة ري¬بÉـ  ملــن أ ولــھ عــن ز
لية ترHيــــة 4بنـــاء إ�ــــ� 4ســـرة ــا أوdلـــت الـــسنة النبوbــــة أمـــر ترHيــــة 4بنـــاء وجعل�Fــــا , والقرآنيـــة مـــسؤ كمــ

لية دي¬يـــة لألبـــوbن !ـــ  4ســـرة لســـو ســـمع أنـــھ ï فعـــن ابـــن عمـــر, ومـــسؤ  راع Bلكـــم": ليقـــو � هللا ر
ل ل و�و راع فاإلمام ،رعيتھ عن وومسؤ ل و�و راع أ�لھ ef والرجل ،رعيتھ عن ومسؤ  عن ومسؤ

جCـــا ب�ــت fــe واملــرأة ،رعيتــھ لة و®ــe راعيــة وز  و�ـــو راع ســيده مــال fــe واa§ــادم ،رعي°¯ـــا عــن ومــسؤ
ل لســو مـن �ــؤالء فـسمعت: قــال ,"رعيتـھ عــن ومـسؤ  مــال fـe والرجــل": قـال � الن·ــ6 وأحـسب � ر

لو�و راع بيھأ ل وBلكم راع ف[لكم ,رعيتھ عن و مسؤ   ). 150،1422:يالبخار ("رعيتھ عن ومسؤ

ا  ðـ ، ومـر وًرفقد ا�تم )سالم باألسرة ا�تماما فائقا منذ تأسYـس=ا؛ مـن حيـث Sختيـار الز و ً ً

جيــة، و�Fايــة بــاملA*اث، وHــر الوالــدين ´عــد وفا لية ترHيــة 4بنــاء، والعالقــات 4بوbــة والز وبمـسؤ �Fمــا، و
و�ـذه العنايــة لـم تلتفــت إل¦Fـا النظرbــات الوضـعية قــديم=ا وحـديFñا، و�ــذا دليـل عkــ� حاجـة وافتقــار 

�Fا  مي(والOشرbة ل=ذا الدين !  dل شؤ   ). 307،2000:زا��ا

لي ووHنـاء عkــ� مــا ســبق تتكفــل 4ســرة بمــسؤ bــة نمــوا ســوbا ةً ً تgـوbن البYــت الــصا�q لنمــو الذ ً ر
ــــا��ا ـــــار , ًصـــ ــــدأ �ـــــــذا باختيــ جAن 4ب و4موbبـــ ـــــاء dـــــــل مـــــــن الـــــــز فـــــــاملرأة �عمـــــــل ضـــــــمن , ووحـــــــسن انتقــ

جولتــھ, ومــا يتفـق مــع طبيع�Fـا، والرجــل كـذلك �عمــل ضـمن اختــصاصھ, اختـصاص=ا , رومـا يتفــق مـع 
اج , وذلك !  السã  ع�k العيال ووالقيـام باألعمـال وحمايـة 4سـرة، ولتgـوbن �ـذه 4سـرة ال بـد مـن ز

ضٍمب6æ ع�k أسس ودعائم إيمانية  اشد مستخلف !  4 رإل^شاء مجتمع واع  ٍر ٍ.  

ـــن  8ــــ67 مــــن خــــالل مناقــــشة العديــــد مـ روbتحــــدد دو 4ســــرة !ــــ  مواج=ــــة ظــــا�رة العنــــف املد ر
ســـة !ـــ  : املوضــوعات مـــع 4بنـــاء مثــل ســة وإجـــراءات 4مـــان الLــ6 تتخـــذ�ا املد رأمـــو Sنـــضباط باملد ر ر

نــــف الLــــ6 �عــــرض !ــــ  وســــائل )عــــالم الوقايــــة مــــن العنــــف، ومناقــــشة Áبــــاء مــــع أبنــــاFÄم ملــــشا�د الع
ا�zتلفة، والتحدث مع=م عـن النتـائج ا�zطAـ*ة ل=ـذا العنـف وتأثA*اتـھ الـسلبية !ـ  ا��يـاة الواقعيـة، 

ات Sجتماعيــة ات توكيــد الــذات وSبتعــاد عــن اســتخدام : ومFGــا, رعــالوة عkــ� �علــيم 4بنــاء امل=ــا رم=ــا
ــ� جوانــــب القــــوة !ـــ  zÚــــصية 4بنــــاء، العقـــاب واســــتخدام أســــاليب التعزbـــز واملgافــــأة، و ال+*كAــــà عkـ

نـة فيمـا بــAن )خـوة، والبعـد عــن �ـIÊيع 4بنـاء عkـ� اســتخدام أسـلوب العنـف dوســيلة  روعـدم املقا
ب: (dـــأن يقـــال, ��ـــل الàäاعـــات ب ومـــا تجـــYش مـــضر و�عـــا�� ضـــا ، واملـــساواة بـــAن 4بنـــاء !ـــ  الت¬ـــشئة )ر
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ســواء فيمـــا يتعلــق با�Iانــب التحــصيk  أو ا�Iـــس¨6، واملعاملــة، والبعــد عــن إشـــعار 4بنــاء بــالنقص 
جة !  وجود 4بناء، و�عليم 4بنـاء اح+ـ*ام حقـو  ج والز قوالبعد عن حل الàäاعات 4سرbة بAن الز و و

  ).243،242،2010:حسAن، حسAن(Áخرbن !  التصرف !  ممتلgا�Fم 

سةEسباب )ب( jkl املتعلقة باملد ر ;جتماعية لظا�رة العنف املد   :ر

ات   -   : الصراعاتحلرنقص مCا

سية، وbتـضمن �ـذا الـصراع  ريرتبط عنف التالميذ بالصراعات ال6L تدو داخل البYئة املد ر
اختالفا 

ً
ن ضعاف جسميا  ً!  �4داف وامليو بAن فردين أو أكÀ*، وحيث يوجد تالميذ أقوbاء وآخر و ل

ســــة، فــــإن ´عــــض التالميــــذ 4قوbــــاء يحــــاولو الــــتحكم والــــسيط!ــــ  ن املد رة عkــــ� التالميــــذ الــــضعفاء، ر
وHالتــا�  فــإن ´عــض التالميــذ 4كÀــ* قــوة قــد يIºــأو للعنــف !ــ  حــل صــراعا�Fم بــدال مــن الIºــوء إ�ــ� 

ً
ن

ًبـــدائل ســـلوكية عوضـــا عـــن العنـــف، كمـــا توجـــد صـــراعات مـــن خالل=ـــا �عتـــدي ´عـــض التالميـــذ عkـــ� 

قأو يرdل أو �سر أموال زمالFÄم ´سOب فتاة معينة، وصراعات تنجم من أن أحد التالميذ قد يدفع 
ســـة  إ�ـــÑ، ف=ـــذه ...رتلميـــذ آخـــر، وقـــد �عتـــدي ´عـــض التالميـــذ عkـــ� ´عـــض املعلمـــAن أو املـــوظفAن باملد

8ـ67 غAـ* Áمـن، ومـن ثـم  رأشgال متعددة من الصراعات ال6L توجـد بـAن التالميـذ !ـ  إطـار املنـاخ املد
ات حل الصراعات بـAن التالميـذ كم=ـا bب ع�k م=ا رتأ�ي أ�مية التد ر ات أسـاليب التفـاوض و)قنـاع ر

ات    ).289،288،2007:حسAن(إ�Ñ ...رواتخاذ القرا

  :Eقران نبذ -

ة عkـ� التفاعـل  رعندما يحظى التلميـذ ´عالقـة طيبـة مقبولـة مـع أقرانـھ، فإنـھ يgـو أكÀـ* قـد ن
نSجتمـــاÌ  واملـــساندة والتعـــاطف مـــع Áخـــرbن، لكـــن نبـــذ 4قـــران يgـــو لـــھ تـــأثA* ســـل·6، وقـــد يــــدفع 

نتلميــذ املنبــوذ إ�ــ� الــسلوك العنيــف، فالتلميــذ املنبــوذ مــن أقرانــھ غالبــا مــا تgــو لديــھ صــعوHة !ــ  بال ً

عملية التعلم وال+*كàA مما يؤدي إ�� انخفاض 4داء d4ادي¨6 لديھ، و¹سOب �ذا النبذ مـن 4قـران 
ك التلميذ !  السلوك العنيف، حيث إن �ذا النبذ قد يدفع بھ إ�� الشعو ´ رقد �شا عدم ا�Iاذبية ر

الzÊـــصية، ومــــن ثـــم �ــــشعر بالغـــضب وSســــMياء، وقــــد �عjـــ* عــــن �ـــذه املــــشاعر مـــن خــــالل العنــــف 
  ).289،2007:حسAن(ا�Iس¨6 أو اللفظي ضد 4قران 

jkl املناخ -   : السلj²راملد

8ـ67 مـن  678 !  العالقات ا�zتلفة القائمة بAن مجموع أفـراد ا�Iتمـع املد ريتمثل املناخ املد ر
رميذ، ومن يتصل Fnؤالء جميعا من أولياء أمو التالميـذ، وقـد ترجـع معلمAن، وتال سـية 4سـبابً ر املد

، إ�ـ�  678 إ�� عدم توافر 4^شطة املتعددة الLـ6 �ـشبع مختلـف ال=وايـات وامليـو لاملؤدية للعنف املد
ُ

ر
678 املغلق الذي �ساعد ع�k عـدم الرضـا والكبـت والق=ـر و)حبـاط، تAن واملناخ املد رجانب الر  ممـا و

جـود  ويولد تصرفات عنيفة عند التالميـذ، وإ�مـال الوقـت ا�zـصص ��ـصص 4^ـشطة البدنيـة، و
، حيـث إن املـساحة الـضيقة  دحـام الفـصو سة !  منطقة م=ملة، باإلضافة إ�� ضيق املgان وا لمد ز ر

678 , تولد التوتر النف_67   ).80،2008:ا�zو� (رومن ثم العنف املد
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  :العمل ع�kعامل مع تالميذ �ذه املرحلة ومن ثم فع�k املعلمAن عند الت

ليا�Fم تجاه ماتالميذإشعار ال - �":  قال �عا��،نيقومو بھ من أعمال و بمسؤ �³��²��±��°
Á���À��¿��¾�����½��¼��»��º��¹��¸¶��µ���´ ") ة رسو

، واســـتخدام ا��ـــوار لغـــة تواصـــل مـــع تالميـــذ تلـــك املرحلـــة)105التوHـــة 
َ

 ,FÍـــذلك يتعمـــق لـــدHمو 
 .م ومراقبة هللا �عا�� !  dل تصرفا�F, إ�� السلوك ا��ميدمعقk  الذي يدفع=)قناع ال

ات التفكAــ* العل¨ــ6 لــدى الطــالب مــن خــالل تقــديم املفــا�يم وا��قــائق  - رالعمــل عkــ� تgــوbن م=ــا
�يحة بطـــر اســـتداللية متعـــددة، و�ـــذا مطلـــب يـــدعو إليـــھ الفكـــر )ســـالمي rقواملعلومـــات الـــ

ن،(   ).121،1999ويو^س، وآخر

سية أن �س=م !  ا��د من عنف التالميذ من خالل إشاعة جو كم را �ستطيع 4^شطة املد
ســـو ^ـــشاطا  8ـــ67 عامـــة، وHـــAن التالميـــذ الـــذين يما مـــن الـــصداقة والتعـــاو بـــAن أفـــراد ا�Iتمـــع املد

ً
ن رن ر

لية واح+*ام 4نظمة والقوانAن سة تحمل املسؤ وواحدا خاصة، و�عمل ع�k تنمية ومما ر ً.  

jklلعنفلظا�رة ا ةالثقافي Eسباب   :ر املد

   :ل وMbناو الباحث مFGا ما يk ,العنفتتعدد 4سباب الثقافية لظا�رة 

  : أثر وسائل hعالم-

فقـــد تحـــدث الكثAـــ* مـــن البـــاحثAن عـــن تـــأثA* وســـائل )عـــالم !ـــ  انMـــشار الـــسلوك العنيـــف، 
رعرضــ=ا للـــصو وأكــدوا عkــ� وجــود عالقـــة بــAن وســائل )عـــالم والــسلوك العنيــف، وذلــك مـــن خــالل 

تgاFnــا، وbقــدم  ر)جراميــة عرضــا مغرbــا ومــشوقا �ــسلط 4ضــواء عkــ� ´عــض أنــواع ا�Iــرائم و�غــر با ي ً ً ً

الطا´ع البطو�  عند مقاومة السلطات و4ج=زة 4منية؛ مما يزbن واقع ا�IـرمAن مـن خـالل عناصـر 
نعـــو إ�ـــ� محاdـــا�Fم نومـــا يتمتعـــو بـــھ مـــن نفـــوذ وســـلطة تجعـــل ´عـــض املـــشا�دين يتطل, املــال والقـــوة

ومــن 4مثلــة عkــ� مــا تقدمــھ , )31،2008:ا�zــو� (وتقليـد�م لتحقيــق مــا حققــوه مــن خــالل جــرائم=م 
عة ا��رة ال6L أصبح التالميذ يحفظو أسماء العب¦Fا أكÀ* من معرف�Fم  نوسائل )عالم برامج املصا ر

عة رألسـماء معلمـ¦Fم، و�عرفـو حرdـا�Fم داخــل حلبـات املـصا ســة نثـم يقلــدو �ـ, ن رذه ا��رdـات !ـ  املد
  .´عد أن يتخذ dل تلميذ اسم بطلھ املفضل

ة وجـــود إعـــالم �ـــادف �عمـــل عkـــ� حمايـــة أفـــراد ا�Iتمـــع مـــن الظـــوا�ر  وروbـــر الباحـــث ضـــر ى
شـاد ألفـراد  678، وأن يقوم بدو التوجيـھ و) أس=ا ظا�رة العنف املد  �kم، وعFn يطة�رالسلبية ا� ر رر

, ن طرbــق غــرس القــيم )ســالمية dــالرفق واللــAن واح+ــ*ام Áخــرا�Iتمــع !ــ  جميــع مجــاالت ا��يــاة عــ
لوغA* ذلك من القيم ال6L دعا إل¦Fا )سالم، وكذلك إعداد برامج وحلقات تدو حو قضايا )^سان  ر
ـــات  ــ67 خـــــصوصا، وعقـــــد لقـــــاءات ونقاشــ 8ـــ ـــا والعنـــــف املد ة العنـــــف عمومــ ًوحقوقـــــھ، وإبـــــراز خطـــــو رً ر

ات حو كيفية مواج=ة ظا�رة ال لوحوا 678، وتناو مقاالت ل=ا عالقة بالرفق، كما يجـب ر لعنف املد ر
جل )عالم باالح+*ام و4مانة والرفق والتجرد واملوضوعية   .رأن يتصف 
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  :ي ;ستخدام اللغو الذي يدعو إ´� العنف-

فقد انMشرت لغة السوقة وأ�ل Sنحراف ال6L تـدعو وتمجـد العنـف، خاصـة الLـ6 �ـسمع=ا 
ة لبعض الفنانAن أو غAـ*�م مـن أقـوال تـدعو للعنـف،  ا�Iتمع من أمثأفراد رال شعبية وأقوال مأثو

ممـــا �ـــستلزم العمـــل عkـــ� عـــودة تمـــسك أفـــراد ا�Iتمـــع ال ســـيما تالميـــذ ا��لقـــة الثانيـــة مـــن التعلـــيم 
  .والتمسك بثقافة )سالم ال6L تدعو للسلم و4مان, 4سا678 بلغة القرآن

  : ضعف الثقافة hسالمية-

الLـ6 تحـدد لألمـة )سـالمية مالمـح zÚـصي�Fا وقـوام وجود�ـا، و¤ـ  " )سـالمية ¤ـ  فالثقافـة
ال6L تضبط سA*�ا !  ا��ياة، وتحدد اتجا�=ا ف¦Fا، إ�Fا عقيد�Fا ال6L تؤمن Fnا، ومبادFÄا ال6L تحرص 

�ـــا عل¦Fــا، ونظم=ــا الLــ6 �عمـــل عkــ� ال+àام=ــا، وتراثــــ=ا الــذي تخــ7â¢ عليـــھ مــن الــضياع وSنــدثار، وفكر
الذي تود لھ الشيوع وSنMشار، و¤  مقومات الzÊصية )سالمية ال6L تقـوم عkـ� عقيـدة التوحيـد 
ـــن مــــصادر )ســــالم 4ساســــية متمثلــــة !ــــ   وعkــــ� تطبيــــق الــــشر�عة )ســــالمية و4خــــالق املــــستفادة مـ

  ).17،1981:يالعمر" (الكتاب والسنة

�م مــن التــدين، ًومــن ثــم فالثقافــة )ســالمية تــؤثر إيجابيــا عkــ� أفــراد ر ا�Iتمــع، أيــا dــان قــد ً

اتھ  روذلـــك ألن اللغـــة الLـــ6 �ــــستخدم=ا النـــاس تؤكـــد عkـــ� معــــا^ي )ســـالم والـــسالم، فاإلســـالم بتــــصو
ادة شعر بذلك املرء أم لم �شعر ه وآدابھ قوة غالبة، تؤثر ع�k الفكر و) روقيمھ وأفgا   .ر

bة؛ إذ  ¤ــــ  الــــسياج الــــواÖ  للمــــسلم مــــن ورلــــذا فال+*بيــــة عkــــ� الثقافــــة )ســــالمية م=مــــة وضــــر
الثقافـات الدخيلـة عkـ� الثقافـة )سـالمية، فإنـھ إذا تgونــت لـدى املـسلم ثقافـة إسـالمية فـال خــوف 
؛ إذ �ستطيع عندئـذ بثقافتـھ )سـالمية أن يمAـà ا�zبYـث  ٍعليھ ´عد�ا من تفاعل مع أي ثقافة أخر ى ٍ

؛ ألنـھ يمتلـك ثقافـة إسـالمي ة �ـستطيع أن تقيـھ شـر �ـذه الثقافـات ىمن الطيب من الثقافـات 4خـر
  ).31،2011:الغنام(الدخيلة 

jklلعنفلظا�رة ا ;قتصادية Eسباب   :ر املد

ف املع�شية وانخفاض الدخل-     :و قسوة الظر

ســــة انخفـــاضيـــرتبط  ر الـــدخل بــــالعنف، فـــاألفراد ذو الـــدخل املــــنخفض يgونـــو أكÀـــ* مما ن و
ى يحـــدث !ـــ  4ســـر ذات املـــستو Sقتـــصادي للعنـــف نMيجـــة عـــدم Sســـتقرار Sقتـــصادي، فـــالعنف

وعـــدم إشـــباع , روالـــشعو با��رمـــان, وSجتمـــاÌ  املـــنخفض نMيجـــة تgـــوbن مـــشاعر ســـلبية وعدوانيـــة
داد القيــام بـالعنف غالبـا  داد الـشعو با��رمـان ا ا ا ًا��اجـات النفـسية، وdلمــ ز , )94،2007:حــسAن(رز

ــــسكن و)قامـــــة !ـــــ  املنـــــاط ــــستو كمـــــا ي¬ـــــتج عـــــن انخفـــــاض الـــــدخل الــ ـــا وذات املــ ــــة ثقافيــ مـ ىق ا��ر ً و
Sقتـــصادي والثقـــا!  املـــنخفض، حيـــث �ـــسود العنـــف !ـــ  التعامـــل بـــAن أفـــراد مثـــل �ـــذه التجمعـــات 

عــات  ىو!ـ  ظــل مــستو 4ســرة Sقتــصادي املتــد^ي، , )30،2007:ف=ــيم(زالـسكنية الLــ6 تكÀــ* ف¦Fــا املنا
ف ا��رمــان SجتمــاÌ  و إ�ــÑ، �ــذه ... الق=ــر النفــ_67 و)حبــاط ووانMــشار أميــة Áبــاء و4م=ــات، وظــر

4ًمو وغA*�ا تجعل التالميذ عرضة الضطرابات ذاتية وغA* متوافقAن zÚـصيا واجتماعيـا ونفـسيا  ً ً ر
 ð دود الفعــــل غAـــــ* , رمــــع محــــيط=م ا�zــــا ـــوتر، كمــــا تكÀـــــ* !ــــ  zÚــــصي�Fم  رفتتعــــز لـــــدFÍم عوامــــل التـ ز

ـــــــسو ــــــ  حالـــــــــة مـــــــــا إذا أحــ ــا !ـــ ــــــــم عنيفـــــــ د فعل=ـ ــــــة، وgbـــــــــو  ًاملتوقعـــ
ر ـــــة أو Sحتقـــــــــار ن ــــــــاإلذالل أو امل=انــــ ا بـ

) Ì89،2013:رفا(.  
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ســــة  رفعنــــدما يgــــو الوضــــع Sقتــــصادي لألســــرة متــــدنيا قــــد يIºــــأ 4ب و4م أحيانــــا إ�ــــ� مما
ً ً ن

سـة، وbـدفع=م  رأشgال من العنف ضد 4طفال، و�ذا ما قد يـنعكس عkـ� سـلوك 4بنـاء داخـل املد
سة سلوك العنف   .رإ�� مما

ة أن يgو الفقر وحده دافعا إ�ـ� وbود الباحث !  �ذه ً النقطة أن يو¸q أنھ لYس بالضر ن ور
يسلوك العنف، وإنما �ذا !  الغالب 4عم، وإال فيوجد العديـد مـن Ú4ـzاص ذو الـدخل املرتفـع 

ًوالـذين �ـسكنو !ـ  أمــاكن متحـضرة نوعـا مـا تتــوافر ف¦Fـا أغلـب ا�zـدمات أو dل=ــا ومـع ذلـك تــصدر , ن
FGن أيــــضا أن العنــــف عـــAبـــbن أن العنــــف لـــھ دوافــــع نفـــسية وذاتيــــة، وAًم ســــلوكيات عنيفـــة، و�ــــذا يبـــ

  .سلوك مكMسب

  :ى نقص املساندة ;جتماعية لألسر ذات املستو ;قتصادي املنخفض-

لـــة اجتماعيـــا، ولـــYس لـــدFÍا  ًفاألســـر ذات املـــستو Sقتـــصادي املـــنخفض تgـــو غالبـــا معز وً ن ى
ب و4صد قاء وا�AI*ان الذين يمدو�Fا بالدعم واملساندة Sجتماعية، حيث إن �ذه رتفاعل مع 4قا

ـــات  املــــساندة �عمـــــل عkــــ� تـــــدعيم العالقــــات مـــــع تلـــــك 4ســــر ذات الـــــدخل املــــنخفض، و�ـــــذه العالقــ
�ا مــن الــضغوط الLــ6 �عان¦Fــا Áبــاء !ــ  ت¬ــشئة أبنــاFÄم، ومــن ثــم فالتالميـــذ  رالتدعيميــة تخفــض بــدو ُ

ن مـــــن أســـــر ذ ـــم وYHئـــــ�Fم والـــــذين ينحـــــدر مالFÄــ ـــ  العنـــــف مـــــع  زات دخـــــل مـــــنخفض عرضـــــة للوقـــــوع !ــ
سية عموما  ًاملد   ).222،2007:حسAن(ر

«داب الjº ي¹ب¸e ع�� املعلم تجسيد�ا لr&د من عنف تالميذ اa&لقة الثانية : ًثانيا
jklساE من التعليم:  

bة، فبYنمـا ولياتھ بتغAـ* متطلبـات ا��يـاة العـصرؤ�غAـ*ت النظـرة إ�ـ� وظيفـة املعلـم ومـس لقد
 67Üانت وظيفة املعلم !  املاd�kن؛ أصبحت !  العـصر تقتصر عAنقل املعلومات إ�� أذ�ان املتعلم 

ســة القيــادة  را��ــا�  تتطلــب منــھ بنــاء الzÊــصية )^ــسانية الــسوbة املتgاملــة !ــ  dافــة جوانFóــا ومما
!ــــ  عــــا شــــاد والتوجيــــھ، ومــــن ثــــم فــــاملعلم العــــصر  ســــة ) يوالبحــــث والتقــــ67Ý ومما ر لم اليــــوم الــــذي ر

ريتـــصف بـــالتغيA* الـــسر�ع والتطـــو مطالـــب بـــأن يمتلـــك العديـــد مـــن الـــسمات والقـــيم مـــا يمكنـــھ مـــن 
ه !  ترHية 4جيال ال+*بية ال6L تناسب متغA*ات العصر   ).79،2002:راشد (رالقيام بدو

مان ومgانو ن املسلمو استل=موا آداب العل, زHما أن )سالم صا�q لgل  نوإذا dان املفكر م و
رالتــصو ُأن يحلــل و�ــسMبAن الباحــث ب فيجـدر, والتعلـيم لgــل مــن املعلــم واملـتعلم مــن �عــاليم )ســالم

678ن)سالمي ملا يجب أن يgو عليھ املعلم من آداب  ، وكيف يواجھ رلوقاية التالميذ من العنف املد
  :ل ما يk املعلم ظا�رة عنف التالميذ إذا خرجوا عن آداب العلم والتعليم، وbتqô ذلك من خال

أوال
ً

نالتصو hسالمي ملا يجب أن يكو عليھ املعلم من آداب :  لوقاية التالميـذ مـن ر
jkl   :رالعنف املد

ر لـدى املفكـرbن املـسلمAن، إذ ¤ـ  ا��ـو 4سـاس الفعـال ةز بـارةتالميذه مgانبلعالقة املعلم 
Yنــة وقوbـــة عماد�ـــا ن!ــ  عمليـــة التعلــيم والـــتعلم، وHــدو وضـــوح �ـــذه العالقــة وقيام=ـــا عkــ� أســـس مت

علـــم فــال يمكـــن لعمليـــة التعلـــيم Sح+ــ*ام وا�Iديـــة مـــن قبــل املـــتعلم، والعطـــف والرعايـــة مــن قبـــل امل
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ضــع Áداب الLــ6  �ــا املرجــوة، لــذا dــان �Sتمــام وال+*كAــà عkــ� �ــذه العالقــة، و ووالــتعلم أن تــؤ�ي ثما ر
  :، وbتqô ذلك من خالل ما يk 678ر لوقاية التالميذ من العنف املدي¬بÉ  ع�k املعلم Sل+àام Fnا

  :القدوة) 1(

 مــن أنõـــq 4ســاليب الLــ6 �عتمـــد عل¦Fــا املعلــم !ــ  تنميـــة القــيم لــدى التالميـــذ ال القــدوة�عــد 
ة القـرآن الكـرbم إ�ـ� �ـذا 4سـلوب !ـ  العديـد مـن  رسيما الرفق واللAن، ولYس أدل عkـ� ذلـك مـن إشـا

ه املثـل 4عkـ� والقـدوة �Aن أن يقتـدوا بـالن·6  فقد أمر هللا عز وجل املـسلم؛Áيات القرآنية ر باعتبـا
أيتمــــو�ي أصــــ�e": �لكمــــا أمــــر الرســــو الكــــرbم أتباعــــھ باالقتــــداء بــــھ، قــــال, ا��ــــسنة  "رصــــلوا كمــــا 

ـــذا حظيـــــت القـــــدوة با�تمـــــام بـــــالغ مـــــن قبـــــل املـــــرAHن املـــــسلمAن قـــــديما )1791،1422:يالبخـــــار( ً؛ ول=ــ

Öن 4خالbوgليل خطر�ا !  التI� وحديثا؛
ً

  .)238،2008:عk  (  بالذات

 حرص Áباء !  ال+*اث )سالمي dل ا��رص ع�k اختيار املر¹ي الصا�q ألطفال=م؛ ألنھ لقدو
ناملرآة ال6L يرا�ا الطفل فتنطبع !  نفسھ، فطلبوا منھ أن يgو القـدوة ا��ـسنة والنمـوذج الطيـب، 

من : "ً�ا أثر القدوة !  سلوك 4فراد بقولھلقو عk  بن أ¹ى طالب ö !  �ذا الشأن مو¸: ومن ذلك
ا فليبـدأ بتعلــيم نفـسھ قبـل �علــيم غAـ*ه، ولـيكن تأديبــھ ´ـسA*تھ قبـل تأديبــھ ًنـصب نفـسھ للنــاس إمامـ

  .)4:27،1419´شي6ê ("بلسانھ، فمؤدب نفسھ ومعلم=ا أحق باإلجالل من مؤدب الناس ومعلم=م

يالتـأثA* العفــو : ل 4و م=مـAن،خــالل أسـلوAHنمـن عـادة ِ إ�ــ� املقتـدي  ي¬تقـل تـأثA* القـدوةإن
نغA* املقصود، و�نا يgو تأثA* القدوة بناء ع�k مدى اتصاف املعلم ´سمات تدفع التالميـذ لتقليـده 

و�نـــا يتوجـــھ املعلـــم إ�ـــ� �علـــيم التالميـــذ بقـــصد منـــھ : التـــأثA* املقـــصود: مـــن غAـــ* قـــصد منـــھ، والثـــا^ي
  .)60،2010:سرحان (وbلفت نظر�م إ�� Sقتداء بھ

!ـــ  عالقاتـــھ مـــع Áخـــرbن مـــن و ،ومـــن ثـــم فالبـــد أن يجـــسد املعلـــم القـــدوة وbتمثل=ـــا !ـــ  حياتـــھ
ســة رمالئــھ وdــل العــاملAن !ــ  املد ُ فــال يالحظــو عليــھ إال dــل ســلوكيات ا��بــة والــود، وال ي،ز ظ=ــر أي ن

  .نسلوكيات العداء أو العدوانية مع=م؛ ليgو قدوة صا��ة للتالميذ

  :الص¾=) 2(

ًعkـ� املعلـم أن يgـو صـابرا عkـ� معانـاة  التعليم بـالكثA* مـن املـشاق واملتاعـب، وم=نة تحاط ن
وbة، دونما عنـف  ا ع�k مواج=ة مشكالت التالميذ ومعا�F�Iا بحكمة و رم=نة التعليم ومشاق=ا، قاد ًر

� kــعأو انفعـال، أو نحــو ذلـك، فقــد حـث )ســالم !ــ  العديـد مــن Áيـات القرآنيــة و4حاديـث النبوbــة 
ة التحkــــ  بالــــصj*، والبعــــد عــــن ا�Iــــزع والغــــضب والعنــــف ، أي يــــو!  هللا املتقــــAن أجــــر�م عkــــ� ورضــــر

ــــسنات بـــــــال حـــــــد وال  ــــj*�م وأداFÄـــــــم حـــــــق هللا �عـــــــا�� بـــــــال تـــــــأخA* وال نقـــــــصان، وbـــــــضاعف ل=ـــــــم ا��ـــ ـ صـ
ة تحkـــ  املعلــــم بالـــصj*، فنبــــھ املعلـــم إ�ــــ� ، )48،2012:غلــــوش(عـــد وروقـــد وجــــھ ابـــن جماعــــة إ�ـــ� ضــــر

ة  Hما وقع من تلميذ، ونقص ال يgاد يخلو منھ إ^سان، وسوء أدب !  ´عض الص"ورضر رj* ع�k جفاء 
ه بحــسب )مgــان، وbوقفــھ مــع ذلــك عkــ� مــا صــدر منــھ بنــqr وتلطــف ابــن  ("ر4حيــان، وObــسط عــذ

  ).74،2012:جماعة

  :العدل) 3(

التعامــل ىإن مـن أ�ــم آداب املعلــم العــدل بــAن التالميــذ والبعــد عــن ال=ــو !ــ  ا��كــم علــ¦Fم و
�ة النفـسية للتلميـذ يتوقـف عkـ� نـوع املعاملـة الLـ6 يتلقا�ـا مـن rا من الـ*Aا كب ًمع=م؛ ذلك ألن قد ًر
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 dانت فرصة �ذا التلميذ - ´غA* حق–املعلم، فgلما خلت معاملة املعلم من تفضيل تلميذ ع�k آخر 
ن املــسلمو �ــذه ا��قيقــة ك املفكــر نمواتيــة لgــي ينمــو نمــوا ســليما، ولقــد أد و ر ً  فــدعوا إ�ــ� أن يحكـــم ً

ونالعدل سلوك املعلم !  �عاملھ مع التالميذ، و�م بذلك إنما يjـ*ز حقيقـة إسـالمية نا´عـة مـن أمـر  ُ َ ُ

نهللا سبحانھ و�عا��، وأقوال الرسو ملسو هيلع هللا ىلص، و�م Fnذا يبYنو أن dل فـضيلة وأدب ي¬بÉـ  أن يتحkـ� بـھ  ُل

يم، و¤  من توجيھ القرآن الكرbم والسنة النبوbة إ�� �ذه ًالعالم إنما ت¬بع أساسا من )سالم العظ
  ).295،249ت،. د: مراد( الفضيلة أو ذلك 4دب 

��¹ "...:  �عـــا��هللالو!ـــ  �ـــذا يقـــو  �̧�¶��µ���´��³��²..." )آيـــة : ال¬ـــساء
سبعة يظلCم هللا يوم القيامة ef ظلھ يوم ال ظـل إال ظلـھ إمـام عـادل ": �ومن السنة قولھ ، )٥٨
ً، واملــراد بــھ صــاحب الواليــة العظ¨ــ¢، وbلتحــق بــھ dــل مــن و�ــ  شــYئا مــن )1067،1422:يالبخــار("...

أمــو املــسلمAن فعــدل فيــھ، وأحــسن مــا فــسر بــھ العــادل أنــھ الــذي يMبــع أمــر هللا بوضــع dــل ùــ67ء !ــ  
ُ

ر
  ).170،169،1379:العسقال^ي(موضعھ من غA* إفراط وال تفرbط 

ة ال+àام ا ومن حق=م عليھ : "ملعلم بتطبيق العدل بAن طالبھ بقولھوروbؤكد القا´_67 ع�k ضر
ّأن �عدل بيFGم !  التعليم، وال يفضل ´عض=م ع�k ´عض وإن تفاضلوا !  ا�Iعل، وإن dـان ´عـض=م 

ِ
ُ

  . )�4:315،2002وا^ي( "يكرمھ بال=دايا و)نفاق

  :الرحمة) 4(

م الـشفقة عkـ� املتعلمـAن، في ال+*اث )سالمي يالحظ أن الوظيفة 4و�ـ� مـن وظـائف املعلـف
سـو هللا )55،2005:الغزا�ـ  (ىوأن يجرFÍم مجر ب¬يھ ل، قـال  ِإنمـا أنـا لكـم مثـل الوالـد لولـده": �ر ِِ ِ ِ ِ

َ ْ َْ َ ُ" 
ي, )208،2009:ابـــن ماجـــھ( ي ("�عæـــ6 !ـــ  الرأفـــة والرحمـــة: "رقـــال النYـــسابو , )403،1416:رالنYـــسابو

ة توافر �ذه السمات !  املعلم وامل ر¹ي حL¢ يgو تأثA*ه فعاال !  امل+*بAنورو�ذا يؤكد ضر
ً ّ   .ن

شاد والتوجيھ) 5( hو �Iرالن:  

ً�عـد النـqr مـن Áداب الLــ6 حثـت عل¦Fـا ال+*بيــة )سـالمية مـن املــسلم عمومـا ألخيـھ املــسلم 

ى جرbــر بــن عبــد هللا البجkــ  ö قــال ســو هللا ملسو هيلع هللا ىلص عkــ� إقــام الــصالة: وكمــا ر لبا�عــت  , وإيتــاء الزdـــاة, ر
وbبـAن , ، وإن من معالم نqr املعلم للمتعلمAن أن �عتFn 6æـم)75،2006:مسلم(والنqr لgل مسلم 

مالئــھ، والبعــد عــن , ًل=ــم شــYئا مــن فــضائل العلــم وعلــو مàäلتــھ زوا��ــرص عkــ� مرافقــة ا�Iــادين مــن 
ا !ــ  أي ناحيــة مــن النــ أى مــن تالميــذه قــصو ًرالكــسل و)�مــال والMــسوbف، وإذا  واú  قــام بتوجيــھ ر

��Fم ونفع=م , النصيحة ل=م ع�k حسب املوقفºابر(ًمتوخيا !  ذلك مصI�31،30،2019:يا.(  

جـــة 4و�ـــ� كمـــا  �م التعليميـــة بالد شـــاد !ـــ  أمـــو ريقـــدم املعلـــم لتالميـــذه العـــو والنـــqr و) رر ن
ـــا �ـــــــساعد�م وbرشـــــــد�م  ـــة، كمــــ �م الzÊـــــــصية وSجتماعيــــ ـــــ  أمـــــــو ــــذلك !ــ ـــــة مواج=ــــــــة إروكـــ �ـــــــ� كيفيــ

  .)91،2002:راشد ( وع�k كيفية تقوbم عمل=م و�علم=م بأنفس=م,�Fم بنجاحمشكال

  :الرفق بالتالميذ) 6(

ح الود وا��نان والMسامح بAن تالمذتھ، وbجد منھ التالميذ ال بد وأنفاملعلم  و يتمàA ب¬شر ر
ه dالــzÔرbة وSســ�Fزاء،dًـل �ــIÊيع ومـساندة واح+ــ*ام، و�ــو ´عيـد تمامــ  أو را عــن dـل مــا يجــرح شـعو

م , التكj* عل¦Fم ´علمـھ وخj*تـھ اء، والتعزbـز )يجـا¹ي الـال Á ـ* وتبـادلAـة التعبbزبـل يتـاح ل=ـم معـھ حر ر



التصور التربوي اإلسالمي لدور المعلم في الحد من عنف 
 "دراسة تحليلية" تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسي

  .هيثم عبد هللا عبد المجيد فايد/ أ
  شحات غريب حسن /د. القوي شبل الغنام دمحم عبد /د. أ

 رمضان محمود أحمد درويش / د

 

 

558 

ح الــودودة لــدى املعلــم تMــسع لMــشمل dــل مــن حــو املعلــم  ة، و�ــذه الــر مــام املبــاد لألخــذ  و ر  بخــالف –ز
سية، مـوظفAن وعمـاال–تالمذتھ  ة مد مالء، إدا  

ً
ر ر gـل يثæـ6 عkـ� ذلـك الـود رأوليـاء أمـو وغAـ*�م، فالو ز

  .)71،2002:راشد (والعطف والMسامح الذي من سماتھ الوا¸�ة

ق الفردية ب�ن التالميذ) 7(      :ومراعاة الفر

فgــل تلميــذ عkــ� حــدة يمثــل حالــة فرbــدة !ــ  نوع=ــا، إذ أن �ــؤالء التالميــذ جــاءوا مــن بYئــات 
ق !ـــ  Sتجا�ـــات وامليـــو وا�jzـــ*ات،  لمتعـــددة ومختلفـــة وHيـــFGم فـــر ة و رودو املعلـــم بمـــا لديـــھ مـــن قـــد ر

ق بالتعبA* عن الفكرة الواحدة ´عدة أساليب مختلفة؛ لgي يحقق إف=ام التالميذ  ومراعاة �ذه الفر
د الفعل !  املواقف ا�zتلفة   .)44ت،. د: عطا (ربما �عنيھ وكذلك مراعا�Fا !  حسن املعاملة، و

ـــره ال+*بيــــة امل ق الفرديــــة أمــــر لــــم تOتكـ نعاصــــرة، بــــل أدركــــھ املرHــــو 4وائــــل وو�Sتمــــام بــــالفر
حمھ هللا عن املعلم ي  روأوصوا املعلمAن بھ، حيث قال )مام النو وb¬بÉ  أن يgو باذال وسعھ !  : "و

ً
ن

ِتف=ــــيم=م، وتقرbــــب الفائـــــدة إ�ــــ� أذ�ــــا�Fم، حرbـــــصا عkــــ� �ـــــداي�Fم، وbف=ــــم dــــل واحـــــد بحــــسب ف=مـــــھ 
ّ ُ ً

 يحتملــھ بــال مــشقة، وbخاطــب dــل واحــد عkــ� وحفظــھ، فــال �عطيــھ مــاال يحتملــھ، وال يقــصر بــھ عمــا
ة  ة ملـــن يف=م=ـــا ف=مــــا محققـــا، وbو¸ـــq العبــــا ــا جتـــھ، وHحـــسب ف=مــــھ و�متـــھ، فيكتفـــي باإلشــ رقـــدر د ر ًر ً

̧ـــ�ة باألمثلـــة مـــن غAـــ* دليـــل ملـــن ال  �ـــا ملـــن ال يحفظ=ـــا إال بتكـــرار، وbـــذكر 4حgـــام مو لغAـــ*ه، وbكر
َّ ر

ي ("ينحفظ لھ الدليل، فإن ج=ل دليل ´عض=ا ذكره لھ   .)59ت،. د: والنو

ات اa&وار واملناقشة) 8(  :رإكساب التالميذ مCا

ات ا��ــــوار واملناقــــشة مـــع Áخــــرbن مـــن املبــــادئ امل=مــــة  عkــــ� إكـــساب التالميــــذفالعمـــل ر م=ـــا
bب تالميذه ع�k استخدام الgلمات ال6L �سمح بالتواصـل يقع املرتبطة بأداء املعلم، حيث  رعليھ تد
ي وغA*�ــا، و�علــم مـع أفgــار Áخــرbن، مـن خــال �س ا�zتلفــة dـالتعليم التعــا̂و رل اســتخدام طـر التــد ق

تالميذه أال يgونوا أ
ُ

bة�حاد ًوHذلك يتعلم التالميذ جانبا م=ما !  حيا�Fم, ؤي الر ،  2006:عبد الو�اب (ً
ر فا��ـــاو النـــاqü �ـــو مـــن يقـــوم بتحديــــد أ�ـــداف ا��ـــوار واملناقـــشة، وا��ـــاو ا�Iيـــد مــــن ,)51- 42 ر

اش ســواء أdــان معلمــا أم تلميــذا، واملعلــم النــاqü �ــو مــن �ــس�ã إ�ــ� تــوفA* بYئــة صــفية �ــستعد للنقــ
ً ً

اFÄم ومناقش�Fا  ح الديمقراطية ومنح ا��رbة للتالميذ لعرض آ �ة ومناسبة من خالل إشاعة رüرنا و
حــــة أو  اFÄــــم املطر ومع=ــــم !ــــ  جــــو مــــن Sح+ــــ*ام والتقــــدير وعــــدم الــــzÔرbة مــــFGم أو �عنــــيف=م عkــــ� آ ر

ات ا��وار واملناقشة من خالل Sستماع ا�Iيد للمـتعلم �zÔيف=ا ر، و�س�ã إ�� إكساب تالميذه م=ا
ه بالرغبــة و�Sتمــام، و�ــIÊيع املتحــدث عkــ� التعبAــ*  روال+*كAــà فيمــا يقولــھ وعــدم مقاطعتــھ، وإشــعا

ر  ه، وSبتعـاد عـن ا��ــساسية املفرطـة وتقبــل النقـد، وSبتعـاد عــن الغـر ائـھ وأفgــا وعـن آ ر ، هللاعبــد(ر
ل�علم=ـم أصـو ا��ادثـة ممـا , لنقاش فيما بيFGملالفرصة للتالميذ وHالتا�  تتاح  ،)249،2010:حماد

و وbتخــذو ا��ـوار أســلوHا !ـ  �عــامل=م ´عيــدا , ال=ادفـة ًوbن¨ــ6 لـدFÍم التفكAــ*، ومـن ثــم ف=ــم يتحـاو ً ن ن ر
  .عن العنف

ا خرجوا عن آداب التالميذ إذ عنفمواجCة رلدو املعلم ef رالتصو hسالمي : اًنيثا
  :العلم والتعليم

حـدث ت املـتعلم عـن Áداب الLـ6 ي¬بÉـ  عليـھ أن يتمثل=ـا !ـ  طلبـھ العلـم والتعلـيم، ويخرجقد 
سـية كـسلوك  رمنھ ´عض السلوكيات السلبية ال6L قد تؤثر عليھ وع�k غA*ه مـن الـزمالء والبYئـة املد

ُه الفئة من التالميذ بما يخفف من حدة العنف، ف=نا و!  �ذه ا��الة ع�k املعلم أن يتعامل مع �ذ
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مواج=ـة عنــف رلــدو املعلـم !ـ  رلتـصو )سـالمي لو�عــرض الباحـث ، �ـذه الـسلوكيات الـسلبية لـدFÍم
 kالتالميذ إذا خرجوا عن آداب العلم والتعليم من خالل ما ي:  

  :§طأ اaالتغافل عن ) 1(

جات العقاب، وفيـھ يتغخطأالتغافل عن ف افـل املعلـم عـن ا�zطـأ الـذي ر التلميذ من أو�� د
لقد يصدر من التلميذ، ما لم يكن ذلك لھ خلقا وعادة، وbقو الغزا�  !  ذلك فإن خالف ذلك !ـ  : "ً

  .)73،2005:الغزا� ( "وال يgاشفھ, وال FÍتك س+*ه, في¬بÉ  أن يتغافل عنھ, ´عض 4حوال مرة واحدة

  :خطاءاألبالتلميح ) 2(

نقد حرص املرHو املسلمو عkف س�Fم ال+*بوbة تأسيا ن ً� استخدام التلميح والتعرbض !  مما ر
فمن صدر منھ من : "ذلك ابن جماعة ودعا املرAHن إ�� استخدامھ بقولھلوقد أشار ، �لبرسو هللا 

ه، أو ما يؤدي إ�� فساد حال، أو تـرك اشـتغال، أو إسـاءة  تgاب محرم أو مكر وذلك ما ال يليق من ا ر
رعـــرض الـــشيخ بـــالن6ê عـــن ذلـــك بحـــضو مـــن صـــدر منـــھ ذلـــك، غAــــ* .. .أدب !ـــ  حـــق الـــشيخ أو غAـــ*ه 

ِمعرض بھ، وال معAن لھ
ّ

ِ
     .)154،2012:ابن جماعة ("ّ

  :hعراض) 3(

نوقد اعتمد املرHو املسلمو �ذا النوع من العقاب  فيو67ý ابن جماعة املعلـم بـاإلعراض ؛ن
 -   فإن لم ي¬تھ: لفيقو ابن جماعة, عن التلميذ إذا خ67â فساده؛ لكيال يقتدي بھ غA*ه من التالميذ

وال ســــيما إذا خـــاف عkـــ� ´عــــض ,  فـــال بـــأس حي¬ئــــذ بطـــرده و)عـــراض عنــــھ إ�ـــ� أن يرجـــع-أي التلميـــذ
و�ـــذا مـــا أكـــده ابـــن ا��ـــاج !ـــ  , )155،2012:ابـــن جماعـــة (رفقائـــھ وأþـــ�ابھ مـــن التالميـــذ موافقتـــھ

وآخـر , يھ عبـوس وج=ـھ عليـھفرب ص·6 يكف: "معرض حديثھ عن Sختالف !  طباÛع الصOيان فقال
ابن  (" ع�k قدر حالھٌ dل,وآخر ال يàäجر إال بالضرب و)�انة, ال يرتدع إال بالكالم الغليظ وال�Fديد

  .)317ت،.د: ا��اج

  :عتاب ا	§طئ) 4(

نوقـــد ت¬بـــھ املرHـــو املـــسلمو  �ـــ� أن العتـــاب نـــوع مـــن أنـــواع العقـــاب الـــذي يبـــدأ بالتـــدرج مـــع إن
طا حLــــ¢ ال يخــــرج عــــن �ــــدف إصــــالح ســــلوك التلميــــذالتلميــــذ، لكــــFGم وضــــعوا  لــــھ شــــر

ً
ـــو و ن؛ إذ ال يgـ

العتـــــاب أســـــلوHا فعـــــاال إال إذا اســــــتخدم !ـــــ  الوقـــــت املناســـــب
ً ــــع الـــــzÊص املناســـــب, ً وHالطرbقــــــة , مــ

ه ناش+*ط الغزا�  الستخدام العتاب عدم )فراط فيھ؛ dي ال FÍو ع�k ؛ لذا راملناسبة؛ حL¢ يؤ�ي ثما
ّوال تكÀــ* القــو عليـھ بالعتــاب !ــ  dــل : "لوفعـل القبــائح، و!ــ  �ــذا يقـو الغزا�ــ التلميـذ ســماع املالمــة  ل

ـــAن ــــــــة, حــــــ ــــــماع املالمـ ــــــــھ ســـ ـــــو عليــ ـ نفإنـــــــــھ FÍـــ ِ
ــــــائح, ّ ـــــوب القبـــ dـــــ ــــ, رو ــــــــھُو�ـــــ ـــــــن قلبــ ــــــع الكـــــــــالم مــ ــ  "سقط وقــ

  .)73،2005:الغزا� (

  :التو»يخ والتأن�ب) 5 (

ناملرHــــو املـــسلمو �ــــذا )جـــراء، اســـتخدم وقـــد  لالعـــز والتقر�ــــع : " القا´ــــ_67لو!ـــ  �ــــذا يقـــون
ًسـب لعـرض، كقـو مـن ال �عـرف ألطفـال املـؤمنAن حقـا  بالكالم الذي فيھ التواعد من غAـ* شـتم وال ل

 وال مـا dـان مثلـھ !ـ  القـبح، فـإن قـال لـھ واحـدة، فلYـستغفر ,يا مÑÔ، يا قرد، فال يفعـل �ـذا: لفيقو
عقوHــــة التقر�ــــع والتــــوHيخ ي، كمــــا أقــــر Áجــــر )129،1986:القا´ــــ_67 ("هللا مFGــــا ولي¬تــــھ عــــن معاود�Fــــا
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 الذي يؤدي إ�ـ� Iíـل الـصغA* و�تـك - أي السباب–شرbطة عدم �عنيف السائل بالتوHيخ القبيح "
   .)53،1978:يÁجر ("°Iاب �يOتھ

  :ا	§طئ حرمان) 6(

ًوقد استخدم املرHو املـسلمو أنواعـا مـن ا��رمـان !ـ  عقـاFnم للتالميـذ، مـع التأكيـد ´عـدم  ن ن
́ــــ_67 !ــــ  ذلــــك, لطعــــام والــــشرابحرمــــان التلميــــذ مــــن ا  "وال يمنعــــھ مــــن طعامــــھ وشــــرابھ: "ليقــــو القا

مالئـھ !ـ  الفـصل، أو  التلميذحرمان: ومن أشgال ا��رمان, )1301986:القا´_67( ز من ا�Iلـوس مـع 
ـــ  ^ــــشاط ا�Iماعــــة ا��بــــب إليــــھ حرمــــان التلميــــذ : ً، وأيــــضا)197،1997:يالعYــــسو (مــــن Sشــــ+*اك !ـ

ات  جات املعطــاة لغAــ*ه كMــIÊيع، أو زاملــ_67ء مــن ´عــض Sمتيــا رdــأن ي�Iــم عــن إعطائــھ ´عــض الــد
ســة ´عــض 4لعــاب أبـــو (ي  ومـــا إ�ــ� ذلــك مــن أشــgال العقــاب املعنــو,رFÍمــل مدحــھ أو يمنعــھ مــن مما

  .)167-1988،133:دف

   :  بالعقو»ةالتلو"ح) 7(

شــد ُعلقــوا الــسوط حيــث يــراه«:  بقولــھإ�ــ� ذلــك 4ســلوب �ل الرســو رفقــد أ ََ َ ُْ ْ َ َ َّّ ُ
ِ أ�ــل الب�ــت؛ ِ

ْ َ ْ ُ ْ َ

ٌفإنھ لCم أدب َْ َ ُ َ َُ َّ
  .)284ت،. د: الطj*ا^ي(»ِ

�يح الــــسلوك rــــإجراء عقـــا¹ي لتــــd ديــــد وال+*�يـــبFـــو املــــسلمو إ�ـــ� دو ال�Hركمـــا فطــــن املر ن ن
 لتجنYـــب التلميـــذ � �ـــذا 4ســـلوبأكـــد ابـــن ســـYنا عkـــ؛ ف الـــذي قـــد يـــصدر مـــن ´عـــض التالميـــذأا�zطــ

ّفي¬بÉـــ  لغـــنم الـــص·6 أن يجن: "لفيقـــو, ئمـــساو 4خـــالق والعـــادات ُ
 وbنكـــب عنــــھ ,ھ مقـــابح 4خـــالقبـــ

ّ

فـرب صـ·6 : "و�ذا ما أكد عليـھ ابـن ا��ـاج بقولـھ, )83،2007:ابن سYنا ("معايب العادات بال+*�يب
  ).317ت،. د: ابن ا��اج ("وآخر ال يرتدع إال بالكالم الغليظ وال�Fديد, يكفيھ عبوس وج=ھ عليھ

ِاملصر ع�� خطئھ ضرب) 8(
ّ ُ

:  

تgابھ Sستجابات ا�zط دع التلميذ ا�zطئ عن ا رفإذا لم تفqº العقوHات 4دبية !   ر وكر ,أر
تgــــاب 4خطــــاء، أمكــــن للمر¹ــــي أن يIºــــأ إ�ــــ� نــــوع أقــــو مــــن �ــــذه  ىواســــتمر عkــــ� حالــــھ !ــــ  اســــتمرار ا ر

b مــــورًالعقوHــــات؛ ألن اســــتخدام البــــديل الــــرادع أصــــبح ضــــر ًا وال ا، ومــــن �نــــا dــــان البــــد مــــن العقوHــــة ز
الزاجــرة الLــ6 ت+ــ*ك أملــ
ً

تgــاب أخطائــھ؛ا !ــ  نفــس ا�zطــئًا مباشــر  و�ــذه العقوHــة عــادة ,ر لA*تــدع عــن ا
  .)71،2013:الغنام (نتgو بدنية

 قد  املفكرbن املسلمAنفإن, وإذا dان )سالم قد أباح للمعلم ضرب تالميذه ´غرض التأديب
ـــد Fnــــا حينمــــا وألزمــــ ط الواجــــب عليــــھ أن يتقيـ �عاقــــب تلميــــذه؛ وذلــــك مــــن بــــاب وه بجملــــة مــــن الــــشر

  عــــن قـــد ت¬ــــتجالLــــ6وا لآلثــــار العكــــسية الـــسلبية عkــــ� التلميـــذ ًا��ـــرص عkــــ� ســـالمة التلميــــذ، وتفاديـــ
 kط فيما ي   :والعنف والقسوة !  تنفيذ العقوHة، وbمكن إبراز أ�م �ذه الضوابط والشر

 إال ´عــد التأكــد مــن إال عkــ� خطــأ، وعليــھ فــال يــضرب املعلــم التالميــذتلميــذه أال يــضرب املعلــم  -1
تgــــاب ا�zطــــأ، وممــــن فعلــــھ ه، وال �ــــشعر,را  ر وأال يــــضرب إال ´عــــد بيــــان الــــسOب، حLــــ¢ يــــؤ�ي ثمــــا

  . بالظلمالتلميذ املعاقب

ًأال يgو الضرب ناشئا عن غضب وانفعال؛ -2  ´عدم الغضب وSبتعاد عنھ �فقد أو7ý¢ الن·6  ن
ـــــــھ ــــــال لـــــــ ـــــــل وقــــــــ جـــــــ ـــــألھ  ـــدما ســـــــــ ــــــــ ـــــــك عنـــ ــ ـــــــــــن، وذلـــــ ـــــــــــا أمكـــ ــــــ6æ: رمـــ ــــــال , أوصــــــــ ـــــضب": �فقــــــــ ْال �غـــــــــ َ ْ ََ

" 
 ).439،1962:ال+*مذي(
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كف املعلم عن الضرب إذا ذكر التلميذ هللا �عا��، فإذا استحق التلميذ الضرب فضرب، و�و  -3
فــع يـده عــن الـضرب وتــرك التلميــذ،  رعkـ� �ــذه ا��الـة اســتجار بــاç �عـا��، فعkــ� املعلـم حي¬ئــذ 

�ھ، أو وصــل إ�ــ� مرحلــة حيــث إن التلميــذ قــد وصــل !ــ  �ــذه ا��الــة إ�ــ� قناعــة بخطئــھ وسيــºص
ـــوف الـــــشديد وإن , 4لــــم الLـــــ6 لـــــم �عـــــد يتحمل=ـــــا، أو وصـــــل إ�ـــــ� مرحلـــــة F�Sيـــــار النفـــــ_67 أو ا�zــ

Sستمرار !  الضرب وحالة الطفل �ذه �عد جرbمة !  حق ترHية التلميذ، و�و دليـل عkـ� حـب 
 لــــم الظــــالمSنتقــــام والMــــشفي مــــن �ــــذا التلميــــذ املــــسكAن الــــذي وقــــع !ــــ  الظلــــم، وأحــــضان املع

ِإذا ضرب أحدكم خادمھ فذكر هللا فليمسك: "�، وقد قال )167،2005:سيد(
ْ ُ َ ََ َ َ

ِ
أي إذا قال , "ُ

ــــــذكر هللا ـــــــــ ـــــــــة لــــ ــــــــ ـــــــضرب؛ عظمـ ـــــــــ ــــــــ*ك الــ ــــــــ ـــــــــضرب هللا هللا فلي+ــ ــــــــ ـــــة الـ ـــــــــ ب حالــــ ـــــــــضا ــــــــ ب للـ ــــضر ــــــــ راملــــــ  و
 .)145،2012:يالشA*از(

اسة   :رخالصة الد

8ـــ67، والتــــ رصو )ســــالمي ألدوار رمـــن خــــالل العـــرض الــــسابق لإلطــــار املفـــا�ي¨6 للعنــــف املد
 kلقة الثانية من التعليم 4سا678 يمكن استخالص ما ي�  :املعلم !  ا��د من عنف تالميذ ا�

678 بأنھ � مجموعة من السلوكيات العدوانيـة بـAن الطـالب أنفـس=م وHيـFGم : ر�عرف العنف املد
سAن، أو أنھ السلوكيات غA* املالئمة واملستI3نة  رو Sضطرابات  ظ= سOب !M تال6LروAHن املد

سة النفسية والسلوكية !  .ر البYئة الصفية داخل املد

678 إ�� Sعتداء البد^ي، Sعتداء اللفظي، Sعتداء النف_67 �  .رتMنوع مظا�ر العنف املد

8ــــ67 � مــــا بــــAن 4ســـباب ال+*بوbــــة والنفــــسية، و 4ســــباب : رتتعـــدد 4ســــباب املفــــسرة للعنـــف املد
 . و 4سباب Sقتصادية، وdل=ا 4سباب متداخلة فيما بيFGاSجتماعية، و 4سباب الثقافية،

8ـــ67 أن  � رمـــن أ�ـــم مـــا يجـــب أن يgـــو عليـــھ املعلـــم مـــن آداب لوقايـــة التالميـــذ مـــن العنـــف املد ن
شــاد والتوجيــھ، والرفــق بالتالميــذ  ريتحkــ� بالقــدوة، والــصj*، والعــدل، والرحمــة، والنــqr و)

ات ا��وار واملناقشة  .روإكساFnم م=ا

د أدوار املعلـم !ـ  مواج=ــة عنـف التالميـذ إذا خرجـوا عــن آداب العلـم والتعلـيم بالتــدرج تتحـد �
ً!  استخدام العقوHة بدءا بالتغافل عن ا�zطأ، والتلميح بأخطائھ، و)عراض عن  ا�zطئ، 

وعتابــھ، واســتخدام التأنYــب والتــوHيخ، وحرمـــان ا�zطــئ، والتلــوbح بالعقوHــة، وضــرب املـــصر 
  .ع�k خطئھ

  :<=حاتاملق

اسة  اساتا��اليةرتق+*ح الد اسات أخر !  �ذا ا�Iال، ومن أ�م تلك الد ر إجراء د  :ىر

8ـ67 لـدى تالميـذ  � سـية !ـ  ا��ـد مـن العنـف املد ة املد رتصو ترHـو إسـالمي لتفعيـل دو )دا ر ر ر ي ر
 .ا��لقة الثانية من التعليم 4سا678

ــا�2 ا � bـــة مــــستقبلية مــــن منظـــو ال+*بيــــة )ســــالمية لتطـــوbر منــ رر �لقــــة الثانيـــة مــــن التعلــــيم ؤ�
678 �د من ظا�رة العنف املدºر4سا678 ل. 
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  :املراجع

  . القرآن الكر"م-1
  : كتب السنة-2

æbــــ6 "،ابــــن ماجــــھ -  ـــد القز ، تحقيــــق شــــعيب ســــÏن ابــــن ماجــــھ: )2009("وأبــــو عبــــد هللا دمحم بــــن يزbـ
ط وآخرbن نؤ و4  .، بA*وت، دار الرسالة العلميةر

�A* بن ناصر الناصـر، حقيق، تيÐ&يح البخار: )�ـ1422"(دمحم بن إسماعيل"، يالبخار  -  ز دمحم 
 .قدمشق، دار طو النجاة، 10، ج2ج

ة"ال+*مــذي،  -  , ، القـــا�رة4ج ،3ج، ســÏن ال<=مــذي: )م1962"(رأبــو عYــ_7¢ دمحم بـــن عYــ_7¢ بــن ســـو
 .مطبعة ا��ل·6

يُّالشA*از -  ِ
ّ

ر نو حقيق، تاملفاتيح ef شرح املصابيح: )م2012("ا��سAن بن محمود بن ا��سن" ، 
ة 4وقاف الgوMbية، دار النوادر4الدين طالب وآخرbن، ج ا ر، و  .ز

القـــا�رة، مكتبـــة ابـــن ، 10، جامل�Òـــم الكب�ـــ=: )ت. د("ســـليمان بـــن أحمـــد بـــن أيـــوب "،الطj*ا^ـــي - 
 .تيمية

يفـــتح البـــار Óــشرح Ðـــ&يح البخـــار: )�ـــ1379("أحمـــد بـــن عkــ  بـــن °Iـــر "،العــسقال^ي -  ، 2، جي
 .بA*وت، دار املعرفة

ي "،مـــسلم -  الرbـــاض، دار ، 1 ج،Ðـــ&يح مـــسلم: )م2006("رأبـــو ا��ـــسن بـــن ا�Ièـــاج النYـــسابو
�ع   .زطيبة لل¬شر والتو

  :التفاس�= -3

ـــد أحمـــــد،غلـــــوش -  ، القـــــا�رة، مؤســـــسة 10ج، رBـــــائز القـــــدوة fـــــe تفـــــس�= الـــــدعوة: )م2012( أحمــ
 .الرسالة

، ) القرط²ـــjتفـــس�=(ا�aـــامع ألح[ـــام القـــرآن : )م2006("أبـــو عبـــد هللا دمحم بـــن أحمـــد "،القرط·ـــ6 - 
 .بA*وت مؤسسة الرسالة, ِتحقيق عبد هللا بن عبد ا��سن ال+*dي وآخرbن، 18ج

، القـــا�رة، مكتبـــة ومطبعـــة مـــصطفى 3، جتفـــس�= املراÔـــe: )ه1365"(أحمـــد مـــصطفى" ،املراåــ  - 
 . ا��ل·6يالبا¹

ي -  غائــــب الفرقــــان: )�ـــــ1416( نظــــام الــــدين،رالنYــــسابو ـــا حقيــــق، ت1، جرغرائــــب القــــرآن و  زكرbـ
  .بA*وت، دار الكتب العلمية، عمران

  :الكتب -4

 - 6êـ: )�ـــ1419("دمحم الــدين بـن شــ=اب"، 4´ـشيf املــستطرفeــل فــن مـستظرفB  ــ*وت، عــالمAب ،
 .الكتب

 .، دار ال+*اث2املدخل، ج: )ت.  د("يدمحم بن دمحم العبدر "،ابن ا��اج - 

ــــe أد: )م2012("بـــــدر الـــــدين بـــــن إبـــــرا�يم "،َابـــــن جماعـــــة -  ب العـــــالم تـــــذكرة الـــــسامع واملـــــت[لم fـ
 .، بA*وت، دار الOشائر )سالمية3، طواملتعلم
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bا، بدايات لل¬شر ، السياسة: ) م2007("أبو ع�k ا��سAن بن عبد هللا بن ع�k"، ابن سYنا -  رسو
�ع  .زوالتو

ِيÁُّجـــر - 
ّ ، اململكـــة العرHيـــة أخـــالق العلمـــاء:  )م1978("أبـــو بكـــر دمحم بـــن ا��ـــسAن بـــن عبـــد هللا" ،ُ

ئاسة إدا شادرالسعودية،  رات البحوث العلمية و)فتاء والدعوة و)   . ر

ف6، طال<=بية h efسالم: )م2002( أحمد فؤاد،�4وا^ي -   .ر، القا�رة، دار املعا

ك، مæ¢ ، قطYشات،يبحر -  �عيالعنف Eسر، )م2011(ز نا  .ز، عمان، دار صفاء لل¬شر والتو

مي -  ة، دار عـالم الكتـب ، امللأصو ال<=بية ;سالمية: )م2000( خالد بن حامد،زا��ا ردينة املنو
�ع  .زلل¬شر والتو

lـjk): م2007(حسAن، طھ عبـد العظـيم -  bة، دار رسـيكولوجية العنـف العـائ�e واملد ر، )سـكند
 .ا�Iامعة ا�Iديدة

ــــسAن،حـــــــسAن -  ـــــرامج : )م2010( ســـــــالمة عبـــــــدالعظيم، طـــــــھ عبـــــــدالعظيم ، حـــ اســـــــ<=اتيجيات و»ــ
bة، مواجCة العنف واملشاغبة ef التعليم  .ر، دار الوفاء للطباعة وال¬شر)سكند

bة، دار يالعنـــــف Eســـــر وأثـــــرة ع�ـــــ� الفـــــرد وا	�تمـــــع: )م2013( دمحم أحمـــــد،حل¨ـــــ6 -  ــــكند ر، )سـ
 ãامI�الفكر ا. 

lـE jkسـباب وسـبل املواجCـة): م2008(ا�zـو� ، محمـود سـعيد  -  سلـسلة قـضايا : رالعنـف املد
 .القا�رة، 4نجلو املصرbة، 2العنف

ه hشـــراف عليـــھ خـــصائ: )م2002( عkـــ�،راشـــد -  رص املعلـــم العـــصر وأدوا "بـــھ-ي ، القـــا�رة، ر تد
 .دار الفكر العر¹ي

lـــjk): م2013(رفـــاÌ ، عـــادل محمـــود -   – املظـــا�ر املــــستجدة –Eســـباب ( رأ�ـــوال العنــــف املد
، دليــــل املرØــــى fــــe التعامــــل مــــع املرا�ــــق العنيــــف) ل املواجCــــة واa&لــــو–النظر"ــــات املفــــسرة 

 .القا�رة، دار الفكر العر¹ي

، القـا�رة، 5ط، "الطفولـة واملرا�قـة"علم الـنفس النمـو : )م1995( حامد عبد السالم،ز�ران - 
 .عالم الكتب

نــة قــضايا تر»و"ــة معاصــرة: )م2006( ج¦Fــان كمــال،الــسيد -  "ــة تحليليــة مقا رر ، املركــز القــومي ؤ
�ع �اب لل¬شر والتوÔة والتنمية، القا�رة، دار الbزللبحوث ال+*بو . 

 .، القا�رة، مكتبة ألفاياملنop النبو ل<=بية الطفل املسلم: )م2005( عبد الباسط دمحم،سيد - 

، القــا�رة، ن معلـم القـر اa&ـادي والعـشر"ن:)م2001( دمحم مالـك، محمـود أحمـد، سـعيد،قشـو - 
 .دار الفكر العر¹ي

دار الفكـــر , القـــا�رة, منـــاoÚ البحـــث fـــe ال<=بيـــة hســـالمية:  )م2013( محمـــود يوســـف،الـــشيخ - 
  .العر¹ي

, القــا�رة,  منــاoÚ البحـث fـe ال<=بيــة وعلـم الـنفس:)م1996( أحمـد،يخAـ*,  جــابر،��ميـدعبـد ا - 
 .دار الFGضة املصرbة
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لأســـــبابھ ومظـــــا�ره واa&لــــــو ( العنــــــف fـــــe اa&يـــــاة ا�aامعيــــــة: )م2005( مع+ـــــà ســـــيد،عبـــــدهللا - 
اســـات النفـــسية، dليـــة Áداب، جامعــــة )املق<=حـــة ملعا�aتـــھ ات مركـــز البحـــوث والد ر، م¬ـــشو ر

 .القا�رة

ــــا،  -  ـــــھ، مـــــــسئولياتھ: )ت.د(إبـــــــرا�يم دمحمعطـــ "بــ ــــم إعـــــــداده، تد ــــضة راملعلـــ ، القـــــــا�رة، مكتبـــــــة الFGـــ
 .املصرbة

ef الغضب والكرا�ية والتعصب ( التفك�= الضال والعنف ): 2013(عطية، عز الدين جميل - 
انو"ا  .، القا�رة، عالم الكتب)روالبا

 .، القا�رة، دار السالم2، جتر»ية Eوالد h efسالم: )م1997( عبد هللا ناqþ،علوان - 

ـــ  -  ـــعيد إســـــماعيل،عkــ ــــة: )م2008( ســ ـــا�رة، دار الفكـــــر ال<=بيـــــة hســـــالمية والÛ¯ـــــوض باألمـ ، القــ
 .العر¹ي

، نادية شرbف -   .بA*وت، مؤسسة الرسالة, أضواء ع�� الثقافة hسالمية): م1981(يالعمر

 .ا�Iامعية، بA*وت، دار الراتب سيكولوجية ا	�رم: )م1997( عبد الرحمن،يالعYسو - 

  .بA*وت دار ابن حزم، 3 ، جإحياء علوم الدين: )م2005("أبو حامد دمحم دمحم الغزا�  "،الغزا�  - 

 - *Aلd ،ايا العنف): م2007(ف=يم&Ü بناءE ة، رعايةbالقا�رة، 4نجلو املصر . 

ــــ� دمحم "،القا´ــــــ_67 -  ــــسن عkــ الرســــــالة املفــــــصلة ألحــــــوال املتعلمــــــ�ن وأح[ــــــام : )م1986("أبــــــو ا��ــ
�ع�ن واملتعلم�ناملعلم  .ز، تو^س، الشركة التو^سية للتو

 .موقع كتب عرHية، آداب العالم واملتعلم ef الفكر hسالمي: )ت. د( يح	¢ ،مراد - 

ي -  دمحم :، تحقيـــقيا	�مــوع شـــرح املCــذب للــش�=از: )ت.  د("أبــو زكرbــا م
ـــ  الــدين يح	ــ¢ "،والنــو
شاد, جدة, 1نجيب املطيã ، ج  .رمكتبة )

ن، فت
ــــــ  عkــــــ ،يـــــو^س -  ــــة hســــــالمية بــــــ�ن Eصــــــالة :)م1999/ �ـــــــ1419(و وآخــــــر ــــة الدي¹يــ  ال<=بيــ
 .القا�رة، عالم الكتبواملعاصرة، 

اسات العلمية -5 اه(رالد   ): راملاجست�= والدكتو

ـــن : )م2017( أمAـــــ*ة مـــــؤمن،أحمــــد -  التعــــرف ع�ـــــ� العوامـــــل النفــــسية وا	�تمعيـــــة املـــــسئولة عــ
ســـالة  العنـــف لـــدى طـــالب املرحلـــة الثانو"ـــة،ظـــا�رة ةماجـــستA*ر  ، dليـــة ال+*بيـــة، ر غAـــ* م¬ـــشو

ة  .رجامعة املنصو

س : )م2015( أسماء سمA* عبد ا��ميد،سالم -  اسة لظا�رة العنف البد�ي ب�ن تالميذ املدا رد ر
�ا السلبية ودو مق<=ح لطر"قة خدمة الفـرد ملواجC°¯ـا رhعدادية وآثا سـالة،ر  غAـ*  ماجـستA*ر 

ة  .يوم، dلية ا�zدمة Sجتماعية، جامعة الفرم¬شو

ــــسن،ســـــــرحان -  ــــفاء حـــ ـــــاليب تنميـــــــة القـــــــيم : )م2010( صـــ ســـــــة الثانو"ـــــــة ألســ ة املد رتفعيـــــــل إدا ر
bقرEخالقية ef ضوء منظو hسالم سالة ماجستd ،*Aلية ال+*بية، جامعة الزقا ز،   .ر

ســــيكولوجية عـــــن مــــدى انªــــشار ظـــــا�رة العنــــف املتبــــادل بـــــ�ن : )م2012( أحمــــد دمحم،عــــاطف - 
سـالة ماجـستA*جـع القـيم Eخالقيـة بيـÛ¯ماملعلم والتلميـذ وعالقتـھ ب<=ا ةر،  ، dليـھ ر غAـ* م¬ـشو

bقةال+*بية، جامع  .ز الزقا
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jkl ): م2008(النA*ب، عبد هللا دمحم -  رالعوامل النفسية و;جتماعية املسئولة عن العنف املد
ســـالة ماجـــستA* غAـــ* نfـــe املرحلـــة hعداديـــة كمـــا يـــدركCا املعلمـــو والتالميـــذ fـــe قطـــاع غـــزة ر، 

ة،    .dلية ال+*بية، ا�Iامعة )سالمية، غزةرم¬شو

"ات والندوات واملؤتمرات-6   :ر الدو
8ـ67 وعالج=ـا !ـ  ضـوء : )م1998( محمود خليل،أبو دف -  رمـشgلة العقـاب البـد^ي !ـ  التعلـيم املد

 .، يناير1، ع7، غزة، مجمجلة ا�aامعة hسالميةيالتوجيھ ال+*بو )سالمي، 

ـــا: )م2019( حــــــسAن بــــــن نفــــــاع،يا�Iــــــابر -  ق معـــ رلم العالقــــــة بــــــAن املعلــــــم واملــــــتعلم عنــــــد ابــــــن 4ز
حمھ هللا،  �ر، ج مجلة Bلية ال<=بيةر4ندل_67   .183، ع 3ز، جامعة 4

س )عداديـة بمحافظـة الغرHيـة وســبل : )م2001( إيمـان عبـده،حـافظ -  رظـا�رة الـشغب !ــ  املـدا
 .، مصر9، ع املعرفةمجلة القراءة ويعالج=ا !  ضوء الفكر )سالمي والفكر ال+*بو ا��ديث، 

jkl): م2004(حو6Lb، أحمد -   .، ا�Iزائر48، ع 12، مجلة الفكر الشرطي، مج رالعنف املد

ة عـــزت -  ســـة آمنـــة مــن العنـــف !ـــ  ضـــوء متغAـــ*ات ): م2013(وعبــد ا�Iـــواد، مـــر bــة مق+*حـــة ملد رر ؤ
 .، القا�رة84، ع 20، مج مجلة مستقبل ال<=بية العر»يةمجتمع ما ´عد ا��داثة، 

�س مـن منظـو إسـالمي: )م2010( عايد أحمد،مر دمحم، حماد ع،عبد هللا -  راملعلم والتد املـؤتمر ، ر
ى : تر»يـــة املعلــــم العرØــــي وتأ�يلــــھ( العلzـــj الثالــــث ل[ليــــة العلـــوم ال<=بو"ــــة بجامعــــة جــــرش ؤر

دن، )معاصرة  .برbلأر، 4

ــــد الو�ــــــاب -  ـــــة لألطفــــــال �ــــــساؤالت ومنطلقــــــات، : )م2006( ســــــمA*،عبــ املــــــؤتمر ال+*بيــــــة الوجدانيـ
، Óعنـــوان ال<=بيـــة الوجدانيـــة لألطفـــال، bـــاض 4طفـــال، جامعـــة القـــا�رة، يالـــسنو  9-8ر dليـــة 

  .إبرbل

ـــو شــــبل -  عقيـــــدة التوحيــــد أســــاس لل+*بيـــــة 4خالقيــــة النظرbـــــة ): م2011(يالغنــــام، دمحم عبــــد القــ
اســة تحليليــة مــن املنظــو )ســالمي، : والتطبيــق رد �ــر، ج مجلــة Bليــة ال<=بيــةر ، ع 2ز، جامعــة 4

146*jد�سم ،.  

ـــو شـــــبل،الغنـــــام -  ـــتخدام أســـــلو¹ي ال+*غيـــــب وال+*�يـــــب !ـــــ  : )م2013(ي دمحم عبـــــد القــ التعلـــــيم باســ
س التعلـــيم قبــل ا�Iـــامã  بمــصر  اســـة ميدانيــة مـــن منظــو ال+*بيـــة )ســالمية"رمــدا رد مجلـــة ، "ر

اسات عر»ية ef ال<=بية وعلم النفس،   .44، ع 1ج رد

رشــــاد الــــسلوdي املعر!ــــ  مــــدخل وقــــاÛي ملواج=ــــة )): م2009(فــــرج، محمــــود إبــــرا�يم عبــــدالعزbز - 
 678 اسة �zÊيصية إdلي¬يكية(رسلوك العنف املد ا	�لة العلميـة ب[ليـة ال<=بيـة بـالوادي ، )رد

 .، يناير2، ع1، مجا�aديد

8ــــ67): م2001(مجا�ــــد، دمحم إبــــرا�يم عطــــوة -  مجلــــة Bليــــة ، )مرشــــد عمkــــ ( رمواج=ــــة العنــــف املد
ة، ا�Iزء ال<=بية  .، سOتمj*47الثا^ي، ع ر، جامعة املنصو
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  :املراجع العر»ية م<=جمة

1- The Holy Qur’an. 
2- Sunnah books: 
Ibn Majah, “Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini” (2009): 

Sunan Ibn Majah, investigated by Shuaib al-Arnaout and 
others, Beirut, Dar al-Resalah al-Ilmiyya. 

Al-Bukhari, "Muhammad bin Ismail" (1422 AH): Sahih al-Bukhari, 
investigated by Muhammad Zuhair bin Nasser al-Nasir, 
Volume 2, 10, Damascus, Dar Tawq al-Najat. 

Al-Tirmidhi, "Abu Issa Muhammad bin Issa bin Surah" (1962 AD): 
Sunan al-Tirmidhi, Part 3, Cairo, Al-Halabi Press. 

Al-Shirazi, “Al-Hussein bin Mahmoud bin Al-Hassan” (2012 AD): Al-
Maftahat fi Sharh Al-Masbah, investigated by Nour Al-Din 
Talib and others, Part 4, Kuwaiti Ministry of Endowments, Dar 
Al-Nawader. 

Al-Tabarani, “Suleiman bin Ahmed bin Ayoub” (d. T.): The Great 
Lexicon, Volume 10, Cairo, Ibn Taymiyyah Library. 

Al-Asqalani, "Ahmed bin Ali bin Hajar" (1379 AH): Fath Al-Bari 
with the explanation of Sahih Al-Bukhari, Volume 2, Beirut, 
Dar Al-Maarifa. 

Muslim, "Abu al-Hasan ibn al-Hajjaj al-Naysaburi" (2006 AD): Sahih 
Muslim, Part 1, Riyadh, Dar Taibah for Publishing and 
Distribution. 

3-Interpretations: 
Ghallush, Ahmed Ahmed (2012): The pillars of role models in the 

interpretation of the call, Volume 10, Cairo, Al-Resala 
Foundation. 

Al-Qurtubi, “Abu Abdullah Muhammad bin Ahmed” (2006 AD): The 
Collector of the provisions of the Qur’an (Tafsir al-
Qurtubi), part 18, investigated by Abdullah bin Abdul Mohsen 
Al-Turki and others, Beirut, Al-Resala Foundation. 

Al-Maraghi, "Ahmed Mustafa" (1365 AH): Tafsir Al-Maraghi, part 
3, Cairo, Mustafa Al-Babi Al-Halabi Library and Press. 

Al-Nisaburi, Nizam Al-Din (1416 AH): The Oddities of the Qur’an 
and the Desires of Al-Furqan, Part 1, Investigated by Zakaria 
Omran, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya. 

4-books: 
Al-Abshihi, "Shehab al-Din bin Muhammad" (1419 AH): The 

Extremist in Every Proud Art, Beirut, World of Books. 

Ibn Al-Hajj, "Mohammed bin Muhammad Al-Abdari" (d. T.): The 
Entry, Part 2, Dar Al-Turath. 
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Ibn Jama’a, “Badr al-Din Ibn Ibrahim” (2012 AD): The reminder of 
the listener and the speaker in the literature of the world 
and the learner, 3rd edition, Beirut, Dar Al-Bashaer Al-
Islamiyyah. 

Ibn Sina, "Abu Ali Al-Hussein Bin Abdullah Bin Ali" (2007 AD): 
Politics, Syria, Beginnings for Publishing and Distribution. 

Al-Ajri, "Abu Bakr Muhammad bin Al-Hussein bin Abdullah" (1978 
AD): Ethics of Scholars, Kingdom of Saudi Arabia, Head of 
the Departments of Scientific Research, Ifta, Advocacy and 
Guidance. 

Al-Ahwany, Ahmed Fouad (2002 AD): Education in Islam, 6th 
edition, Cairo, Dar Al-Maaref. 

Bahri, Mona, Qtaishat, Nazik (2011 AD), Domestic Violence, 
Amman, Dar Safaa for Publishing and Distribution. 

Al-Hazmi, Khalid bin Hamid (2000 AD): The Origins of Islamic 
Education, Medina, Dar Alam Al-Kutub for Publishing and 
Distribution. 

Hussein, Taha Abdel Azim (2007): The Psychology of Family and 
School Violence, Alexandria, New University House. 

Hussein, Taha Abdel-Azim, Hussein, Salama Abdel-Azim (2010 AD): 
Strategies and programs to confront violence and rioting in 
education, Alexandria, Dar Al-Wafaa for Printing and 
Publishing. 

Helmy, Mohamed Ahmed (2013): Domestic violence and its impact 
on the individual and society, Alexandria, Dar Al-Fikr 
University. 

Al-Khouli, Mahmoud Saeed (2008): School Violence: Causes and 
Ways of Confrontation: A Series of Violence Issues 2, Cairo, 
Anglo-Egyptian. 

Rashid, Ali (2002): Characteristics of the modern teacher and his 
roles and supervision - his training, Cairo, Dar Al-Fikr Al-
Arabi. 

Rifai, Adel Mahmoud (2013): The horrors of school violence (causes 
- emerging manifestations - explanatory theories - 
confrontation and solutions) Educator's guide to dealing 
with violent adolescents, Cairo, Arab Thought House. 

Zahran, Hamed Abdel Salam (1995): Developmental Psychology 
"Childhood and Adolescence", 5th Edition, Cairo, World of 
Books. 
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El-Sayed, Jihan Kamal (2006): Contemporary educational issues, a 
comparative analytical vision, the National Center for 
Educational Research and Development, Cairo, Dar Al-Sahab 
for Publishing and Distribution. 

Sayed, Abdul Basit Muhammad (2005): The Prophetic Approach to 
Raising a Muslim Child, Cairo, Alpha Library. 

-Shawq, Mahmoud Ahmed, Saeed, Muhammad Malik (2001 AD): 
Teacher of the Twenty-first Century, Cairo, Arab Thought 
House. 

Sheikh, Mahmoud Youssef (2013): Research Methods in Islamic 
Education, Cairo, Arab Thought House. 

Abdel Hamid, Jaber, Khairy, Ahmed (1996): Research Methods in 
Education and Psychology, Cairo, Egyptian Renaissance 
House. 

Abdullah, Moataz Sayed (2005): Violence in university life (its 
causes, manifestations and proposed solutions to address 
it), publications of the Center for Psychological Research and 
Studies, Faculty of Arts, Cairo University. 

Atta, Ibrahim Muhammad (D.T): The teacher prepared, his training, 
his responsibilities, Cairo, the Egyptian Renaissance Library. 

Attia, Ezz El-Din Jamil (2013): Misguided thinking and violence (in 
anger, hatred, fanaticism, and paranoia), Cairo, World of 
Books. 

Alwan, Abdullah Nasih (1997 AD): Raising Children in Islam, 
Volume 2, Cairo, Dar al-Salaam. 

Ali, Saeed Ismail (2008 AD): Islamic Education and the 
Advancement of the Nation, Cairo, Arab Thought House. 

Al-Omari, Nadia Sharif (1981 AD): Lights on Islamic Culture, 
Beirut, Al-Resala Foundation. 

Al-Esawy, Abdul Rahman (1997): The Psychology of the Criminal, 
Beirut, Dar Al-Ratb Al-Jamiahiyyah. 

Al-Ghazali, "Abu Hamid Muhammad Muhammad Al-Ghazali" (2005 
AD): The Revival of Religious Sciences, Volume 3, Beirut, 
Dar Ibn Hazm. 

Fahim, Claire (2007 AD): Caring for Children Victims of Violence, 
Cairo, Anglo-Egyptian. 

Al-Qabisi, "Abu Al-Hassan Ali Muhammad" (1986 AD): The 
detailed message on the conditions of learners and the 
provisions of teachers and learners, Tunis, Tunisian 
Distribution Company. 

Murad, Yahya (Dr. T.): The Etiquette of the World and the Learner 
in Islamic Thought, Arabic Books Website. 
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Al-Nawawi, "Abu Zakaria Mohi Al-Din Yahya" (d. T.): Al-Majmoo' 
Sharh Al-Muhadhd by Al-Shirazi, investigation: Muhammad 
Najib Al-Mutai'i, Volume 1, Jeddah, Al-Irshad Library. 

Yunus, Fathi Ali, and others (1419 AH / 1999 AD): Islamic religious 
education between tradition and modernity, Cairo, World of 
Books. 

Scientific studies (Masters and Ph.D). 
Ahmed, Amira Moamen (2017): Identifying the psychological and 

societal factors responsible for the phenomenon of violence 
among secondary school students, an unpublished master's 
thesis, College of Education, Mansoura University. 

Salem, Asmaa Samir Abdel Hamid (2015): A study of the 
phenomenon of physical violence among middle school 
students and its negative effects and a suggested role for the 
individual’s service method to confront it, an unpublished 
master’s thesis, Faculty of Social Work, Fayoum University. 

Sarhan, Safaa Hassan (2010): Activating the secondary school 
administration's methods for developing moral values in 
the light of Islam's perspective, Master's thesis, Faculty of 
Education, Zagazig University. 

Atef, Ahmed Mohamed (2012): Psychology on the extent of the 
phenomenon of mutual violence between teacher and 
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