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advisor of the ministers’ council, in his statement to alSharq alAwsat, the main objective is to “provide 
the opportunity for Egyptians to enjoy a wonderful corniche through coherent planning”9.  

The project execution is dependent on the partnership between the Ministry of Irrigation and Water 
Resources Management, the Ministry of Housing, local governorate offices, and the Engineering 
Military Authority10, and has started in August 201911. The Minister of Irrigation has spoken of 
capitalizing on underutilized lands by the Nile to create parking spaces, which would be not only 
beneficial for traffic management but also an additional guarantee to increase state annual 
revenues12. The project plan is to be piloted in Greater Cairo by developing the Nile area across from 
Imbaba Bridge up until 15 May bridge first, before its full execution in the rest of the Nile’s 
governorates1314. 

As part of ‘Save the river Nile’ campaign, there were a total of 268,380 cases of removals/ evictions 
across the Nile-facing governorates, up until 3 April 2020, according to the Ministry of Water 
Resources and Irrigation website15. Just in March 2020, there were 1567 cases of removal16. In April 
2020, there have been additional waves of removals across various governorates, with 180 cases 
removed only in the third week of April. These 180 removed cases included 28 cases in Al-Gharbiya, 
5 in Al-Menoufiya, 30 in Al-Beheira, 7 in Damietta, 21 in Al-Minya, 19 in Assuit, 31 in Sohag, 1 in 

 
9 Abdelfattah Farag. 2020. “«مم�� أهل م�» الستعادة رونق كورن�ش الن�ل �القاهرة The ‘People of Egypt Walk’ to Restore the Glow of Nile 
Corniche.” Aawsat.com. https://aawsat.com/home/article/2062166/%C2%AB%D9%85%D9%85%D8%B4%D9%89-
%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB-
%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9. 
-The ‘Walk of the People of Egypt’ on the Nile.” The Arab Contractors. https://www.arabcont.com/project مم�� أهل م� ع�� الن�ل“  10
608. 
11 Abdelfattah Farag. 2020. “«مم�� أهل م�» الستعادة رونق كورن�ش الن�ل  �القاهرة The ‘People of Egypt Walk’ to Restore the Glow of Nile 
Corniche.” Aawsat.com. https://aawsat.com/home/article/2062166/%C2%AB%D9%85%D9%85%D8%B4%D9%89-
%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB-
%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9. 
12 Safeyya Hamdy. 2020. “«وع «مم�� أهل م�» ع� كورن�ش الن�ل  It Will Change the Face of‘ س�غ�� وجه القاهرة».. الحكومة تعلن تفاص�ل م��
Cairo’. The Government Announces the Details of ‘People of Egypt Walk’ Project on the Nile Corniche.” almal news. 
https://almalnews.com/%D8%B3%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-
%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5/. 
13 Abdelfattah Farag. 2020. “«مم�� أهل م�» الستعادة رونق كورن�ش الن�ل �القاهرة The ‘People of Egypt Walk’ to Restore the Glow of Nile 
Corniche.” Aawsat.com. https://aawsat.com/home/article/2062166/%C2%AB%D9%85%D9%85%D8%B4%D9%89-
%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB-
%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9. 
14  Asmaa Nassar. 2020. “إزالة 26 مخالفة ع� نهر الن�ل �� أسيوط وسوهاج Violations Removed on the Nile in Assuit and Sohag.” sohag.gov. 
http://www.sohag.gov.eg/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%20%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%2
0%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81.aspx?ID=9631. 
 .The Ministry of Irrigation Continues Removal Campaigns Nationwide.” 2020 وزارة الري تواصل حمالت اإلزالة ع� مستوى الجمهور�ة“  15
Ministry of Water Resources and Irrigation. https://www.mwri.gov.eg/index.php/ministry-4/news/item/1156-2020-04-05-08-17-30. 
 .The Ministry of Irrigation Continues Removal Campaigns Nationwide.” 2020 وزارة الري تواصل حمالت اإلزالة ع� مستوى الجمهور�ة“  16
Ministry of Water Resources and Irrigation. https://www.mwri.gov.eg/index.php/ministry-4/news/item/1156-2020-04-05-08-17-30. 



 

                     5 

advisor of the ministers’ council, in his statement to alSharq alAwsat, the main objective is to “provide 
the opportunity for Egyptians to enjoy a wonderful corniche through coherent planning”9.  

The project execution is dependent on the partnership between the Ministry of Irrigation and Water 
Resources Management, the Ministry of Housing, local governorate offices, and the Engineering 
Military Authority10, and has started in August 201911. The Minister of Irrigation has spoken of 
capitalizing on underutilized lands by the Nile to create parking spaces, which would be not only 
beneficial for traffic management but also an additional guarantee to increase state annual 
revenues12. The project plan is to be piloted in Greater Cairo by developing the Nile area across from 
Imbaba Bridge up until 15 May bridge first, before its full execution in the rest of the Nile’s 
governorates1314. 

As part of ‘Save the river Nile’ campaign, there were a total of 268,380 cases of removals/ evictions 
across the Nile-facing governorates, up until 3 April 2020, according to the Ministry of Water 
Resources and Irrigation website15. Just in March 2020, there were 1567 cases of removal16. In April 
2020, there have been additional waves of removals across various governorates, with 180 cases 
removed only in the third week of April. These 180 removed cases included 28 cases in Al-Gharbiya, 
5 in Al-Menoufiya, 30 in Al-Beheira, 7 in Damietta, 21 in Al-Minya, 19 in Assuit, 31 in Sohag, 1 in 

 
9 Abdelfattah Farag. 2020. “«مم�� أهل م�» الستعادة رونق كورن�ش الن�ل �القاهرة The ‘People of Egypt Walk’ to Restore the Glow of Nile 
Corniche.” Aawsat.com. https://aawsat.com/home/article/2062166/%C2%AB%D9%85%D9%85%D8%B4%D9%89-
%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB-
%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9. 
-The ‘Walk of the People of Egypt’ on the Nile.” The Arab Contractors. https://www.arabcont.com/project مم�� أهل م� ع�� الن�ل“  10
608. 
11 Abdelfattah Farag. 2020. “«مم�� أهل م�» الستعادة رونق كورن�ش الن�ل  �القاهرة The ‘People of Egypt Walk’ to Restore the Glow of Nile 
Corniche.” Aawsat.com. https://aawsat.com/home/article/2062166/%C2%AB%D9%85%D9%85%D8%B4%D9%89-
%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB-
%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9. 
12 Safeyya Hamdy. 2020. “«وع «مم�� أهل م�» ع� كورن�ش الن�ل  It Will Change the Face of‘ س�غ�� وجه القاهرة».. الحكومة تعلن تفاص�ل م��
Cairo’. The Government Announces the Details of ‘People of Egypt Walk’ Project on the Nile Corniche.” almal news. 
https://almalnews.com/%D8%B3%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-
%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5/. 
13 Abdelfattah Farag. 2020. “«مم�� أهل م�» الستعادة رونق كورن�ش الن�ل �القاهرة The ‘People of Egypt Walk’ to Restore the Glow of Nile 
Corniche.” Aawsat.com. https://aawsat.com/home/article/2062166/%C2%AB%D9%85%D9%85%D8%B4%D9%89-
%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB-
%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9. 
14  Asmaa Nassar. 2020. “إزالة 26 مخالفة ع� نهر الن�ل �� أسيوط وسوهاج Violations Removed on the Nile in Assuit and Sohag.” sohag.gov. 
http://www.sohag.gov.eg/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%20%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%2
0%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81.aspx?ID=9631. 
 .The Ministry of Irrigation Continues Removal Campaigns Nationwide.” 2020 وزارة الري تواصل حمالت اإلزالة ع� مستوى الجمهور�ة“  15
Ministry of Water Resources and Irrigation. https://www.mwri.gov.eg/index.php/ministry-4/news/item/1156-2020-04-05-08-17-30. 
 .The Ministry of Irrigation Continues Removal Campaigns Nationwide.” 2020 وزارة الري تواصل حمالت اإلزالة ع� مستوى الجمهور�ة“  16
Ministry of Water Resources and Irrigation. https://www.mwri.gov.eg/index.php/ministry-4/news/item/1156-2020-04-05-08-17-30. 

 العنف المدرسي
والمعلمين

تقــريــــر



 

                     5 

advisor of the ministers’ council, in his statement to alSharq alAwsat, the main objective is to “provide 
the opportunity for Egyptians to enjoy a wonderful corniche through coherent planning”9.  

The project execution is dependent on the partnership between the Ministry of Irrigation and Water 
Resources Management, the Ministry of Housing, local governorate offices, and the Engineering 
Military Authority10, and has started in August 201911. The Minister of Irrigation has spoken of 
capitalizing on underutilized lands by the Nile to create parking spaces, which would be not only 
beneficial for traffic management but also an additional guarantee to increase state annual 
revenues12. The project plan is to be piloted in Greater Cairo by developing the Nile area across from 
Imbaba Bridge up until 15 May bridge first, before its full execution in the rest of the Nile’s 
governorates1314. 

As part of ‘Save the river Nile’ campaign, there were a total of 268,380 cases of removals/ evictions 
across the Nile-facing governorates, up until 3 April 2020, according to the Ministry of Water 
Resources and Irrigation website15. Just in March 2020, there were 1567 cases of removal16. In April 
2020, there have been additional waves of removals across various governorates, with 180 cases 
removed only in the third week of April. These 180 removed cases included 28 cases in Al-Gharbiya, 
5 in Al-Menoufiya, 30 in Al-Beheira, 7 in Damietta, 21 in Al-Minya, 19 in Assuit, 31 in Sohag, 1 in 

 
9 Abdelfattah Farag. 2020. “«مم�� أهل م�» الستعادة رونق كورن�ش الن�ل �القاهرة The ‘People of Egypt Walk’ to Restore the Glow of Nile 
Corniche.” Aawsat.com. https://aawsat.com/home/article/2062166/%C2%AB%D9%85%D9%85%D8%B4%D9%89-
%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB-
%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9. 
-The ‘Walk of the People of Egypt’ on the Nile.” The Arab Contractors. https://www.arabcont.com/project مم�� أهل م� ع�� الن�ل“  10
608. 
11 Abdelfattah Farag. 2020. “«مم�� أهل م�» الستعادة رونق كورن�ش الن�ل  �القاهرة The ‘People of Egypt Walk’ to Restore the Glow of Nile 
Corniche.” Aawsat.com. https://aawsat.com/home/article/2062166/%C2%AB%D9%85%D9%85%D8%B4%D9%89-
%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB-
%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9. 
12 Safeyya Hamdy. 2020. “«وع «مم�� أهل م�» ع� كورن�ش الن�ل  It Will Change the Face of‘ س�غ�� وجه القاهرة».. الحكومة تعلن تفاص�ل م��
Cairo’. The Government Announces the Details of ‘People of Egypt Walk’ Project on the Nile Corniche.” almal news. 
https://almalnews.com/%D8%B3%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-
%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5/. 
13 Abdelfattah Farag. 2020. “«مم�� أهل م�» الستعادة رونق كورن�ش الن�ل �القاهرة The ‘People of Egypt Walk’ to Restore the Glow of Nile 
Corniche.” Aawsat.com. https://aawsat.com/home/article/2062166/%C2%AB%D9%85%D9%85%D8%B4%D9%89-
%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%C2%BB-
%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9. 
14  Asmaa Nassar. 2020. “إزالة 26 مخالفة ع� نهر الن�ل �� أسيوط وسوهاج Violations Removed on the Nile in Assuit and Sohag.” sohag.gov. 
http://www.sohag.gov.eg/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84%20%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%2
0%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81.aspx?ID=9631. 
 .The Ministry of Irrigation Continues Removal Campaigns Nationwide.” 2020 وزارة الري تواصل حمالت اإلزالة ع� مستوى الجمهور�ة“  15
Ministry of Water Resources and Irrigation. https://www.mwri.gov.eg/index.php/ministry-4/news/item/1156-2020-04-05-08-17-30. 
 .The Ministry of Irrigation Continues Removal Campaigns Nationwide.” 2020 وزارة الري تواصل حمالت اإلزالة ع� مستوى الجمهور�ة“  16
Ministry of Water Resources and Irrigation. https://www.mwri.gov.eg/index.php/ministry-4/news/item/1156-2020-04-05-08-17-30. 

 العنف المدرسي
والمعلمين

تقــريــــر



 

                     4 

تعاني العملية التعليمية من انتشار العنف داخل المدارس، مما يؤثر على مسار تلك 

العملية. فالمدرسة مؤسسة تربوية وتعليمية في المقام األول، وهي غير منفصلة عن 

في   يحدث  لما  مصغر  تمثيل  أنها  بل  المحيطة،  والثقافية  االجتماعية  المجتمع.  البيئة 

وبجانب الرسالة التعليمية، يقع على كاهل المدرسة دوًرا مهًما يجب أن تؤديه. إنه الدور 

التوعوي والتربوي. ولكي تؤدي دورها في المساعدة على تنمية ذوات األفراد وقدراتهم، 

البد أن تكون بيئتها آمنة لجميع األطراف. وعليها أيًضا تعليم األفراد المسؤولية  تجاه 

مثل ال اإلنسانية؛  والمبادئ  القيم  وتعليمهم  الفرد.  تجاه  المجتمع  ومسؤولية  مجتمع، 

ومحاصرتها،   المختلفة  العنف  صور  نبذ  وأخيرا  والمشاركة،  النقدي  والتفكير  التسامح 

 واتخاذ طرق أخرى لحل الخالفات والمشاكل، بخالف استخدام العنف. 

والطالب/ة، والهيكل  منها المدرس/ة،وتتكون العملية التعليمية من أطراف رئيسية    

اإلداري، وأولياء األمور. ويعتبر الطالب والمدرس العنصرين المركزيين في عملية التعلم.  

وانخفاض  الفصل،  كثافة  منها  التعلم؛  لمجرى عملية  معرقلة  عوامل  هناك عدة  ولكن 

ب تمارس  ذلك،  على  وعالوة  المدرسي.  والعنف  والتسرب،  المعلمين،  عض  مرتبات 

السلوكيات في المدرسة مثل عقاب المعلم للطالب، والمشاجرات بين الطالب، أشكال 

لدى  تصوًرا  الممارسات  تلك  عن  وينتج  المعلمين/ات.  على  والتعدي  المختلفة،  التنمر 

األفراد بأن العنف هو الطريق الوحيد لحل المشكالت أو األزمات.  وإلى جانب ذلك، تتسبب  

األفر  كراهية  المعلم/ة، أيًضا في  والتقليل من شأن  المدرسة،  والتسرب من  للتعليم  اد 

 وتعريض حياتهم للخطر، لتصبح بيئة المدرسة غير آمنة وُمجهدة.  

وأنواعه.   أشكاله  بكافة  المدرسة  داخل  العنف  لحاالت  رصًدا  يومًيا  الصحافة  وتتداول 

لهذا العنف. ولكن، ال   ويقع  الضرر األكبر على الطالب/ة، ويعتبر المعلم/ة الممارس األكبر

يسلم/تسلم المعلم/ة من عنف مضاد. فتقع ممارسات ضد المعلم/ة، سواء كان ذلك  

من جانب الطالب/ة، أو من جانب أولياء األمور، أو من باقي األطراف في المدرسة. فيتراوح  

موقف المعلم/ة بين ُممارسة العنف من جانب، والوقوع ضحية له أحيانًا من جانب آخر. 

ا يتضح أيًضا أن األفراد يكتسبون العنف من بعضهم بعًضا، وأنه ينتقل خالل البيئات كم

تأهيل حقيقي  الشارع، دون وجود  أو  المدرسة  أو  البيت  المختلفة، سواء في  االجتماعية 

 لألفراد للتعامل معه، ستبقى الدائرة مغلقة ومحاصرة للجميع. 

في الصحافة، ستركز هذه الورقة على    وهكذا، فمن خالل رصد وتحليل البيانات الواردة

العنف المدرسي الواقع على المدرس/ة، وصور العنف التي يتعرض لها المدرس بأشكاله 

المفسرة  االجتماعية  النظريات  على  الضوء  الورقة  ستلقى  كما  والمعنوية.  البدنية 

اء لسلوكيات الطالب العنيفة، وعلى العنف الممارس ضد  المعلم/ة من الطالب وأولي 

األمور والمعلمين أيًضا. وسنستكشف المناطق الجغرافية التي ينتشر فيها العنف أكثر  

داخل  العنف  ممارسة  منع  في  واللوائح  القوانين  دور  الورقة  ستراجع  كما  غيرها.  من 
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المدارس، وتحلل ذلك في ضوء أسلوب تنظيم العالقة بين أطراف عملية التعليم داخل 

 حد من هذه الظاهرة. المدرسة، وطرق المعالجة لل 
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 المنهجية: 

اعتمد البحث في فحص اإلطار القانوني للمشكلة على القرارات الوزارية الخاصة    أوال:

بمنع العنف المدرسي. ويبدأ اإلطار من  بداية صدور قرار بمنع العنف في المدارس سنة 

 ، وينتهي باللوائح الخاصة بـاالنضباط المدرسي. 1998

على  بيانات جمعت من المنشور في الصحف المصرية، خالل الفترة  اعتمد البحث  ثانًيا:

. وتتعلق هذه البيانات بحاالت العنف 2019/2020وحتى عام  2015/2016من العام الدراسي 

المدرسي داخل المدارس، ورصد حاالت تعنيف المعلمين/ات، سواء من الطالب أو من 

ف أشكال العنف سواء بدني أو معنوي، أولياء األمور أو معلمين آخرين. واهتممنا بمختل

على  النشر  في  الصحف  باعتماد  ذلك  ونفسر  البدني.  بالعنف  مطبوًعا  أغلبها  كان  لكن 

بالغات بالحالة مقدمة في محضر أو في المدرسة إلخ،  وال يدون في البالغات سوى حاالت 

ضع أمامنا مؤشًرا العنف البدني. وبالتالي يهمنا التنويه بأن هذه ، المجموعة من الصحف، ت

بسيًطا عن حاالت العنف المنتشرة في المدرسة، وأن الواقع مليئ بالكثير من العنف الغير 

 مرصود، خاصًة العنف المعنوي )التنمر، الشتائم، التهديد… إلخ(. 

 قرارات منع العنف: 

أول قرار بمنع العنف في المدارس، كخطوة أولى إلصدار نص قانوني   1998صدر في عام   

وركزت مواد القانون على العنف البدني فقط، وأشارت إلى   1رم الضرب داخل المدارس،يج

في العقاب بدال من   –دون توضيح األساليب والمعالجات التربوية    -استخدام طرق تربوية  

فيه من الض ما  رغم  وذلك  تعديل.  أو  مراجعة  القرار سنوات طويلة دون  رب. وظل هذا 

كثيرة   وعيوب  الجسدي مشاكل  كالعنف  المختلفة  العنف  ألشكال  التطرق  عدم  منها؛ 

وحقوق  التعليمية  العملية  داخل  والعقاب  العالج  طرق  ينظم  لم  أنه  كما  والمعنوي. 

 وواجبات كل من المعلمين والطالب وأولياء األمور.  

  ، وحينها صدر قرار وزاري جديد بإلغاء القرار السابق وصدور 2014وظل القرار ساريًا حتى  

داخل   الطالب  وواجبات  حقوق  لتنظيم  المدارس"،  داخل  واالنضباط  "النظام  الئحة 

بالعملية  تضر  الطالب  عن  صادرة  سلوكيات  أي  ومنع  العنف،  من  وحمايتهم  المدارس 

عام    لكن  التعليمية.  الالئحة  هذه  عليها  2015ألغيت  أدخل  أخرى  الئحة  محلها  وصدرت   ،

. وصدرت محلها الئحة جديدة 2015ار بإلغاء الئحة  ، صدر قر 2016بعض التعديالت. وفي عام  

طالب وأولياء األمور ومسئوليات ال"الئحة االنضباط المدرسي المحددة لحقوق وواجبات  

 .2وصالحيات العاملين بالمدرسة ومخالفات الطالب وإجراءات العالج والتأديب"

التعليمو وزارة  حرص  من  "انطالًقا  يلي:  ما  الالئحة  مقدمة  في  بيئة    جاء  توفير  على   …

تعليمية جاذبة آمنة تسهم في جعل الطالب يستمتع بعملية التعليم في جو من االلتزام 

 
 المدارس.، بشأن منع العنف في  1998، لسنة  519قرار وزير التربية و التعليم، رقم   1
 https://bit.ly/35iNu8e ، بشأن الئحة االنضباط المدرسي.  19/9/2016بتاريخ  287وزارة التربية والتعليم، قرار وزاري رقم    2
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وننوه إلى   3واالنضباط، تتمكن معه المدرسة من القيام بدورها التربوي والقيمي والعلمي". 

العنصر أن وضع الوزارة الطالب كمحور للعملية التعليمية يعد أمًرا جيًدا، ولكنها أسقطت  

الثاني وهو المعلم، الذي يمثل المحور الرئيسي في تنظيم وتوفير بيئة تعليمية صحية. ولم 

تذكر أهم حقوق المعلم داخل المدارس، وكيفية حمايته من أي عنف بدني ومعنوي يقع  

 عليه، األمر الالزم حتى تكون أجواء المدرسة، مناًخا آمًنا وصحًيا للمعلم والطالب. 

حة أهم حقوق وواجبات كل من  الطالب وإدارة المدرسة وأولياء األمور،  وشملت الالئ

واالخصائي االجتماعي والنفسي، ومسئوليات وصالحيات المعلمين، ومسئوليتهم أمام 

أهداف  وتتلخص  التعليمية.  العملية  أطراف  تخدم  للتعلم  آمنة  بيئة  وتحقيق  المدرسة، 

ال ودعم  للطالب  آمنة  بيئة  توفير  في  التسامح الالئحة  قيم  وتغذية  االيجابية  سلوكيات 

 واالحترام، وتفعيل االنضباط المدرسي.  

يشهد قطاع التعليم مناًخا عنيًفا في جميع مراحله التعليمية، رغم   وفي الوقت نفسه،

وجود الئحة تنظم ضبط السلوكيات العنيفة وطرق معالجتها. وقد جاءت بعد فترة زمنية 

أي سند قانوني شامل ينظم العملية التعليمية، وينبذ العنف، طويلة، لم يكن متوفًرا فيها  

داخل  المختلفة  األطراف  سلوكيات  مشاكل  لحل  والعملية  التربوية  الطرق  ويقدم 

شاملة  وخطة  طويل،  تدريب  إلى  حاجة  في  التعليمية  المؤسسات  والزالت  المدارس. 

المعلمين بأهمية نبذ   لتطبيق وتفعيل الالئحة القانونية داخل المدارس، وتأهيل وتوعية

ذكرت الالئحة عدة سلوكيات قد  العنف. كما يجب اشتمال  الالئحة على حقوق المعلمين. و

عدائية وطرق عالجها. وقسمت ذلك إلى ثالث مستويات، يتعلق المستوى األول بالزي 

متعلقات  وإتالف  الطالب  هروب  الثاني  المستوى  ويخص  المدرسة.  ونظافة  المدرسي 

من   موارد المدرسة  سرقة  على  فيركز  الثالث،  المستوى  أما  إلخ.  ونوافذ  وأبواب  أجهزة 

المدرسة وسلوك العنف من الطالب، وعلى معالجة أشكال العنف البدني الذي يصدر من  

 4الطالب. 

طريقة  إيجاد  في  التعليمية  المؤسسة  أطراف  جميع  مساهمة  ضرورة  إلى  وننوه 

وإزالة العوائق التي تقف أمامها. كما نتساءل أيًضا لتفعيل هذه البنود على أرض الواقع،  

عن مدى واقعية هذه المواد في المجتمع. وهل تساعد في تقليل سلوكيات العنف لدى 

الطالب، وحماية المجتمع المدرسي؟ وهل تساهم هذه اإلجراءات في تعديل سلوكيات 

وخروج كبتها  وليس  العنف،  ونبذ  فيها  التحكم  على  ومساعدته  ظروف الطالب  في  ها 

ولذلك نؤكد على ضرورة غرس قيم الحوار والتسامح  في الطالب،   5زمانية ومكانية أخرى. 

وحثهم على سلوك طرق سليمة لحل مشاكل دون استخدام اساليب عنيفة تؤذي الفرد 

 والمجتمع، وتُخل بالعملية التعليمية. 

 
 https://bit.ly/35iNu8e االنضباط المدرسي.  ، بشأن الئحة  19/9/2016بتاريخ  287وزارة التربية والتعليم، قرار وزاري رقم    3
، بشأن الئحة االنضباط المدرسي، القسم الثاني، المخالفات وإجراءات 19/9/2016بتاريخ    287وزارة التربية والتعليم، قرار وزاري رقم     4

 https://bit.ly/35iNu8eالعالج والتأديب.   
 https://bit.ly/39zjSp9 ،  18/2/201العربي،   المدرسّي، السفير  المجتمع  في  العنف  توليد  بؤربسمة مصطفى،    5

https://bit.ly/35iNu8e
https://bit.ly/35iNu8e
https://bit.ly/39zjSp9
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 العنف التي يتعرض له المعلمين/ات:  

موعة السلوكيات التي تسبب ضرًرا ماديًا أو معنويًا، موجًها العنف المدرسي؛ مجويعني  

ضد الذات، أو طرف آخر، أو بين طرفين، أو ضد األشياء المادية. ويأخذ أشكالًا مثل، تكسير 

وضرب  والمشاجرات،  الشاتم،  وتوجيه  ومعامل،  ومقاعد  شبابيك  من  المدرسة  موارد 

 طالب أو معلم، واالنتحار. 

ات إلى تعريف العنف الطالبي بأنه: "السلوك العدواني الذي يصدر وتشير إحدى الدراس  

ضد  ويوجه  والتفكير،  البصيرة  مستوى  في  انخفاض  على  وينطوي  الطالب،  بعض  من 

المجتمع المدرسي بما يشتمل عليه من معلمين وإداريين وطالب وأجهزة وأثاث وقواعد 

 6ديًا". وتقاليد مدرسية، وينجم عنه ضرًرا وأذًى معنويًا أو ما

 العنف البدني  

ويعني: سلوكيات ضد طرف أخر، تتخذ شكال فيزيائيا مثل الضرب باليدين أو باستخدام  

 أدوات حادة أو معادن أو خشب وغيرها، وذلك بهدف إلحاق ضرر بالطرف اآلخر. 

 العنف اللفظي 

والسخرية ويعني سلوكيات تتخذ شكًلا كالمًيا ضد طرف أخرى بهدف التقليل من شأنه  

 منه. 

 النظريات االجتماعية في تفسير العنف المدرسي: 

تختلف النظريات االجتماعية في تفسيرها للعنف المدرسي. وأبرزها نظريتي اإلحباط،  

باإلحباط،  الفرد  إحساس  نتيجة  يحدث  العنف  أن  إلى  األولى  وتذهب  االجتماعي.  والتعلم 

ب تحيط  التي  البيئية  الظروف  في  الذات  من  أفعال والحط  خروج  إلى  ذلك  ويؤدي  ه. 

أما مدرسة التعلم االجتماعي فترى العنف كسلوك  7وسلوكيات ضارة بالفرد والمجتمع. 

السلوكيات  منها  يكتسب  التي  المحيطة،  الظروف  خالل  من  الفرد  يكتسبه  اجتماعي 

ويقلدها. فهي أشبه بنموذج محاكاة، فيالحظ الفرد سلوك اآلخرين في محيطه االجتماعي،  

ند التعامل مع المشاكل المختلفة، وتظهر هذه السلوكيات مع التفاعالت االجتماعية ع
8. 

 الطالب والمعلمين/ات: 

 
سباب وسبل المواجهة، سلسلة  قضايا العنف  تعريف أحمد حسين الصغير، نقال من كتاب محمود سعيد الخولي، العنف المدرسي، األ  6

 ، مكتبة األنجلو المصرية. 2
  108، مكتبة األنجلو المصرية. ص  2محمود سعيد الخولي، العنف المدرسي، األسباب وسبل المواجهة، سلسلة  قضايا العنف  7
 المصدر السابق   8
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تحتوي  الئحة االنضباط المدرسي على مواد تحفظ حق الطالب في بيئة خالية من العنف،  

ب توفير   ..." بها  وجاء  التعليمي.   المجتمع  في  أساسًيا  محوًرا  وجعله  شأنه   يئة وإعالء 

تعليمية جاذبة آمنة  تسهم بدورها في جعل الطالب يستمتع بعملية التعليم في جو من  

  9االلتزام  واالنضباط، تتمكن معه المدرسة من القيام  بدورها التربوي القيمي والعلمي". 

كما تنظم الالئحة واجبات الطالب وحقوقه تجاه المعلمين والمدرسة واإلدارة المدرسية. 

جهة المعلمين فركزت الالئحة على مسؤوليات المعلمين فقط، دون ذكر حقوق  أما من  

التعليمي. كما أغفلت   المجتمع  المدرسة، وأنه مشارك ومحور أساسي في  المعلم في 

الالئحة أيًضا الرسالة العامة والهدف العام لها، ورسالة كل من المعلم والطالب واإلدارة 

ألطراف األخرى في العملية التعليمية. ولم تشر إلى أن وولي األمر تجاه المدرسة، وتجاه ا

 مشكلة العنف تشاركية بين الجميع وليست فردية.   

التربوية الجديدة لتعديل سلوك   ونالحظ هنا ضرورة تدريب المعلمين على األساليب 

الطالب. وتعتمد تلك األساليب على الحوار، والحرمان من األنشطة، والتحويل  لـ األخصائي 

جتماعي، بدال من اللجوء إلى العقاب البدني والمعنوي. وخاصة وأن العقاب يساهم في اال

الطالب أيضا سلوكيات  لدى الطالب.  ويتعلم منه  الثقة  التمرد والخوف وفقدان  تنمية 

 10عنيفة، ويتطور ذلك ليمارس تلك السلوكيات ضد المعلم نفسه. 

عنيفة الصادرة من الطالب، وضعت  في سياق استهداف الالئحة معالجة السلوكيات ال

عدة طرق للحد من العنف في المدرسة من قبل الطالب/ة ، بداية من التوجيه والنصح،  

إلى الفصل من المدرسة لمدة سنة، واتخاذ إجراءات قانونية ضد المعتدي. لكن لم تحدد  

مع   األدب  "إساءة  نقطتين  في  ذكرت  بل  وعالجها.  العنف  أشكال  تفصل  أو  الالئحة 

العنف من الطالب أو ولي األمر ضد العاملين بالمدرسة". ربما يقصد   -لعاملين بالمدرسة  ا

المعالجات  المادي. ويتضح ذلك من  العنف  اللفظي، والثانية  العنف  النقطة األولى  من 

 الثالثة لكل منهما. 

اإلساءة  حالة  في  االجتماعي  االخصائي  إلى  الطالب  بتحويل  المعالجة  إجراءات  وتبدأ 

عاملين بالمدرسة، ويؤخذ منه تعهًدا كتابًيا بعدم تكرار الفعل. وفي حالة التكرار يفصل لل 

يوما.  أما في حالة تكرار الفعل للمرة الثالثة، يعرض الطالب على لجنة المدرسة وينظر  15

 يوما، أو يعرض على لجنة الحماية باإلدارة التعليمية .   15في فصله بما ال يتجاوز 

لثانية الخاصة بالعنف المادي، فالمعالجة األولى تبدأ بفصل من الدراسة  أما النقطة ا

وأما  والطالب.  األمر  ولي  كتابي من  تعهد  وأخذ  أسبوعين،  إلى  أسبوع  من  تتراوح   لمدة 

المعالجة الثانية في حالة التكرار، بأن يحال الطالب إلى اللجنة الفرعية في اإلدارة التعليمية. 

صل لمدة عام دراسي إذا كان الطالب في المرحلة الثانوية، ولمدة وتصل العقوبة إلى الف

 
, 19/9/2016باط المدرسي، بتاريخ  (، بشأن الئحة االنض287وزارة التربية والتعليم، قرار وزاري رقم )  9

 2016.pdf-http://portal.moe.gov.eg/AboutMinistry/Decisions/Decisions/287 
، 2ة والثقافية للعنف المدرسي، العلوم التربوية، العدد الثاني، جمحمد مهنا نصور، المحددات االجتماعي  -أ.د سامية مصطفى الخشاب    10

 . 2014أبريل  
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شهر في مرحلة التعليم األساسي. وتنتهي المعالجة األخيرة باتخاذ اإلجراءات القانونية 

 11ضد المعتدي. 

 أولياء األمور والمعلمين: 

المدرسة  مع  "التعاون  منها؛  األمور  أولياء  واجبات  إلى  الالئحة  في  نقاط  عدة    أشارت 

وجميع  المعلمين  مع  و"التعاون  الذاتي"،  االنضباط  مسئولية  الطالب  وتعليم  لتحقيق 

المدرسي".  االنضباط  والئحة  بقواعد  الطالب  التزام  لضمان  المدرسة  في    12العاملين 

وتشير هاتان العبارتان إلى أهمية أولياء األمور في التربية والتنشئة السليمة للطالب مع  

تحتاج إلى تطبيق ملموس على أرض الواقع،  والسعي إلى وضع  المدرسة، وهي خطوة  

استراتيجية تعمل على التنسيق بين المدرسة وأولياء األمور، خاصة أن أولياء األمور عادة 

ما تشغلهم األمور الحياتية واألعباء االقتصادية واالجتماعية، ما يضع التعليم والتنشئة  

 على عاتق المدرسة. 

أخرى    مشكلة  المعلمين وتغذي  تجاه  األمور  أولياء  عنف  وهي  الطالب،  لدى  العنف 

بكافة صوره وأشكاله. وسوف نذكر فيما بعد بعض حاالت عنف أولياء األمور الكثيرة . و 

ال يساعد ذلك على الحد من ظاهرة العنف، بل يعطي انطباًعا للطالب بأن حل المشاكل 

السلو  كثير من أشكال  العنف.  وهناك  بالمعلم؛ من  يأتي عن طريق  الضارة  العنيفة  ك 

الطالب.  أمام  المشاجرات  أو  عاهة،  وإحداث  المدرس،  على  والتعدي  مدرسة،  اقتحام 

ويساعد كل ذلك على ترسيخ هذه السلوكيات، واتباع الطالب لها فيما بعد، سواء مع  

 الطالب او المعلمين أو اآلخرين في المجتمع. 

األسرة    على  االجتماعي  - ويقع  األولى  المؤسسة  والتنشئة   -ة  التربية  مسئولة 

النفسي  تكوينه  مراحل  خالل  والطمأنينة  األمان  شعور  وتغذية  للفرد   االجتماعية 

واالجتماعي. وتعتبر بيئة المنزل أول مكان يكتسب منه الفرد أسلوب التعامل مع الظروف 

ذلك فينعكس  األسري،  العنف  من  يعاني  المجتمع  أن  وبما  المختلفة.  على    الحياتية 

 13اكتساب األطفال ممارسات وسلوكيات عنيفة وتعزيزها. وتظهر بعد ذلك في المدارس. 

 

 14بيانات العنف المدرسي المعلمين: 

 
، بشأن الئحة االنضباط المدرسي، القسم الثاني، المخالفات وإجراءات 19/9/2016بتاريخ    287وزارة التربية والتعليم، قرار وزاري رقم     11

 https://bit.ly/35iNu8e العالج والتأديب.   
, 19/9/2016(، بشأن الئحة االنضباط المدرسي، بتاريخ  287وزارة التربية والتعليم، قرار وزاري رقم )12

 2016.pdf-portal.moe.gov.eg/AboutMinistry/Decisions/Decisions/287http:// 
د. عاطف مفتاح أحمد عبد الجواد، العالقة بين العنف األسري الموجه نحو األبناء وممارستهم للعنف المدرسي في إطار خدمة الفرد   13

 https://bit.ly/3ljJCbt .  2020، يناير  3، المجلد 49  السلوكية، مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، العدد
 . 2019/2020ل    2014/2015كل البيانات الواردة جمعت من قبل الباحث على مدار العام، وتشمل البيانات حاالت/وقائع من العام الدراسي    14

https://bit.ly/35iNu8e
http://portal.moe.gov.eg/AboutMinistry/Decisions/Decisions/287-2016.pdf
https://bit.ly/3ljJCbt
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الذي   المعلم  تخيلنا صورة  إلى  يأتي  التعليمي،  المجتمع  العنف في  يُصور  عادة عندما 

 تخلو من يعنف الطالب، سواء بممارسة عقاب بدني أو معنوي عليهم. لكن المدارس ال

المدرسة.   في  موقعه  حسب  كل  التعليم،  عناصر  جميع  منها  يتضرر  مغلقة  دائرة عنف 

)البدني، واللفظي(. وتزداد  العنف  أنواع  لكافة  المدارس  المعلمين في  وبالتالي، يتعرض 

حاالت العنف ضد المعلمين يوميا في المدارس، وهم الذين يقع على عاتقهم تربية وتعليم 

ب والبنات للمساهمة في نهضة المجتمع. ويمارس هذا العنف سواء أجيال من الشبا

   .من الطالب أو من أولياء األمور 

من   الجمهورية  مستوى  وعلى  التعليمية  المراحل  جميع  في  البدني  العنف  وأصبح 

األنماط المتكررة الملحوظة، والتي ترصدها الصحف المصرية. وتصل حاالت العنف ضد 

إحداث إلى  العاهات  المعلمين/ات  أطراف   15بعض  أحد  كسر  في  والتسبب  والتشويه 

 16الجسم، نتيجة الضرب واستخدام آالت حادة. 

الحالة و إليه  وصلت  ما  عن  عامة  صورة  المدارس  من  المرصودة  األخبار  لنا  تعطي 

التعليمية في مصر من تنامي ظاهرة العنف على كافة األصعدة، سواء من المعلمين ضد 

 الطالب ضد المعلمين، أو أولياء األمور ضد المعلمين. الطالب أو 

وتتعدد   الطالب،  من  المدارس  داخل  البدني  العنف  من  كثيًرا  المعلمين/ات  ويواجه 

سلوكيات الطالب العنيفة من عنف بدني  ومعنوي ضد المعلمين. ومن خالل الرسومات 

ضد   الموجه  المدرسي  العنف  عن  عامة  صورة  تتضح  اآلتية  في البيانية  المعلمين/ت 

 المدرسة. والتوزيع الجغرافي ونوع العنف. 

    

حاالت عنف   6حالة عنف مادي مقابل    59يتصدر العنف البدني ضد المعلمين مع وقوع  

أن  يعني هذا  المصرية.  وال  الصحف  التي رصدتها  الحاالت  المدارس. وهذه  معنوي في 
 

 https://bit.ly/37tvPtW   25/3/2015عين مدرسه، السبورة،  سما مصطفى، فصل طالب باإلسكندرية فقأ    15
،  .26/2/2015محمد فرغلي، أقارب تلميذ يقتحمون مدرسة إعدادية بـ»السنج« ويصيبون مدرَسْين بالفيوم، المصري اليوم 16

 it.ly/2VEPQs5https://b 

6

69

اللفظي البدني

نوع العنف

https://bit.ly/37tvPtW
https://bit.ly/2VEPQs5
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وسائل ضعف  يعني  ولكن  االنتشار،  قليل  اللفظي  العنف    العنف  عن  والتبليغ  الرصد 

المؤسسات  أطلقت  ولذلك  كثيًرا.  عليه  الصحف  تركيز  عدم  أو  المدارس،  في  اللفظي 

التواصل  التنمر منذ سنتين على مواقع  التعليم حملة عن أضرار  التربوية الدولية ووزارة 

يًدا . تهدف إلى نشر الوعي بين الطالب عن أخطار التنمر. وتحتاج هذه الحملة مز االجتماعي

المجتمع   أعضاء  بين  فعال  بشكل  الواقع  أرض  على  وتطبيقها  فيها،  التوسع  من 

 17المدرسي من طالب ومعلمين وأولياء أمور. 

 

 الطرف المعتدي

 

 

  29ونشير إلى األطراف المعتدية على المعلمين/ات، ويأتي الطالب في المرتبة األولي ب

كوينه الجسماني مكتمًلا واقعة، وعادة ما يكون الطالب في المرحلة الثانوية، حتى يكون ت 

 
 https://www.unicef.org/egypt/ar/bullying اليونيسيف، التنمر يحدث للجميع، ويوقفه الجميع.    17
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الحاالت   تلك  إلى  المعلمين. ويضاف  التعدي على  وقائع عنف من   7مما  يساعده على 

الطالب، وهي وقائع عنف جماعي ضد المعلم بحيث يعتدي أكثر من طالب على معلم، أو 

تجتمع عدة طالبات على معلمة ويمارسن سلوكيات عنيفة ضدها. ويلي ذلك أولياء األمور 

حدو المدارس   23ث  مع  في  األمور  أولياء  من  الحوادث  تكرر  إلى  البيانات  وتشير  واقعة. 

االبتدائية واالعدادية، ويحدث هذا بعد تعنيف أحد المعلمين/ات لطالب، ويترتب على هذا 

الدارة  شكوى  تقديم  من  بدال  المعلمين/ات،  على  واالعتداء  المدارس  اآلباء  اقتحام 

واقعة  اعتداء معلم    12واتباع القوانين أو اللوائح. ويلي ذلك    المدرسة أو اإلدارة التعليمية

على معلم آخر، وعادة ما يتم في صورة مشاجرات داخل المدرسة نفسها. ويتكرر العنف 

 من أحد أفراد إدارة المدرسة ضد معلم في واقعتان. 

 ويوضح التصنيف الثاني من الجدول المتضررين من العنف، و نوعهم االجتماعي. وقد 

و  57سجلت   المعلم،  على  ضد   18واقعة  العنف  ارتفاع  ونالحظ  المعلمة.  على  واقعة 

لقوتهم  )الذكور(  الطالب  إستخدام  إلى  ذلك  يرجع  وربما  المعلمات،  من  أكثر  المعلمين 

الجسمانية ضد المعلمين، خاصة فترة الثانوية. أما العنف من جانب ولي أمر الطالب/ة 

ين األرقام استخدام أولياء أمور الطالبات لعنف أقل حدة ضد المعلمين أو المعلمات، فتب

 من الطالب الذكور.  

 نوع المدرسة 
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إقليم   استحواذ  وقد  المدرسي،  العنف  لوقائع  الجغرافي  التوزيع  إلى  الجدول  ويشير 

واقعة، وإقليم   20واقعة، يليها إقليم الدلتا مع    27الصعيد على أعلى الحاالت  مع وجود  

وقائع، وأخيرا إقليم قناة السويس مع    7واقعة، وإقليم إسكندرية    19  القاهرة الكبرى مع

 واقعتين  فقط. 

ويستحوذ  العنف،  وقائع  بها  المنتشر  المدارس  نوعية  فيوضح  الثاني،  الجدول  أما 

لغات  الرسمية  المدارس  قطاع  له  أضفنا  وإذا  الوقائع.  غالبية  على  الحكومي  القطاع 

واقعة عنف داخل أسوار المدارس الحكومية، مقابل   74  )التجريبية سابقا( يكون المجموع

العنف  تخلو من  الخاصة  المدارس  أن  ذلك  يعني  الخاص. وال  القطاع  واحدة في  واقعة 

المدرسي، لكن األمر يعتمد على ما يٌرصد من الصحف من أخبار عن العنف المدرسي. ولكن  

ية العنيفة في المدارس األرقام تعطي صورة عامة حول حدة استخدام األساليب العقاب

 الخاصة، وارتفاعها في القطاع الحكومي. 

 دور المدرسة في الحماية  

المجتمع،   تعليمية في  تربوية  أهم مؤسسة  لكونها  المدرسة  أهمية  نؤكد على  أخيرا، 

وحلقة صغيرة تتباين فيها كافة التعامالت والتغيرات االجتماعية في المجتمع األوسع.  

فرصة لتصحيح وخلق أجيال تساعد الجميع على نبذ العنف، وخلق أساليب  وبالتالي، توفر  

المجتمع   أفراد  لكافة  وسليم  آمن  لمناخ  المدرسة  توفير  ويجب  أيًضا.   منه  بدال  للحوار 

التعليمي من طالب ومعلمين وأولياء أمور. ويساعد ذلك على عملية تعلم أكثر ايجابية،  

وا االجتماعي  بالنمو  يتعلق  فيما  وخاصة  للطالب.  تدريب  لنفسي  خالل  من  ذلك  يتحقق 

كلها.   التعليمية  البيئة  على  المدرسي  العنف  بخطورة  وعيهم  ورفع  للمعلمين،  حقيقي 

لتعديل  العنف  من  خالية  عقابية  وطرق  آليات  على  المعلمين  تدريب  من  هذا  ويبدأ 

ع أولياء السلوكيات السلبية لدى الطالب أو الحد منها، إلى عقد  المدرسة اجتماعات م

ويأتي ذلك عبر تفعيل مجلس األمناء واآلباء  .األمور حول خطر العنف األسري على الطفل

المعلمين  تأهيل  على  العاملة  المبادرات  تعميم  الوزارة  على  ويجب  والمعلمين. 

لتمكينهم من أدوات تربوية حديثة، دون اللجوء إلى   -االجتماعيين والنفسيين-واألخصائيين  

كما يأتي الحد من ظاهرة العنف المدرسي    18ب العنف البدني والمعنوي. استخدام أسالي 

يحدث  فالتنمر  اليونيسف  أشارت  وكما  األطراف.  جميع  بين  المشتركة  المسؤولية  من 

 19للجميع، ويوقفه لجميع. 

 

 

 
 https://www.goethe.de/ins/eg/ar/kul/sup/duw/gsa.html معهد جوتة، مشروع مدارس بال عنف.    -وزارة التربية والتعليم    18
 https://www.unicef.org/egypt/ar/bullying اليونيسيف، التنمر يحدث للجميع، ويوقفه الجميع.     19
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