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ظاهزة تعنيف تالمذة الصف االبتدائي يف املغزب بني
اهلدم والبناء (دراست وصفيت)
الممخص _ ىدفت الدراسة إلى اإلجابة عف سؤاؿ ىؿ تعنيؼ تالهيذ

في األدبيات التربكية الهغربية كغير الهغربية ،فإنو ظؿ هميء

االبتدائي في التعميـ الهغربي كسيمة ىدـ أـ كسيمة بناء؟ أم ىؿ يساىـ

بالهستجدات ،كظؿ هفتكحا عمى التحكالت التي تط أر عمى الحقؿ

تعنيؼ التالهيذ في تطكر كاصالح هنظكهة التعميـ أـ أنو يزيد هف حدة

التربكم كضهنو الفصؿ الدراسي .ففي ظؿ الهستجدات التي

الهشاكؿ الهتفاقهة أصالن؟ كقد تككنت عينة الدراسة هف  60أستاذ

تشيدىا الساحة التربكية الهغربية ،ابتداء بالهيثاؽ الكطني لمتربية

كأستاذة ،تـ تصنيفيـ كفقان آلرائيـ إلى فريقيف ،فريؽ ييؤيٌد تعنيؼ

كالتعميـ ،ككصكالن إلى الهخطط االستعجالي ،هرك ار باالحتفاء

التالهيذ ،كالفريؽ اآلخر ضده .كينتهي ىؤالء األساتذة إلى  30هدرسة

ببيداغكجيا الكفايات كاإلدهاج ال يهكف لمعالقة البيداغكجية

ابتدائية حككهية بهدينتي الرباط ،كسال .كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ

الصفية إال أف تتأثر بكؿ ىذا ،كتخضع لمتطكير كالتجديد

استخداـ الهنيج الكصفي التحميمي كها تـ االعتهاد عمى أداة االستبياف

كالهساءلة .

لتحديد اآلراء الهتباينة لمفريقيف استنادان إلى هتغيرات الجنس كسنكات

كترتبط ىذه الظاىرة ،في نظر العديد هف الباحثيف ،بعدة

الخبرة .كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية :حسب الفريؽ األكؿ

عكاهؿ ذات صمة بالظركؼ االجتهاعية ،النفسية ،كالتربكية.

الهؤيد لمعنؼ يعتبر الضرب كسيمة هف كسائؿ التربية كالتكجيو نحك
االستقاهة إلعداد الطفؿ لمحياة .أها الفريؽ الثاني الهعارض لمتعنيؼ

فحسب هجهكعة هف الدراسات كالبحكث يتبيف أف التمهيذ في

فيرل أف ضرب التمهيذ يتسبب في كراىيتو لمهدرسة كربها يؤدم بو

بيئتو خارج الهدرسة يتأثر بثالث عناصر ىي :العائمة ،الهجتهع

األهر إلى اليدر الهدرسي كالسخط عمى الهجتهع كهحاكلة االنتقاـ هنو

كاإلعالـ كبالتالي يككف العنؼ الهدرسي ىك نتاج لمثقافة

فيها بعد ،كأف العنؼ يكلد العنؼ الهضاد .كأكصت الدراسة بتخفيؼ

الهجتهعية العنيفة .ليذا "فالعدكاف ىك الكجو اآلخر لفشؿ

ساعات العهؿ بالنسبة لألساتذة ،ألف األستاذ إذا كاف هنيكان جسديان

الهشركع التربكم .كال عالج لو إال بدراسة هختمؼ العكاهؿ التي

كهتشنٌجان نفسيان ،يككف هزاجي التصرؼ إلى حد كبير حيث يصبح

ساىهت في إفشاؿ ىذا الهشركع كاعتراض طريقو.[1[ .

هستعدٌا لتعنيؼ أم تمهيذ عمى أتفو سمكؾ أك أبسط األخطاء.

 .2مشكمة الدراسة

درس فييا بعض قضايا الهجتهع ،كهف
باإلضافة لعقد لقاءات كندكات تي ى
خالليا يبرز التالهيذ آراءىـ كأفكارىـ كيعبٌركف بكاهؿ الحرية.

إف تطكر الهجتهع كازدىاره عمهيان كتربكيان كأخالقيان رىيف بها
يقدهو رجؿ التعميـ لتالهيذه ،الذيف يعتبركف رجاؿ كنساء الغد

الكممات المفتاحية :العنؼ الهدرسي ،تالهيذ االبتدائي ،الهدرسة

كركيزة الهجتهع .كتخمؼ ىذا األخير كتأخر أفراده يرجع

الهغربية ،العقاب الجسدم ،العنؼ المفظي.

باألساس إلى فشؿ الهعمـ في تبميغ رسالتو عمى الكجو األكهؿ.

 .1المقدمة

كتعد ظاىرة العنؼ الهدرسي هف الظكاىر التي تقض هضجع

إذا كاف هكضكع العنؼ الهدرسي بصفة عاهة هف

أسرة التدريس في العالـ العربي عاهة كالهغربي خاصة ،كذلؾ لها

الهكاضيع التي أسيؿ حكليا الكثير هف الهداد فالهكضكع الذم

ليذه الظاىرة هف آثار سمبية كخيهة عمى الهجتهع ككؿ ،كليس

بيف أيدينا ينتهي إلى العالقات التربكية كالبيداغكجية داخؿ

فقط عمى الطرؼ الذم يتعرض لمتعنيؼ ،كهف ىنا يتضح جميا

الفصؿ الدراسي ،باعتباره يالهس شراييف العهمية التعميهية .حيث

أف ظاىرة العنؼ الهدرسي ظاىرة هعقدة كهتشعبة ،حيث يهكف

ستركز عمى تعنيؼ األساتذة لمتالهيذ كها يترتب عف ذلؾ هف

تقسيهيا إلى عنؼ أفقي ،كآخر عهكدم فاألكؿ يقصد بو تعنيؼ

آثار إيجابية أك سمبية .كرغـ أف الهكضكع حظي باىتهاـ كاسع
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التالهيذ لزهالئيـ كالعهكدم تعنيؼ الهعمهيف لمتالهيذ أك العكس

الهستكل ،كالكقكؼ عمى هدل هساىهة الهستجدات التربكية (هف

تعنيؼ التالهيذ لمهعمـ .كلقد أضحت ىذه الظاىرة كاحدة هف بيف

كثائؽ تربكية رسهية ،كهيثاؽ كطني لمتربية كالتككيف كهخطط

الهشاكؿ الكبيرة التي أصبحت تعاني هنيا الهنظكهة التربكية

استعجالي) في الرفع هف جكدة التعميـ ،حيث أف ىاتو الكثائؽ
ٌ
كالهخططات التربكية أكلت أىهيةن قيصكل لمهتعمـ هف خالؿ

الجرائـ في حؽ تالهيذ كأساتذة أيضا؛ هها دفع الباحث إلى

حرصيا الشديد عمى استه ارريَّة الهتعمـ في هتابعة الدراسة ،بؿ

التساؤؿ عف أسباب ظيكر ىذه اآلفة الخطيرة التي ال زالت تيدد

هعاقبة كؿ هف يتكرط في انسحابو كانقطاعو بأم شكؿ هف

هناعة الجسـ التربكم الدكلي كالهغربي ،كبشكؿ اكثر دقة تتهثؿ

األشكاؿ كخاصة التعنيؼ الجسدم كالنفسي.

هشكمة الدراسة في تحديد الدكر الذم تمعبو ظاىرة تعنيؼ طالب

ج .أىداف الدراسة

الهغربية ،األهر الذم لطالها أسفر عف ارتكاب هجهكعة هف

ييدؼ البحث إلى إهاطة المثاـ عف ظاىرة تعنيؼ األساتذة

الصفكؼ االبتدائية هف طرؼ األساتذة في النظاـ التربكم
الهغربي ،كذلؾ هف خالؿ اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي:

لمتالهيذ في الصؼ االبتدائي لهعرفة ىؿ ىي كسيمة ىدـ أك بناء

أ .أسئمة الدراسة

في النظاـ التعميهي الهغربي ،كذلؾ هف خالؿ استعراض آراء

ىؿ يعتبر التعنيؼ أك العقاب البدني لتالهذة الصؼ االبتدائي

الفريقيف كالهقارنة بينيا فيها يخص الظاىرة ،إذ ذىب أصحاب

بالهغرب كسيمة ىدـ أم أف ىذا اإلجراء يساىـ في تخريب

االتجاه الهؤيد لمعقاب إلى ضركرة عكدة العقاب إلى الفصكؿ

النظاـ التربكم الهغربي ،أك كسيمة بناء ليا إيجابيات تعكد بالنفع

الدراسية ايهانا هنيـ كاقتناعا بهدل فعالية العقاب البدني لمتالهيذ

عمى الهنظكهة التربكية كتسيـ في اصالحيا كالنيكض بيا؟

في الهرحمة االبتدائية بالذات ،لها لو هف انعكاسات كآثار إيجابية

كتتفرع هنو األسئمة التالية:

سكاء عمى هستكل التحصيؿ العمهي لمتمهيذ ،أك عمى هستكل

ىؿ هنع الك ازرة الكصية لتعنيؼ التالهيذ ،جعؿ الهدرسة الهغربية

الشخصية .بينها يرل أصحاب االتجاه الهعارض أف العقاب

فضاء لالحتراـ ىه ٌكف التالهيذ كالهدرسيف هف العيش في يهحيط
ن

بنكعيو البدني كالنفسي يخمؽ ىكة كاسعة بيف التمهيذ كاألستاذ،
حيث أف الهعمـ الذم يستخدـ أسمكب الضرب يفقد حب تالهيذه

آهف يضهف سالهتيـ الجسدية كالهعنكية؟

ىؿ تمعب بعض الهؤشرات الدالة احصائيا كجنس الهدرسيف

لو كتصبح العالقة بينيـ قائهة عمى العداء كليس االحتراـ كها

كخبرتيـ دك انر في العنؼ؟

أنو قد يتسبب في كراىية الطفؿ لمهدرسة هها يؤدم بو إلى

ىؿ يعتبر عقاب أك تأديب التمهيذ في الصؼ االبتدائي ،السبب

الفشؿ الدراسي كاليدر الهدرسي في سف هبكرة ،ناىيؾ عمى أف

الرئيسي في اليدر الهدرسي ،كتدني الهستكل؟

الضرب قد يتسبب لمتمهيذ في عاىة هستديهة.

كيشجَّعو
حسف هف أداءه الدراسي كسمككو ،ي
ىؿ االىتهاـ بالتمهيذ يي ٌ

د .حدود الدراسة

يرده عمى أعقابو؟
 -فعالن  -عمى تطكير هكتسباتو ،أـ ٌ

اقتصرت ىذه الدراسة عمى الحدكد التالية:

التنهر الصادراف عف التالهيذ هجرد ىكاية؟ أـ رد
ىؿ
ي
العنؼ ك ٌ

الحدكد الهكضكعية :تتهثؿ في هعرفة ىؿ تعنيؼ تالهيذ السمؾ
االبتدائي جسديا كهعنكيا يهثؿ كسيمة ىدـ أـ بناء في النظاـ

فعؿ تجاه تعنيؼ بعض األساتذة ليـ كتحت دافع االنتقاـ؟

التربكم الهغربي؟ كذلؾ باالعتهاد عمى آراء عينة هف أساتذة

ب .أىمية الدراسة

الهرحمة االبتدائية بهدينتي الرباط كسال ،كاقتراح بعض الحمكؿ

تكتسب الدراسة أىهيتيا هف ضركرة هناقشة كتحميؿ ظاىرة
تعنيؼ تالهذة الصؼ االبتدائي في النظاـ التربكم بالهغرب،

الهناسبة لمحد هف ىذه الظاىرة.

كتحديد إيجابيات كسمبيات العقاب البدني لمتمهيذ في ىذا

الحدكد البشرية :أجري ػت ال ػدراس ػة عم ػى عين ػة ه ػف الهدرسي ػف ف ػ ػػي
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الهرحمة االبتدائية.

كالفكرم الذم كصؿ إليو اإلنساف ،فنجده هتهثال بالتيديد كالقتؿ

الحدكد الزهانية :طبقت أداة الدراسة في الفصؿ الدراسي األكؿ

كاإليذاء كاالستيزاء كالحط هف قيهة اآلخريف كاالستعالء كالسيطرة

هف العاـ الدراسي .2016/2015

كالحرب النفسية كغيرىا هف الكسائؿ ،كها أصبحنا نسهع العنؼ

الحدكد الهكانية :اقتصرت الدراسة عمى عينة هف الهدرسيف في

األسرم كالعنؼ الهدرسي كالعنؼ ضد الهرأة كالعنؼ الديني

الهدارس االبتدائية الحككهية في هدينتي الرباط ،كسال.

كغيرىا هف الهصطمحات التي تندرج تحت أك تتعمؽ بيذا

ه .التعريفات اإلجرائية

الهفيكـ .كلالقتراب أكثر هف دالالت الهفيكـ كتحديد هاىيتو

 -التعنيؼ :كالهقصكد بو كؿ أنكاع العنؼ كالعقاب الذم

ارتأل الباحث استحضار آراء هجهكعة هف العمهاء كالهنظريف

يتعرض لو التمهيذ سكاء كاف هعنكيا كنفسيا كالسب كالشتـ

في العنؼ كالتالي:
يعتبر العنؼ ىك كؿ تصرؼ يؤدم إلى إلحاؽ األذل

كالحرهاف هف الحصص الدراسية كخصـ النقاط ،أك جسديان
كالضرب بكؿ أنكاعو.

باآلخريف أك إلى تخريب ههتمكات الذات كههتمكات اآلخريف كقد

 -تالهذة الصؼ االبتدائي :كىـ التالهيذ الذيف يدرسكف في

يككف األذل جسديا أك نفسيا كالسخرية كاالستيزاء بالفرد كفرض

الهرحمة االبتدائية كالتي تبتدأ بالهستكل األكؿ االبتدائي كتنتيي

اآلراء بالقكة ،كاسهاع الكمهات البذيئة فكميا تعتبر أعهاال عنيفة.

بالهستكل السادس االبتدائي.

كيقترف العنؼ باإلكراه كالقصر كالتكميؼ كالتقييد كىك نقيض

 -البناء :كهعناه في ىذه الدراسة ىك :أف تعنيؼ تالهيذ الصؼ

الرفؽ [.[5

االبتدائي يساىـ بطريقة إيجابية كفعالة في تيذيب كتربية

كقد أسيب الباحثكف في تحديد هفيكـ العنؼ كؿ هف زاكيتو

التالهيذ ،كتقكيـ سمككاتيـ ،باعتبارىـ جكىر العهمية التعميهية،

بر
الخاصة .كلعؿ أبرز تعريؼ أعطي لمعنؼ ،ىك تعريؼ بار ا

كهف تـ الهساىهة في النيكض بالهنظكهة التربكية بالهغرب
كاصالحيا.

هدهر يقكـ بو فرد أك
كيتهر" :العنؼ خطاب أك فعؿ هؤذ أك ٌ

جهاعة ضد أخرل ]6[ ".كيعرفو صميبا [ ]7في الهعجـ الفمسفي

 -اليدـ :كيقصد بو :أف تعنيؼ تالهيذ الصؼ االبتدائي ييخمٌؼ

بككنو" :فعؿ هضاد لمرفؽ ،كهرادؼ لمشدة كالقسكة .كالعنيؼ ىك

نتائج عكسية لها ىك هنتظر هف عهمية إصالح الهنظكهة

الهتصؼ بالعنؼ .كالعنيؼ هف الرجاؿ ىك الذم ال يعاهؿ غيره

التربكية ،إذ تترتب عنو عدة ظكاىر سمبية كاليدر الهدرسي،

بالرفؽ ،كال تعرؼ الرحهة سبيالن إلى قمبو".

كالعنؼ الهضاد ...كبالتالي يعتبر سبب هف أسباب فشؿ التعميـ

أها هف الجانب التربكم فيرل بكؿ فكلكي في قاهكسو التربكم أف

في الهغرب.

العنؼ" :ىك المٌجكء غير الهشركع إلى القكة ،سكاء لمدفاع عف
حقكؽ الفرد ،أك عف حقكؽ الغير كها أف العنؼ ال يتهظير

 .3اإلطار النظري

بحدة إال في كجكد الفرد في هجهكعة ها" [.[8

استفحمت ظاىرة العنؼ الهدرسي خالؿ الفترة األخيرة
بطريقة سريعة في هختمؼ الهؤسسات التربكية كالتي هف

أها الالند [ ]9فقد ركز عمى تحديد هفيكـ العنؼ في أحد

الهفترض أف يككف ىدفيا األساسي تربية جيؿ يحهؿ الهبادئ

جزئياتو الياهة ،حيث ذىب إلى أنو" :عبارة عف فعؿ ،أك عف

كاألخالؽ الساهية ،باإلضافة إلى تعميـ هختمؼ العمكـ ،هها

كمهة عنيفة ".كىذا ها يدخؿ في نطاؽ العنؼ الرهزم فأكؿ سمكؾ

استكقؼ الباحث لدراسة أسباب ارتفاع نسبة ىذه الظاىرة كعف

عنيؼ ىك الذم يبتدئ بالكالـ ثـ ينتيي بالفعؿ.

آليات عالجيا كالحد هنيا في الهستقبؿ .كقد أصبح هفيكـ

كىكذا فتحديدات العنؼ تعددت كاختمفت ،إال أف الجهيع

العنؼ يتخذ أشكاال هختمفة تختمؼ باختالؼ التقدـ التكنكلكجي

يقر عمى أنو سمكؾ ال عقالني ،هؤذم كغير هتساهح ،يتضهف
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عدـ االعتراؼ باآلخر كيصاحبو اإليذاء باليد أك بالمساف أم

كينقسـ العنؼ الهدرسي إلى:

بالفعؿ كبالكمهة ،كىك يتضهف ثالث عناصر (الكراىية –

 -عنؼ داخؿ الهدرسة :كيتهثٌؿ في العنؼ بيف التالهيذ أنفسيـ

التيهيش – تجاىؿ اآلخر) .إف تعدد الهجاالت الداللية لمهفردات

كالعنؼ بيف الهعمهيف أنفسيـ كالعنؼ بيف الهعمهيف كالتالهيذ،

التي تترجـ "عنؼ" شيء هعركؼ حتى بالنسبة لمغات أخرل،

هتعهد لمههتمكات الهدرسية هف كراسي
كها يصحبو هف تخريب
ٌ

فكمهة ) (Violenceبالفرنسية أك باإلنجميزية ليا هعاني يتعذر

كطاكالت كغيرىا.

حصرىا في هعنى كاحد ،فنحف أهاـ عدة تعريفات تختمؼ بحسب

 -عنؼ خارج الهدرسة :ىك عنؼ قائـ هف خارج الهدرسة إلى

طرة .كىك ها يجعمنا نقكؿ،
اختالؼ استخداهاتيا كهقارباتيا الهؤ ٌ

داخميا عمى أيدم هجهكعة هف البالغيف قد يككنكا تالهيذا أك

إننا أهاـ عدة هقاربات لمعنؼ كلسنا أهاـ هقاربة كاحدة ككحيدة.

أىالي .فيناؾ بعض التالهيذ يأتكف في ساعات الدراسة أك في

ككؿ هقاربة تعكس إدراكا هعينا كأسمكبا في التشخيص كاالقتراح.

ساعات ها بعد الظير هف أجؿ اإلزعاج كالتخريب كأحيانا

هشبعة بالعنؼ،
كيرل ىكبز [ ]10أف الطبيعة اإلنسانية ٌ

يسيطركف عمى سير الدركس ،أها العنؼ الههارس هف قبؿ

فالناس يتحرككف بكاسطة الرغبات نفسيا .كيرل إهيؿ كيايـ

األىالي :عند هجيء اآلباء لمدفاع عف أبناءىـ كاالحتجاج

[ ]11هف خالؿ بحثو في التبديالت الهكضكعية إلشكاليات

كالشككل ببعض الهعمهيف ،فهنيـ هف يقكـ باالعتداء عمى نظاـ

القير كالتسمط في الحياة االجتهاعية أف العنؼ ظاىرة ثقافية أتت

الهدرسة كاإلدارة كالهعمهيف [.[5

هع رياح التطكر االجتهاعي ،كهع تحكؿ الهجتهعات اإلنسانية

كيقسـ العنؼ إلى قسهيف رئيسيف كها يمي:

هف هجتهعات بسيطة إلى هجتهعات هركبة.

أ -العنؼ الجسدم:

أها سهنسر [ ]11فقد أكد في تصكره لمنزاع كالعنؼ :أنو

يتهثؿ في استخداـ القكة الجسدية بشكؿ هتعهد باتجاه اآلخريف

قائـ بيف الجهاعات بسبب االختالؼ في طرائقيا الشعبية

هف أجؿ إيذائيـ ك إلحاؽ أضرار جسدية كنفسية ليـ ،كذلؾ

كأعرافيا .في حيف اختمؼ كهبمكفتش عف سهنسر في اعتقاده

ككسيمة عقاب غير شرعية هها يسبب آالهان كأكجاعان كهعاناة

بأف النزاع هتأصؿ في طبيعة الهجتهع اإلنساني ،كىك يبدأ هف

نفسية ،كيعرض الصحة الجسدية لمخطر ،كيدخؿ في ىذه الخانة

الجذكر األكلى لمنشأة اإلنسانية ،إذ أف الجذكر  racesذات نشأة

جهيع أشكاؿ العدكاف الهادم عمى جسـ الضحية هف صفع

جينية هتعددة ،كىذا يعني كجكد عدائية هكركثة في الجذكر

كضرب كجرح أم كؿ ها تنتج عنو آالها خارجية كداخمية [.[12

البشرية ضد بعضيا هها يحكؿ ىذه الحالة إلى كضع هستهر

ب -العنؼ الرهزم:
يعرؼ السكسيكلكجي الفرنسي بيير بكرديك [ ]12العنؼ

كصيغة لمتعاهؿ عمى الهستكل اإلنساني.

الرهزم في كتابو "الييهنة الذككرية" بالقكؿ" :العنؼ الرهزم ىك

 العنؼ التربكمقد يهارس بعض أعضاء الييئة التدريسية بعض السمككيات

عبارة عف عنؼ لطيؼ كعذب كغير هحسكس كغير هرئي

الهؤدية إلى زيادة الشعكر باإلحباط لدل التمهيذ كالتي تكلد ردكد

لضحاياه أنفسيـ ،كىك عنؼ يهارس عبر الطرؽ كالكسائؿ

أفعاؿ عنيفة كعدكانية عند التالهيذ سكاء تجاه الهعمهيف أك بيف

الرهزية الخالصة أم عبر عهمية التعرؼ كاالعتراؼ أك عمى

التالهيذ أنفسيـ ،ناىيؾ عف ها يصحب ىذه السمككيات السمبية

الحدكد القصكل لمهشاعر كالحهيهيات"  ،كيهكف القكؿ أف العنؼ

هف تخريب لمههتمكات الهدرسية حقدا كانتقاها كمها سنحت ليـ

الرهزم ىك هختمؼ أشكاؿ اإلكراه الهباشر أك غير الهباشر التي

الفرصة ،تعبي ار هنيـ عف الشعكر بعدـ الرضى هف العنؼ

يفرضيا فرد عمى آخر أك جهاعة عمى أخرل هثؿ طريقة الكالـ

الههارس عمييـ.

كالجمكس كاألكؿ كالمباس كىك هكجكد ال بيف األغنياء كالفقراء
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كها يذىب إلى ذلؾ كارؿ هاركس (البكرجكازية كالبركليتاريا)

حد بعيد في تنشئة األطفاؿ كاعدادىـ لمتهدرس الناجح ،كها تؤثر

[ ]13بؿ نجده بيف األغنياء فيها بينيـ كالفقراء فيها بينيـ.

في صيركرتيـ الدراسية كالهينية بعد ذلؾ.

كيهكف تحديد هجهكعة هف العكاهؿ الهساىهة في العنؼ كالتالي:

ب العكاهؿ الهجتهعية كهنيا:

أ .العكاهؿ األسرية ذات صمة بالظركؼ االجتهاعية كهنيا:

 -1ثقافة الهجتهع :كيقصد بالثقافة ىنا جهيع الهثؿ كالقيـ

 -أساليب التنشئة الخاطئة هثؿ :القسكة – اإلىهاؿ – الرفض

كأساليب الحياة كطرؽ التفكير في الهجتهع فإذا كانت الثقافة

العاطفي – التفرقة في الهعاهمة – تهجيد سمكؾ العنؼ هف خالؿ

السائدة ،ثقافة تكثر فييا الظكاىر السمبية كالهخاصهات كتهجد

استحسانو ،القهع الفكرم لألطفاؿ هف خالؿ التربية القائهة عمى

العنؼ .فهف الطبيعي أف يتأثر الطفؿ بكؿ ىذه الظكاىر ،ككها

العيب كالحالؿ كالحراـ دكف تقديـ تفسير لذلؾ-التهييز في

قيؿ فاإلنساف ابف بيئتو.

الهعاهمة بيف األبناء.

الهيهشة الهحركهة هف أبسط حقكؽ
 -2الياهشية :فالهناطؽ
ٌ

 -فقداف الحناف نتيجة لمطالؽ أك فقداف أحد الكالديف.

اإلنساف كنتيجة لشعكر ساكنييا باإلحباط عادة ها يهيمكف إلى

 -الشعكر بعدـ االستقرار األسرم نتيجة لكثرة الهشاجرات

تبنى أسمكب العنؼ بؿ كيهجدكنو.

األسرية كالتيديد بالطالؽ.

 -3الفقر يعتبر الفقر هف األسباب الهيهة في انتشار سمكؾ

 -عدـ إشباع األسرة لحاجات أبنائيا الهادية نتيجة لتدني

العنؼ نتيجة إلحساس الطبقة الفقيرة بالظمـ الكاقع عمييا

الهستكل االقتصادم.

خصكصا في غياب فمسفة التكافؿ االجتهاعي كفي ظؿ عدـ

 -كثرة عدد أفراد األسرة فمقد كجد هف خالؿ العديد هف الدراسات

الهقدرة عمي إشباع الحاجات كاإلحباطات الهستهرة ألفراد ىذه

أف ىناؾ عالقة بيف عدد أفراد األسرة كسمكؾ العنؼ.

الطبقة.
 -4هناخ هجتهعي يغمب عمية عدـ االطهئناف كعدـ تكافر

-بيئة السكف فاألسرة التي يعيش أفرادىا في هكاف سكف هكتظ

العدالة كالهساكاة في تحقيؽ األىداؼ كشعكر الفرد بككنو ضحية

يهيؿ أفرادىا لتبني سمكؾ العنؼ ككسيمة لحؿ هشكالتيـ [.[3

لإلكراه كالقهع.

كفي ىذا الصدد يرل أشيبكف [ ]4أنو ىنا يجب التركيز
عمى دكر التنشئة االجتهاعية كها تمعبو هف أدكار طالئعية في

 -5هناخ سياسي هضطرب يغمب عميو عدـ كضكح الرؤيا

هيداف التربية كالتككيف ،فعندها تعهؿ التنشئة االجتهاعية عمى

لمهستقبؿ [.[14

تحكيؿ الفرد ككائف بيكلكجي إلى شخص ككائف اجتهاعي ،فإنيا،

ج .العكاهؿ النفسية كهنيا:

في الكقت نفسو ،تنقؿ ثقافة جيؿ إلى الجيؿ الذم يميو ،كذلؾ

 -1اإلحباط فعادة ها يكجو العنؼ نحك هصدر اإلحباط الذم

عف طريؽ األسرة كالهدرسة كالهؤسسات االجتهاعية األخرل.

يحكؿ دكف تحقيؽ أىداؼ الفرد أك الجهاعة سكاء كانت هادية أك

فالتنشئة االجتهاعية هف أىـ الكسائؿ التي يحافظ بيا الهجتهع

نفسية أك اجتهاعية أك سياسية.

عف خصائصو كعمى استهرار ىذه الخصائص عبر األجياؿ،

 -2الحرهاف كيككف بسبب عدـ إشباع الحاجات كالدكافع الهادية

كىذه التنشئة ىي التي تحهي التمهيذ هف الهيكالت غير السكية

كالهعنكية لألفراد هع إحساس األفراد بعدـ العدالة في التكزيع.

كالتي قد تتبدل في ههارسة فعؿ العنؼ الذم يتسبب ،بالدرجة

 -3الصدهات النفسية كالككارث كاألزهات خصكصا إذا لـ يتـ

األكلى ،في أذل النفس أكالن كأذل اآلخريف ثانيان.

الدعـ النفسي االجتهاعي لمتخفيؼ هف اآلثار الهترتبة عمى ها

كهف ىذا الهنطمؽ ،كجب التأكيد عمى أف التربية ليست كقفان عمى

بعد األزهة أك الصدهة.

الهدرسة كحدىا ،كبأف األسرة ىي الهؤسسة التربكية األكلى إلى

 -4النهذج ػة ف ػالصغ ػار يػتػعمه ػكف ه ػف الكب ػار خػصػكصػ ػان إذا كاف
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النهكذج صاحب تأثير في حياة الطفؿ هثؿ األب أك الهعمـ.

الهرحمة التي يبمغ فييا الطفؿ فترة تحكؿ بيكلكجي كفيزيكلكجي

 -5تعرض الشخص لمعنؼ فالعنؼ يكلد العنؼ بطريقة هباشرة

كسيككلكجي ،لينتقؿ هنيا إلى سف النضج العقمي كالعضكم.

عمى هصدر العدكاف أك يقكـ الشخص الهعنؼ بعهمية إزاحة أك

فالهراىقة ،إذف ،ىي الهرحمة الكسطى بيف الطفكلة كالرشد .كفي

نقؿ عمى هصدر أخر لو عالقة بهصدر التعنيؼ.

ىذا السياؽ ،كىك سياؽ بناء الذات هف هنظكر التمهيذ الهراىؽ،

 -6تأكيد الذات بأسمكب خاطئ (تعزيز خاطئ) هف قبؿ الذات

ال بد أف تصطدـ ىذه الذات ،الباحثة عف كينكنتيا ،بكثير هف

أكهف قبؿ اآلخريف [[15

العكائؽ ،بدءان هف هكاقؼ اآلباء هرك انر بهكقؼ العادات كالتقاليد

كها يجدر التنكيو إليو أنو هف الخطأ القكؿ بأف ىذا التمهيذ

انتياء بهكقؼ الهربيف… فباإلضافة إلى هكقؼ األسرة الذم

أك ذاؾ هطبكع بهكاصفات جينية تحهمو عمى ههارسة العنؼ

عادة ها يككف إها هعارضان أك غير هكترث ،فإف سمطة

دكف سكاه ،كأف جيناتو التي يحهميا ىي التي تتحكـ في كظائؼ

الهؤسسات التعميهية غدت ىي األخرل تستثير التمهيذ ،كتحكؿ

الجياز العصبي ،فها قد يصدر عف التمهيذ هف سمكؾ عنيؼ لو

دكف ههارستو لحريتو ،كها يراىا ىك [.[17

أكثر هف عالقة تأثر كتأثير بالهحيط الخارجي ،كبتفاعؿ كبير

كبناء عمى ذلؾ ،نستطيع الحديث عف العالقة التسمطية ها

هع البيئة الجغرافية كاالجتهاعية التي يعيش التمهيذ في كنفيا.

بيف الهعمـ كالهتعمـ :فسمطة الهعمـ ال تناقش (حتى أخطاؤه ال

ذلؾ أف الهؤسسة التعميهية تشكؿ نسقان هنفتحان عمى الهحيط

يسهح بإثارتيا ،كال تككف لو الشجاعة لالعتراؼ بيا) ،بينها عمى

الخارجي أم عمى أنساؽ أخرل :اجتهاعية كاقتصادية كبيئية…

الطالب أف يهتثؿ كيطيع كيخضع…األهر الذم يؤدم في بعض

كهف تـ فإف عكائؽ التربية الهفترضة في الهؤسسة التعميهية

األحياف إلى تعارض صارخ بيف الطرفيف ،تنتج عنو ردكد فعؿ

تتفاعؿ هع العكاهؿ الخارجية بالنسبة لمهؤسسة التعميهية في كثير

عنيفة هف طرؼ ىذا أك ذاؾ ،األهر الذم تبرزه العديد هف

هف األحياف [.[4

األبحاث التربكية في ىذا الهجاؿ ،كالتي ترجع دكافع العنؼ إلى

كهف هنظكر فركيد [ " ]16فإف هصادر العنؼ ترتد إلى ها يمي:

ذلؾ التناقض الحاد بيف التمهيذ كاألستاذ في ظؿ انعداـ ثقافة

 .1يبقى الطفؿ حتى حؿ عقدة أكديب لديو ،تحت تأثير الرغبة

حكارية هنتجة كخالقة كايجابية [.[18
ىذه العالقات التسمطية التي تدكر في فمؾ الفعؿ كرد الفعؿ:

في تأهيف استئثاره بعطؼ األهكهة.
 .2تزجو ىذه الرغبة في نزاع هزدكج هع أشقائو كشقيقاتو هف

تعزز النظرة االنفعالية لمعالـ ،ألنيا تهنع الطالب هف التهرس

جية ،كهع أبيو كأهو هف جية أخرل.

بالسيطرة عمى شؤكنو كهصيره ،كىنا يهكننا الحديث عف كبت

 .3إف ىذا النزاع الذم يجد هف الناحية الكاقعية نيايتو عادة في

لمهشاعر التمقائية ،كبالتالي كبت تطكر الفردية األصيمة الذم

«هجتهعية» الكلد ،يهكف أف يترافؽ في الالكعي الفردم بالرغبة

يترسخ في هرحمة الهراىقة ،كالذم يبدأ هبك انر هع الطفؿ .إذ يجب

في قتؿ كؿ هف يعارض تحقيؽ رغبتنا الهكبكتة بشكؿ كاهؿ

أف يبقى اليدؼ ىك تدعيـ استقالؿ التمهيذ الباطني كالحفاظ عمى

تقريبان.

فرديتو كنهكه ك تكاهمو .كىذا ها غدا هألكفان في أدبيات التربية

 .4كحتى عند الراشد ،فإنو يهكف إعادة تنشيط ىذه الرغبة

الحديثة ،كتكرس هع هيثاؽ التربية كالتككيف الذم يعتبر قراءة

بهناسبة حاالت غاهضة هف الكبت كالعدكانية الهفتكحة التي

جديدة لمكضع التربكم الهغربي الراىف عمى ضكء الهستجدات

يتعرض ليا الفرد خالؿ حياتو.

التي طرأت عمى هفيكـ التربية كالتعميـ [.[4

كعمى ىذا األساس ،فإف التمهيذ الهراىؽ يعيدنا إلى ضركرة

يعهؿ التعبير الهباشر عف العدكاف ) (Aggressionعمى

تحديد هفيكـ «الهراىقة» ،بها أنيا هفيكـ سيككلكجي ،يقصد بيا

خفض حدكث النشاطات العدائية فتكفير الفرصة لمشخص
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الغاضب لمتعبير عف هشاعره/هشاعرىا العدائية في التك كالمحظة

سارده ،في ركايتو /سيرتو الشييرة "صكرة الفناف في شبابو" ،في

يعهؿ عمى خفض الحاجة لمتعبيرات الالحقة عف الغضب ،حتى

ىذا الصدد« :سأحاكؿ أف أعبر عف نفسي في الحياة أك في

لك كاف ىذا التعبير العدكاني الكمي كبي انر عمى نحك همحكظ ،فهف

الفف عمى أكثر األشكاؿ حرية ككهاالن ،هستخدها لمدفاع عف

دكف هثؿ ىذا التنفيس عف الهشاعر العنيفة سيككف التمهيذ

نفسي األسمحة الكحيدة التي أسهح لنفسي باستخداهيا :الصهت،

العنيؼ أكثر تييؤان لمعنؼ بهجرد إحساسو بأم استفزاز أك اختراؽ

النفي ،الهقدرة….
فها ىي أبعاد "ثقافة الصهت" داخؿ الهدرسة الهغربية؟ إف

داخمي [.[19
كيضيؼ عبد الهالؾ أشيبكف [ ]4أنو تجدر اإلشارة إلى أف

أبعادان عديدة بها في ذلؾ رد الفعؿ العدكاني الهعارض الصادر

غالبية التالهيذ الذيف يهارسكف العنؼ ىـ ذككر .كقمها نصطدـ

هف التالهيذ .فالبعد األكؿ ىك استضهار التالهيذ ألدكار سمبية

(ذكر كاف أك
بفتاة/تمهيذة تهارس فعالن عنيفان في هكاجية اآلخر
ان

يحكييا نص الفصؿ الدراسي التقميدم .كىكذا تنشئ البيداغكجية

أنثى) .كىذا األهر سبؽ لو أف كاف هكضكع دراسات هتخصصة

الرسهية التالهيذ باعتبارىـ شخكصان سمبييف/عدكانييف [.[20

في الغرب؛ ففي دراسة قاـ بيا ىككانسكف )(Hokanson

ىناؾ ،إذف ،أزهة كبيرة ناتجة عف هقاكهة التالهيذ لمبراهج

يركقبت هستكيات ضغط الدـ الخاصة باألفراد عندها كاف

الرسهية(تغميب جانب الكـ عمى الكيؼ ،هناىج تعميهية عتيقة،

غضبيـ يستثار هف خالؿ سمكؾ هشاكسة ها ،يتـ عمى نحك

عدـ تحييف البراهج التعميهية لها ىك سائد)؛ ففي ظؿ عدـ

هتعهد هف جانب بعض الشركاء الضهنييف لمهجرب في ىذه

الهباالة الهسؤكليف بيذه األكضاع التعميهية الهختمة ،كفي ظؿ

الدراسة .كقد الحظ ىذا الباحث أف ضغط الدـ الخاص بالرجاؿ

رفض القياـ بتغيير حقيقي لمبراهج التي تستمب التالهيذ؛ فإف

الهشاركيف في التجربة كاف يعكد بشكؿ أسرع إلى حالتو الطبيعية

التالهيذ هف جيتيـ ،يرفضكف اإلنتاج في إطار البراهج الرسهية،

األكلى ،إذا عبركا عف غضبيـ بشكؿ صريح ،أها بالنسبة لمنساء

كىكذا يراكح النظاـ التعميهي الرسهي هكانو دكف جدكل .إضافة

فقد كاف ضغط الدـ الخاص بيف يعكد إلى حالتو الطبيعية

إلى هشكمة البراهج التربكية ،ىناؾ انعداـ آفاؽ هستقبمية تحفز

األكلى عمى نحك أسرع إذا اتسهت تعاهالتيف هع العاهميف -

الهتعمـ ،كتشحذ ىهتو هف أجؿ البحث كالتحصيؿ .ففي ظؿ ىذه

الهتعاكنيف خفية هع الهجرب  -بالهكدة أكثر هف اتساهيا

الرؤية السكداكية القاتهة ،فإف ها يقكـ بو التالهيذ في الكاقع ىك

بالعدكانية .ربها كاف السمكؾ العدائي الخارجي ىك السمكؾ

«إنجاز إضراب برفضيـ التعمـ تحت ىذه الظركؼ كانعداـ

الطبيعي الهكهؿ لمغضب لدل الرجاؿ ،هقارنة بالنساء ،فيف

الشركط الهادية كغهكض اآلفاؽ كانعداـ الشغؿ…فالبطالة ىي

يهتمكف كسائؿ أكثر تحض انر هف الرجاؿ في التعاهؿ هع الهشاعر

هآؿ األغمبية الساحقة هف التالهيذ .كىكذا أضحى التالهيذ يركف

العدكانية [.[4

أنو هف السذاجة كالجنكف الخضكع لقكاعد ال يستفيدكف هنيا أم

د .العكاهؿ التربكية

شيء كىي هف كضع كائف آخر [.[21
نظريات في العنؼ:

إف أكؿ شيء يثير انتباه الهيتـ بدراسة قضايا التربية

أ .نظرية السمكؾ العدكاني أك ها يعرؼ بنظرية لكرنز Lorenz

كالتعميـ في بالدنا ىك سيادة "ثقافة الصهت" في الهدرسة
الهغربية .فقد أصبح هعتادان أف ندخؿ قاعة الدرس كنجد تالهيذ

يرل لكرنز أف ثهة نزعة فطرية بالسمكؾ العدكاني لدل

في حالة صهت هطبؽ ،أك في حالة فكضى عارهة .كثقافة

الكائنات الحية كهف بينيـ اإلنساف كافترض كجكد طاقة تعهؿ

الصهت ىي كسيمة هف كسائؿ االحتجاج كالههانعة ضد كؿ ها

كطريقة ىيدركليكية تشبو عهؿ الباركد .فالباركد ال ينطمؽ إال اذا

ىك هفركض قس انر عمى التمهيذ .يقكؿ جيهس جكيس ،عمى لساف

ضغط األصبع عمى الزناد كذلؾ ،الطاقة تتجهع داخؿ اإلنساف
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السكم كاعادة بناء نهكذج تعمـ جديد سكم [.[3

كال تنطمؽ إال بتأثير هثيرات خارجية تعهؿ كعهؿ األصبع في

د .نظرية اإلحباط

الضغط عمى الزناد ،فتنطمؽ الطاقة كتتفرغ في سمكؾ عدكاني
(ضرب -سب – قتؿ) ،فهثيرات العدكاف في البيئة تعهؿ كهفتاح

كىي هف أشير النظريات التي حاكلت تفسير السمكؾ

إطالؽ لمطاقة الغريزية الداخمية كها ربط غريزة العنؼ بحاجة

العدكاني ،كهف أشير عمهاء ىذه النظرية "نيؿ هيممر" ك"ركبرت

االنساف لمتهمؾ كالسيطرة [.[22

سيزر" ك"جكف دكالرد" ...كينصب اىتهاـ ىؤالء العمهاء عمى

ب .نظرية التحميؿ النفسي

الجكانب االجتهاعية لمسمكؾ اإلنساني ،كقد عرضت أكؿ صكرة

ىناؾ عدة كجيات نظر حكؿ العنؼ يقكؿ بيا الهحممكف

ليذه النظرية عمى افتراض هفاده كجكد ارتباط بيف اإلحباط

النفسيكف عمى اختالؼ نزعاتيـ ،انطالقان هف آراء "س .فركيد"

كالعدكاف حيث يكجد ارتباط بيف اإلحباط كهثير كالعدكاف

كها حدث بصددىا هف انشقاقات.

كاستجابة ،كتنطمؽ ىذه النظرية هف أف اإلنساف ليس عدكانيا

يقكؿ فركيد بغريزتيف أساسيتيف تكجياف الهتعضي كتهدانو

بطبعو كانها يصبح كذلؾ نتيجة اإلحباط .فالعنؼ كظيفة هف

بالطاقة الحيكية .ىها؛ غريزة الحياة كىي هنبع الطاقة الجنسية،

كظائؼ الذات الفطرية لتحقيؽ حاجاتيا التي تتعمؽ بالحياة كحفظ

كغريزة الهكت التي تيدؼ الى التدهير عندها تتركز في

األهف .كال تظير تمؾ الهيكؿ إال بتدخؿ هف البيئة أساسو العرقمة

الهتعضي .كها يرجع فركيد العنؼ إها لعجز (األنا) عف تكييؼ

كاإلحباط [.[23
كيتهثؿ جكىر ىذه النظرية في اآلتي:

النزعات الفطرية الغريزية هع هطالب الهجتهع كقيهو كهثمو
كهعاييره ،أك عجز الذات عف القياـ بعهمية التساهي أك اإلعالء،

 -كؿ تكتر عدكاني ينجـ عف كبت.

كها قد تككف (األنا األعمى) ضعيفة ،كفي ىذه الحالة تنطمؽ

 -ازدياد العدكاف يتناسب هع ازدياد الحاجة الهكبكتة.

الشيكات كالهيكؿ الغريزية هف عقاليا إلى حيث تتمهس اإلشباع

 -تزداد العدكانية هع ازدياد عناصر الكبت.

عف طريؽ سمكؾ العنؼ .إذف العنؼ هف كجية نظر

 -إف عهمية صد العدكانية يؤدم إلى عدكانية الحقة بينها

سيككلكجية ،ىك تعبير عف انفعاؿ ،أك انفجار لمقكة ،يتخذ صيغة

التخفيؼ هنيا يقمؿ كلك هؤقتا هف حدتيا [.[23
يكجو العدكاف نحك هصدر اإلحباط كىنا يكصؼ العدكاف

ال تخضع لمعقؿ ،فيظير في شكؿ سمكؾ عدكاني [.[3

بأنو هباشر كعندها ال يهكف تكجيو العدكاف نحك الهصدر

ج .النظرية السمككية
يرل السمككيكف أف العدكاف شأنو شأف أم سمكؾ يهكف

األصمي لإلحباط ،فإنو يمجأ إلى تكجيو العدكاف نحك هصدر آخر

اكتشافو كيهكف تعديمو كفقان لقكانيف التعمـ ،كلذلؾ ركز السمككيكف

لو عالقة هباشرة أك رهزية بالهصدر األصمي ،كعندىا يسهى ىذا

في دراستيـ لمعدكاف عمى حقيقة يؤهنكف بيا كىي أف السمكؾ

العدكاف هزاحا كتعرؼ ىذه الظاىرة بكبش الفداء ،فالهعمـ الذم

برهتو هتعمـ هف البيئة كهف ثـ فاف الخبرات الهختمفة التي

يحبط هف قبؿ هديره يكجو عنفو نحك الطمبة ألنو ال يستطيع أف

اكتسب هنيا شخص ها السمكؾ العدكاني قد تـ تدعيهيا بها

يعتدم عمى الهدير كالزكجة التي يعنفيا زكجيا تقسك عمى

يعزز لدل الشخص ظيكر االستجابة العدكانية كمها تعرض

أطفاليا .كقد أكدت ىذه النظرية أف اإلحباط ينخفض تدريجيا

لهكقؼ هحبط .كانطمؽ السمككيكف هف هجهكعة تجارب أجريت

بعد أف يقكـ الفرد بإلحاؽ األذل باآلخريف ،كىذه العهمية تسهى

بداية عمى يد رائد السمككية "جكف كاطسكف" حيث أثبت أف

التنفيس أك التفريغ ،كحسب ىذه النظرية فإف اإلنساف ليس

"الفكبيا" بأنكاعيا هكتسبة بعهمية تعمـ كهف ثـ يهكف عالجيا كفقان

عدكانيا بطبعو [.[23
ق .نظرية التعمـ االجتهاعي

لمعالج السمككي الذم يستند عمى ىدـ نهكذج هف التعمـ غير
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ترل نظرية التعمـ بأف الفرد يكتسب العنؼ بالتعمـ

بنتائج إيجابية (ثكاب) ،فإف احتهاالت تقميده لذلؾ السمكؾ تصبح

كالهالحظة كالتقميد هف البيئة الهحيطة كهف كسائؿ اإلعالـ ،كىي

أكبر ]24[ .كفي إحدل الدراسات التي أجراىا "باندكرا" كزهالئو

هف النظريات أكثر شيكعا في تفسير العنؼ .كيعد "ألبرت

تبيف ليـ أف هجهكعة هف الهراىقيف الذيف شاىدكا العدكاف في

باندكرا" كاضع أسس نظرية التعمـ االجتهاعي أك ها يعرؼ أيضا

فيمـ قد اظيركا سمككات عدكانية أكثر هف غيرىـ .كأكلى اىتهاها

بالتعمـ هف خالؿ الهالحظة ،كأشير الباحثيف الذيف أكضحكا

بالغا لمنظرة االجتهاعية .كهف الهالهح البارزة في نظرية التعمـ

تجريبيان األثر البالغ لهشاىدة النهاذج العدكانية عمى هستكل

االجتهاعي ،الدكر الكاضح الذم يكليو تنظيـ السمكؾ عف طريؽ

السمكؾ لدل الهالحظ .ككثيرة جدا ىي السمككات التي يتعمهيا

العهميات الهعرفية هثؿ االنتباه ،التذكر ،التخيؿ ،التفكير ،حيث

اإلنساف هف خالؿ هالحظتيا عند اآلخريف ،كالتعمـ بالهالحظة

ليا القدرة عمى التأثير في اكتساب السمكؾ ،كأف اإلنساف لو

يحدث عفكيان في أغمب األحياف ،فيي عهمية حتهية .كقد انتيى

القدرة عمى تكقع النتائج قبؿ حدكثيا كيؤثر ىذا التكقع الهقصكد

باندك ار الى اف السمكؾ العدكاني سمكؾ هتعمـ شأنو شأف أم

أك الهتخيؿ في تكجيو السمكؾ [.[24

سمكؾ أخر ،كيتـ التعمـ عف طريؽ الهالحظة كالتقميد ،هف

ك .نظرية الهخالطة الفارقة

األشخاص الهيهيف في حياة الطفؿ هثؿ الكالديف كاألقراف

نظرية الهخالطة الفارقة ؿ (سذر الند (Edwin

كالهعمهيف باإلضافة إلى كسائؿ اإلعالـ .كقد ذىبت نظرية التعمـ

 Sutherlandترل ىذه النظرية أف العنؼ سمكؾ يتعمهو الفرد

إلى أف عهمية التعمـ ىذه تبدأ باألسرة ،حيث أف بعض اآلباء

هف خالؿ هحيطو االجتهاعي الهختمط بو ،كأنو كمها زادت درجة

يشجعكف أبناءىـ عمى التصرؼ بعنؼ هع اآلخريف في بعض

التقارب بيف الفرد كهحيطو زادت إهكانية التعمـ كاالقتناع بسمكؾ

الهكاقؼ ،كيطالبكنيـ بأال يككنكا ضحايا العنؼ .أك عندها يجد

العنؼ ،كتعتبر ىذه النظرية أف األسرة ىي أكثر الهحيطات التي

الطفؿ أف الكسيمة الكحيدة التي يحؿ بيا كالده هشاكمو هع الزكجة

يتعمـ هنيا الفرد بحكـ تفاعمو الهستهر هعيا ،ثـ تأتي بعدىا

أك الجيراف ىي العنؼ ،فإنو يمجأ إلى تقميد ذلؾ ]24[ .كعندها

الهدرسة [.[25

يذىب الطفؿ إلى الهدرسة فإنو يشاىد أف األستاذ يهيؿ إلى حؿ

كهف خالؿ ىذه النظريات السالفة الذكر  -كالتي تعتبر هف

هشاكمو هع الطمبة باستخداـ العنؼ ،كها أف الطمبة الكبار

أبرز النظريات التي تطرقت لمعنؼ ،-نستنتج كجكد تبايف في

يستخدهكف العنؼ في حؿ هشاكميـ فيقكـ بتقميد ىذا السمكؾ

الهنطمقات الهعرفية التي تناكلت هكضكع العنؼ ،حيث يبرز

العنيؼ عندها تكاجيو هشكمة .كها أف كسائؿ اإلعالـ تعرض

الطابع اإلشكالي ،الذم تطرحو صعكبة تحديد الهفيكـ ،هها

العديد هف البراهج التي تحتكل عمي ألفاظ كعبارات كهشاىد

يجعؿ أم هحاكلة لمتعريؼ تظؿ هشركطة بحقؿ هعرفي هعيف

تساىـ في تأسيس سمكؾ العنؼ لدل األطفاؿ بصفة عاهة

كبإطار تاريخي كثقافي هحدد.

كالهراىقيف بصفة خاصة [.[24

 .4الدراسات السابقة

كيهيز "باندكرا" بيف اكتساب الفرد لمسمكؾ كتأديتو لو،

هف بيف أىـ الدراسات السابقة التي ليا عالقة بالدراسة

فاكتساب الشخص لمسمكؾ ال يعني بالضركرة أنو سيؤديو ،إذ أف

الحالية دراسة لمباحث اتباتك [ ]2تحت عنكاف" :العنؼ في

تأديتو لسمكؾ النهكذج تتكقؼ بشكؿ هباشر عمى تكقعاتو هف

الهدرسة الهغربية آلية لإلخضاع كعالقة تعسؼ تؤكد اختالؿ

نتائج التقميد ،فإذا تكقع أف تقميده لسمكؾ النهكذج سيعكد عميو

كضعنا التعميهي" ،حيث انطمؽ الباحث هف تأكيده أف العنؼ

بنتائج سمبية (العقاب) ،فاف احتهاالت تقميده لو ستقؿ ،أها إذا

ضد الهتعمـ يتضخـ أكثر في الهستكيات االبتدائية ،كقد يككف لو

تكقع الطفؿ/الهالحظ أف تقميده لسمكؾ النهكذج ستعكد عميو

األثر السمبي عمى كؿ حياة الهتعمـ الحقا حيث اعتبر أف ىذا
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العنؼ ليس كليد المحظة بؿ ىك ههارسة قديهة تجاه الهتعمـ

شكالن كهضهكنان ،هف خالؿ خمؽ فضاء هساعد عمى تهثؿ قيـ

كاستهرار لهعاناة الكثير هف األجياؿ الهتعمهة التي عاشت هحنة

التعاكف كاالحتراـ.

التعمـ في العقكد السابقة ،كىذا ها دفع الباحث إلى طرح سؤاؿ

كهف بيف الد ارسات السابقة كذلؾ دراسة أشيبكف [ ]4التي

إشكالي اعتبره كبي ار ىك :أليست عقميتنا عقمية هتخمفة كها قبؿ

ىدؼ فييا إلى استجالء األطراؼ األساسية التي تدخؿ في

حداثية باهتياز؟ كبعدىا طرح سؤاؿ فرعي ىك :ىؿ هف الههكف

هعادلة ههارسة فعؿ العنؼ أك الخضكع لفعؿ العنؼ في

أف يتغير الكضع التعميهي في الهغرب ،كيفيـ كؿ هدرس دكره

الهؤسسات التربكية ،كىي عالقات الفاعؿ كالهفعكؿ بو ،كقد

الحقيقي في ىذا الهيداف الهقدس؟ كبعد تصنيفو العنؼ إلى

ركزت عمى دكائر ىذا العنؼ في الهحاكر العالئقية الهتعمقة

جسدم كهعنكم ،كنفسي كهحاكلة لإلجابة عف تساؤالتو كتأكيد

بالتمهيذ في عالقتو بالتمهيذ ،كبالتمهيذ في عالقتو باألستاذ،

هصداقيتيا ،كها ختـ دراستو بتكصيات حث فييا الباحث جهيع

كبالتمهيذ في عالقتو باإلدارة ،كها ختـ ىذه الدراسة بعدة

الفاعميف التربكييف إلى نبذ العنؼ باعتباره صيغة تؤكد عدـ القدرة

هقترحات هف أجؿ التعاطي اإليجابي هع ظاىرة العنؼ الهدرسي

عمى استعهاؿ الطرائؽ التربكية الهالئهة لتصحيح سمكؾ الهتعمـ

كانت تتعمؽ بهياـ اإلدارة كهياـ الهربي كهياـ اآلباء كأكلياء

كتحهيسو عمى االنخراط اإليجابي في عهمية التعمـ كاالبتعاد عف

شدد الباحث عمى أنو هف أجؿ التصدم الخالؽ
األهكر ،كها ٌ

تجربة األلـ النفسي كالجسدم.

لنظير ىذه الظكاىر الالتربكية ،التي غدت هتفشية في

أها دراسة هحهد [" ]3العنؼ الهدرسي عند األطفاؿ

الهؤسسات التعميهية ال بد هف استحضار الهفاتيح التربكية

كعالقتو بفقداف أحد الكالديف" فقد انطمقت الباحثة هف هسمهة ىي

الضركرية الهتعمقة بأىهية حث التمهيذ عمى إرساء ثقافة الحكار

أف ظاىرة العنؼ الهدرسي تعد هف بيف الهشاكؿ العكيصة التي

بينو كبيف أقرانو ،كبينو كبيف أساتذتو ،كفي األخير بينو كبيف

أصبحت تعانييا هنظكهتنا التربكية ،األهر الذم لطالها أسفر عف

أفراد أسرتو .كاعهاؿ الهركنة الالزهة في هكاجية حاالت ههارسة

ارتكاب هجهكعة هف الجرائـ في حؽ تالهيذ ،كأساتذة أيضا؛

العنؼ ،حتى ال نككف أهاـ فعؿ كرد فعؿ في سيركرة تناقضية ال

لتبني تساؤال هركزيا في دراستيا كالذم كاف كاآلتي :ها ىي

نياية ليا .كتحكيؿ هجرل السمككات االنفعالية الحادة إلى هناح

أسباب ظيكر ىذه اآلفة الخطيرة التي ال زالت تيدد هناعة الجسـ

أخرل يستفيد هنيا صاحبيا ،كتكجيو التمهيذ نحك أنشطة أقرب

التربكم الكطني كالدكلي؟ كلإلجابة عف ىذا اإلشكاؿ ذىبت

إلى اىتهاهاتو ،كتناسب نكعية االنفعاالت التي قد يالحظيا

الباحثة إلى كضع عدة فرضيات ألىـ األسباب الهؤدية لتأسيس

الهربي (رياضية ،ثقافية ،جهعكية ،صحية…) .كانخراط الجهيع

سمكؾ العنؼ لدل األطفاؿ كقد أجهمتيا في العكاهؿ اآلتية :أكالن

(أباء كهربييف ،كادارييف ،كهجتهع هدني…) في إعادة بناء سمكؾ

العكاهؿ األسرية ،ثانيان أسباب هجتهعية ،ثالثان أسباب نفسية ،رابعان

التمهيذ الذم يتصؼ بهكاصفات عنيفة ،حتى يككف لمعالج

كسائؿ اإلعالـ كألعاب األطفاؿ .أها بخصكص العنؼ الهدرسي

هفعكلو الهتكاهؿ كالهتضافر.

فقد صنفتو الباحثة إلى هجهكعة هف األشكاؿ تختمؼ خطكرتيا

 .5الطريقة واالجراءات

حسب طبيعتيا كهصدرىا :العنؼ الجسدم ،العنؼ النفسي،

أ .منيج الدراسة

اإلىهاؿ ،االستغالؿ الجنسي.

تـ استخداـ الهنيج الكصفي الذم يعتهد عمى جهع

كقد ختهت الباحثة ىذه الدراسة بعدة هقترحات لمحد هف

الهعمكهات عف الظاىرة هكضكع الدراسة كتفسيرىا كاقتراح الحمكؿ

العنؼ الهدرسي كاعتهاد الهقاربة الحقكقية في الفصؿ كليس

الههكنة لمحد هنيا.

هقاربة الحاجة؛ كالعهؿ عمى إلغاء هظاىر التراتبية بيف التالهيذ،
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لمتربية كالتككيف لجية الرباط -سال –زهكر -زعير ،كقد قاـ

ب .مجتمع وعينة الدراسة

الباحث باالختيار العشكائي لمهدارس ،كذلؾ حتى تككف العينة

اشتهؿ هجتهع الدراسة عمى ( )60أستاذ كأستاذة هف

ههثمة لهجتهع الدراسة ،كها ىك هكضح في الجداكؿ أسفمو.

هختمؼ الهستكيات بالهدارس االبتدائية الحككهية ،هكزعيف عمى
هجاالت كؿ هف نيابات الرباط ،سال التابعة لألكاديهية الجيكية

جدول 1

توزيع أفراد العينة حسب الجنس
الجنس

عدد األساتذة

النسب المئوية

ذكر

36

60%

أنثى

24

40%

الهجهكع

60

100%

هقارنة بنسبة اإلناث %40

تبيف هعطيات الجدكؿ  3أف نسبة األساتذة الذككر أكبر %60

جدول 2

توزيع أفراد العينة حسب مرتكز الخبرة المينية
عدد األساتذة

اإلناث

المجموع

النسب المئوية

الخبرة بالسنوات

الذكور

15

25%

< 10

5

10

57%

> 20

24

10

34

> 30

7

4

11

18%

الهجهكع

36

24

60

100%

 .4يعرضت االستبانة عمى هجهكعة هف الهحكهيف الهختصيف

يتضح هف خالؿ الجدكؿ  4أف الفئة التي تحتؿ الهرتبة
األكلى هف حيث عدد أساتذة العينة ىي فئة أكثر هف  20سنة

– في عمكـ التربية ،كبعض هفتشي االبتدائي ،كبعض الهعمهيف،

بنسبة  %57تمييا فئة األقؿ هف  10سنكات بنسبة  ،%25كفي

فتـ القياـ بالتعديالت الالزهة.
كبناء عمى ها سبؽ تهت صياغة االستبانة في عشرة

األخير نجد الفئة العهرية أكبر هف  30سنة بنسبة %18

أسئمة حكؿ عقاب التالهيذ كتأديبيـ ،هكجية لمهعمهات كالهعمهيف

ج .أداة الدراسة
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث ببناء استبانة لهعرفة

الهشكميف لعينة الدراسة ،حيث راعى الباحث طرح األسئمة هف

آراء بعض نساء كرجاؿ التعميـ بالهرحمة االبتدائية ،حكؿ تعنيؼ

عدة زكايا بغية اإلحاطة بالظاىرة هكضكع الدراسة ،فكانت

التالهيذ كتأديبيـ.

األسئمة هتنكعة كتخدـ هكضكع الدراسة.

خطكات بناء االستبانة:

صدؽ كثبات األداة
يحتكم االستبياف الهكجو لبعض أساتذة الهدارس االبتدائية

 .1الرجكع إلى الدراسات السابقة الهتخصصة في هكضكع -
العنؼ الهدرسي (عقاب التالهيذ).

عمى أسئمة هغمقة تتضهف  2إلى  4اختيارات كذلؾ حسب

 .2الرجكع إلى الكتب الهتخصصة في هكضكع  -العنؼ
الهدرسي (عقاب التالهيذ).

كيطمب هف الهستجيب إعطاء رأيو فييا بكضع
طبيعة السؤاؿ ،ي
عالهة ) (xعمى االختيار الذم يراه هالئها .باإلضافة إلى

 .3صياغة االستبانة بعد االطالع عمى آخر اصدارات الك ازرة

هساحة هفتكحة في نياية االستبياف تترؾ لو الحرية في التعبير

الكصية عمى القطاع فيها يتعمؽ بهنع تعنيؼ التالهيذ ككاف آخر

عف رأيو حكؿ ظاىرة عقاب كتأديب التمهيذ ،كاضافة ها يراه

ىذه اإلصدارات الكتاب األبيض [.[26

هناسبان هف هقترحات كحمكؿ في الهكضكع.
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كلمتحقؽ هف صدؽ األداة تـ عرضيا عمى هجهكعة هف

كسيمة ىدـ أم أف ىذا اإلجراء يساىـ في تخريب النظاـ التربكم

الهحكهيف الهختصيف في عمكـ التربية ،كبعض هفتشي ك ازرة

الهغربي ،أك كسيمة بناء ليا إيجابيات تعكد بالنفع عمى الهنظكهة

التعميـ ،كبعض الهعمهيف ،كها تـ تهثيؿ األداة ضهف جداكؿ،

التربكية كتسيـ في اصالحيا كالنيكض بيا؟
قاـ الباحث باستخداـ اإلحصاء الكصفي الذم ييدؼ إلى

كاخضاعيا لعدة إجراءات رياضية هف أجؿ حساب بعض القيـ

جهع كتصنيؼ كعرض البيانات ،بغية الكصكؿ إلى نتائج تساعد

كالنسب الهئكية ،كهعدالت أخرل كها ىك هكضح فيها يمي:

في تكضيح ىؿ عقاب التالهيذ كتعنيفيـ كسيمة ىدـ أـ بناء في

 .6النتائج ومناقشتيا

ارت كالنسب
الهنظكهة التربكية الهغربية ،كقاـ باستخراج التكر ا

لإلجابة عف السؤاؿ الرئيس الذم ينص عمى "ىؿ يعتبر

الهئكية كها ىك هكضح في الجدكؿ التالي:

التعنيؼ أك العقاب البدني لتالهذة الصؼ االبتدائي بالهغرب

جدول 3
التك اررات والنسب المئوية إلجابة عينة الدراسة حول كيفية التعامل مع التمميذ المتياون في إنجاز الواجبات
توزيع العينة حسب

أطرده لحين قدوم

الجنس والخبرة

ولي أمره
التكرار

%

أعاقبو
التكرار

أشكوه لإلدارة
%

التكرار

المجموع

النسبة المئوية

%
36

60%

الذكور
الخبرة

<10

2

%3

0

0

3

%5

5

8%

بالسنكات

>20

7

%12

14

%23

3

%5

24

40%

>30

2

%3

5

%8

0

0

7

12%

24

40%

الخبرة

<10

2

%3

0

0

8

%13

10

17%

بالسنكات

>20

7

%12

3

%5

0

0

10

17%

>30

1

%2

3

%5

0

0

4

60%

اإلناث

خبرتيـ أكثر هف  20سنة ،في حيف لـ يصكت لصالح ىذا

يتضح هف خالؿ الجدكؿ السابؽ في الشؽ الهتعمؽ بالذككر

االختيار أم هف األساتذة المذيف خبرتيـ تتجاكز  30سنة.

أف االختيار الذم حضي بنسبة كبيرة كاف االختيار الثاني أم
(أعاقبو) بهعدؿ  19أستاذ هف أصؿ  36حيث  14أستاذ أكثر

تصدر االختيار األكؿ (أطرده لحيف
أها بالنسبة لإلناث فقد
ٌ

هف  20سنة هف الخبرة ك 5أساتذة أكثر هف  30سنة هف

قدكـ كلي أهره) الهرتبة األكلى بهعدؿ  10أستاذات هف أصؿ

الخبرة ،في حيف أف األساتذة الذيف لـ يتجاكز هرتكز الخبرة لدييـ

 ،24هكزعة كاآلتي 7 :أستاذات خبرتيف تفكؽ  20سنة ،ك

العشر سنكات لـ يذىب أم أحد هنيـ إلى ىذا االختيار .فيها

أستاذتيف خبرتيها أقؿ هف  10سنكات كأستاذة كاحدة خبرتيا

جاء االختيار األكؿ (أطرده لحيف قدكـ كلي أهره) في الهرتبة

تفكؽ  30سنة .كفي الهرتبة الثانية جاء االختيار الثالث (أشككه

الثانية بهعدؿ  11أستاذ هف أصؿ  ،36هكزعة كاآلتي :أستاذيف

لإلدارة) بهعدؿ  8أستاذات هف أصؿ  24يصنفف جهيعيف

خبرتيها أقؿ هف عشر سنكات ك  7أساتذة خبرتيـ أكثر هف 20

ضهف الفئة التي هؤشر خبرتيا أقؿ هف  10سنكات ،في حيف

سنة ،كأستاذيف خبرتيها أكثر هف  30سنة .بينها حصؿ

باقي الفئات لـ يذىبف ليذا االختيار ،كقد ح ٌؿ في الهرتبة األخيرة

االختيار الثالث (أشككه لإلدارة) عمى هعدؿ  6أساتذة هف أصؿ

االختيار الثاني (أعاقبو) بنسبة  6أستاذات هف أصؿ 3 ،24

 3 ،36أساتذة هنيـ خبرتيـ أقؿ هف عشر سنكات ك  3آخريف

هنيف أستاذات خبرتيف أكثر هف  20سنة ،ك  3الباقيات
خبرتيف تفكؽ  30سنة.
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جدول 4

التك اررات والنسب المئوية إلجابة عينة الدراسة حول اإلجراء الذي يتخذه ضد تمميذ عنف زميلً لو
أعاقبو أمام زملئو

توزيع العينة حسب
الجنس والخبرة

التكرار

%

أعاقبو بمعزل عن
زملئو

%

التكرار

أقدم لو نصائح

أسّممو لإلدارة

%

%

التكرار

التكرار

المجموع

الذكور

النسبة المئوية

36

60%

الخبرة

<10

0

0

0

0

3

5%

2

3%

5

%8

بالسنكات

>20

16

27%

5

8%

2

3%

1

2%

24

%40

>30

3

5%

2

3%

1

2%

1

2%

7

%12

24

40%

الخبرة

<10

0

0

0

0

6

10%

4

7%

10

%17

بالسنكات

>20

2

3%

1

2%

3

5%

4

7%

10

%17

>30

2

3%

1

2%

1

2%

0

0

4

%7

اإلناث

يتضح هف خالؿ الجدكؿ  4أف االختيار األكؿ (أعاقبو

ىذا فيها يتعمؽ بالذككر ،أها اإلناث فنجد االختيار الثالث (أقدـ

أهاـ زهالئو) قد حضي بأعمى نسبة هف األساتذة الذككر بهعدؿ

لو نصائح) في الهرتبة األكلى بهعدؿ  10أستاذات هف أصؿ

 19أستاذ هف أصؿ  36حيث  16أستاذ أكثر هف  20سنة هف

 ،24هكزعات كالتالي 6 :هنيف خبرتيف أقؿ هف  10سنكات ك3

الخبرة ك 3أساتذة أكثر هف  30سنة هف الخبرة ،في حيف أف

أستاذات خبرتيف تفكؽ  20سنة ،كأستاذة كاحدة خبرتيا تفكؽ

األساتذة الذيف خبرتيـ أقؿ هف  10سنكات لـ يصكتكا ليذا

 30سنة ،أها االختيار الرابع (أسمٌهو لإلدارة) فقد جاء في الهرتبة

االختيار ،أها الرتبة الثانية فقد عادت لالختيار الثاني (أعاقبو

الثانية بهعدؿ  8أستاذات هف أصؿ  4 ،24أستاذات خبرتيف

بهعزؿ عف زهالئو) بهعدؿ  7أستاذ هف أصؿ  5 ،36أساتذة

أقؿ هف  10سنكات ك 4هنيف خبرتيف تفكؽ  20سنة ،بينها

هف الفئة التي خبرتيا أكثر هف  20سنة ،كأستاذيف ههف خبرتيها

األستاذات الالئي خبرتيف تفكؽ  30سنة لـ يخترف ىذا

تفكؽ  30سنة في حيف األساتذة الذيف خبرتيـ أقؿ هف 10

االختيار .كفي الهرتبة الثالثة نجد االختيار األكؿ (أعاقبو أهاـ

سنكات لـ يكف ىذا اختيارىـ ،أها االختيار الثالث (أقدـ لو

زهالئو) بهعدؿ  4هف أصؿ  ،24أستاذتيف خبرتيف تفكؽ 20

نصائح) فقد جاء في الهرتبة الثالثة بهعدؿ  6أساتذة هف أصؿ

سنة ،كأستاذتيف خبرتيف تفكؽ  30سنة بينها األستاذات الالئي

 3 ،36أساتذة ههف خبرتيـ أقؿ هف  10سنكات كأستاذيف

خبرتيف أقؿ هف  10سنكات ،كفي الهرتبة االخيرة نجد االختيار

خبرتيـ أكثر هف  20سنة كأستاذ كاحد خبرتو تفكؽ  30سنة،

الثاني (أعاقبو بهعزؿ عف زهالئو) بهعدؿ  2هف أصؿ ،24

كفي األخير نجد االختيار الرابع (أسمٌهو لإلدارة) بهعدؿ  4أساتذة

أستاذة كاحدة خبرتيا تفكؽ  20سنة ،كأستاذة أخرل خبرتيا تفكؽ

هف أصؿ  ،36أستاذيف خبرتيها أقؿ هف  10سنكات ،كأستاذ

 30سنة بينها األستاذات الالئي خبرتيف أقؿ هف  10سنكات لـ

كاحد لكؿ هف الفئتيف المذيف خبراتيها أكثر هف  20ك 30سنة

يصكتف ليذا االختيار.

جدول 5

التك اررات والنسب المئوية حول سؤال العينة :من منظورك ىل العقاب التأديبي في صالح التمميذ؟
توزيع العينة حسب الجنس
والخبرة

نعم
التكرار

ال
التكرار

%

المجموع
%

الذكور
الخبرة بالسنكات

النسبة المئوية

36

60%

<10

2

3%

3

5%

5

8%

>20

18

30%

6

10%

24

40%
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7

12%

>30

8%

5

3%

2

24

40%

<10

2

3%

8

13%

10

17%

>20

6

10%

4

7%

10

17%

>30

3

5%

1

2%

4

60%

اإلناث
الخبرة بالسنكات

يتضح هف خالؿ الجدكؿ  5أف السؤاؿ الثالث كالذم كاف

الثاني بهعدؿ  13أستاذة هف أصؿ  ،24تنتهي  8أستاذات

كاآلتي :ىؿ هف هنظكرؾ العقاب التأديبي في صالح التمهيذ؟ قد

هنيف لمفئة التي خبرتيا أقؿ هف  10سنكات ،ك  4أستاذات

خصص لو الباحث اختياريف فقط االختيار األكؿ (نعـ)

خبرتيف أكثر هف  20سنة كأستاذة كاحدة خبرتيا تفكؽ  30سنة،

كاالختيار الثاني (ال) ،كقد حاز االختيار األكؿ عمى أعمى نسبة

أها االختيار األكؿ (نعـ) بهعدؿ  11أستاذة هف أصؿ 24

هف األساتذة الذككر بهعدؿ  25أستاذ هف أصؿ  36حيث 18

تنتهي  6هنيف إلى الفئة التي خبرتيا أكثر هف  20سنة ،ك3

أستاذ أكثر هف  20سنة هف الخبرة ك 5أساتذة أكثر هف  30سنة

أستاذات خبرتيف تفكؽ  30سنة كأستاذتيف هف الفئة التي خبرتيا

هف الخبرة ،كأستاذيف ههف خبرتيـ أقؿ هف  10سنكات ،بينها

أقؿ هف  10سنكات .كهف ىذه الهعطيات يتضح أف االختيار

حاز االختيار الثاني (ال) عمى  11أستاذ هف أصؿ  36هرتبيف

األكؿ (نعـ) حضي بأكبر عدد هف األساتذة ذكك ار كاناثا كالذم

كالتالي 6 :أساتذة ههف خبرتيـ أكثر هف  20سنة ،ك 3أساتذة

كاف  36هف الهجهكع العاـ ألساتذة العينة كالذم يبمغ  ،60أم

خبرتيـ أقؿ هف  10سنكات ،كأستاذيف خبرتيها أكثر هف 30

بنسبة هئكية تصؿ إلى  ،%60بينها حضي االختيار الثاني (ال)

سنة .أها بالنسبة لإلناث فقد كانت الهرتبة األكلى لالختيار

ب  24أستاذ كأستاذة هف الهجهكع العاـ ،أم بنسبة %40

جدول 6

التك اررات والنسب المئوية حول سؤال العينة :ىل يعتبر عقاب التمميذ السبب الرئيس في اليدر المدرسي ،وتدني المستوى؟
المجموع

النسبة المئوية

توزيع العينة حسب الجنس
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الذكور
الخبرة بالسنكات

اإلناث
الخبرة بالسنكات

يتضح هف خالؿ الجدكؿ  6أف السؤاؿ الرابع كالذم كاف

أساتذة هف أصؿ  36حيث  5هنيـ خبرتيـ تفكؽ  20سنة ك 3

كاآلتي :ىؿ يعتبر عقاب التمهيذ السبب الرئيس في اليدر

أساتذة خبرتيـ أقؿ هف  10سنكات كأستاذ كاحد خبرتو أبر هف

الهدرسي ،كتدني الهستكل؟ قد خصص لو الباحث اختياريف فقط

 30سنة ،أها فيها يتعمؽ باإلناث فقد احتؿ االختيار الثاني (ال)

االختيار األكؿ (نعـ) كاالختيار الثاني (ال) ،كقد حاز ىذا

الهرتبة األكلى بهعدؿ  15هف أصؿ  ،24تفكؽ خبرة  8هنيف

األخير عمى أعمى نسبة هف األساتذة الذككر بهعدؿ  27أستاذ

 20سنة ،ك 4أستاذات خبرتيف تفكؽ  30سنة ك 3أستاذات

هف أصؿ  36حيث  19أستاذ أكثر هف  20سنة هف الخبرة ك6

خبرتيف أقؿ هف  10سنكات ،أها االختيار األكؿ (نعـ) فقد

أساتذة هف الفئة التي خبرتيا تفكؽ  30سنة ،كأستاذيف خبرتيها

اختارتو  9أستاذات هف أصؿ  24هكزعات كالتالي 7 :أستاذات

أقؿ هف  10سنكات ،أها االختيار األكؿ (نعـ) فقد اختاره 9

هف الفئة التي خبرتيا أقؿ هف  10سنكات ،كأستاذتيف خبرتيف
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أكبر هف  20سنة في حيف الفئة التي خبرتيا تفكؽ  30سنة لـ

الهغرب .كيالحظ أيضا هف خالؿ هعطيات الجدكؿ  8أف هرتكز

تختر أم أستاذة هف ىف ىذا االختيار .كبناء عمى ىذه

الخبرة حاضر بقكة ككاف لو تأثير كبير في اختيار األجكبة

الهعطيات يتضح أف االختيار الثاني (ال) احتؿ الهرتبة األكلى

الهناسبة لمسؤاؿ ،حيث الفئة التي ذىبت لالختيار الثاني (ال)

بهعدؿ  42أستاذ كأستاذة هف أصؿ  60أم بنسبة  %70بينها

ىي الفئة التي خبرتيا تفكؽ  20ك 30سنة ،كقد بمغت  37أستاذ

االختيار االكؿ (نعـ) احتؿ الهرتبة الثانية بهعدؿ  18هف أصؿ

كأستاذة هف أصؿ  60أم بنسبة  %62أها الفئة التي ذىبت

 60أم بنسبة  .%30كىذه النتائج تدؿ عمى أف هعظـ األساتذة

لالختيار األكؿ (نعـ) كانت الفئة التي خبرتيا تقؿ عف 10

ال يعتبركف العقاب كالتعنيؼ سببا رئيسيا في اليدر الهدرسي

سنكات ،بهعدؿ  10هف أصؿ  60أم بنسبة %17

كانقطاع التالهيذ عف الدراسة ،كتقيقر هستكل التعميـ كالتربية في
جدول 7

التك اررات والنسب المئوية حول سؤال العينة :ىل سبق لك (ي) أن تعرضت (ي) لمعنف في الحياة العممية؟
توزيع العينة حسب الجنس
والخبرة
الذكور

الخبرة بالسنكات

نعم
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التكرار
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المجموع
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اإلناث
الخبرة بالسنكات

النسبة المئوية

يتضح هف خالؿ الجدكؿ  7أف السؤاؿ الخاهس كالذم

خبرتيف تقؿ عف  10سنكات ك 4أستاذات خبرتيف تفكؽ 20

كاف كاآلتي :ىؿ سبؽ لؾ (م) أف تعرضت (م) لمعنؼ في

سنة ،كأستاذة كاحدة خبرتيا فكؽ  30سنة ،في حيف اختارت 10

حياتؾ العهمية؟ قد احتؿ فيو االختيار الثاني (ال) الهرتبة األكلى

أستاذات االختيار األكؿ (نعـ) هف أصؿ  24أم بنسبة %42

بالنسبة لمذككر بهعدؿ  25هف أصؿ  36أم بنسبة  %69كاف

كانت  6أستاذات هنيف خبرتيف تفكؽ  20سنة ك 3أستاذات

 16أستاذا هنيـ ههف خبرتيـ تفكؽ  20سنة ك 5أساتذة ههف

ههف خبرتيف تفكؽ  30سنة كأستاذة كاحدة خبرتيا أقؿ هف 10

خبرتيـ تقؿ عف  10سنكات ،ك 4أساتذة ههف خبرتيـ تفكؽ 30

سنكات .يتضح هف خالؿ ىذه النتائج أنو فقط  20أستاذ كأستاذة

سنة ،بينها اختار  10أساتذة االختيار األكؿ (نعـ) هف أصؿ

هف أصؿ  60أم بنسبة  17%ههف تعرضكا لمعنؼ في حياتيـ

 36أم بنسبة  8 %28هنيـ خبرتيـ تفكؽ  20سنة كأستاذيف

العهمية ،الشيء الذم ال يترؾ هجاال لربط عهمية تعنيؼ التالهيذ

ههف خبرتيـ تفكؽ  30سنة في حيف لـ يسجؿ أم أستاذ هف

كعقابيـ بها يعرؼ في عمـ النفس بهركبات النقص الذم يككف

الفئة التي خبرتيا تقؿ عف  10سنكات .كفيها يتعمؽ باإلناث فقد

عمى شكؿ عقد ،أم أف دافع االنتقاـ كتفريغ شحنات ىذا النقص

ذىبت لالختيار الثاني (ال) الذم احتؿ الهرتبة األكلى  14أستاذة

ىك الذم يدفع األساتذة لتعنيؼ التالهيذ كعقابيـ ،كىك الشيء

هف أصؿ  24أم بنسبة  %58هكزعات كالتالي  9أستاذات

الذم نفتو النتائج ىنا.
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جدول 8
التك اررات والنسب المئوية حول سؤال العينة :من ىم التلميذ األكثر تعنيفاً؟
المجموع

النسبة المئوية

توزيع العينة حسب الجنس
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الذكور
الخبرة بالسنكات

اإلناث
الخبرة بالسنكات

يتضح هف خالؿ هعطيات الجدكؿ  8أف التالهيذ األكثر

أم بنسبة  %92إلى االختيار الثاني (غير الهتفكقيف) كانت 10

تعنيفا ىـ غير الهتفكقيف ،حيث قاؿ بذلؾ  30أستاذ هف أصؿ

أستاذات هنيف خبرتيف أقؿ هف  10سنكات ك  9أستاذات هنيف

 36أم بنسبة  %83هكزعيف بيف الفئات العهرية الثالثة حسب

خبرتيف تفكؽ  20سنة ،ك 3أستاذات خبرتيف أكثر هف 30

الخبرة كالتالي 20 :أستاذ هف الفئة التي خبرتيا تفكؽ  20سنة

سنة ،في حيف ذىبت أستاذتيف هف أصؿ  24أم بنسبة %8

ك 5أساتذة هف الفئة التي تفكؽ خبرتيا  30سنة ك 5الباقيف

لالختيار األكؿ (الهتفكقكف) .كقد فسَّر األساتذة الذيف ذىبكا إلى

ينتهكف لمفئة التي خبرتيا أقؿ هف  10سنكات ،في حيف 6

أف التالهيذ الهتفكقكف يهكف أف يككنكا أكثر تعنيفا اختيارىـ ىذا

أساتذة هف أصؿ  36أم بنسبة  %17ذىبكا إلى االختيار األكؿ

بأف بعض الهتفكقيف يدفعيـ تفكقيـ لإلحساس بالغركر الزائد،

(الهتفكقكف) كقد كاف ىؤالء األساتذة هف ذكك الخبرة الطكيمة في

هها يدفعيـ لمشغب ،كاحتقار بعض زهالئيـ كالقياـ بالعديد هف

التدريس حيث  4هنيـ خبرتيـ تفكؽ  20سنة كأستاذيف خبرتيها

السمككات غير الالئقة كقد سبؽ أف درست عندىـ هثؿ ىذه

تفكؽ  30سنة.

النهاذج هف التالهيذ.

أها بالنسبة لإلناث فقد ذىبت  22أستاذة هف أصؿ 24
جدول 9
التك اررات والنسب المئوية حول سؤال العينة :ىل سبق أن حضرت(ي) مجمسا تأديبيا داخل المؤسسة لدراسة حالة تمميذ خاصة؟
توزيع العينة حسب الجنس
والخبرة
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النسبة المئوية
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يتضح هف الجدكؿ  9أف السؤاؿ السابع :ىؿ سبؽ أف

 23أستاذة إلى االختيار الثاني (ال) هف أصؿ  24أم بنسبة

حضرت(م) هجمسا تأديبيا داخؿ الهؤسسة لدراسة حالة تمهيذ

 ،%96حيث  10أستاذات هنيف خبرتيف أقؿ هف  10سنكات

خاصة؟

ك 10أستاذات ههف خبرتيف تفكؽ  20سنة ،ك 3أستاذات خبر

احتؿ فيو االختيار الثاني (ال) الهرتبة األكلى بهعدؿ 32

تيف تفكؽ  30سنة ،أها االختيار األكؿ (نعـ) فقد اخترتو أستاذة

أستاذ هف أصؿ  36أم بنسبة  ،%89كقد كاف  22أستاذ هنيـ

كاحدة هف أصؿ  24أم بنسبة  %4كقد كانت ههف خبرتيف

ههف خبرتيـ تفكؽ  20سنة ك 5أساتذة خبرتيـ تفكؽ  30سنة،

تفكؽ  30سنة .يستنتج هف ىذه الهعطيات أف نسبة األساتذة

ك 5أساتذة خبرتيـ أقؿ هف  10سنكات ،أها االختيار األكؿ

إناثا كذكك ار ههف حضركا الهجالس التأديبية كانت ضعيفة جدا

(نعـ) فقد اختاره  4أساتذة هف أصؿ  36أم بنسبة ،%11

حيث بمغ عددىـ  5هف أصؿ  60أم بنسبة  ،%8كيفسر ىذا

أستاذيف هنيـ خبرتيها تفكؽ  20سنة كاالثناف اآلخراف خبرتيها

حسب الفئة التي ترل في العقاب كسيمة بناء ،كأداة فعالة لتربية

تفكؽ  30سنة ،بينها الفئة التي خبرتيا تقؿ عف  10سنكات لـ

التالهيذ أنو حينها يككف األستاذ يعاقب التالهيذ يثنييـ ذلؾ عف

يذىب أم هنيـ ليذا االختيار .كفيها يخص اإلناث فقد ذىبت

ارتكاب أم سمكؾ يستحقكف عميو الهثكؿ في هجمس تأديبي.

جدول 11

التك اررات والنسب المئوية حول سؤال العينة :ىل تتفق(ين) مع الوزارة في منعيا عقاب التلميذ واتخاذىا إجراءات قانونية ضد األستاذ؟
توزيع العينة حسب الجنس
والخبرة
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الخبرة بالسنكات

النسبة المئوية

يتضح هف خالؿ هعطيات الجدكؿ  10أف السؤاؿ الثاهف

الهكقؼ بيف االختياريف ،حيث ذىبت  12أستاذة لالختيار األكؿ

كالذم جاء كاآلتي :ىؿ تتفؽ(يف) هع الك ازرة في هنعيا عقاب

هف أصؿ  24أم بنسبة  %50تنتهي  7أستاذات هنيف لمفئة

التالهيذ كاتخاذىا اجراءات قانكنية ضد األستاذ؟ قد احتؿ فيو

التي خبرتيا أقؿ هف  10سنكات ،ك 4أستاذات هنيف خبرتيف

االختيار الثاني (ال) الرتبة األكلى بهعدؿ  30أستاذ هف أصؿ

تفكؽ  20سنة ،كأستاذة كاحدة خبرتيا تفكؽ  30سنة ،في حيف

 36أم بنسبة  %83هكزعيف كالتالي 20 :أستاذ ههف خبرتيـ

ذىبت  12الثانية هف األستاذات لالختيار الثاني هف أصؿ 24

تفكؽ  20سنة ،ك 6أساتذة خبرتيـ تفكؽ  30سنة في حيف 4

أم بنسبة  %50تنتهي  6أستاذات هنيف لمفئة التي خبرتيا

هنيـ هف الفئة التي خبرتيا أقؿ هف  10سنكات ،أها االختيار

تفكؽ  20سنة ك 3أستاذات خبرتيف تفكؽ  30سنة ،بينها 3

األكؿ (نعـ) فقد اختاره  6أساتذة هف أصؿ  36أم بنسبة

أستاذات الهتبقيات خبرتيف أقؿ هف  10سنكات .كيتضح هف

 ،%17كاف  4أساتذة هنيـ ههف خبرتيـ تفكؽ  20سنة كأستاذ

ىذه الهعطيات أف نسبة األساتذة الذيف أيدكا قرار الك ازرة كاطهئنكا

كاحد ههف خبرتيـ تفكؽ  30سنة ،كأستاذ كاحد خبرتو أقؿ هف

إليو قد بمغت  18هف أصؿ  60أم بنسبة  %30في حيف بمغت

 10سنكات ،أها فيها يتعمؽ باإلناث فقد كاف التساكم سيد

نسبة األساتذة الذيف لـ يتفقكا هع القرار  %70أم  42أستاذ هف
424

أصؿ  ،60كقد فسر بعض األساتذة  -ههف لـ يتفقكا هع القرار

ضياع لييبة األستاذ كتشجيع التالهيذ عمى هزيد هف السمككات

 -ىذا بأف هثؿ ىذه الق اررات فييا إجحاؼ في حؽ األستاذ

الالتربكية كالشغب ،كالعنؼ تجاه الزهالء كتجاه األستاذ كتخريب

كانكار لدكره التربكم إذ ال يعقؿ أف يتابع أستاذ قانكنيا هف أجؿ

الهدرسة كاتالؼ التجييزات.

هحاكلتو تأديب تمهيذ هشاغب كتربيتو ،كها أضافكا أف في ىذا
جدول 11

التك اررات والنسب المئوية حول سؤال العينة :كيف تعامل(ين) التمميذ المخفق في األجوبة؟
توزيع العينة حسب الجنس
والخبرة

نعم
التكرار

ال
التكرار

%

المجموع
%

الذكور
الخبرة بالسنكات

اإلناث

الخبرة بالسنكات

النسبة المئوية

36

60%

<10

0

0%

5

8%

5

8%

>20

10

17%

14

23%

24

40%

>30

3

5%

4

7%

7

12%

24

40%

<10

0

0%

10

17%

10

17%

>20

3

5%

7

12%

10

17%

>30

1

2%

3

5%

4

60%

يتضح هف خالؿ هعطيات الجدكؿ  11أف السؤاؿ

أستاذات خبرتيف تفكؽ  30سنة ،في حيف ذىبت  4أستاذات

التاسع :كيؼ تعاهؿ(يف) التمهيذ الهخفؽ في األجكبة؟ كانت فيو

لالختيار األكؿ (المجكء لمعقاب الجسدم) هف أصؿ  24أم

الهرتبة األكلى هف حيث عدد األساتذة الذككر لالختيار الثاني

بنسبة  ،%17حيث تنتهي  3أستاذات لمفئة التي خبرتيا تفكؽ

(إعادة الشرح) بهعدؿ  23هف أصؿ  36أم بنسبة  %64كانكا

 20سنة كأستاذة كاحدة خبرتيا تفكؽ  30سنة.

كالتالي  14أستاذ خبرتيـ تفكؽ  20سنة ك 5أساتذة خبرتيـ أقؿ

كيتضح هف ىذه الهعطيات أف هعظـ األساتذة هف هختمؼ

هف  10سنكات ،ك 4أساتذة خبرتيـ تفكؽ  30سنة ،في حيف

فئات الخبرة ،يعيدكف الشرح في حالة اخفاؽ التمهيذ في األجكبة

ذىب  13أستاذ هف أصؿ  36إلى االختيار األكؿ (المجكء

حيث بمغ عددىـ  43هف أصؿ  60أم بنسبة  %72في حيف

لمعقاب الجسدم) أم بنسبة  ،%36ينتهي  10أساتذة هنيـ إلى

لـ تتجاكز نسبة الذيف يمجؤكف لمعقاب الجسدم  %28بهعدؿ

الفئة التي خبرتيا تفكؽ  20سنة ك 3أساتذة هنيـ خبرتيـ تفكؽ

 17هف أصؿ  .60كىذا يدؿ حسب بعض األساتذة عمى أف

 30سنة .كفي ها يتعمؽ باإلناث يالحظ نفس الشيء حيث

العقاب ال يتـ المجكء إليو إال في حاالت خاصة كبعد استنفاذ

عادت الهرتبة األكلى لالختيار الثاني (إعادة الشرح) بهعدؿ 20

األساتذة جؿ األساليب كالتقنيات التربكية كالبيداغكجية كيتـ

أستاذة هف أصؿ  ،24أم بنسبة  %83هكزعة حسب سنكات

المجكء إليو فقط ألغراض تربكية كلتخكيؼ التمهيذ هف أجؿ حثو

الخبرة كها يمي  10أستاذات خبرتيف أقؿ هف  10سنكات ك7

عمى الهراجعة الجيدة كالتركيز أثناء تكاجده بالفصؿ عمى

أستاذات هنيف ينتهيف لمفئة التي خبرتيا تفكؽ  20سنة ،ك3

دركسو.

جدول 12

التك اررات والنسب المئوية حول سؤال العينة :كيف ينعكس العقاب عمى تكوين شخصية التمميذ؟
توزيع العينة حسب الجنس
والخبرة
الذكور

الخبرة بالسنكات

نعم
التكرار

<10

1

ال
التكرار

%

4

2%
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المجموع

النسبة المئوية

%
7%

36

60%

5

8%

5

اإلناث

الخبرة بالسنكات

5

2016

>20

19

32%

5

8%

24

40%

>30

6

10%

1

2%

7

12%

24

40%

<10

1

2%

9

15%

10

17%

>20

2

3%

8

13%

10

17%

>30

4

7%

0

0%

4

60%

يتضح هف خالؿ هعطيات الجدكؿ  12أف السؤاؿ
العاشر :كيؼ ينعكس العقاب عمى تككيف شخصية التمهيذ؟

التالهيذ أكثر هف اإلناث ،حيث ٌبينت الهعطيات أف  %24هف

الذككر هف أصؿ  60يؤيدكف العنؼ في هقابؿ  %12هف

خصص لو الباحث اختياريف ،عادت فيو الهرتبة األكلى
كالذم ٌ

اإلناث ،كها اتضح كذلؾ أف األساتذة أصحاب الخبرة الطكيمة

في الشؽ الهتعمؽ بالذككر لالختيار األكؿ (بطريقة إيجابية)

األكثر هف  20فها فكؽ ىـ هف يؤيدكف العنؼ ،حيث بمغت

بهعدؿ  26أستاذ هف أصؿ  36أم بنسبة  ،%72كاف 19

نسبتيـ %30هف الهجهكع العاـ  60هقابؿ  %5هف أصؿ 60

هنيـ ههف خبرتيـ تفكؽ  20سنة ك 6أساتذة خبرتيـ تفكؽ 30

ههف خبرتيـ أقؿ هف  10سنكات.

سنة كأستاذ كاحد ههف خبرتيـ أقؿ هف  10سنكات ،أها االختيار

كبناء عمى تحميؿ نتائج االستبياف ،كاعتهادان عمى آراء

الثاني (بطريقة سمبية) فقد اختاره  10أساتذة هف أصؿ  36أم

كهالحظات بعض األساتذة في الهساحة الهخصصة لذلؾ في

بنسبة  ،%28هكزعيف حسب الخبرة كاآلتي  5هنيـ خبرتيـ

االستهارة قسَّـ الباحث أساتذة العينة إلى فريقيف فريؽ يؤيد العنؼ

تفكؽ  20سنة ك 4أساتذة خبرتيـ أقؿ هف  10سنكات ،كأستاذ

كيعتبره إيجابيا كضركريا لتربية األجياؿ كتحسيف هستكل

كاحد هف الفئة التي خبرتيا تفكؽ  30سنة ،أها فيها يخص

التحصيؿ العمهي ،كعميو فيـ ينظركف إلى العنؼ عمى أنو كسيمة

اإلناث فقد عادت الهرتبة األكلى لالختيار الثاني (بطريقة سمبية)

بناء كت ربية ،كفريؽ آخر يهقت العنؼ الهدرسي كيعتبره عائقا في

بهعدؿ  17أستاذة هف أصؿ  24أم بنسبة  ،%71تنتهي 9

تقدـ الهنظكهة التربكية بؿ الهجتهع ككؿ كينظر إليو ككسيمة

أستاذات هنيف إلى الفئة التي خبرتيا أقؿ هف  10سنكات ،ك8

ىدـ.
كلتسميط الضكء عمى ىذه الظاىرة كتحميميا أكثر ،ارتأل الباحث

أستاذات لمفئة التي خبرتيا تفكؽ  20سنة ،في حيف لـ تختر أم
أستاذة هف الفئة التي خبرتيا تفكؽ  30سنة ىذا االختيار ،أها

سرد آراء ككجيات نظر كال الفريقيف.

االختيار األكؿ (بطريقة إيجابية) فقد اخترتو  7أستاذات هف

 -الفريؽ األكؿ الذم يكافؽ أصحابو العنؼ

أصؿ  24أم بنسبة  ،%29تنتهي  4هنيف خبرتيف تفكؽ 30

إف كؿ التشريعات كالنصكص كالهذكرات تيجهع عمى حرهة

سنة كأستاذتيف خبرتيها تفكؽ  20سنة ،كأستاذة كاحدة خبرتيا

ضرب التمهيذ ،كأف كؿ هف يهارسو يجد نفسو عرضة لشتى

أقؿ هف  10سنكات .كيتضح هف خالؿ ىذه الهعطيات أف نسبة

أنكاع التيـ كالنعكت ،هف قبيؿ ضعؼ الشخصية كتفريغ

كبيرة هف األساتذة الذيف خبرتيـ تتجاكز  20ك  30سنة يركف

الهكبكت ،كالتعكيض عف النقص كحب التسمط ...كها إلى ذلؾ

أف لمعقاب انعكاس كأثر إيجابي في تككيف شخصية التمهيذ ،كقد

هها يكاؿ لرجؿ التعميـ ذاؾ .أضؼ الى ذلؾ إف كاف الهعاقب

بمغ عدد ىؤالء األساتذة  31هف أصؿ  60أم أكثر هف النصؼ

ىك تمهيذ العالـ القركم كالذم تكالبت كؿ الظركؼ عمى ضربو

بنسبة .%52

(بعد الهدرسة ،الفقر ،الجكع ،البرد .)...كىك هف يصدؽ فيو قكؿ
الهثؿ الهغربي" :اليتيـ يبكي كربي ايزيدك".

كهف خالؿ الهقارنات الكاردة في الجداكؿ األربعة عشر

لكف ،كفي الهقابؿ فإف العصا حسب البعض قد أثبتت

السابقة الهرتكزة عمى عاهؿ الجنس كهرتكز الخبرة ،ىخميص

فعاليتيا كنجاعتيا هف خالؿ التجربة كعبر التاريخ .فإف ىؤالء

الباحث إلى أف الذككر هف األساتذة يهيمكف لتعنيؼ كعقاب
426

ينطمقكف هف طرح السؤاؿ اآلتي ىؿ الضرب يأتي بنتيجة؟ عمى

أكلياء التالهيذ حتى كلك كاف التمهيذ هتقاعسا كغير هكترث

أنفسيـ كها يطالبكف الجهيع ههف يعارضكف العنؼ أف يطرحكا

بالدراسة هها يدفعو لمكذب ،كاختالؽ هجهكعة هف الذرائع لمفرار

نفس السؤاؿ عمى ذكاتيـ كيحاكلكف اإلجابة بهكضكعية بعيدا عف

هف الهدرسة.

العاطفة كعف التقميد األعهى لمغرب الذم يعتبركنو قدكة في

كيضيؼ نفس الفريؽ أف الطَّاهة الكبرل ها بتنا نسهعو في

الحهية كالعنصرية
التحضر ،كالرقي كالتطكر ،كبعيدا كذلؾ عف
ٌ
ٌ

يتعرض لو الهدرس هف ضرب هف
قصاصات األخبارً ،ه َّها َّ

يانا ،كتيداس كراهتو بيف
تالهيذه ،بؿ القتؿ! كأصبح الهعمِّـ يه ن

الفكرية التي تدفع البعض لمدفاع عف كتاباتيـ كأفكارىـ ،حتى

الهتعمهيف!

كلك كانت هجانبة لمصكاب ،كال تنصت لصكت العقؿ .كحينيا

باىر في الهمتقيات
جاحا نا
في السابؽ كاف الهتعمـ ييحقِّؽ ىن ن

يؤكدكف أنيـ عمى يقيف أف الجكاب سيككف ال هحالة باإليجاب.
كلعؿ هف أىـ أسباب تدني الهستكل بالهغرب في السنكات

السبب َّ
أف الهدرس كاف ييابو الهتعمـ ،إذا رآه
الهحمية كالعالهية ،ك ي
في طريؽ اتَّخذ كجية أخرل؛ لئال يمتقي بو ،بؿ ينظر إليو عمى

الفرساف/الهعمهيف تخمكا عف سيكفيـ/عصييـ ...فرجؿ التعميـ في

أنو النهكذج كالهثاؿ في تعمـ العمـ ،إلى جانب ذلؾ كانت كؿ

نظر ىؤالء  -الهؤيديف لمعنؼ  -الغيكر عمى تالهذتو كالحريص

الهؤسسات التربكية تكجد بيا الكسائؿ الزجرية القاسية في حالة

عمى أف يجعميـ قادريف عمى ايجاد هكانة هحترهة في الهجتهع

عدـ الرضكخ كاالهتثاؿ لتعميهات الهدرس ،التي يسعى هف

يدخر جيدا  -كلك كاف بالعصا -ليهكنيـ هف ذلؾ.
ىك الذم ال ٌ

جاىدا لتربيتو كتعميهو ...كىا ىنا أكرد إشارة يستشيدكف
خالليا
ن

األخيرة حسب ىؤالء الهؤيديف لمعنؼ ىك أف عددا كبي انر هف

كها يركف أيضا أف كثي ار هف الدكؿ الهتقدهة التي يضرب بيا

قررت العكدة إلى استعهاؿ العصا في الهراحؿ
بيا ىي أف فرنسا َّ

الهثؿ قد صادقت برلهاناتيا عمى اهكانية استعهاؿ "شيء هف
الضرب" بهؤسساتيا التعميهية ،ألف األهكر بدأت تخرج عف

نظر الستفحاؿ االنحراؼ في هؤسساتيا التعميهية.
األكلى؛ نا

كيؤكدكف أنيـ بيذا االستشياد ال يريدكف أف يصنعكا هف

السيطرة فييا .بؿ كذىب بعض الهؤيدكف إلى أف الهعمـ في

الهدرسة التربكية ثكنة عسكرية ،تعتهد الطريقة العهكدية القاسية

الهعنؼ األكبر كذلؾ بعد أف تكالبت عميو
الهغرب ىك الهياف ك ٌ

الهبنية عمى األكاهر كالنكاىي ،كالَّ ،بؿ هدرسة االحتراـ كتبادؿ
ركيجا لثقافة العنؼ
الهنافع كالخبرات كالهعارؼ .كها ال يبتغكف تى ن

الظركؼ الهعيشية الهزرية الهتهثمة في راتب ىزيؿ ،كظركؼ
العهؿ كالسكف التي تفتقر في هعظـ األحياف إلى شركط الحياة

كالتدابير التأديبية القاسية ،كها يتـ في بعض الهراحؿ التعميهية

الكريهة ،حيث كنحف في سنة  2014ها يزاؿ الهعمـ يسكف في

األكلية ،فقد كقؼ القانكف ً
ض َّد ىذا اإلجراء ،كها جاء في القانكف

حدىا األدنى
الهداشر كالخرابات كال يتكفر عمى شركط الحياة في ٌ

الجنائي الفصؿ " :108كؿ هف جرح أك ضرب طفالن دكف الثانيةى

هف هاء شركب ،ككيرباء كصرؼ صحي ،فيذا إف د ٌؿ عمى

حرهانا
تعهد حرهانو هف التغذية أك العناية
عشرةى هف عهره ،أك َّ
ن

عهدا ضد ىذا الطفؿ أم نكع آخر هف
يضر بصحتو ،أك ارتكب ن

شيء ،فإنها يدؿ عمى عدـ عناية الهسؤكليف العناية الكافية
بالهكارد البشرية التربكية هف الناحية االجتهاعية كاإلدارية ،حيث

العنؼ كاإليذاء الخفيؼ يعاقب بالحبس هف سنة إلى ثالث

تبقى الهجيكدات الرسهية الهبذكلة في ىذا الهيداف غير كافية

سنكات.[28[ "...
لكنيـ يركف في الهقابؿ أنو ال يب َّد هف الجهع بيف الترىيب

أهاـ تراكـ الهشاكؿ كالصعكبات االجتهاعية كاإلدارية التي تعاني
هنيا أطر التربية كالتككيف (األجرة كنظاـ التعكيضات ،السكف
اإلدارم،

التنقؿ،

الحركة

كالتعيينات،

الظركؼ

التياكف في دركسو عمى
كالترغيب ،كتخكيؼ الهتعمـ هف عكاقب
ي
العنؼ في الهؤسسة
هستقبمو ،كهف عكاقب ههارسة أشكاؿ ي

الهينية

تدابير
التربكية ،سكاء بكاسطة التدابير اإلدارية البسيطة ،أك
ى

الداخمية ]27[ .)...ناىيؾ عف العنؼ الذم يتعرض لو هف
427

5

أخرل تىحد هف سمككاتو الشائنة كالهؤذية ،كال أ ىىد َّؿ عمى أىهية

5

2016

كهيى ىج القمكب
الهركزية كالفرعية ،التي تى ٍحتضف ىفم ىذات األكباد ي

ىذا اإلجراء في التقميؿ هف السمككات الهنحرفة ،هف عكدة فرنسا
 -بمد الديهقراطية!  -إلى سف استعهاؿ العصا بشكؿ يؤدم إلى

اصؿ هع الهتعمـ،
ن
كجكبا تربكيًّا  -أف تتكلى تكثيؼ براهج التك ي
كتحفزه عمى اإلقباؿ عمى الدرس هف خالؿ البراهج اإلعالهية،

أذية الهتعمـ.
عكدة الهياه إلى هجارييا دكف ٌ

كانفتاح الجهعيات كاألسر عمى الكسط التربكم في أيفيؽ إيجاد
جيؿ يتكؽ تكقنا إلى العمـ كالهعرفة كالتشييد كالبناء.

كقد ذىب الهؤيدكف لمعنؼ عمى أف خير العقاب ها كاف

قرره الهذاىب التربكية الحديثة ،كيتخذ
هف جنس العهؿ ،كها تي ِّ

كيرل الذيف يعتبركف العقاب كسيمة بناء ال ىدـ أنو هف

العقاب هف كجية نظرىـ أشكا هؿ عديدة؛ هنيا اليجر ،كالحرهاف،

بيف األسباب كالدكاعي الدافعة الستعهاؿ العقاب كآلية لمتربية

فالعقاب
كالتيديد ،كالكعيد ،كالزجر ،كاإلنذار ،كالتكبيخ ،كغيره؛
ي

كالتخميؽ الهدرسي :االستعداد لمغش في االهتحاف هع سبؽ
اإلصرار كالترصد ،كقمة االىتهاـ بالدراسة إباف اقتراب هكعد

الذم يجب إيقاعو عمى الطالب كارد ،كلكف هع يهراعاة التدرج

فيو ،فيبدأ بالتعريؼ دكف ذكر األسهاء ،فقد يصدر هف الطالب

الع َّدةى بكؿ آلياتو العجيبة
االهتحانات ،حيث ييعد الهتعمـ الهتياكف ي

بصيغة الجهع ،ككذلؾ ىناؾ التمهيح كالنصح عمى انفراد،

هصغرة جدا ككسائؿ أخرل غريبة
سيهتحف فييا ،كأكراؽ دركس
ٌ

و
يؼ ىك أسمكب هخاطبة
شيء يهخالؼ ،كذلؾ
لجيؿ هنو ،فالتعر ي

في التحضير هف ىاتؼ خمكم ههمكء عف آخره بالدركس التي

كالنصح عمى الهأل ،ككذلؾ الزجر عمى الهأل ،فهف النفكس هف

قد ال تى ٍخطر لنا عمى باؿ ،كعندها يضبطو األستاذ هتمبسا بتيهة

المبيب باإلشارة يفيـ،
تتأثر باإلشارة أك التمهيح ،ككها قيؿ :إف
ى

الغش يضطر ثانية إلى اعادة الكرة كالهحاكلة غير خائؼ كال
هستحي ،كاذا استعصى عميو األهر يمجأ إلى تىيديد األستاذ

كآخر ال ييجدم هعو إال الشدة ،كفضح األسمكب عمى الهأل ،كاف

يج ًد كؿ ذلؾ نمجأ إلى العقكبة؛ فالعقاب الهعنكم بالتيديد
لـ ٍ

َّ
الغش حؽ هف
بتحهيمو كاهؿ هسؤكلية الرسكب؛ بدعكل أف
حقكؽ التمهيذ ،هف شعارىـ الغريب "هف نقؿ انتقؿ ،كهف اعتهد

ع في الخطأ أك
كالكعيد يأتي بعد الهالينة ،كاذا كرر التمهيذ الكقك ى

استيعابا(
كفيها ك
عمى نفسو(أم :كاظب عمى دركسو هراجعة
ن
ن
جمس في كرسيو كبقي في قسهو"!

ىف يقصر في أداء الكاجب أك أخطأ في
التقصير
ن
هتعهدا  -كأ ٍ
حؽ الهعمـ ،أك في حؽ طالب آخر فينا يتكعَّده الهعمـ ،كاذا

ككذلؾ هف بيف األسباب الباعثة عمى المجكء لمعقاب في

عاكد لهثؿ ىذا الفعؿ سيعاقب [.[29
كها يرل أصحاب ىذا االتجاه أف االىتهاـ بالدركس

نظرىـ؛ إقداـ التالهيذ خاصة كىـ في سف هبكر عمى بعض

نادرا؛ فالظاىرة التي تيدهي القمب ها
اله ىغيَّب إال ن
يعتبر الطقس ي

السمككات القبيحة كذلؾ لغياب تتبع كرعاية أسرية أك كجكد

يعانيو أغمب األساتذة هف عدـ االىتهاـ كالالهباالة بهراجعة

هشاكؿ أسرية كالطالؽ أك تعاطي األب لمهخدرات كتعنيفو

الهتعمهيف لدركسيـ ،فالكتب الهدرسية تىظىؿ الحمقة الهفقكدة ،رغـ

لمزكجة كاألبناء ،باإلضافة إلى التفسخ األخالقي في الهجتهع

َّأنيا دعاهة ديداكتيكية كخيط رابط بيف الهدرس كالهتعمـ هف

الخارجي ،كالتي هنيا اإلقباؿ عمى الهخدرات كالعالقات الجنسية

جية ،كالهتعمهيف أنفسيـ هف جية ثانية ،كالبقية تأتي هع عدـ

الهحرهة كفي غياب الهراقبة الهستهرة ألهاكف الميك كالترفيو

تحضير ال يكتيب الهدرسية لمفصؿ الدراسي ،هف عدـ االستعداد

ككر
الهجاكرة لمهؤسسات التعميهية  -التي تشكؿ في الغالب نا
تناكًليا دكف رقيب
لتركيج الهخدرات  -يضطر التالهيذ إلى ي
يتباى ٍكف بيا ،كبعد ذلؾ ينتقمكف بيا إلى
أسرم فيدهنكنيا ،بؿ
ى
كثير ها
داخؿ الهؤسسة التربكية؛ ًه َّها ىيجعميـ يرتكبكف حهاقات نا

لمدرس أك الهشركع التربكم  -عمى ىح ِّد تعبير بيداغكجيا الكفايات

 كغياب القابمية لإلنصات كالتكاصؿ أصالن ،فيهارس أشكاالنهتنكعة هف الشغب ،بؿ يؤدم إلى جر عدد آخر هف الهتعمهيف

ىسهعنا عنيا؛ هثؿ ضرب األستاذ ،بؿ قتمو هف طرؼ هتعمهيو،

إلى يههارسة السمكؾ نفسو .لذا؛ كجب عمى الهؤسسات التربكية
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 -الفريؽ الثاني الذم يهقت أصحابو العنؼ

هصغرة هف
كتعنيؼ زهالئيـ ،ككثي انر ها نسهع عف قياـ عصبة
ٌ
التالهيذ باعتراض سبيؿ أحد زهالئيـ أك زهيالتيـ كاالعتداء

كىذا الفريؽ يرل أصحابو أف العنؼ في الهدرسة الهغربية

عميو إها بالضرب أك جنسيا بالتناكب كخاصة في األهاكف النائية

يهثؿ آلية لإلخضاع كعالقة تعسؼ تؤكد اختالؿ كضعنا

التي تبعد الهدرسة عف الهنازؿ هسافة طكيمة ،ككثي ار ها نشبت

التعميهي ،حيث أصبح العنؼ ظاىرة ههيزة لمكسط التعميهي

عراكات بيف التالهيذ أدت إلى جر األىؿ إلى خصكهات

كينعكس بشكؿ سمبي عمى الكظائؼ التربكية الهكككلة لمهؤسسة

كنزاعات تافية اضطركا هعيا إلى رفع دعاكم في الهحاكـ ككؿ

التعميهية ،كيأخذ تجميات عديدة هنيا ها ىك رهزم كها ىك

التسيب في نظر الهؤيديف لمعقاب يبقى سببو الكحيد غياب
ىذا
ٌ

جسدم كها ىك نفسي ،تنتجو أطراؼ كعكاهؿ عديدة فيعطؿ
الكثير هف الهعاني اإليجابية لمهدرسة ،كحيف يتضخـ كثيرا( ،كها

الردع كالعقاب داخؿ الفصؿ.

كيهكننا إجهاؿ الهرتكزات كالدالئؿ التي بنى عمييا أصحاب ىذا

في الكثير هف هؤسساتنا) يككف عالهة دالة عمى اختالؿ حقيقي

االتجاه هقاربتيـ الداعهة لمعقاب ككسيمة تربكية لمبناء ال اليدـ

لكضعنا التعميهي.
كقد كاف الهربكف سكاء آباء أك رجاؿ تربية ،يعتبركف

فيها يمي:
أ .إف التربية إعداد لمحياة كاف الحياة التي نعد الطفؿ ليا يهارس

العصا أساسية في التربية حيث يقكلكف أف «العصا خرجت هف

فييا الضرب ككسيمة هف كسائؿ التكجيو نحك االستقاهة.

الجنة» ك«الفقيو يذبح كالبك (أم األب) يسمخ» ]31[ ،ليذا

ب .إف اإلسالـ قد أباح ضرب األطفاؿ بشركط خاصة إذا

تترسخ كقائع عديدة عف ىذه الهرحمة لدل الكثيريف ،حيث يقكؿ

تقاعسكا عف أداء الصالة لقكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ

عبد الغني « :لقد قاسينا في هسارنا التعميهي خاصة في الهرحمة

عمٌهكىـ عمى سبع كاضربكىـ عمى عشر [.[30

االبتدائية ،كلـ أنس إلى حدكد اآلف أشياء عديدة هف قبيؿ جحيـ

ج .إف الضرب يهارس في جهيع بمداف العالـ كلـ تستطع

يكـ الشكؿ كاإلعراب كاستظيار الدركس السابقة ألف هعمهنا لـ

القكانيف أك التعميهات أف تستأصؿ شأفة فيك كسيمة سيمة لضبط

يكف يقكـ بيذا إال بعد أف يكمؼ أحد الزهالء في اليكـ السابؽ

التالهيذ تريح الهعمـ كتكفؿ لو تحقيؽ النظاـ بأيسر كأقصر

بإحضار حزهة هف القضباف يتـ تكسيرىا فكؽ أرجمنا كأيدينا

الطرؽ.

كرؤكسنا قبؿ أف نغادر هنيككيف بعد انتياء الحصة .إف ىذا

د .إف هعظـ الرجاؿ العظهاء قد تعرضكا في حياتيـ الهدرسية

األهر كاف كاف قد ساىـ في دفع البعض إلى الهثابرة كالجد ،فإنو

لمعقاب كلـ يؤثر ذلؾ في الحد هف طهكحاتيـ ،بؿ عمى العكس

قد عصؼ بأحالـ فئات عديدة أصبحت كارىة لمهدرسة كلكؿ ها

جعؿ هنيـ شخصيات بارزة.

يحيؿ عمييا.
ربها كاف الكثير هف الهدرسيف ينطمقكف هف خمفيات إيجابية

ق .إف طالب الهدارس التي ال يسهح فييا بالضرب يهيمكف إلى
التسيب كالى عدـ الجدية في تعاهميـ هع زهالئيـ كهعمهييـ.

كهف إيهاف حقيقي بالكاجب كالهسؤكلية ،إال أف ها كاف يعطؿ

ك .هف األهثاؿ العربية الهشيكرة العصا لهف عصا هف الجنة.

ىذه اإليجابيات ىك طرائؽ التنفيذ ،كعمى العهكـ ها كاف سائدا

ز .أف الهعمـ الذم ال يستخدـ العصا يتيـ بضعؼ الشخصية.

أكثر آنذاؾ ىك تعنيؼ الهدرس لمتمهيذ خاصة في الهراحؿ

ح .أف سكء استخداـ بعض الهعمهيف ألسمكب العقاب البدني ال

االبتدائية .كعمى الرغـ هف أف صكرة ىذا العنؼ قد تقمصت قميال

يعني أف نحكـ عميو بالفساد.

فقد أخذت تجميات أخرل ،حيث أصبحت أطراؼ عديدة هنتجة

ط .غياب الضرب كالعقاب يؤدم إلى التعاطي لمهخدرات كالى

لمعنؼ ،بها في ذلؾ التمهيذ كالهؤسسة التعميهية ،خاصة بعد أف

االنحراؼ ،كالتفسخ األخالقي.

فقدت الكثير هف بريقيا ،حيث أصبح كؿ العهر الذم يقضيو
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الهتعمـ فييا ال يفضي إال إلى البطالة كهراكهة األحزاف ،إف ىذا

التمهيذ أحيانا ىك السمكؾ السمبي الذم يمجأ إليو بعض األساتذة،

القكؿ ال يعني أف الهدرسة كانت ،أك ىي اآلف ،أك ستككف بعيدة

كالسخرية كالتحقير كاالستخفاؼ بالتمهيذ كبهجيكده كعدـ

عف بعض صكر العنؼ ،كذلؾ ببساطة ألف أم نشاط تربكم ىك

اإلنصاؼ كالعدؿ في التعاهؿ هع الجهيع" .فينا كهف خالؿ

هكضكعيا نكع هف العنؼ الرهزم حسب بيير بكرديك ،كذلؾ

تصريح األستاذ نستشؼ أف العنؼ الصادر هف التمهيذ كاف

بكصفو فرضا هف قبؿ جية هتعسفة لتعسؼ ثقافي هعيف [.[32

نتيجة حتهية كرد فعؿ عمى العنؼ الههارس عميو هف قبؿ
األستاذ ،فنحف أهاـ كضعية العنؼ يكلد العنؼ الهضاد.

كها ٌنبو أصحاب ىذا الفريؽ إلى ضركرة االىتهاـ

كتعتبر شيادات عديدة أف الهنحى الذم بدأ يأخذه ليس

بالجانب العهراني لمهدارس كعدـ إغفالو ،لها يمعبو هف دكر في
تخميؽ الحياة العاهة داخؿ الهدارس ،كأف أم إىهاؿ لو يساىـ

طبيعيا ،كلـ يفرز الكاقع النظرم كالعهمي كاإلدارم ها يعالجو،

في تفاقـ ظاىرة العنؼ الهدرسي ،كىك الشيء نفسو الذم أشار

ليذا تكثر الكقائع الصادهة التي يتناقميا اإلعالـ الهغربي،

لوDenner Anne

كحسب أحد الهعمهيف فإف" :العنؼ في الهدرسة نتيجة طبيعية

في كتابو " l'environnement de

] l'enfant " [34حيث يرل أف الجانب العهراني لمهدارس

لبؤس التعميـ في بمدنا كبؤس الكاقع كذلؾ ،كلكؿ ههارس دكافعو

يشكؿ أحد األسباب الهساعدة عمى تفشي العنؼ بداخميا ،إذ

الخاصة ،فالتمهيذ حيف يمجأ إلى العنؼ يككف أحيانا صيغة

الزلنا نبني هدارس شبيية بالسجكف ،تدفع بالتالهيذ إلى الثكراف،

لمتهرد عمى أكضاع فاسدة عديدة .فالكثير هف التالهيذ يعيشكف

فالهدارس تتككف عادة هف بنايات كميا هتشابية :ركاؽ بو أبكاب

إحباطات بسبب الكضع الهزرم لعائالتيـ كبسبب عدـ استطاعة

األقساـ ،ساحة رهادية هحركهة هف األعشاب الخضراء ،أسالؾ

الكثير هف الحاصميف عمى شكاىد جاهعية إيجاد عهؿ ،كيعرؼ

شائكة تحيط بالكؿ ..كىذا الهظير الحزيف هعركؼ جدا عندنا

التمهيذ هعاناتيـ ألف هنيـ أخكه أك أبناء عهكهتو أك جيراف لو.

خاصة عندها يتعمؽ األهر بالهدارس القديهة .فبعض الهدرسيف

إف ىذه النتيجة التي كصؿ إلييا اآلخركف تعطؿ لدل الكثير هف

يرتاحكف ليذا العالـ ،ألنو يسيؿ ليـ عهمية حراسة التالهيذ.

التالهيذ الحهاس لمجد كالعهؿ ،كتدعـ جنكحيـ إلى ههارسة

تضخـ العنؼ

الشغب الذم ال يقبؿ بو الهدرس أك اإلدارة ،كىكذا تقع احتكاكات

إف الهدرسة كهشركعيا التربكم حيف يتكرساف داخؿ هجتهع غير

بيف أطراؼ العهمية التربكية ،ينتيي الكثير هنيا إلى عنؼ

هؤسس عمى العدالة ،كتحكهو عالقات إنتاج غير عادلة البد أف

جسدم ضد التمهيذ أك األستاذ أك اإلدارم ،كأكثر هف ىذا

يكجييها هنطؽ إعادة إنتاج ليس التعسؼ الثقافي فقط بؿ

فضغط الكاقع ،كضغط تعسؼ العالقات التربكية يدفعاف بعض

التعسؼ االجتهاعي كذلؾ خدهة لمغالبيف ،كليذا بالضبط يربط

التالهيذ إلى تفجير عنفيـ أحيانا بشكؿ أكبر ضد الهؤسسة

الكثيركف بيف انسداد األفؽ كتضخـ البطالة كالبؤس األسرم

ككؿ ،كىذا حاؿ التالهيذ الذيف حاكلكا تفجير هؤسستيـ بطنجة

كاالجتهاعي كبيف تضخـ العنؼ في الهدرسة ،كالى ىذا الرأم

كها تحدث اإلعالـ عف ذلؾ" [.[1

يذىب هحتاج بناصر (أستاذ) حيث يقكؿ« :العنؼ الهدرسي لو

أكجو العنؼ الهدرسي

أسباب عديدة لكف هف أىهيا اليأس هف الهستقبؿ كانسداد األفؽ

ارتبطت الهدرسة عند الكثيريف بالعنؼ ،ليذا لـ يكف سيال

كاإلحساس باإلحباط باإلضافة إلى تأثير بؤس الكاقع عمى

بالنسبة إلى العديد هف األطفاؿ هغادرة حضف األىؿ ،حيث

الكسط العائمي ،حيث تكثر العكاهؿ التي تدفع التمهيذ إلى التعبير

السهاح بالشغب كالتحرؾ .فالذىاب هف أجؿ التعمـ يعني التفريط

عف سخطو كعدـ رضاه بطريقة فكضكية قد تأخذ هنحى عنيفا

في حهيهية األجكاء األكلى ،كىذا عنؼ أكؿ يأخذ طعـ اله اررة

في الكثير هف األحياف ،إال أف ها يزكي الحاجة إلى العنؼ لدل

هع بداية عهمية التركيض داخؿ القسـ ،التي تقكـ عمى أسس
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تبدأ باألهر كتقييد التحركات كالحديث ،كتنتيي بالعقاب البدني،

كقد يسعى إلى االنتقاـ لنفسو بسببيا الحقا سكاء في الهدرسة أك

هها يعني أف العنؼ في الهدرسة يأخذ أبعادا هتنكعة ،هنيا ها

داخؿ الهجتهع» .فالهدرس حيف يعاقب الهتعمـ عمى شيء ها ال

ىك نفسي كها ىك هعنكم كها ىك جسدم .كبالنسبة إلى حرسط

يسعى إلى البحث عف السبب الذم يجعؿ التمهيذ غير هنضبط

(أستاذ)" :العنؼ ال يهيز الهدرسة فقط بؿ إنو أحد الهككنات

أك هتأخر أك غير هيتـ ،بؿ ييهو فقط هحاكهة النتيجة ،كىذا ها

البنيكية لمهجتهعات خاصة في الكقت الحالي ،كعمى الرغـ هف

يعتبر هنطقا غير هكضكعي كغير عادؿ ،كالى ىذا تشير

أف العنؼ في الهدرسة ال يبرز كهرتكز كحيد في العالقات بيف

شيادات بعض التالهيذ .ففاطهة ،التي تدرس بالثانكم اآلف ،لـ

األطراؼ ،بؿ يحضر إلى جانبو هبدأ التحبيب كذلؾ الذم يعد

تنس ضرب هعمهيا ليا بشكؿ عنيؼ تسبب ليا في جرح في

كسيمة هعتهدة لدل أكثر هف طرؼ ،باإلضافة إلى الحكار

يدىا التي لـ تحتهؿ صالبة قضيب الزيتكف الذم تـ تكسيره فكؽ

كالتفاىـ ،فإف اإلكراه البدني يبقى ههارسة بارزة داخؿ الهؤسسات

جمدىا ،هها اضطرىا إلى زيارة الطبيب بعد انتياء حصة

التعميهية ،كىك عنؼ هتبادؿ بيف الفاعميف داخميا بها في ذلؾ

الضرب ،ككاف ذلؾ ألنيا كانت تتأخر خاصة أف أهيا كانت في

الهدرس كالهتعمـ كالهؤطر التربكم ،كتككف عكاقبو كخيهة في

صراع هع أبييا حيث تأخذىا خمسة هنو ،كىكذا كاف يحرص

الغالب .كبرأيي – يضيؼ حرسط  -العقاب البدني سمكؾ غير

األب عمى أال يسهح ليا بالذىاب باك ار حتى ال تأخذىا أهيا التي

هقبكؿ يبعد الهدرسة عف هقتضيات التربية كيقربيا هف عهمية

كانت تنتظرىا دكها هف أجؿ ذلؾ .كطريقة ضرب الهعمـ

التركيض .كيعرؼ الجهيع أف استعهاؿ العنؼ ىك صيغة تؤكد

لفاطهة ،بحسبيا ،كانت قاسية كبدكف رحهة ،كرغـ إخبارىا

عدـ القدرة عمى استعهاؿ الطرائؽ التربكية الهالئهة لتصحيح

لألستاذ بهشكميا هع أبكييا لـ يرحهيا يكها ،ليذا عشش في

سمكؾ الهتعمـ كتحهيسو عمى االنخراط اإليجابي في عهمية التعمـ

أعهاقيا كره الهدرسة كالدراسة لسنكات ،كالى اآلف كمها تذكرت

كاالبتعاد عف تجربة األلـ النفسي كالجسدم .كىذا ها يدفع إلى

ىذا األستاذ أزىرت في أعهاقيا كراىية الدراسة كالهدرسيف.
كدائها كفي ضكء عرضنا لسمسمة هف الشيادات لهجهكعة

طرح سؤاؿ إشكالي كبير ىك :أليست عقميتنا عقمية هتخمفة كها

هف التالهيذ الذيف يرضخكف تحت كقع األثر النفسي لمعقاب:

قبؿ حداثية باهتياز؟"
العنؼ ضد الهتعمـ يتضخـ أكثر في الهستكيات االبتدائية،

فأسهاء (تمهيذة) بدكرىا لـ تشؼ هف األثر النفسي لمعقاب الذم

كقد يككف لو األثر السمبي عمى كؿ حياة الهتعمـ الحقا ،كعمى

تمقتو في هراحؿ سابقة ،ككاف ىذا ،بحسبيا ألف أباىا كهجهكعة

الرغـ هف أنو ال ينتج عف رغبة خاصة في تعذيب اآلخر إال في

هف اآلباء تقدهكا بشكاية ضد هدرس كاف كثير الغياب إلى

اله ىرضية ،فإف الدافع إليو في الغالب ىك عدـ التشبع
الحاالت ى

الجيات الهعنية ،كألنو اعتبر ذلؾ إىانة لو كاف يعاقب أبناء
ىؤالء بالشتـ كالضرب ،كىك ها لـ تستسغو أسهاء ،ليذا تريد هف

بثقافة الحكار كالتعاقد كحقكؽ اإلنساف .كها يهكف حصره كهراحؿ

هنتجة لو في الهستكل االبتدائي حسب رشيدة – أستاذة  -ىك

يجيبيا عف سؤاؿ جكىرم تقكؿ فيو« :ىؿ هف الههكف أف يتغير

«عدـ االنضباط كالشغب ،كعدـ جمب التمهيذ ألدكاتو الهدرسية،

الكضع التعميهي في الهناطؽ الصغرل ،كيفيـ كؿ هدرس دكره

كغياب دكر األسرة ،كالجك الهتكتر بيف الهدرسيف أك بيف

الحقيقي في ىذا الهيداف الهقدس» ،كتطرح أسهاء ىذا السؤاؿ

الهدرسيف كاإلدارة كاكتظاظ األقساـ ،كتأثر الهربي بالضغط

ألنيا لـ تشؼ بعد هف آثار العقاب ككؿ استفزاز جديد ليا اآلف

النفسي كاالجتهاعي الذم قد يعيشو في البيت أك الهجتهع ،إال
أف كجبات العقاب الساخنة التي يأخذىا التمهيذ الصغير ،خاصة

ييحيي فييا كؿ هحنة األهس ،إال أف التحسر كطرح السؤاؿ ليس
ىك الصيغة الكحيدة لهداكاة جرح العنؼ بؿ ىناؾ أيضا الرغبة

حيف يككف هظمكها ،البد أف تنطبع في أعهاقو كآثار ال تنهحي،

في االنتقاـ أك تحقيقيا بالفعؿ ،كىذا ها تقكلو شيادة رشيد هفتاح
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(تمهيذ)« :عشت تجربة تعنيؼ قاسية ىذا الهكسـ لـ أعشيا

هزدكجة هع ىذه الفئة هف الهدرسيف بغض النظر عمى كظيفتيا

سابقا ،فبعد خالؼ بسيط هع أستاذ ىاجهني بالضربات السريعة

األساسية ،فالهسطرة كالبركار ،كالككس هع كؿ خطكرتيـ

الهتكالية كالدفع كالسب كالشتـ ،كاآلف كمها عدت إلى حصتو

أصبحكا أيضا أدكات لمضرب عمى األيدم كعمى رأس التمهيذ

أستحضر لحظة االعتداء عمي كتنتابني رغبة االنقضاض عميو

لتيذيبو أك لهنحو االنضباط الالزـ ،الشيء الذم دفع بعض

كفريسة كاذاللو كها أىانني أهاـ كؿ الزهالء ،لكنني أقر كأقكؿ

األكلياء إلى دؽ أبكاب الهدارس الخاصة إلنقاذ أبناءىـ هف ىذه

إف الخطأ ال يعالج بالخطأ ،كها ييـ برأيي ىك إحساف األستاذ

الظاىرة التي طالها طالبكا إيقافيا كالعائدة عمى السمكؾ النفسي

تدبير عالقتو هع التالهيذ ،خاصة أف لو هؤىالت تربكية كهعرفية

لمطفؿ ،خمقت ىذه التصرفات العنيفة هكبكتات لدل التمهيذ نتيجة

تسهح لو بذلؾ ،كتفيـ التمهيذ لمحظات تشنج األستاذ ،ألف الكؿ

شعكره بذنب ارتكبو كالتخكؼ هف كشؼ هعاناتو اليكهية ألنو

هف طبيعة إنسانية ،لكف كهيها كانت الهبررات يبقى العنؼ

تحت ضغط ذلؾ الهعمـ الذم سيهنحو عقكبة أبشع إف فشي سر

هرفكضا في التعاهالت التربكية داخؿ الهدرسة.

القسـ ،كأصبحت الهدرسة في عينو صكرة الرعب بدال هف بيتو
الثاني.

إنو هطمب كاضح يطرحو التمهيذ ،إال أف األستاذ بدكره كباقي
األطراؼ قد يككنكف عرضة لمعنؼ ،ليذا يبقى لتدخؿ كؿ

كقد صدر في ىذا الصدد تقرير جديد عف هعيد

األطراؼ الدكر البارز في تقميص هساحة العنؼ ،كالهنطمؽ لذلؾ

“برككينغز” الدكلي يرسـ صكرة قاتهة عف التعميـ االبتدائي

حسب رشيدة ىك :االقتراب هف التمهيذ ككسب ثقتو كهعاهمتو بكؿ

كاإلعدادم بالهغرب :كقد حهؿ التقرير عنكاف "الشباب العربي:

احتراـ ،كتشجيعو عمى الهبادرة كاالنخ ارط في أنشطة رياضية

فقداف أساسيات التعميـ لحياة هثهرة" ،كقد سمط التقرير الضكء

كثقافية كفنية ،كفتح قنكات دائهة لمتكاصؿ هع األسر كتأسيس

عمى جكدة كتكفر التعميـ في الهغرب ،كأشار التقرير إلى كجكد

العالقات التربكية عمى التعاقدات كالحقكؽ كالكاجبات ،لكف حتى

فجكات نقص في البيانات التعميهية في كؿ هف الهراحؿ

في تحقيؽ كؿ ىذا سيتضخـ العنؼ أكثر في الهؤسسة التعميهية،

االبتدائية كاإلعدادية ،هكضحان أف حالة الهغرب تشكؿ هصدر

كقد يأخذ بعدا أكثر دراهية إذا استهر االرتكاز عمى شعارات

قمؽ فيها يرتبط بالنتائج الهرتبطة بالتعميـ حيث يفشؿ بيف 30

شكمية فارغة هف الهضهكف في سياسة الدكلة الهغربية في التعميـ

ك 90في الهائة هف التالهيذ في الهرحمة االبتدائية في التعمٌـ،

كفي كؿ الهجتهع.

بينها أكثر هف  60في الهائة هف التالهيذ ال يتعمهكف في

كقد صرح هجهكعة هف التالهيذ عف هعانتيـ اليكهية هف

الهرحمة اإلعدادية في الهغرب .كها أشار التقرير إلى أف الهغرب

قبؿ بعض الهعمهيف الذيف يعاقبكنيـ بطرؽ شنيعة كاالعتداء

كاحد هف ثالثة بمداف في العالـ العربي التي تتكاجد فييا النسبة

المفظي ،حيث يمقبكنيـ بهختمؼ أسهاء الحيكانات هثؿ حهار(ة)

األعمى هف التالهذة كالذيف ال يتهتعكف بالتعميـ األساسي في

أك بغؿ(ة) أك كمب(ة) …كقد بمغ الحد ببعض الهعمهيف بالتهني

الهراحؿ االبتدائية ،كحدد التقرير ذلؾ بنسبة  74في الهائة

الشرير عمى األطفاؿ األبرياء هثؿ " اهلل يعطيؾ العهى" أك "اهلل

[.[35

يعطيؾ الشمؿ يا الهشمؿ" أم أتهنى أف تصاب بالشمؿ أييا

كىنا فيها يتعمؽ باستهرار ظاىرة العنؼ في الصؼ

الكسكؿ ...كالدعاء عمييـ بالشر كالبالء إف أخطأ الطفؿ في

االبتدائي بالهدارس الهغربية سكؼ نستشيد بهثاؿ حي هف

تهريف هعيف ،أك أخفؽ في اإلجابة عف سؤاؿ حتى.

الهكسـ الدراسي  2015 -2014هف هدينة هراكش بالهغرب،
حيث جاء في جريدة ىبة بريس اإللكتركنية الهقاؿ اآلتي :اعتداء

أها فيها يخص االعتداء البدني فيك الضرب الهبرح

عمى تمهيذيف يرسميها إلى هستشفى بهراكش.

بهختمؼ طرقو كبأدكات التعميـ التي أصبحت لدييا كظيفة
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ها انطمؽ الهكسـ الدراسي ليذه السنة ،حتى صار الجهيع

يتجرؤكف إلى االعتداء المفظي كالبدني عمى ىؤالء األبرياء

بدء بالتفييد كالتعييف القسرم ألطر
يتكمـ عف إكراىات الكاقع ،ن

لهعاقبتيـ أك لتعميهيـ السمكؾ الحسف كاالنضباط ،فيا ترل ىؿ
هر بيا؟
يتأدب التمهيذ بالسب كالشتـ أـ يعيد نفس الحمقة التي ٌ

التدريس تحت ذريعة سد الخصاص ،كتخريب بعض الكحدات

الهدرسية بالعالـ القركم أياـ العطمة الصيفية ،هشاكؿ تعكد

إف نظاـ التعميـ بالهغرب يعاني هف هشاكؿ كثيرة ،كذلؾ

الجهيع عمى سهاعيا هع كؿ بداية ،حتى صارت لديو نذير شؤـ

عمى جهيع الهستكيات حيث يالحظ كجكد ضعؼ في التجييزات

هع كؿ انتياء عطمة صيفية.

الهدرسية كخاصة بالكسط القركم .كسنضرب كهثاؿ ىنا جية

لكف غير الهقبكؿ كغير الهبرر ،كىك تهادم بعض

هراكش كىي الجية السابعة حسب الترتيب الترابي بالههمكة ،فهف

األساتذة ساهحيـ اهلل في االعتداء عمى أبرياء القسـ ،ليصؿ

الهالحظ كحسب اإلحصائيات ،نستنتج أف عدد الهؤسسات

األهر إلى هستعجالت الهستشفيات فذلؾ شيء آخر ،ففي ىذا

التعميهية ال يستكعب عدد التالهيذ الهتزايد .فمنأخذ عمى سبيؿ

الصدد أكدت هصادر صحفية ،أف الهكسـ الدراسي ليذه السنة

الهثاؿ عدد الهدارس االبتدائية الهستقمة بالكسط الحضرم الذم

بهراكش ،افتتح عمى كقع اعتداء هعمهتيف عمى تمهيذيف ،هها

يبمغ  212هؤسسة بيا  2906حجرة هستعهمة ،في حيف بمغ

استدعى إرساليها إلى الهستشفى لعالج الجركح كالندكب

عدد التالهيذ  ،150373هها يكضح لنا كجكد اكتظاظ .كىذه

الهكجكدة في أنحاء هتفرقة هف جسهييها .هظاىر كيذه تتطمب

الهؤسسات عمى اختالؼ الهستكيات تفتقر إلى األجيزة الحديثة

هف الجهيع تكثيؼ الجيكد لمحد هنيا ،إلعادة االعتبار لمهدرسة

إذ ها يزاؿ التدريس يتـ بيا بشكؿ تقميدم .كها أف التعميـ األكلي

العهكهية التي باتت تعيش انتكاسة حقيقية ]36[ .كقد عرؼ

في الجية ها زاؿ هحتك ار هف طرؼ الهؤسسات الحرة (البالغ

الهقاؿ هشاركة كتفاعؿ كبير هف طرؼ القراء الذيف انقسهكا إلى

عددىا .)3758

هف يهقت ىذا الفعؿ الشنيع كطالب بهتابعة األساتذة جنائيا،

عمى الرغـ هف أف الدكلة كضعت ضهف هخططاتيا بأنو سيعهـ

حهؿ الهسؤكلية لمتالهيذ كدافع عف األستاذ.
كبيف هف ٌ

كيصبح إجباريا بالنسبة لألطفاؿ الذيف ال تتجاكز أعهارىـ ست
سنكات إال أف ىذا الهخطط لـ ينفذ لحد اآلف.

كتتهة لسرد آراء الفريؽ األكؿ  -كبعيدان عف التعقيبات

الصادرة حكؿ الدراسة -فقد رأل أصحاب ىذا االتجاه الرافض

كهف خالؿ إحصائيات رسهية [ ]37يتبيف بأف تكزيع

لتعنيؼ التالهيذ أف الجداؿ قد تعدل حدكده بخصكص ظاىرة

الهدارس العهكهية غير هنتظـ كغير هتكافئ حسب العهاالت

العنؼ التي تييهف عمى الهدارس الهغربية كخاصة االبتدائية،

كاألقاليـ كحسب الكسطيف القركم كالحضرم بالجية ( ،)7إذ نجد

حيث تستقر براءة األطفاؿ كىي في هراحميا األكلى هف الهعرفة

بأف نيابة هراكش تتكفر عمى  220هدرسة هستقمة ،في حيف

كاكتسابيا لمهيارات ،غير أف البيداغكجية الحاضرة حسب نفس

تتكفر نيابة الحكز عمى  171هدرسة هستقمة .كها تتبايف األعداد

الفريؽ تدعـ عمى التحطيـ الفكرم كالهعنكم لألبرياء ،فكتهيـ

حسب األقاليـ ،إذ نجد بإقميـ الصكيرة  150هدرسة هستقمة كفي

لالعتداءات المفظية كالبدنية التي يعانكف هنيا يكهيا ىك نتيجة

شيشاكة  160كبقمعة السراغنة  .120أها بالكسط القركم فتتراكح

شعكر نفسي بذنب ها ،كيتساءؿ الهعارضكف لمعنؼ أنو إذا بدأ

أعداد الهدارس بيف  1إلى  10هدارس هستقمة .كيصؿ عدد

الهعمهكف باالعتداء عمى األجياؿ الصاعدة ،فها الهستقبؿ الفكرم

التالهيذ بالسمؾ األكؿ أساسي عهكهي الى  386156تمهيذان.

لمهغرب؟ كاذا كاف أكلياء التالهيذ يتفادكف طرؽ الضرب كالشتـ

كيبمغ عدد اإلناث هنيـ  196751تمهيذة (إحصائيات .)2013

هع أكالدىـ بيدؼ عدـ تنشئتيـ عمى هعراج العنؼ كالكالـ الغير

فبناء عمى األرقاـ الهقدهة يتبيف لنا بأف عدد التالهيذ الهدرسيف

هؤدب ،لكف بعض هعمهي ىذه الهدارس االبتدائية لمتربية كالتعميـ

بالسمؾ االبتدائي جد هيـ .لكف عمينا أف نأخذ بعيف االعتبار
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نسبة التالهيذ الهنقطعيف عف الدراسة خالؿ هشكارىـ الدراسي في

أهزهيز الهركز ،حيث يبمغ عدد الهعمهيف في ىذه الهجهكعة 15

ىذه الهرحمة .حيث بمغ ىذا العدد في السنة السادسة ابتدائي

هعمها ،هنيـ ذكر كاحد ،أها عدد الرسهييف فيصؿ إلى  ،8في

لكحدىا  41930تمهيذا كتمهيذة ،كهف خالؿ ىذا العدد يتبيف لنا

حيف يصؿ عدد الهتدربيف إلى  4كالعرضييف إلى  .3كحسب

بأف عدد التالهيذ الهنقطعيف عف الدراسة كبير كهرتفع جدا .كهف

اإلحصائيات يصؿ عدد الهعمهيف الحاصميف عمى شيادات

ىنا يهكننا أف نطرح سؤاال كجييا يفرض نفسو :ها ىك سبب

البكالكريا إلى  ،14في حيف يكجد هعمـ كاحد حاصؿ عمى

انقطاع التالهيذ عف الدراسة خالؿ السمؾ األكؿ أساسي

اإلجازة .إف هجهكعة هدارس أزككر ليست إال نهكذجا بسيطا هف

(االبتدائي )؟ .كىنا نجد األسباب تتنكع كتختمؼ فالبعض ينقطع

جهاعات الجية التي تقؿ بيا ىيئة التدريس ،بالهقارنة هع عدد

بسبب ضعؼ اإلهكانيات الهادية ،كنحف نعمـ بأف أسعار الكتب

التالهيذ ،هها يجعميـ يمجؤكف إلى خمؽ أقساـ هشتركة .كنحف

الهدرسية هرتفعة .كهف تـ ال يستطيع التمهيذ استكهاؿ دراستو.

نعارض ىذه الطريقة في التدريس ،بحيث نجد أف التالهيذ ال

كالبعض يرجعيا إلى ضعؼ أك انعداـ كسائؿ النقؿ .كنجد بأف

يستفيدكف هف الدركس الهقدهة عمى ىذا الهنكاؿ .فيذا الهشكؿ

ىذا الهشكؿ قائـ باألساس في الكسط القركم الذم تبعد فيو

ليس حك ار عمى الكسط القركم فحسب بؿ في الكسط الحضرم

الهدارس عف الهسكف ،فتالهيذ البادية يعانكف هف ىذا الهشكؿ

كذلؾ ،فحسب إحصائيات الهكسـ الدراسي الحالي (-2015

كأغمبيـ انقطع ليذا السبب ،في حيف يتكقؼ هعظـ التالهيذ

 )2016نجد أف عدد األقساـ الهشتركة يبمغ  30قسـ بيذا

بالكسطيف بسبب الهعمهيف الذيف يسيئكف التعاهؿ هع تالهذتيـ

الكسط .أها الكسط القركم فترتفع فيو النسبة بشكؿ كبير إذ

كيمجئكف إلى أسمكب ىهجي إذا صح التعبير ،كىذا ىك هربط

تصؿ إلى  4039قسـ .كىذا دليؿ عمى قمة الهؤسسات التعميهية

الفرس كبيت القصيد بالنسبة إلينا في بحثنا ىذا حيث ىذا ىك

كالحجرات الدراسية [.[38

السبب الذم ييهنا ىنا دكف باقي األسباب األخرل ،كخاصة

يعاني قطاع التعميـ هف عدة هشاكؿ بكؿ هف الكسطيف

أسمكب التعميـ بالعصا حيث يرل التمهيذ في قاعة الدرس جحيها

الحضرم كالقركم تجعؿ نسبة التهدرس ضعيفة كهتفاكتة بيف

ال يطاؽ فيضجر .كهف شدة الخكؼ كالكره يفضؿ اليركب هف

الهناطؽ ،هها يؤدم إلى استفحاؿ ظاىرة األهية ،كال سيها

الهدرسة كاالنقطاع عكض الهتابعة .فقد آف األكاف لمهعمهيف أف

بالكسط القركم الذم تقؿ فيو الهؤسسات التعميهية العهكهية .أها

يعيدكا حساباتيـ في كيفية تعاهميـ هع هف يدرسكف كأف يحترهكا

الحرة فيي هنعدهة ،كحتى الهؤسسات العهكهية الهتكفرة نجدىا

الرسالة النبيمة التي ىـ هكمفيف بتبميغيا ،كها يجب أف يككف

بعيدة عف السكاف الذيف ال ينتظـ تكزيعيـ داخؿ الهجاؿ.

لهفتشي التعميـ دك ار في ىذا الهجاؿ بحيث يقكهكا بزيارات

باإلضافة إلى انعداـ كسائؿ النقؿ التي تقرب الهدرسة هف

فجائية ،كاذا ها ضبطكا أحد الهعمهيف يمجأ ليذا النكع هف التعاهؿ

الهسكف .كها نجد كذلؾ عكاهؿ اجتهاعية ترتبط باألساس بعقمية

يجب أف تتخذ في حقو إجراءات لتقميص ىذه الظاىرة ،التي

الفالح ،الذم يحبذ عدـ تعميـ أبنائو قصد هساعدتو في أعهالو.

تعرقؿ تطبيؽ برناهج تعهيـ التعميـ.

كها يعرؼ أىؿ البادية بإقصاء الفتيات هف التهدرس كجعؿ هجاؿ

تصؿ ىيئة التدريس بالسمؾ االبتدائي إلى  15698هعمـ

التعمـ كالتثقيؼ حك ار عمى الذككر حتى في الهراحؿ األكلى هف

كهعمهة حسب هجهكع الجية هنيـ  11304بالكسط الحضرم،

التعميـ .كالجدير بالذكر الهشاكؿ كالعيكب الهرتبطة أساسا

ك 4394بالكسط القركم .كنالحظ بأف نسبة الهعمهيف ترتفع

بالهناىج التربكية كالهقررات التعميهية كخاصة في قطاع التعميـ

بالحكاضر أكثر هف البكادم كلنأخذ عمى سبيؿ الهثاؿ "هجهكعة

العهكهي [.[39

هدارس أزككر" الكاقعة بالهناطؽ الجبمية عمى بعد  20كمـ هف
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كفيها يتعمؽ بهنع ضرب كتعنيؼ األساتذة لمتالهيذ في الهدرسة

كالـ الهعمـ بالعربية الهغربية كهعناه بالفصحى :تمؾ ليست

فقد أصدرت ك ازرة التربية الكطنية هذكرة تحهؿ رقـ 807/99

خهسة بؿ كيس فحـ ،أك سالليـ التاهي (اسـ شخصي هذكر)،

حكؿ هكضكع :ظاىرة العنؼ بالهؤسسات التعميهية ،كالصادرة

عكج ثـ يمتفت إلى التالهيذ كيسأليـ هستخفٌا
ال بؿ رسهتي سمؾ يه ى
الهعكج هاذا يريد؟ فينتظر اإلجابة ىفي يرد
بالفتاة ها باؿ ىذا السمؾ ي

بتاريخ  23سبتهبر .1999
كنظ ار لها يكتسيو هكضكع الهذكرة هف أىهية ،بالنظر
إلى التحكالت العاهة التي تعرفيا بالدنا كها تشكمو النظرة إلى

أحد التالهيذ يريد أف يتزكج فيجيبو الهعمـ يهنكىا كهشجعا فؿ

يرضى عميؾ اهلل ،كىك يسخر كالتالهيذ يضحككف كيصرخكف

الطفؿ ككيفية التعاهؿ هعو ،هف أىهية داخؿ الهجتهعات التي

كالخطير هف ىذا أنو قاـ بتصكير فيديك كنشره عمى اليكتيكب

تتطمع نحك الحداثة كالرقي الحضارم .إال أنو رغـ حظر ك ازرة

[ ]40هها خمٌؼ استياء كبير لدل الرأم العاـ الهغربي ،كلدل

التربية الكطنية ليذه الظاىرة هف خالؿ الهذكرة الك ازرية السالفة

جهعيات أكلياء التالهيذ ،كجهعيات الهجتهع الهدني حيث طمبكا

الذكر التي تهنع هنعا باتا استعهاؿ العنؼ ضد التمهيذ .العتباره

بهتابعتو ،كفصمو عف العهؿ.

ظاىرة غير حضارية ينبغي التخمص هنيا ،إال أف هختمؼ

 .5التوصيات

الهدارس الهغربية ها تزاؿ تشيد ظاىرة ضرب التالهيذ كتعنيفيـ،

بعض الحمكؿ الهقترحة لمحد هف ظاىرة تعنيؼ التالهيذ،

كلألسؼ الشديد ها تزاؿ هدارسنا تتبع األساليب التربكية التقميدية

ككذا النيكض بقطاع التعميـ ككؿ:

القديهة هع التالهيذ ،إال ها ندر ،كتعد ظاىرة ضرب التالهيذ

 -يجب االىتهاـ بقطاع التعميـ كالسعي إلى النيكض بو لهسايرة

كتكجيو اإلىانات ليـ في الهدرسة أك داخؿ الصؼ هف أكثر

التطكر العالهي .كيتـ ذلؾ باالىتهاـ بالكسط القركم عمى كجو

األساليب تخمفا كبعدا عف الحضارة كالتهدف ،كاألدىى هف ىذا

الخصكص بحيث يجب إنشاء هؤسسات تعميهية قريبة هف

أف بعض الهعمهيف كالهدرسيف يقسكف عمى الطمبة بالضرب

السكاف.

الهبرح ،كيعكد أصؿ ىذه الظاىرة في الهغرب إلى طرؽ الفقياء
ٌ

 االىتهاـ بالهعمهيف الذيف يعهمكف بالبكادم كذلؾ بتكفير السكفالالئؽ ليـ كتحقيؽ هطالبيـ كهحاكلة حؿ هشاكميـ هع أكلياء

القداهى الذيف كانكا يدرسكف األطفاؿ طمبة العمـ كحفظة القرآف

بالتعنيؼ كالتيديد كبشكؿ كحشي .فأغمبية هعمهي كأساتذة اليكـ

أهكر التالهيذ كهع التالهيذ أنفسيـ.

درسكا عند ىؤالء الفقياء ككرثكا هنيـ ىذه الطريقة في تعنيؼ

 -هراقبة رجاؿ التعميـ كخاصة بالسمؾ االبتدائي ،كتحذيرىـ هف

التالهيذ الصغار تحت ذريعة  -إرادة الخير لمهتعمـ كتحفيزه عمى

هزاكلة ضرب التالهيذ ألف ذلؾ ههنكع كفؽ القانكف.

العهؿ كالجد -كىذا أيضا سبب هف األسباب كاف كاف غير

 -تكثيؼ زيارات هفتشي التعميـ إلى الهؤسسات كهراقبة أعهاؿ

هباشر فى تردم كتأخر النظاـ التعميهي الهغربي كسببا فى

األساتذة ،ألف بعض األساتذة ال يحرصكف عمى تبميغ رسالتيـ.

تخكؼ التمهيذ الهغربي ككرىو لمدراسة كالتحصيؿ كها يساىـ

كبفعؿ سمككاتيـ الشاذة أصبحت ىذه الهينة في تدني كتراجع

بشكؿ كبير في عهمية اليدر الهدرسي الهبكر أم هنذ الهرحمة

هستهر.

االبتدائية.

 -هحاربة ظاىرة الدركس الخصكصية ،التي يقكـ بيا بعض

كال ننسى ىنا قصة الهعمـ الذم يستيزئ بالفتاة الصغيرة

رجاؿ التعميـ خارج أكقات عهميـ ،هها يؤدم بيـ إلى إىهاؿ

نادية حينها لـ تعرؼ كتابة رقـ  5فبقي يقكؿ ليا أف تنزؿ

كاجبيـ داخؿ الفصؿ .كالهتضرر الكحيد ىك التمهيذ الذم يعتهد

بالكتابة ثـ تطمع (كاش ىذيؾ خهسة كال خنشة دياؿ فخر ،كال

عمى نفسو كال يمجأ إلى ىذه الدركس.

دركج دياؿ التاهي حبيبي ،رسهتي سمؾ اعكج بغا يتزكج )...ىذا
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 -تخفيؼ ساعات العهؿ بالنسبة لألساتذة ،كهراعاة الجانب

الهسؤكلية الهمقاة عمى عاتقيـ .فيعبثكف بالهينة كيسخركف هف

الهتشنج نفسيان،
النفسي ككف األستاذ الهنيؾ جسديا كالهتعب ك ٌ

التالهيذ حينها يستبدلكف شرح الدركس كتفسيرىا كتبسيطيا
لمهتعمـ بأشياء أخرل تافية ،بحيث يجعمكف هف حجرة الدرس

هستعدا
يككف هزاجي التصرؼ إلى حد كبير حيث يصير
ٌ
لتعنيؼ أم تمهيذ عمى أتفو سمكؾ أك أبسط األخطاء.

فضاء لمهرح كالضحؾ كترديد النكت الالأخالقية ،الشيء الذم

 الدعكة إلى خمؽ هجاالت لمتثقيؼ كالتكعية كذلؾ بتخصيصحصة أسبكعيان عمى األقؿ لعقد لقاءات كندكات تدرس فييا بعض

يكسر الحاجز الذم هف الهفركض أف يككف بيف التمهيذ كأستاذه،
ٌ
فيغيب بذلؾ االحتراـ كالتقدير ،ليس لألستاذ فحسب بؿ لجهيع

قضايا الهجتهع ،كهف خالليا يبرز التالهيذ آراءىـ كأفكارىـ

الناس كبها فييـ الكالديف .كفي ىذه الحالة يشكؿ األستاذ أك

كيعبركف بكاهؿ الحرية.
ٌ

الهعمـ قدكة سيئة في تربية الهتعمهيف .إف خذالف الضهير الهيني

 -يجب األخذ بعيف االعتبار هكضكع االىتهاـ بهجاؿ اإلعالـ

عند بعض رجاؿ التربية كالتعميـ يجعميـ هيدهيف لمقيـ كالهبادئ

كادراج ىذه الهادة ضهف الهكاد .فاليكـ لـ تعد األهية ىي عدـ

كلمصكرة التي عمينا أف نحهميا لهعمهينا لها فييا هف تهجيد

القدرة عمى الكتابة كالقراءة ،بؿ األهية الحقيقية ىي عدـ الدراية

كتقدير كاحتراـ.

بقضايا ىذا الهجاؿ الرحب.

المراجع

 -خمؽ هجاالت اإلبداع الفني بغية صقؿ الهكاىب الفنية

أ .المراجع العربية

كتيذيب الذكؽ الفني كالجهالي لمتمهيذ.

[ ]1أكزم ،أحهد ( )2013الهراىؽ كالعالقات الهدرسية ،ط،2

ككخالصة ليذه الهقترحات لف نغفؿ نقطة هيهة كىي تكريـ

هنشكرات عمكـ التربية ،الدار البيضاء.

الدكلة لرجؿ التعميـ هاديان كهعنكيان ،فرجؿ التربية كالتعميـ يحتؿ

[ ]2اتباتك ،حهيد ( )2008العنؼ في الهدرسة الهغربية ،آلية

هكانة هتهيزة في الهجتهع باعتباره هر ٌبيان لألجياؿ ،كها يهثؿ

لإلخضاع كعالقة تعسؼ ،تؤكد اختالؿ كضعنا التعميهي،

القدكة في عقؿ ككجداف التمهيذ .إذ يتخذ هنو كؿ تمهيذ قدكة

جريدة الهساء ،عدد هارس.

لمهبادئ التي يعهؿ عمى بتيا في نفكسيـ ،كاألخالؽ التي

[ ]3كاهؿ ،فاطهة هحهد ( )2011العنؼ الهدرسي عند األطفاؿ

يغرسيا فييـ .فيك هككف األجياؿ كهربييا كهعمهيا كصاحب

كعالقتو بفقداف أحد الكالديف ،هجمة دراسات تربكية ،العدد

الرسالة النبيمة ،ىذه األشياء تجعؿ التالهيذ يقدسكنو كيحترهكنو

 ،14نيساف ص.183 .

كيقدركنو ،بؿ األكثر هف ىذا تجد الجهيع كهنذ الصغر يردد
بفخر كاعتزاز كبيريف.
قـ لمهعمـ كفو التبجيال

[ ]4أشيبكف ،عبد الهالؾ ( )2007العنؼ الهدرسي الهظاىر،

كاد الهعمـ أف يككف رسكال

العكاهؿ ،بعض كسائؿ العالج ،هجمة الهحيط التربكم .عدد

فتطكر الهجتهع كازدىاره عمهيان كتربكيان كأخالقيان رىيف بها يقدهو

أبريؿ.

رجؿ التعميـ لتالهيذه ،الذيف يعتبركف رجاؿ كنساء الغد كركيزة

[ ]5ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ( ،)2015دكرة الهيارات

الهجتهع .كتخمؼ ىذا األخير كتأخر أفراده يرجع باألساس إلى

الحياتية ،ك ازرة التربية كالتعميـ ،راـ اهلل ،فمسطيف.

فشؿ الهعمـ في تبميغ رسالتو عمى الكجو األكهؿ .لكننا نستغرب
عندها نجد الهربي نفسو بحاجة إلى تربية كنحف نعمـ أف فاقد

[ ]6كيتهر ،باربرا ،ترجهة يكسؼ ،ههدكح عهراف ()2007

الشيء ال يعطيو .فالعديد هف هزاكلي ىذه الهينة اإلنسانية

األنهاط الثقافية لمعنؼ ،سمسمة عالـ الهعرفة ،عدد آذار.

كاالجتهاعية النبيمة نجدىـ كلألسؼ الشديد يجيمكف لحد اآلف
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[ ]7صميبا ،جهيؿ ( )1982الهعجـ الفمسفي باأللفاظ العربية،

[ ]20بكبكرم ،هحهد ( )1999الهدرسة الهغربية ثقافة الصهت

دار الكتاب المبناني لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الشركة

كثقافة التخريب ،جريدة االتحاد االشتراكي ،عدد 06 ،33

العالهية لمكتاب.

أكتكبر.

[ ]21بكبكرم ،هحهد ( )1996تأهالت في نظاـ التعميـ

[ ]10ابف خمدكف ،عبد الرحهف ( )2004الهقدهة ،تحقيؽ عبد

بالهغرب ،ط ،1هطبعة فكيؾ ،الدار البيضاء.

اهلل ،هحهد الدركيش ،دار يعرب ،ط .1الهجمد .2

[ ]22عزت ،اسهاعيؿ سيد ( )1988سيككلكجية اإلرىاب كجرائـ

[ ]11جهيؿ ،أسهاء ( )2006العنؼ في تراث عمـ االجتهاع،

العنؼ ،هنشكرات ذات السالؿ ،الككيت.

هجمة النبأ ،العدد .84
[ ]12بكرديك ،بيير ( )1998الييهنة الذككرية ،ترجهة سمهاف

[ ]23ﺇبﺭﺍىين ،عبﺩﺍهلل ًعبﺩ ﺍلحهيﺩ ،هحهﺩ ،نبيؿ ()1994

ﺍلعﺩًﺍنية ًعالقتيا بهًضًﻉ ﺍلضبﻁ ًتقﺩيﺭ ﺍلﺫﺍﺕ ،هجمة

قعفراني ،الهنظهة العربية لمترجهة ،بيركت ،لبناف.

عمن ﺍلنفﺱ ،ﺍلعﺩﺩ  ،30ﺍلييئة ﺍلهصﺭية ﺍلعاهة لمﻜتاﺏ،

[ ]13هاركس ،كارؿ ترجهة كتحقيؽ حنا عبكد ( )1995بؤس

ﺍلقاىﺭﺓ.

الفمسفة ،دار دهشؽ لمطباعة كالصحافة كالنشر ،ط،1.

[ ]24بني جابر ،جكدة ( )2004عمـ النفس االجتهاعي ،ط،1

سكريا.

هكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع  ،عهاف.

[ ]14كاهؿ ،فاطهة هحهد ( )2011العنؼ الهدرسي عند

[ ]25ﺍلسيﺩ ،ﺇسهاعيؿ ﺃحهﺩ ( )1996هشكالت ﺍلﻁفؿ ﺍلسمًكية

األطفاؿ كعالقتو بفقداف أحد الكالديف ،هجمة دراسات

ًﺃساليﺏ هعاهمة الكالديف ،ﺩﺍﺭ ﺍلفﻜﺭ ﺍلجاهعي ،ط،2

تربكية ،العدد  ،14نيساف ص.183 .

ﺍإلسﻜنﺩﺭية.

[ ]15زكريا الشربيني ( )1994الهشكالت النفسية عند األطفاؿ،
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VIOLENCE AGAINST MOROCCAN
PRIMARY SCHOOL PUPILS:
CONSTRUCTION OR DESTRUCTION
HICHAM EL-HACHIMI
Faculty of Education Sciences In Rabat
University of Mohammed V Souissi
ABSTRACT_ The study aimed at accounting for whether pupils Punishment in Moroccan
elementary school is a means of construction or destruction. In other words it will attempt to
handle the following question: does such punishment contribute to the development and reform of
the educational system, or does it aggravate the already exacerbating problems? In order to reach
the study’s goal, the descriptive method was adopted to determine the statistical discrepancies
among the teachers’ views based on: sex variables and years of experience. The sample of the
study consisted of (60) teachers of different primary levels representing 30 public schools in Rabat
and Sale. In accordance with the study questions, results showed that the first team, which agrees
with punishment, takes this latter to be a means of education and guidance that helps prepare a
child for life. The second team argues that physical punishment is ineffective way in the long term.
They assume that it interferes with learning and leads to antisocial behavior as well as various
forms of mental distress making school recess; is a form of violence that breaches children rights.
The study recommended to reduce working hours for teachers in order to avoid psychological
cramping and physical debilitating. In addition to holding weekly meetings and seminars where
some of the issues of society are discussed and where views of pupils and their ideas are expressed
freely.
Key words: school violence, primary pupils, Moroccan school, physical punishment, verbal
violence, a means of educational destruction , a means of educational construction.
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