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 وال0اح.�, ال��-�, +اه*�ام �)'ى ی$ال وال كان ك ن�ة، �اه�ة ���ل ال�� ال��رسي، الع
ف أن األك��

 غ�0Cا ش�Aا ت�.ل ال ال'اه�ة ه�ه فإن العال>، دول مع'> في األم� عل�ه ه  ف�.ل�ا .الق�ار وأص)اب واآل+اء
�

ا إن ح�F ال�غار-ة، عHأغل Iالح Jات خالل مارس أو أوعا�O(اره مPي وم� اره ال�راسي م
 ال�ه

  أن ه  ال�Uی� لT,. ع
ف وحاالت شغS أح�اث


 ات لخال وال�ه�ة االن*�ار +عW ال�غ�ب في ع�فV ال'اه�ة ه�ه Pع�ی�ة الع*0ارات األخ��ة ال 
 :أه�ها

 قاع�ة اتPاع ن*�Uة ال$مان، في وتO رها ال��ان في +ان*�ارها رس��ة وغ�� رس��ة جهات إق�ار –
 وسائل +عW إص�ار مع م)�Oه، وفي ال��رسي الف[اء داخل م��
ة وم�ارسات م�اكل و�ه ر ال*��رس
�> على اإلعالمb]*م, ال Wاب م, ن ع +اع*�اد ال�ع$ولة أح�اثها +عObلي، الC م�اكل تغ��ه ال�� ال*ه 

�ة اق*dاد�ةeة واج*�اC -اء وت�� .الهام��ة لألح

 وال.قافة الHل� حSP ی*غ�� ثقافي م ض ع ه  بل ف)SP، مفه ما ���ل ال الع
ف +أن االق*
اع –
�ات وت)��ه واإلدارة، وال��رس وال*ل��� وال��رسةjة م�ج��ة ذاتe وم ض Sdه يف كلها تO-لف ر*b�+ 
�ة معاناة وqلى ،)…اع*�اء ج�ح، ض�ب،( ج��Pة أض�ار إلى ال�lد�ة وال��ارسات األفعالPاح*قار،( نف 
 .ال��رسي للف[اء ال�� نة األ�sاف ألح�) …إقdاء إه�ال،

�ة ص رة تق��> صع -ة –HCح ل تق� <Uف ح
 ت اضع +فعل ال�غ�ب، في +�P*قHله وال*
lH ال��رسي الع
F(0ص، به�ا انيال��� ال dbات وم)�ود�ة ال�Oة ال�ع� ال�� القلu ی0قى و-ال*الي ال�* ف�ة، اإلحdائ
�ا ال'اه�ة ه�ه إزاء ال�غار-ة ی�اود
Hوخالصات ن*ائج ت�ع�ه ال ح�سي شع ر على +األساس م F(0ال 

 .ال�ق�u العل�ي

�ة إج�اءات م, ال�Uی� ال*
� �  ال
� ذج فلPفة س*ف�زه ما ان*'ار في إذن،y�HOت uاإلقالع ل*)ق� 
�ة، ال�lسPة في ال.قة وت�س�خ ال*عل�ات، ت�C U مUاالت في ال�أم ل ال*�- � �� االرتقاء في ودورها ال*عل


ة أع[اء یl}�ه ما ح� على االج*�اعي،Uذج ه�ا ل �
 داخل م, س
ع�ل األخ��، تق��Cه> في ال
�� ل ج�ا،Pرة ول  ال d+ ،ق*ةlاق على مO
�{ اس*bفال ومآل واقع وت�
 خالل م, +ال�غ�ب، ال��رسي ع

�ة م)اور في ال*ف�dلP� :ثالثة رئ

ألكيد أن العنف المدرسي،  
الذي يشكل ظاهرة كونية، 
كان وال يزال يحظى باهتمام  
المربين والباحثين واآلباء  
وأصحاب القرار

إن هذه الظاهرة ال تمثل شيئا  
لمغاربة، حيث إن  غريبا عند ا

أغلبنا الحظ أوعايش أو مارس  
خالل محطات مساره الدراسي  
ومشواره المهني أحداث شغب  
وحاالت عنف

إصرار بعض وسائل اإلعالم على  
التضخيم من بعض أحداثها  
المعزولة باعتماد نوع من  
الخطاب التهويلي، الذي  
تغذيه مشاكل اقتصادية  
واجتماعية وتربوية لألحياء  

.ةالهامشي

أن العنف ال يشكل مفهوما  
فحسب، بل هو موضوع ثقـافي  
يتغير حسب البلد والثقـافة  
والمدرسة والتلميذ والمدرس  
واإلدارة، وتحكمه مرجعيات  
ذاتية وموضوعية  

صعوبة تقديم صورة تقريبية  
حول حجم العنف المدرسي  
والتنبؤ بمستقبله في المغرب، 
بفعل تواضع البحث الميداني  

ص، ومحدودية  بهذا الخصو 
المعطيات اإلحصائية المتوفرة
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 مOلقة ح*��ة +أ� ش�sه �SU ال ال�� ال��رسي، الع
ف إن ح�F واالنع�اسات، الع امل یه> أولها

� ته>Uأو ،)أن.ى -ذ}�( ال ,Pفل( الs - ( الل ن  أو ،)كهل -راش�W� ال س� أو ،)أس د - أب

 عائلي ه  ما ب�, ت*�اوح م*ع�دة س�اقات ت)��ها م*
 عة أس0اب �dلةح ���ل ،)غ
ي -فق��( االج*�اعي
 ه  ما ث> وت)��اته، +إك�اهاته مU*�عي ه  وما ال�*ع�دة، +أ�sافه م�رسي ه  وما ال�b*لفة، +��اكله
 .ال�*
 عة ووسائله ب�HامUه إعالمي

 أع�اضه، في ول�� وره،ج� في ال��رسي الع
ف م اجهة أن إذ وال*ف��P؛ ال�قار-ة ن�اذج �b{ وثان�ها
 الP س� ل ج�ة األس0اب ب�, ��Uع تTاملي األول: لل*ف��P أساس�ة ن�اذج ثالثة اع*�اد اآلن ل)� اس*�عى

�ةe ة واألس0اب العامة ال� ض��� ل جPة ال��عة على ی�}$ اج*�اعي وال.اني. الbاصة ال�اتHs �+ال�ا 
 �ع*�H ب�Aي وال.الF. وغ��ه�ا وال��رسة س�ةاأل ومlسP*ي ال�b{ ب�, ال*فاعل�ة والعالقة االج*�اعي

�ا ف[اء ال��رسةj�Hs فة سل }ات ل'ه ر�
 .+الdb ص ال��اهق�, ال*الم�� +عW ل�� ع

 +الق ل ع�ال ه
ا، األم� �P*�عي ح�F والعالج، ال قا�ة +أسال�S ف�*علu واألخ�� ال.الF ال�) ر أما
 :أساس�ة أ+عاد ثةثال ب�, ال*���$ ،“العالج م, خ�� ال قا�ة” ال�أث ر

. لل*�خل ال�الئ> ال* ق�V ح ل معل مات م, ذل� ی*Oل0ه ما و}ل ال���ل، �ه ر ل)'ة یه> األول
�اته وت*)�دU� :ال*ال�ة الع
اص� في اس*�ات

�ع واالج*�اعي ال�ع�في االش*غال ت)�P, ع�H العامة ال قا�ة م, ن ع م�ارسة –�Uال*الم��، ل 
 وت�ب��ها؛ عل>ال* أن�Oة اخ*�ار في +إش�اكه>

 تأمل على وَحّ.ه> الdع -ات، أص)اب ال*الم�� م اك0ة ع�H العالج�ة ال قا�ة م, ن ع م�ارسة –
�فة وسل }�اته> أفعاله> ب
اء وqعادة
 ال��ت0yة؛ الع

– �C Uع، +ه یل*$م داخلي ن'ام +اع*�اد وثقاف*ها لل��رسة العام االش*غال ت��Uم�رسي ف[اء وت ف�� ال 
 وال*فاه>؛ وال*)ف�$ ال) ار �>� ت)��ه مالئ>

 تق �Cه، به�ف ما شb{ في ی*Uلى أن ���
ه ال�� العام، ال قائي ال*�خل م) ر ب*)�ی� ی*علu ال.اني
�)ه، به�ف ال��رسة ف[اء في أو(dاق األس�ة في أو ت�Pأ اج*�اعي ك�
 وت*لb{. ال�b{ ه�ا ��ه ی

 :اآلتي في خOOه أب�ز

 الع
ف؛ ودرجة ال�غS مP* �  حSP ت*�رج عق -ات اع*�اد مع لل�lسPة، ال�اخلي القان ن  تق Cة –

�Pه> األسات�ة، ع�ل ��وف ت�C U مهامها م, م
*'�ة ت�- Cة ف�ق  اع*�اد –P(ول�*ه> وتlP�+ في 
 وال*���$؛ وال�فاضلة ال�)ا+اة ع, +ع��ا ال�*عل��, مع الفعال وال* اصل القP>، ت�ب��

 أو اس*ه*ار أو ت� JC كل م, ح�م*ه وح�ا�ة ال��رسي الف[اء ل��ا�0ة ووسائل أدوات اع*�اد –
 شغS؛

Fال.ال }b� اعةUوم)* اه  ال قائي ال*�خل ن .uعل*Cل*فاد� ال�الئ> ال*�خل ن ع ب*)�ی� األم� و 
 :ق�Hل م, ووسائل خ�O ات0اع ع�H الع
ف، م�اكل ح�وث اح*�االت

�� به�ف ال��رسي الف[اء في ال�0اش� ال*�خل –P(رة م� ناته ت Ob+ ،ف
 ف�uC اع*�اد مع الع

إن العنف المدرسي، الذي ال  
يجب شرطه بأي حتمية مطلقة  

، أو  )أنثى  -ذكر(تهم الجنس  
،  )كهل -راشد -طفـل(السن  

، أو  )أسود  -أبيض(أو اللون  
 - فقير(الوسط االجتماعي  

، يشكل حصيلة أسباب  )غني
متنوعة تحكمها سياقـات  
متعددة  

نف المدرسي  أن مواجهة الع
في جذوره، وليس في أعراضه،  
استدعى لحد اآلن اعتماد ثالثة  
نماذج أساسية للتفسير

األول تكاملي يجمع بين  
األسباب السوسيولوجية  
الموضوعية العامة واألسباب  
السيكولوجية الذاتية الخاصة

الثاني اجتماعي يركز على  
طبيعة الرابط االجتماعي  

لشخص  والعالقة التفـاعلية بين ا
ومؤسستي األسرة والمدرسة  
وغيرهما

الثالث بيئي يعتبر المدرسة  
فضاء طبيعيا لظهور سلوكات  
عنيفة لدى بعض التالميذ  
المراهقين بالخصوص

ممارسة نوع من الوقـاية العامة  
عبر تحسين االشتغال المعرفي  
واالجتماعي لجميع التالميذ، 
بإشراكهم في اختيار أنشطة  
التعلم وتدبيرها

ممارسة نوع من الوقـاية  
العالجية عبر مواكبة التالميذ  
أصحاب الصعوبات، وَحّثهم  
على تأمل وإعادة بناء أفعالهم  
وسلوكياتهم العنيفة المرتقبة

تقوية القـانون الداخلي  
للمؤسسة، مع اعتماد عقوبات  
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�ة عالقات و-
اء ل*�ب��ه، ت�- � �� +ال��رسة؛ وال*علu االن*�اء شع ر أ�sافه مb*لف ل�� تقّ �  ح�

 على وال)فا� ال��رسي، الف[اء ت�ب�� في إش�اكه> خالل م, ال*الم�� ل�� اإل�Uابي الPل ك اس*.ارة –
 .ال��رسة على االنف*اح على األس�ة $ت)ف� ع, ف[ال الف�د�ة، ال��ارCع واق*�اح أم
ه،

�{ الC�Pع االس*
Oاق له�ا ت0عاb�*وال S]*ا داخل م, ال�ق��� ل جPف ومآل ل اقع ال
 ال��رسي الع
 :أساس�ة خالصات ب.الث الb*> ض�ورة ن��  +ال�غ�ب،

 م
uO إلى ومآلها ال'اه�ة ه�ه ب اقع االح*Tام �P* جS ال��رسي الع
ف مع ال��U ال*عامل إن –
F(0ا ال�� العل�ي ال
 .لعالجها وال*�خل وتف��Pها وصفها م, �ق�-

�ة إن –U� ج�وره في ال��رسي الع
ف م��ل إلى ت* جه ال*ي هي اع*�ادها ال اجS ال قائ�ة االس*�ات
�� .أع�اضه في ول

�ات قاع�ة إن�اء ض�ورة –Oف ح ل لل�ع
 مb*لف ت��ل م��ان�ة +) ث إنUاز خالل م, ال��رسي الع
�ات وت�slها ال��لTة، �اتأكاد��jة م�ج�Pة نف�eة واج*�اC -وت�. 

 هسبريس من الرباط*

03:30 - 2021يونيو  20األحد 

تتدرج حسب مستوى الشغب  
ودرجة العنف

استثارة السلوك اإليجابي لدى  
خالل إشراكهم في    التالميذ من

تدبير الفضاء المدرسي، 
والحفـاظ على أمنه، واقتراح  
المشاريع الفردية، فضال عن  
تحفيز األسرة على االنفتاح على  
المدرسة

إن التعامل الجيد مع العنف  
المدرسي يستوجب االحتكام  
بواقع هذه الظاهرة ومآلها إلى  
منطق البحث العلمي الذي  
يقربنا من وصفها وتفسيرها
والتدخل لعالجها

:إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAharchaou-ViolenceScolaire.pdf    

 

***   ***   ***   

 شبكة العلوم النفسية العربية 

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
 

 )العاشراالصدار  (  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2021الكتاب السنوي  

  الويب على 19و    من التأسيس  21الشبكة تدخل عامها  
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 

 

  2021ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
 ةعضويال  اتشتراكا

 "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية
 "يالماس الفخري الشريك" عضوية
  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية

 العضوية  اهــــــداء
 ) فخرية عضوية" (  العلـم في الراسـخ الشريــك"  عضوية -

 ) الشرفية عضوية" (  الُمميّــــــز الشريــــــك" عضوية -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3  
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