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 وحلوله من منظور إسلامي ء بين الطلاب في المدارس: أسبابه وآثارهالاستقوا 

 ( 2) شرف  نجم أديولي   ، ( 1) سعيد عبد الل   ه بوصيري 

 ملخص البحث
الن س   من  أفرا جمم  ة أو   يرت به   م صتتتت  ة  ا ة دوان ظ هرةوه     راستتتتة الد    أثن  الطلبة  أوستتتت   يف شتتتتا      العنفأكثر أشتتتت      من االستتتتت  ا   تربعي

 ال   ة ت ازن   دم ث   ف لت  رار   قصتتد العدوان  أُواله  :م   انت  ةثالث من االستتت  ا  ويت   ن .   نفستته   ن  الد ف ع ن   ة  جز   ةضتت ا   ضتتد   مت ر ر بشتت  
والتستتتل ل  ل     العدواين الستتتل    ومم رستتتة الستتتلطة   استتتتمدام  وإستتت  ة   االستتتت  ا ستتتل     مظ هر أن  الدراستتت ت   بعض   تأثبتوقد  مصتتتل ة ال  .   ضتتتد  

  اخلربا   أول ّي ت من  أصتتتتتتتتب   ؛الدراستتتتتتتتاة  اهلموأح    الطلبة أمن  يهد    الذي  اخلطرهذا    ر  أج  ومن. الطلبة من  %30   ن  ي      ال  فام  ةالزمال  م ج  
  م  صتتتتتدي إط ر  طرحيهدف هذا الب ث إىل   ؛الفرتة الدراستتتتتاة. ولذا  أثن  بني الطلبة   الستتتتتل   هذامنع    كافاة   ن  الب ث ال راروصتتتتتن  ع   االجتم  اني
.  الع ل   ب  عبني الطلبة يف   انتشتت ر  وأستتب    االستتت  ا مفه م    ت ضتتا الب ث يف خط اته  ل     ويعتمد.  املدارس يف  األقران  بني  االستتت  ا ملنع    مت  م 

  املتنم ر  شتتمصتتا ة   ل   الستتلبا ة  وآاثر    وأستتب به  االستتت  ا الت لال  لبا ن مفه م    ال صتتف  املنهج  :أستت ستتا ني  منهجني  ذلك  لت  اق   ن الب حث  يستتتمدمو 
 ظ هرة ل د ِّ منل  املن ستتتبة احلل    القرتاح  االستتتت را    املنهج  ث  وم  إىل ذلك من اآلاثر.    الذهين واالستتتت رار   الد راستتت  األ ا  يف  املتمث لة  الضتتت  ا ة  قب 

ريعة الط ال  بني  االستتتت  ا   تعزز   واقعاة  حل  حزمة من   كم  ستتتا رتح الب حث   والنفس  الع    حبفظاملتعل  ة    امل  صتتتدخ صتتتة     يف ضتتت   م  صتتتد الشتتت 
 .سالماةاجملتمع ت اإلاملدارس و يف ظ هرة هذ  الانتش ر  ت لا  يفال رار  وُصن  ع األم ر وأولا   املرب نيو  اآلاب  تفادقد   الطلبة وق ية

 .الشريعة مقاصد العالج، األسباب، الطلبة، االستقواء،الكلمات املفتاحية: 
Bullying among Students: Its Causes, Effects and Solutions from An Islamic Perspective 

Abstract 
Bullying is one of the most common forms of violence among students in the learning environment. It is an 
intentional aggressive behavior situation performed repeatedly by a group or an individual over time against a 
victim who is unable to easily defend himself. There are three criteria for bullying among students: the first is 
the intention of aggression, then repeated act, and the imbalance of power against the interest of others. Studies 
have proven that over 30 % of students among peers have been victims of bullying behaviour, abuse of power 
and aggressiveness. In order to alleviate these threats to the peaceful coexistence of students, the social experts 
and decision-makers are more concerned in searching for a cure towards preventing aggressive behaviour 
among students during the academic period. Therefore, this research aims to put in place an integrated 
framework to prevent bullying between peers in schools in light of the higher objectives of SharīÑah. To achieve 
this goal, the concept of bullying and the reasons for its spread among students are clarified in this study. The 
descriptive and analytical approaches are employed to clarify the concept of bullying and its causes. Then the 
inductive approach is used to suggest effective solutions to it in light of the objectives of SharīÑah, especially 
those related to the preservation of the intellect and life. The research also highlights the negative effects of 
bullying on the personality of the bully, the victim of bullying, their academic performances and on the school 
community. Finally, in this paper, the researchers propose realistic solutions and effective prevention 
approaches to the decision makers, educators and parents in preventing bullying and abuse of power among 
students in schools and society. 

Keywords: Bullying, Students, Causes of Bullying, Bullying Therapy, Objectives of SharīÑah. 
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 املقدمة

أن     مع     اجلديدة احلديثة" من املصطل  ت  االست  ا  "  مصطل 
ومن ذج    ح الت    هلإذ    ؛هذا العصر   ةولاد  ت قدمية لاس  ظ هرةال

 ت  قدمية معروفة يف مجاع احلض رات الس ب ة والالح ة. وقد أض  
اجملتمع ت   أوس    بش   واسع يف  منتشرة  "االست  ا "  ظ هرة 

العنف    أن اعأكثر    مناإلنس نا ة   مة يف هذا العصر  وأمست  
الدراسة فرتة  خ صة يف  الطلبة  أوس    يف  .    م  بش    شا    

وهلذا السل   آاثر سلبا ة  ل  اجملتمع البشري   مة  و ل  اجملتمع  
مم رسته تسب ب العز  االجتم    ورفض    إذ إن    ؛ املدرس  خ صة

)  والنش ط ت  االختال  الض ا ة  مع   Nāyifahاالجتم  ا ة 

Qaṭāmī and Munā al-Ṣarāyirah, 2009, 40 .) 
ت  م     أ م    دواناة متعمدة":  أبن ه  االست  ا   يعر فو 

ال مي نه الدف ع     ةبش   مت رر ضد  ض ا       اهب  جمم  ة أو أفر 
  مذ وغ لب   م  يت  .   (Abu Diyār, 2012, 21) " ن نفسه بسه لة

وهتديدِّ  اإلو  أ س ة  ال   واستمدام ضر   ال   أسل     املتنمر  ه نة 
أو  ال وي عال ضعاف     ل   ب   المن       ة    االست  ا    ص  . 
  ي ٍّ  الضعاف أو  ال   ي  جت    ال  ومن  ان  ر ال   بني ص    كم  ي ع  ال

حيص  يف املدارس  والطرق ت  وأم كن العم    كم   .  ند     ل 
و  األسرة   و الم كن  األ ويف  اخ   م  ن  اخلع مة  أي   ويف   صة  
شمص فاه  فأكثر  جيتمع   Sārah Suwaylim al-‘Utaybī) ن 

and Abd al-Muḥsin bin Sayf al-Sayf, 2020, 46 .) 
بني الزمال     لالست  ا م      ات وقد ج   يف بعض اإلحص 

و راستهم الطال   سلبا ة  ل   وآاثرٍّ  من خط رة  املدارس    ؛ يف 
املث    ج   يف بعض الدراس ت أن    من    االست  ا  فعل  سبا  

    العنف انتش ر ا يف مدارس ال الّيت املت دة األمري اة   أن اعأكثر  
طال    من  ط لبٍّ  ي     ن  ال  م   أن   الدراس ت  هذ   وت ر ر 

خ ف      ؛  اب يف الفص  مرة أسب  اًّ   ل  األق املدارس الث ن ية ي
ل األقران  لاه يف املدرسة. ويف  راسة مس اة بعن ان  من تسل  

أ راض كئابة  رولند     "االست  ا :  إليرلانغ  انت  رية"  وأف  ر 
(Erling Roland)    ل  م  ال ي     ن    الدراسة إجرا     مت  فاه 

الب حث إىل أن   ت ص    وقد  يف املست ى الث من     ط لبٍّ   2000
م  ال ي     ن نصف الطال  مي رس ن سل   االست  ا  أثن    

. كم  ت ص    (Masʽad Najā Abu Diyār, 2012, 23)  الدراسة
  أن    إىل  يف  راستهم  (Lind & Kerrneyالب حث ن لاند وك ين ) 

  املدارس األمري ا ة يتعر ض ن لش   من  من طال   % 63ح ايل 
 االست  ا . أش    

ال  صن فوقد   من ضمن    االست  ا   سا  ل جانيبعض 
يف سل   االست  ا     نينمرطامل  أغلب   أن    حبج ة   ؛األمراض النفساة 

اضطرا    ل  من  ال  لب  يف  م  كم     يع ن ن    الن س أكثر    أّن 
 ,Kumpulainen) رضة لإلص بة ابالكتئ   وال لق وقل ة االنتب    

K., et al., 2001, 110-112)  . الراحة   االست  ا    ض ا ة جيد    ال و  
  الف    من  ف     ؛. و لاهاالست  ا النفسا ة وال الع طفا ة بسبب 

 . والسل ك  النفس  العالج حب جة إىل  به   واملفع  
أن   االست  ا   ممازات  السل كا ت  ومن  أن اع  من  ن ع  ه 

  والتسلل   اكتس   السلطة   من أج     ال     ضد    الرتهاباة العدواناة  
  قد . و (Wa‘d Ḥasūn Naṣr, 2019)  ر  ل  حس   شمص آخ

"  ل  ش   التن بز ابألل    أو االستهزا   أو  االست  ا  أييت "
و الت لا  من شأن اآلخرين  أو  أ   ت با ة اإلس  ات اللفظاة أو ال

أو   االجتم  اة   املن سب ت  أو  األنشطة  من  املتعمد  اإلقص   
  التسلل وس       من   وسالة  أي  أو     اإلس  ة اجلسدية  أو اإلكرا 

(Markkanen, I., et al., 2019, 24 .)   قسم  :قسم ن   والت نم ر 
م   مب شر  غ   وقسم    مب شر  ف ملب شر    استمدام   طريق    ن   مت  . 

    ام    فاه  ت استمدب شر م   املغ   الضر  والصفع والرك   و 
واإلقص      واالستهزا   والسمرية   التج ه   مث    مب شرة   غ 
(Aḥmad Fikrī Bahnasāwī; Ramaḍān ‘Alī Ḥasan, 2015, 

3) . 
الض َاة   آاثر   ومن  املرض    يسب بأنه    : السلبا ة  ل  
بني األفرا  واجملتمع     االست  ا   سل كا ة  ول ب  .  والع طف  الع ل   
واحل  م ت ب ضع ق انني يط لب    والع ملا ة   احمللا ة   املنظم ت  ق مت 
  سل     من  يع ين نفسه  ندم      ن هب     ويدافع    ه حب  الض ا ةهب   

 من قب  ال  .  االست  ا  
هذا الب ث إىل  راسة هذ  الظ هرة  من خال     ويهدف

وق    أهم  با ن   تسب ب  اليت    وت ضا      طال ال بني    ه الع ام  
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 االستقواء بين الطالب في املدارس: أسبابه، وآثاره، وحلوله من منظور إسالمي

 سعيد عبد هللا بوصيري، نجم أديولي شرف                

  ملنعه    واقعا ة  حل  رتاح  وص ال إىل اق  ته  اآلاثر املرتت بة  ل  مم رس 
 يف ض   م  صد الشريعة.    و الجه
الع ام  اليت    أهم  هذا الب ث: "    تن وهل  اليت  املب حث  أهم  و 

ث      " الدراسة   أثن   طال   ال ومم رسته بني    االست  ا  تسب ب وق ع  
  وظ ف   وقدبني الطال ".    االست  ا اآلاثر املرتت بة  ل  مم رسة  "

  املس       هبذ   املتعل  ة  املعل م ت   جلمعاملنهج االست را       نالب حث
  االست  ا  ظ هرة    ملنعفع  لة    ووق ية  واقعا ة  حل  ابقرتاح     اختتم  ث  

  أص    مم  تفاد     بني الطلبة و الجه يف ض   م  صد الشريعة 
يف    ومسؤويلال رار   والب حثني  والتعلام     األح ا    جم   الرتباة 

 . الشمصاة
 

 الدراسات السابقة: 
االست  ا     ظ هرة  تن ولت  اليت  الدراس ت  من  ي جد  د  
وخص  صه   وأسب   انتش ره  يف اجملتمع. ومن هذ  الدراس ت  
م  اهتم  ابجل نب اإلحص    للتنمر وأسب به  ومدى انتش ر  بني  

وآاثر  السلبا ة  ل  األ ا  الدراس   وض  ّي االست  ا   الطال    
أبع   ومآ  االست  ا     ث اجملتمع املدرس   ومنه  م  رك ز  ل  
لسل     العالج   ابجل نب  تعىن  اليت  الدراس ت  ندرت  ل ن 
االست  ا   ول ت جد له  راس ت ابستثن   م رتح ت   مة  مث :  

  ِّن الض  ّي من االستن    حل   تعدي  السل    وال  انني اليت متَُ 
 : لاه  لرفع    ى قض  ا ة ضد املتنم ر. ومن أهم  هذ  الدراس ت
كت   "الطف  املتنمر"  تطر ق فاه الب حث إىل ت ضا   
بني  خص  صه   ث   االست  ا    واملتنمر وض اة  االست  ا   مع ين 
املتنمر   سل    حتد ث  ن  املؤل ف  أن  ورغم  سل كا ته.  وأهم  

اة وآاثر   ل  الت صا  الدراس  واجملتمع إال أنه ل يتطر ق  والض 
الطلبة بني  االست  ا   لسل    ال ق  ا ة  احلل    ج نب   إىل 

(Nāyifah Qaṭāmī; Munā al-Ṣarāyirah, 2009, 5-8).  
: م  لة  ومن أهم  امل  الت اليت تن ولت اجل نب اإلحص    للتنمر

ق مت الدراسة الكتش ف    طال  الث ن ية" بعن ان "االست  ا  بني  
انتش ر سل   االست  ا  بني طال  ترتاوح أ م رهم بني   مدى 

سنة يف املدارس الث ن ية الرتكا ة. وح و  الب حث من    14-17
الض  ّي   االست  ا   ل   آاثر  ال شف  ن  الدراسة  خال  

من    %96.7واجملتمع. واكتشف يف الدراسة أن  م  ال ي     ن  
ن من سل   تنمر األقران. ث ح و  اقرتاح  طال  الث ن ي ة يع ن  

م  يرا  من سب   لت لا  ظ هرة االست  ا  بني الطلبة  واخلط ة الالزم  
اإل الم   ووس     واملعل مني  أم رهم  أولا    طرف  من  اخت ذه  
الذي   العنف  ملنع  األمناة  وال حدات  احل  ماة  غ   واملنظم ت 

ق يف احلل   إىل  يستهدف األطف   يف املدارس  ول نه ل يتطر 
 .(Nursel Tūrkmena; et al., 2013, 143) اجل نب امل  صدي

ومآالت   أبع    رك زت  ل   اليت  الدراس ت  أهم   ومن 
االست  ا :  راسة ق م هب  ي سف حدة  بعن ان "االست  ا  بني  

قرا ة يف املفه م واألبع      :ماذ: ال جه اخلف  للعنف املدرس التال 
 حث يف هذ  امل  لة أن اع االست  ا  بني الطلبة؛  واملتتآ ". تن و  الب

اليت أييت هب     اللفظ  واجلسدي. ث  األش     مث : االست  ا  
وآاثره   ل  جن ح العم  اإل اري يف مدارس السع  ية واإلم رات  

 .(Yūsufī Ḥidah, 2015, 1) العرباة املت دة ولبن ن واألر ن
كت   "تعدي   ومن أنفع املؤلف ت يف اجل نب العالج   

تعدي    أس لاب  املؤلف  فاه  بني   حمم   ك ظم.  لعل   السل  " 
النفس والرتباة والسل   يف تعدي    السل   اليت يتم ذه   لم   
والتش ا    والتمااز  والتعمام  والع     التعزيز  مث :  األخالق؛ 
غ    هذا   مة  يف  املؤل ف  اقرتاح ت  ل ن  والتل ني.  والتسلس  

ول يلتفت إىل من سبة هذ  األس لاب مل  صد  خمتصة ابالست  ا    
الشريعة أو  دمه   كم  أمه  ال الم  ن العالج الروح  لتعدي   

 .(al-Jabūrī, 2016, 7) سل   األوال 
ظ هرة   أن  يتبني  الدراس ت؛  من  سبق  م   بن     ل  
االست  ا  واقعة منتشرة بني الطلبة  ول ت ن هن    راس ت تتن و   

اهتم م الشريعة    من  رغمال اجل نب امل  صدي هلذ  ال ضا ة   ل   
لإلنس ناة   األس ساة  ال ام  بتعدي  األخالق  وحت اق  اإلسالماة 

   وامل  . من حفظ الدين واحلا ة والع   والنس
الدراسة    يف    ن الب حث  هجينتو  ِّ  سَ سَ أَ   نيمنهجهذ   :  ني 
وامل  الت    لتتبع   االستقرائي  املنهج  :أوهلم   ال تب  واست را  

لبا ن    وي ظ فالوصفي التحليلي،    املنهج املتعل ة ابمل ض ع  ث   
  يف خ صة    له   حل     واقرتاح  وآاثر   وأسب به  االست  ا مفه م  
 . والنفس الع   حبفظ املتعل  ة  امل  صدج نب 
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املدارس وآثاره أسباب االستقواء بني طالب املبحث األول: 
 عليهم

 أسباب االستقواء بني طالب املدارس األول: املطلب

ظت هرة ل يبق جمتمع من اجملتمعت ت اإلنستتتتتتتتتتتتتتت نات ة إال    االستتتتتتتتتتتتتتت  ا 
  بنيمنه   وانتشتتتتتتتتتترت هذ  الظ هرة بشتتتتتتتتتت   واستتتتتتتتتتع     ت شتتتتتتتتتتاو 

ستتتتتتتتت ا  يف فرتة    املع هد واجل مع ت  وطال الصتتتتتتتتتبا ن والتالماذ  
من  الدراستتة أو خ رجه    ن طريق مب شتتر أو غ  مب شتتر. وه   

  ك     ورغم.  حتلاال  وأصتتتتتتتتتتتتعبه   اجملتمع   هتد    اليت  ك   شتتتتتتتتتتتتامل  أكرب
  يف  ال الطبني    ممتتت رستتتتتتتتتتتتتتتتتته  وت لاتتت   ملنعه  ات اليت بتتتذلتتتت  اجمل

 Sārah Suwaylim al-‘Utaibī; ‘Abd al-Muḥsin)  املتتتدارس

bin Sayf al-Sayf, 2020, 48)     يز  منتشتتتتتتتتتتتتتر ا بانهم   لإال أنه
ملم رستته أو    ّن    ٍّ    ن وضتع ح  ٍّ   الب ثفأصتب     ؛أثن   الدراستة

. ل ن ال ات م بتذلتك يتطلت ب معرفتة  ضتتتتتتتتتتتتتترورّيًّ ت لالهت   ل  األقت   
 ومم رسته بني الطال . االست  ا أسب   انتش ر 

 
 النفسّية األسباباألّول:  الفرع

  يستتتتتتتتتتتتب بم     أكرب  من(  Mood Disordersاضتتتتتتتتتتتتطراابت املزاج )
.  ل  ستتتتتتتبا   تصتتتتتتتر ف ته  يف  ويؤث ر   اإلنستتتتتتت ن  ستتتتتتتل    يف  ت ا ات
  ال طتب  ثنت     كتئت   اال يف بعض التدراستتتتتتتتتتتتتتت ت أن   ثبتتاملثت    

(Bipolar Depression  )يستتتتتتتتتتتتتتبتتتب بعض االضتتتتتتتتتتتتتتطراابت    قتتتد
  التهااجضتتتتتتتتتتتتمنه     ومن   الستتتتتتتتتتتتل كاة والصتتتتتتتتتتتتع ابت يف العالق ت

 ,Artem Boytsov)ستل   االستت  ا     :مث    لستل كا ت ف ستدة

املصتت بني بدا     غ لبا ةأن     أيضتت    الدراستت تبعض    وقر رت.  (2011
  االضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتطتتتتتتتترا   متتتتتتتترض  متتتتتتتتنيتتتتتتتتعتتتتتتتت نتتتتتتتت ن    االستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتت ا 

 Maḥmūd) للمجتمع(( املضتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    Psychopath))النفستتتتتتتتتتتتتت 

6lūl, 2018, ḥmad Abū SaḥA.) 

  مرض  إىل هقتد يرجع ستتتتتتتتتتتتتتببت  االستتتتتتتتتتتتتتت  ا   ستتتتتتتتتتتتتتبق أن   ممت يتبني  و 
   اطر  ل استتتتتتتتَ ف   ز ج املتنمرينفستتتتتتتت     مرض  وه    ستتتتتتتتا  ل ج 

  يؤ  ي  ث     قتص  ياالجتم    واال  التع م  دم الت ازن يف      له
مال  يف م تت ن العمتت   الز  و   األقران   ل ل  تستتتتتتتتتتتتتتل  والالبلطجتتة   إىل
 ع مة  أو يؤ  ي به إىل ترهاب اجل ان.الم كن األو 
 

 االجتماعّيةالثاين: األسباب  الفرع

رمثت    ؛جتمت  اتةاالؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتت ت  املهنت   جمم  تة من    اأُلستتتتتتتتتتتتتتَ
  والدينا ة  والصتتت   ا ة  التعلاما ة  واملؤستتتستتت ت  احل  ما ة  واملؤستتتستتت ت
يف    كب  ا ور ا    تلعتبالعت مة اليت    ال طت   تمن   وغ ه   واإل الماتة
ستت ت قد     نستت نحا ة اإل أتث  إجي يب   ل    هل   ي  نوهذ  املؤستت 

املؤسف    من  ل ن.  سلباًّ   أتث  ااجملتمع  كم  قد تؤثر  ل  اجملتمع  
بني    االستتتت  ا يف انتشتتت ر   تستتت همقد هذ  املؤستتتستتت ت بعض  أن   

الا م    االستتتتتتتت  ا ظ هرة    انتشتتتتتتت ر  إذ    ؛وغ ه   املدارس  يف  الطال 
  ب ضتتتتتا ة  االجتم  ا ةاملؤستتتتتستتتتت ت   هذ   مب الت   دم  نتاجةك ن  

هتتتتتتتتد ِّ   االستتتتتتتتتتتتتتت  ا   ,Papanikolaou)  اجملتمع  استتتتتتتتتتتتتتت رار   اليت 

M.,2011, 440 .) 
ك ّن     ؛االجتم  ا ة املؤستتتتتتتتستتتتتتتت تف ألستتتتتتتترة تعد  من أهم  

إال أّن     اجملتمع الع    يف    ترباة ن    مستتتتتتتتتتؤولةمؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتة أولاة  
أغلب األستتتتر    ؛ إذيف اجملتمع  االستتتتت  ا   انتشتتتت رك نت ستتتتبب  يف  

من  -تصتتتتتتتتتتتتتتتب  اهتمت مهت   ل  تلباتة االحتات جت ت املت  يتة ل بنت    
بت  مي    تبت يل  الو    -مستتتتتتتتتتتتتت ن وملبس ومتأكت  وتعلام جاتد وترفاته

  ع جي  أنهشتتتتتتتتتتتك     ال وهذا.  و  ال   روح    وصتتتتتتتتتتتالحهمستتتتتتتتتتتل كهم 
.  هل    ستتتتتت ن    صتتتتتتدورهم  وجيع    يف األوال   تنم األخالق الستتتتتتائة  

  االستتتت  ا ح ا ث    أن     ا ةاإلحصتتت   الدراستتت ت  بعض  دتأك  وقد  
  األوال   بتتأ يتب األم ر  وأولات    ال التدين قات ميف حت لتة  تدم   تز ا 
.  تربير األوال   ون    ع َقب  أو  ندم  يأ  ستت      منهم  صتتدر  إذا
األوال  إبحج م ال الدين  ن    يفاالستتتتتتتتتتتت  ا     ستتتتتتتتتتتل  ينم     كم 

 ت تتتدمي املستتتتتتتتتتتتتتتت  تتتدة بشتتتتتتتتتتتتتتتتأن ال ضتتتتتتتتتتتتتتتت ّي املتعل تتتة ابملتتتدرستتتتتتتتتتتتتتتتة

(Papanikolaou, M.,2011, 442.) 
حق من احل  ق ال اجبتتة    وال األ  تعلاماملعروف أن    ومن

 ل  ال التتدين أو من ي  م م تت مهمتت  من ويل أمر أو ح  متتة أو  
  عاجلما   ل   ينب    ؛هنت   منمتدارس أو مؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتت ت  يناتة  و 

  والع    النفس  حفظحق   :مث    للطلبة  اخل صتتتتتتتتتة  احل  ق  مرا  ة
  ترباتهم   يف  والت ازنالع مة    املصتتتتتتتتتتتتتل ة  حفظكم  ينب      والدين 
ال ستتتتتتتا م  يف    يشتتتتتتت     كم   فاتصتتتتتتترف  اتمةحر ية    ال لد  يعط   فال

ب ت جاهتتت ت ال التتتدين يف األم ر التتتديناتتتة  ال ضتتتتتتتتتتتتتتتتت ّي اليت تتطلتتت  
ثبت يف بعض الدراستتتتتتتتتت ت أن    وقد  . واالقتصتتتتتتتتتت  يةواالجتم  اة  

 ل  الرغم من أنه    االستتتتتت  ا  أستتتتتب      منإطالق حري ة األوال   
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 سعيد عبد هللا بوصيري، نجم أديولي شرف                

 Yusnany)ت مة  ال  التصتتتتتترف  ةال مي ن حرم ن األطف   من حري

), 52Yusop, n.d.. 
األوال   منه     يف  اخللق هذاتنم      أخرىوهن   أستتتتب    

لت رير    ووف     املدارس  يف  الزمال   من  االستتتتتتت  ا خلق    اكتستتتتتت  
قبتتتتتت الصتتتتتتتتتتتتتت ف     الت رير  أظهر    Hakam report (2008) من 
  االستتتت  ا   مم رستتتةت ق م هب  يف شتتتأن   اإحصتتت بن    ل     امل لازي

  خلق ي تستتتتتتتتتتتتتتب ن% من األطفت   يف مت لازّي 84  يف املتدارس أن  
  بعضهمالدراسة    زمال   أتث االست  ا  يف املدارس. وهذا يعين أن  

يف    االستتتتتت  ا خلق    انتشتتتتت ر  أستتتتتب    من  ستتتتتببيف بعض أيضتتتتت    
 اجملتمع.

 

 الثّالث: األسباب املرتبطة ابإلعالم والثورة التقنية الفرع

بني    االستتتتت  ا أستتتتب   انتشتتتت ر    من  احلديثةوستتتت    اإل الم    تعد  
اإلل رتوناة اليت تعتمد    أللع  لدى مدمين ا  خ صتتتتتتتتتتتتتتة   الطال 

  وال لبةلستتتتتت ق اخلصتتتتتت م    األستتتتتت لاب  مجاع  استتتتتتتمدام   ة   ل   
هدف   غ من    ن   واحلصتتتتتتتتتتت    ل  أ ل     اهم  ل  والستتتتتتتتتتتاطرة
  ك ناأللع   اإلل رتوناة     ل   املدمنني  طال ال  معظمو تعلام .  

فإذا ل    اهلامنة ومم رستتتتتتتتتته   ل  أقراّنم  ستتتتتتتتتل  من  يدّنم تعلم  
  خلق  اكتستتتتتتتتتتتتتتت   إبم ت نته كت ن  بلجت مته  أيختذ  َمنجيتد الطت لتب 
 . االست  ا 

ينا ة  احل  ما ة  املؤستست ت ل     جيب  ؛لذلك   وكذلك  والد 
ول  بستتتتتتتتلطة  -هذ  األلع      أمث  اب  انتشتتتتتتتت ر    ستتتتتتتتد   األستتتتتتتترة
 حف ظ    ل       األجا   وسل كهم. -ا ةق ن ن

صتتة    ت جد  ستتبق   م   إىل  ضتت فةإ أفالم    لعرضقن ات خمصتت 
العنف    تعل م و   وال تتتتتتت الشتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتت      ابل    ستتتتتتتتتتتتتتتهزا االاهلمج  
  تع   خصتتت صتتت  إذا     ستتتته نة به  وال  ف  خط رة هذا األمرواال

إىل    قلبتتتته  ومتتتت    األفالم   هتتتتذ   مثتتتت   مشتتتتتتتتتتتتتتتتتت هتتتتدة   ل   الطفتتتت 
  بني يشتت هد   م   تطباق  إىل  ويستتع    ذهنه  يف  ف ستت   ه  تصتتدي 
 .(Nāṣir bin Sulaymān al-‘Umar, 2008) هأقران
 
 

 املدارس طالب علىاالستقواء  آاثر :الثاين املطلب
  الرف  االستتتتتتت  ا  بني الطال  له آاثر ستتتتتتلباة  ل     خلق  مم رستتتتتتة

أغلب    إن    حاث  ؛ضتتت ا ةالف ري والع ل  والروح  واجلستتتدي لل
فع     ةإىل اخت ذ خط ات خط ة كر     مضتطر ون  االستت  ا ضت  ّي  

تستتتتتمر   اقب   قد  ب    من آاثر  م ل  م  خل ف االستتتتت  ا  فاه
 ا. ويف هتتذتتتهحاتت   ةلتتاط الضتتتتتتتتتتتتتت اتت ة  يف  أثر يب    و    االستتتتتتتتتتتتتتت  ا 

يف    االستتت  ا  ل فه    اليت  الع اقب  بعض   نالب حث  اربز  ستتطلبامل
:  يل    مت  الطلبتة  وروح  وجستتتتتتتتتتتتتتتد نفس   ل ضتتتتتتتتتتتتتت ت ّي   وأمه هت   

(Susan M. Swearer & Paulette Tam Cary, 2003, 65) 
األول:األ واالارتر رررررراب  ثرر    متناالستتتتتتتتتتتتتتتتت ت ا     :الرقرلرا 

ر األل والضتتتتتتتتتتاق الذي  حاث يؤث    ؛ؤملة للمستتتتتتتتتتتهدفنياملر    تجال
وجيعله     ج نب من ج انب حا ته  ك     يف  الضتتتتتتتت ا ة  م يع ين منه

 الوة  ل  ذلك   و يشتتتتتتتتتتتعر ابل حدة والعزلة والضتتتتتتتتتتتعف وال لق.  
تستمر   اقب االست  ا  هذ  لفرتة ط يلة بعد انت    املتنمر إىل  

مي ن أن يتعر ض هل  ض  ّي  اليت  ضطراابت  االهدف آخر. وأهم   
(   PTSDاضتتتتتتتتتتتتتتطرا  مت  بعتد الصتتتتتتتتتتتتتتتدمتة )  :أربعتة االستتتتتتتتتتتتتتت  ا 
 Panic)  اهلتلتع  ونت ابت(   GAD)  التعتتتتتتت م  الت تلتق  واضتتتتتتتتتتتتتتتطترا 

Attacks   ) االجتمت     ال لق  واضتتتتتتتتتتتتتتطرا  (Social Anxiety 

Disorder)(Sherri Gordon, 2020) . 
أحتد أتث ات التنمر الشتتتتتتتتتتتتتتت  عتة  ل  أطفت     االكتئت  و 
 ل   دة مستتتتتتتتتتتتت ّيت خمتلفة بن        ضتتتتتتتتتتتت  ّي  هي اجهو   املدارس 
ة االستتتتتت  ا   ل  نفستتتتته وشتتتتتمصتتتتتاته  كم  ل حظ أن   ل  شتتتتتد ِّ 
ا  ربونال    الطال   من   ّيالضتتتتتتت غ لباة     وال  ي اجه ن   م    أحد 
  ال الدين   ل   ضتتتترورّيًّ   أصتتتتب   ؛ذاهل. و النفستتتتا ة  ابلراحة  يشتتتتعرون
  من  الع  ة  بعد  ومشتتت  ر ستتتل   الطف     يت بع اأن    األم ر  وأولا  

يؤ ي إىل    ال  ك   ؛يعتتت ن ن  ومتتت   ي اجه ن  متتت ملعرفتتتة    املتتتدرستتتتتتتتتتتتتتتتة
يصب   و    من  شتمصتاة الطف   هب  ت   أن  مي ن     مشت ك  خط ة

 ;Nāyifah Qaṭāmī)  ابملستتتتتتتتتتتؤولا ة  ال ا م   ند وكستتتتتتتتتتت ال  خج ال   

Munā al-Ṣarāyirah, 2009,  41). 
اكتشف األال والنوم:    عاداتتغيري يف  ال  :الثايناألثر  

  مش الت  ج  و   إىل  يؤ  ي  قدأن االست  ا     الدراس ت  من   د 
من    االستت  ا إذ إن  ضت  ّي    ؛الضت ا ة ند    الن مواضتطراابت يف  
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  ابد       األطف   يتعر ضتتتتت ن لعد  من الع اقب اجلستتتتتدي ة والع طفا ة
  ف  رأب  وانته    األك   يفمن االكتئ   وال لق إىل اضتتتتتتتتتتتتطراابت  

  االستتت  ا فإذن  لاس من املستتت ر  أن يع ين ضتت  ّي    ؛انت  ري ة
  يفو   .(Sherri Gordon, 2020)الن م    ة الصتتتتتتتتتتع بة يفمن م اجه

( وآخرون بف ص أستب    Hunter)  الب حث  ق مم   2014    م
ل ا  االستت تلنديني وج   صتتع ابت يف الن م لدى الشتتب       وت صتت 

  ضتتتتتتتتتتت  ّيلصتتتتتتتتتتتع بة الن  م    يتعر ضتتتتتتتتتتت ن  مم ن  %95  نستتتتتتتتتتتبة  أن    إىل
 رضتتتتتة    أكثر  أيضتتتتت    املتنم رينالدراستتتتتة أن     أثبتت  ب   الستتتتتت  ا  ل

 Hunter SC, et)   االستتتتت  ا ل مي رس   مم ن  مبر تنيالن  م    لصتتتتع بة

al.,2014, 740-755). 
ة  ل راروف     و    من  املتضتر رين  لد م  اخل ي ة"  Beat"  مؤستست 

 UK Beat Charity) املت  تدة اململ تة يف األكت   اضتتتتتتتتتتتتتتطراابت

Organization)    600جريت  ل   خال   راستتة أُ   منوجدت  
  اململ ة املت دة خال  أسب ع م  ف ة االست  ا  أن  شمص يف  
من األفرا  الذين يع ن ن من اضتتتتتتطراابت األك     %75أكثر من  
 Tennie) الضتتتتتتتتطراهبم  أستتتتتتتت ساالستتتتتتتتت  ا  ستتتتتتتتبب    يعرتف ن أبن  

McCarty, 2007) . 
  بنياالستتتت  ا     :ةعدم االهتمام ابلدراسرر  :الثالثاألثر  

الطال  يف املتتتدرستتتتتتتتتتتتتتتتتة ال يؤثر ف ل  ل  احلاتتت ة االجتمتتت  اتتتة  
يف الدراسة    أ ا هم  ل نه يؤثر أيض   بش   مب شر  ل    للطال
  الصتتتتتف ا ة  األنشتتتتتطةومشتتتتت ركتهم يف     اجب هتم املدرستتتتتاةو   أت يتهمو

  ن اجه  يقد اكتشتتتتتف الب حث ن أن الطال  الذين  و .  واملدرستتتتتا ة
ف ض الت صتتتا  واملشتتت ركة  االستتتت  ا  ك ن ا أكثر  رضتتتة خلطر اخ

شتتتتتتتتتتتتتعر  نشتتتتتتتتتتتتت   م     يف املشتتتتتتتتتتتتت ركةألن أحدهم إذا أرا     ؛العلما ة
 Nāṣir bin) املشتتتتتتتتتتتتتتتتت ركتتتةيف  جيعلتتته يف تتتد الرغبتتتة  متتت      ابخلجتتت 

‘Umar, 2018-n alāSulaym). 
بستتتتتتتتبب    اخنفاض التحصرررررريل الدراسرررررري:  رابع:الاألثر  

  للض  ّي أق   ك  مي   األ ا   األ  يصب   ؛ةف دان االهتم م ابلدراس
  أ ا   يريدون  كل م   ابلفشتتتت   شتتتتعروني  ال  لب  يف  ألّنم  أضتتتتعف؛و 

- (  Gary Ladd ري ال  )غيؤك د الب حث    .الدراستتتتا ة  ال اجب ت
يف بعض الدراستتت ت    -ستتتت ذ  لم النفس يف ج معة والية أريزوانأ

بني    االستتتتتتتتتتتت  ا املادانا ة اليت ق م هب  لا تشتتتتتتتتتتتف مدى انتشتتتتتتتتتتت ر  

"  إلان ي "  بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  احل  ماةتالماذ روضتتتتتتتتتتتتتتة األطف   يف املدارس 
(Illinois)     العلما ة  واملشتت رك ت  الدراستت   الت صتتا   اخف ض  أن  
 Ladd Gary W., Ettekal) ابالستتتتتتتتتتتتتتت  ا   يرتبل  املتتتتتتدارس  يف

Ladd, 2017, 839-, and Becky KochenderferIdean). 
أخطر    من  :والدونّية  ابلّنقصشرررررررعور  ال  امس:اخلاألثر  

الشتتتتتتع ر بعدم ال ف  ة وانعدام    االستتتتتتت  ا م  يع ين منه ضتتتتتت  ّي  
ان   األمتتتتتتت ن ال تتتتتتت لتتتتتتتب  يف  األقران  جوهتتتتتتتذا  تنم ر  خ ف  م  ن 
  االختال   ن  منعزال  فاصتتتتتتتتتت  به حزين   م تئب      ؛هم به واستتتتتتتتتتتهزا
 & Pamela Orpinas)  وقتتتدراتتتته  ع لتتتهبالث تتتة    ويف تتتد   ابلزمال 

Arthur M. Horne, 2006, 31). 
من ضتتتتتتتتتتتتتت ت ّي    ت ريبت  %20   أن  بعض البت حثني  ذكروقتد 
  يستتتته   م   منه    يع ن ن من مشتتتت ك  الصتتتت ة الع لا ة  االستتتتت  ا 
   بعضتتتته   اكتشتتتت ف  يصتتتتعبيف حني   ب  ر م  وقت  يف  اكتشتتتت فه
  تفس ه   مي ن  ال  اليت  ال ضب  ن ابت  بني  ترتاوح  أّن  املؤكد    ل ن
 .(Tzani-Pepelasi, et. Al., 2018, 13)  ابلد ونا ة الشع ر إىل
 

احللول املقاصدّية ملنع االستقواء بني طالب : املبحث الثاني
 املدارس

 ل  حمم   االستتتتت  ا     ؛ يتعني  أخذ أمرمن خال  م  ستتتتبق با نه
   أو ختفافه بني الط ال  يف املدارس   نعهوالستتتتع  احلثاث ملاجلد   

وقت   رينج و : "إن  االستتتتتتتتتتتتتتت  ا      ل  األقت   واجتب وهتذا أمر
 م لق لل  ية  خ صة إذا ك ن بني الشب  ".

  وأولا    االجتم  ا ني  للمربا   الشت غ   الشت  أصتب     وقد
بعد أن أصتب  مرض         ا االستتملرض     الج   ن  الب ث  األم ر

  يفضتتتد  م اصتتتلة انتشتتت ر     وال ق ف   منتشتتتر ا يف أوستتت   الشتتتب  
أن  مع جلة مش لة االست  ا  يف املدرسة     ل   يد     وهذااجملتمع.  
دير  اجلتتتتتتومن    .(Charissa Bakema, 2010, 81)  ريج هأمر  
  هتتم  الشتتتتتريعة اإلستتتتتالما ة    أن    إىل  هننب    أنلذكر يف هذا امل ضتتتتتع  اب

  جعلتتت  إذ ؛يف م تت نتتة ستتتتتتتتتتتتتتت ماتتة  وتضتتتتتتتتتتتتتتعهمتت  والع تت   ابلنفس
  مجاع  إلصتتتتتتتتتالح  ستتتتتتتتت  وأستتتتتتتتت    حفظهم  من م  صتتتتتتتتتده  العظم 

 .اإلنس ن خص  
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ف   نت يتة الشتتتتتتتتتتتتتتريعتة  ختوحفظ نفس ال لتد و  لته ممت  ال  
   الرضتتتتتتتتتت  ة   :مث   الشتتتتتتتتتترا ع؛ألجله    ر تشتتتتتتتتتتُ األمر الذي     م هب

مم    وغ ه    م  يصتتتتتتتتتتتتتتل   نا هم وآخرهتم  وتعلامهم   واحلضتتتتتتتتتتتتتت نة
  وبني  .  (al-Bahārī, 2002,2) و  لتتته  ال لتتتد  نفس  هبتتت   نحُتصتتتتتتتتتتتتتت  
أن م صتتتتتتتت      ":املستتتتتتتتتصتتتتتتتتف "  يف(  ه  505ت:  )  ال زايل  اإلم م

تت  ن     م  صتتتد الشتتت رع ال ربى   وه   الشتتترع من اخللق  ستتتة
أن ك  م     ويعين  .  املس  و والن ع   َ والفس  الن  دين و المن حفظ  

مستتتتتتة فه  مصتتتتتتل  صتتتتتت   اخل  م     ك   و ةيتضتتتتتتمن حفظ هذ  األ 
  من  و فعه املفستتتتتتدة   ا رة  يف فه   اخلمستتتتتتة  األصتتتتتت   هذ   يهتك
 ,Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī,1413)  املصل ة

174.) 

صتتتتتتتتتنيغم من مستتتتتتتتت مه ت   ل  الر  و  من  لم      املتمصتتتتتتتتت 
االستتتتتتت  ا  بني   ظ هرةيف ختفاف   رارات  ال  وأصتتتتتت   االجتم ع  
  هنتت    إال أنتته ال تزا    املتتدرستتتتتتتتتتتتتت  اجملتمع  يف  وت لالهتت   الطال 
  يف  وانتشتتتتتت ره   الظ هرة هذ   ميُ  وِّ   شتتتتتت م   ّنج  وضتتتتتتعإىل    ح جة
الضتتتتتتتتت    ل  م  مي ن أن ي  ن    ستتتتتتتتتل لياملب ث    هذاو   .اجملتمع
خ صتتتة م     الع مة  الشتتتريعة  م  صتتتد  ضتتت    يفظ هرة  ذ  ال الج   هل

  من الضتتتتتتتتتتتتتت اتت ة  ق حلمحتت يتتة     ؛والع تت   النفس  يتعلق منهتت  حبفظ
   ل  ل  الستتتتتتتاطرة    املدمننيوإصتتتتتتتالح   لع    املتنم رين     الطلبة
 .اجملتمع يفغ هم 

أو   لتعتالج  إن  ختطت ة  اال ترتاف   أي     هت   مشتتتتتتتتتتتتتت تلتتتتتتتة 
تلاهت  مرحلتة التشتتتتتتتتتتتتتتماص لل ق ف  ل  حجم هتذ  و ب ج  هت    
ت ديد املستتتت ّيت الدراستتتاة اليت تنتشتتتر  فبني الطال      املشتتت لة

معرفتتتتتة األستتتتتتتتتتتتتتبتتتتت   اليت تؤ ي إىل    ث  فاهتتتتت  أكثر من غ هتتتتت    
  ألي  . و نتتد تتذ مي ننتت  أن نعمتت   ل  إجيتت   حل    هتت انتشتتتتتتتتتتتتتتتت ر 
  اليت تنتشتتتتر يف املدارس بستتتتبب الت ا ات اليت  ةوخ صتتتت     مشتتتت لة

وأتث  اإل الم الذي غ   كث ا  من ستتتتتل كا ت     حتدث يف اجملتمع
  يف مجاع أحن   الع ل. الشب  

منظ مة "ي ناستتتتتتتتتتتتاف" لل ق ية    اختذهت اخلط ات اليت    ومن
  الدراستتتتتتا ة  الستتتتتتن ات  بني  بهم  ق مت   املدارسيف    االستتتتتتت  ا   من
بني    االستتتتتتتتتتتتتتت  ا   م تتتت ف تتتتةبرامج    من(  م  2017  –  2014)

  تستتتتتتتعضتتتتتتتم ن بائةٍّ آمنةٍّ  ل  ؛ والستتتتتتتع  ي ة  اإلم راتطال  مدارس  

ت لات   لو   املتدرستتتتتتتتتتتتتتات ة األج ا  يفتفرقتة  موطب ت ت    متعتد  ة أ راق
 ,UNICEF Annual Report)    الشتتتتتتتتتب  بني  البلطجة  ستتتتتتتتتل  

)24, 9201. 
 : ك لت يل   من وجهة نظر الب ث  امل رتحة  احلل    وتفصا 

 
 انهتااألسرة ومكوّ مقاصد حفظ األّول:  املطلب

تعترب األسرة البائة األوىل اليت تؤثر يف سل   الطف   وه  بذلك  
لني يف  الج ظتتتت هرة  ت تستتتتتتتتتتتتتت  أمهاتتتتة ابل تتتتة يف ترتاتتتتب املتتتتتدخ ِّ 
من الرتوي      ال بد   ال  االستتتتتتتتتت  ا . ولا  ن التدخ  األستتتتتتتتتري فع  

ر قب   و دم العجلة يف احل م  ل  ستتتل   الطف  ووصتتتفه ابملتنم  
وتتم  راستتتتتتتتتتتة املشتتتتتتتتتتت لة من مجاع اجل انب      ضتتتتتتتتتتت  الر يةأن تت  

الصتع ابت اليت    نب ث  ال  مب  يف ذلك  الرتباة خربا واستتشت رة  
يف املدرستتتتتتتتتتتتة فام   ص الت صتتتتتتتتتتتتا      لبمي ن أن ي اجهه  الط

 ورا  سل كه العدواين.  واليت مي ن أن ت  ن  الدراس 
جيتتب منتت قشتتتتتتتتتتتتتتتتته هبتتدو     ؛فتت ر الط ِّ ويف حتت لتتة ثب ت تنم  

األسب   اليت جتعله يسلك هذا املن       نستفس ر  اال   و وتع   
جتت   أقرانته  وت ضتتتتتتتتتتتتتتا  متدى خط رة هتذا الستتتتتتتتتتتتتتل   لته  وآاثر   

  ل  الض اة. ة  اخلط
  ينب     (Aḥmad Ḥamzah, 2008)  ويف مجاع األح ا 

الت  م فامتتت  يشتتتتتتتتتتتتتتتت هتتتد  الطفتتت  يف التلفتتت ز  وتتتتذك  األطفتت    
ب ج   احرتام مشتتتتت  ر اآلخرين  وقد يتم  ذلك بعرض مشتتتتت هد  

  مت    كافألشتتتتتتتتتتم مل يتعرضتتتتتتتتتت ن مل اقف مضتتتتتتتتتت  ة أو حمرجة  و 
  الضتت   ّيشتتع ر    ت ضتتا   ث     أن هذ  األم ر غ  مستتلاة  إقن  هم

 .االست  ا املتعر ضني لسل   
  ؛ة ين التع م  مع امل ض ع جبدي  ينب    ل  ال الدَ      م م  

ي اجه ن    متتت   رون  ل  اآلخرين  تتت  ة  األطفتتت   التتتذين يتنم    ألن  
يف إفستتتتتت   وعته أو ف دان حا ته يف    تستتتتتتب بت   ة  مشتتتتتت ك  خط

 .اآلخرين مع العالق تم اجهة ص ع بة يف ت طاد  أو املست ب 
  الشتتتتتتتريعة  وضتتتتتتتعته   اليتوال  لا ة    الفعلا ة  الطرق  من فهذ 
  ال ست ة  ألن   ؛أخط   األوال  وت  مي ستل كهم  لتصت ا اإلستالما ة  

وذه      لديهمال س ة    وزّي ة  النف ق   نه قد ينجم    مع ملتهم  يف
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   نصتتتتتتت ا ة    أبح  يثحفلت الستتتتتتتنة النب ي ة    وقد  .املريب    هابة
اليت  أخالقهم  و   وت  مي  األوال   أخط    إلصتتتتتتالح  األمث   النم ذج
  :. ومن أمثلة ذلك والشتف ة  الل ني  ريقوستل   ط   املن صت ة  :منه 
بطه  رأى   مل   الرستتتتت      به  ق م  م    من  أيك احلستتتتتن بن  ل     ستتتتتِّ
وارم به. ث  ق   بعد     اتركه  :أي   "ك   ك : "وق    الصتتدقة   متر

 ,al-Bukhārī, 1994" )الصتدقة  أنك   ال  أان  شتعرتذلك: "أم   

no.1491  .)  أن    األمثتتتتت   الفعل   النم ذجهتتتتتذا    يف  يُرىحاتتتتتث  
  إلاه  أوصتتتتتت ث       نف غ   من  ستتتتتتبطه  خطأأصتتتتتتل    الرستتتتتت    
   ل   يد    وهذا.  املنف ر  األستتتتتتتل     نجمر  ا    لديه  اجمله لة  الف رة
يف حتت   مثتت  هتتذ   ةم صتتتتتتتتتتتتتت    املنتت صتتتتتتتتتتتتتت تتةمع    والرفق  الل ني  أن  

(: "من ك ن  ه808بن خلدون )اي     املشتتتتتتتتتتتت ك  االجتم  ا ة.  
وه      محله ذلك  ل  ال ذ  واخلبث  ؛لعستتتتتتتتتتف وال هرابراب   م

التظ هر ب   م  يف ضتتتتتتتتتتتم   خ ف   من انبستتتتتتتتتتت   األيدي ابل هر  
Ibn Khaldūn, 2004, 540.") 

جب   ل اف  ؛الستتتت  ا لك ن االبن ضتتت اة    م   يف ح لة  أم  
مهت رات     لتدين إبالغ اإل ارة  والشتتتتتتتتتتتتتتروع يف تعلام ال ل  ال التدَ 

أتكاتد التذات  ومستتتتتتتتتتتتتتت  تدتته  ل  ت تدير ذاتته من خال  ت تدير  
تستتتتم  له   نشتتتت ط ت اجتم  اة  يف مستتتت مه ته وإجن زاته  وإشتتتتراكه
ذا أيضتتتتتتت   هل  ويشتتتتتتتهد.  ابلنفس  ةث الابالندم ج مع اآلخرين وبن    

  هم  فعلت   :ذلك  مث     -رضتتتتتتتتتتتتتت ان    لاهم-أفع   الستتتتتتتتتتتتتتلف 
من  نتب إىل    ب طفإحتدى الصتتتتتتتتتتتتتت ت بات ت  نتدمت  بعثتت ابنهت   

  لتعلمهيف الطريق  فشتتتتتتتتتتتت ته إىل الرستتتتتتتتتتتت      وأكله   الرستتتتتتتتتتتت    
فعلك    :" أيُغَدري   : "ُغَدر   رآ   إذا  الرستتتتتتتتتتتتتت   ف  ن  ؛ابألمر

  ُافهمف  .(al-Ṭabarānī, 1404AH, no.1491ال ف   )  هذا ضتتتتتتتتد  
ه  ن إبالغ املستتتتتتتتتتتتتتؤولني  ن أخط   األوال  أو م  يع ن    أن  من هذا 
 . االست  ا االجتم  ا ة مث   املش ك  به حُتَ    بعالجه مم  لا  م ا

يف     هب   االستتتتتتتتتتتتتتدال   مي ن  اليت   النب    أستتتتتتتتتتتتت لاب  ومِّن
  ستتتتت ا    ار؛أستتتتتل   احلِّ   االستتتتتت  ا ر  ية األوال  وم اجهة ظ هرة  

   إىل اخلطأ أو التص ا  العمل  للمطأ   اهوالتنب  املب شر  ابخلط  
  مع وية  الصتتت  يب  أخط    الرستتت    مع جلة  كافا ة  :ذلك  أمثلة  ومن

   م  : "م  رأيت معل ِّ احل م  ابن  ق  بن احل م الس لم  يف الصالة   
   وال ضتتتتتتتربين    هرينققبله وال بعد  أحستتتتتتتن تعلام  منه  ف   م   

ُلُ   اَل  الصت اَلَة  َهذِّ ِّ  إِّن    :  ق      إمن  شتتمين".  وال   شتَ     فِّاَه   َيصت 

ال ُ ر آنِّ  َوقِّرَاَ ُة  بُِّ   َوالت    بِّاُ   الت ستتتتتتتتتتتتتت  ُهَ   إِّمنتتتتتت َ   النتتتتتت  سِّ     īمِّن  َكاَلمِّ 
(Muslim, 1431AH, no.2616).  م  ق م به مل   الحظ   وكذلك

  غزوة  يف  ف رس  أه   من  م ىل      بة  أيبالعصتبا ة ال بلا ة يف ستل    
رس    أن ه ق  : "شهدت مع      بة  أيب   ن   او   أب   أخرج   أُحد
     ُحدا  فضتتتتتتتربت رجال من املشتتتتتتتركني  ف لت: خذه  مين  أ

فَتَهال     ف   :   رستتتتتتتتتت       وأان ال الم الف رستتتتتتتتتت   ف لتفت إيل  
هتتتتَ  مِّين ِّ    ذ  َت ختتتتُ َن صتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ رِّي  ال ُ اَلُم  َوَأاَن  قُتلتتتت   Abū Dāwud)  األ 

no.5123 .)  ناملتتذك َري    امل قَِّفني    غ   أخرى  نب يتت ة  م اقف  وهنتتت  
 األخط   هبذ  الطري ة. الرس   مع جلة  ل  تشهد

ضتتتتتتتتتتتتتتمتتتت ن   واإل اري نيمني  جيتتتتب  ل  املعل    ؛ذلتتتتك  ومع
من خال     ذلتتتتك  ويتم     الطال   بنييتتتتة  التعتتتت ون والعالقتتتتة ال   ِّ 

  معابلتع ون    املدرستتتتتتا ة  األنشتتتتتتطة  وبن    الدراستتتتتتا ة   املن هجتط ير  
وأتكاتتد االحرتام   ال  يتتة العالقتتة لت  اقوأولاتت   األم ر    نيالرتب ي

ظ هرة االستتتتتت  ا  ومنع    مل اجهةاملتب    بني الطال  يف املدارس 
تعتتتتت ىل:    قتتتتت    ؛ظه ر  َواَل     َوالتَرقَِّوَل  ّو  الِّ و َعَلى  اَونعوا  َوتَرعررررَ

وَ  ْثِّو َوالِّععدِّ  [.2]امل  دة:  ﴾انو تَرَعاَونعوا َعَلى اإلِّو
 

حفظ    مقصديف ضوء    االستقواءظاهرة    حلولالثّاين:    املطلب
 والنفسالعقل 

يتم   املدرس   االست  ا   مع  األمث   تط ير    التع م   خال   من 
واسع مدرس      (comprehensive wide programs) برانمج 

وأولا     واملعلمني  والطلبة  الرتب ية  اإل ارة  بني  ابلتع ون 
ت ا    األم ر الربانمج  هذا  هدف  ي  ن  حباث  املدين   واجملتمع 

ث  فة املدرسة  وأتكاد االحرتام املتب     وال ض    ل  االست  ا   
فاد يف هذ  احل لة االنطالق من برانمج أل يس  ي   ومنع ظه ر . ومم  
تط ير  يف الثم نان ت من قب  الع ل    الذي مت    مل  ف ة االست  ا 

دف م  ف ة  هب   (Dan Olweus) س النروجي   ان أل ي ين النفس
وجع       ومس  دة األطف    ل  العاش بش   أفض    االست  ا  

ربانمج يف أكثر من  ال هذا  استمدام مت  وقد  . ة مرحية ا  بائة املدرسال
وقد أظهرت الدراس ت أن ح الت االست  ا        ولة  ة  شر يت اثن

  % 50بنسبة    ن صت هذا النظ م قد    ت يف املدارس اليت استمدم
 (. Maḥmūd Aḥmad Abū Saḥlūl, 2018, 7)خال    مني  
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ال بد أن يشتم  ت  اة    ؛ولا  ن الربانمج العالج  فع ال
مع     املعلمني واأله يل والطلبة مب هاة ستتتل   االستتتت  ا  وخط رته

  متتت  ةإ راج  و    الظتتت هرة  هتتتذ إشتتتتتتتتتتتتتترا  اجملتمع املتتتدين يف حمتتت ربتتتة  
ة مل تتتت ف تتتتة    والت  اتتتتةاألخالق   يف املنتتتت هج    االستتتتتتتتتتتتتتت  ا الرتب يتتتت 
رين ابلشتتتتتتتتتتتراكة مع  ث وضتتتتتتتتتتتع برامج  الجاة للمتنم ِّ    الدراستتتتتتتتتتتاة
تنظام أنشطة م ازية هتتم بتنماة الث ة  و     يف  لم النفسنياملمتص ِّ 
تشتتتتجاع الضتتتت  ّي  ل  الت اصتتتت  مع  و    احرتام الذاتو    ابلنفس

إاثرة  و    ضتتتتتتتتتهم لستتتتتتتتتل كا ت االستتتتتتتتتت  ا املمتصتتتتتتتتتني يف ح لة تعر  
ر   و   املتنم ر  فاه  يلعبفالم ترب ي    ختطالو    الن  ش ت يف الفص 

 االست  ا .الض اة لإلحس س بشع ره  يف م قف 
  م هب  املدارس مل  ف ة  تاليت ينب   أن    اإلجرا ات  ومن
أنعم   هبتت   ل  مجاع    اليت  احليرراة  حبا  االهتمتت م  :االستتتتتتتتتتتتتتت  ا 

     وأح  م   شتتتتتتتتتتتترا عه  من أجل  وشتتتتتتتتتتتتر ع   حفظه  يفب ورغ      ب   
  . وحق احلا ة الاستتتثن   غ   من  الطال بني    حت ا هوالستتع  يف  
  يستتتتتتتبب  م   ك     يشتتتتتتتم   ب   ف ستتتتتتتب   ال ت    دمي تصتتتتتتتر  ل   

 .للنفس وال لق خط راأل
  إال    ي ن ل  ابلع   ف  أن  اهتم م الشتتتتتتتتت  رع احل ام    وال

جعله   الشتتتتتتتتتتتت  رع  أن    أمها ته   ل   ويد     ؛افالت ل  م ضتتتتتتتتتتتتع  ل  نه
ال  .    م معأمع النفس    أك نت ستتت ا    املع مالت  لصتتت  ة   من ط  
  من  ويعط لته يضتتتتتتتتتتتتتتر  مت    كت      ن  الع ت   حبفظ الشتتتتتتتتتتتتتت  رع  أمر وقتد

  من  ويلزم.  واالستتتتتنت ج  والتدب ر  التف    :مث    األستتتت ستتتتا ة  وظ  فه
  أن  شتتتتتتتتأنه  من  م  وك      اختالله  يستتتتتتتتب ب  م   ك     من  مح يته  ذلك
    حيوحركته الف ري ة  وم     ط قته  يشتتتتتت     وم   مه مه    ن  هل ِّ شتتتتتت  يُ 

 ,al-Khādimī) اليت من أجلهتتتت  ُخلق  ال ظافتتتتةبانتتتته وبني أ ا   

2001, 82). 
  من  -لضتتتت ا ةلأو    للمم رسستتتت ا   -  االستتتتت  ا   وستتتتل  
كم      األستت ستتا ة  وظ  فه  وأ ا   الع    بني  حت  قبا  املم طر اليت  

 َ ال ق ف  أصتتتتتب  من الضتتتتترورّيت    ؛يف املب ث الستتتتت بق. فلذا  ُبني ِّ
  النفسحت ا    مل صتتتتتتتتد الشتتتتتتتتريعة يف حفظ    ؛الستتتتتتتتل  هذا ضتتتتتتتتد  

 وج   ا و دم  . الع  و 
ظتت هرة    م تت ومتتةال ستتتتتتتتتتتتتتتت  تت  اليت مي ن اتبتت  هتت  يف    ومن
 أييت: م ض   م صد حفظ الع    يف االست  ا 

  بشتتتتتتتتى  الطال   لدى الستتتتتتتتل ك   األ ا   تنماة  إىل: الستتتتتتتتع  أّواًل 
وإنشتتتت   الربامج اليت     ومبستتتت  دة أه  اخلربة من الرتب يني  أن ا ه 

واخت ذ األستتتتتتتتتتت لاب الفع  لة لت  ا ه  إىل     تعني  ل  حت اق ذلك
 أن يص  الط لب إىل مرحلة األ ا  السل ك  التل    . 

األستتت لاب املعرفا ة ملستتت  دة الطال  يف الت لب    استتتتمدام  :اثنًيا
  اليت  ابلصت ا ة  واستتبداهل    الال  النا ة  واألخالق ل  األف  ر  
 ,‘Maryam Zāyid Hazā ل  الت افق االجتم    ) تستتتت  دهم

2001, 50.) 
بني    االستتتتت  ا الطرق اليت مي ن هب  م  ومة ستتتتل      ومن

لان ف   نتته حفتت ظتت      ؛الطال  فرض    بتتة ر  اتت ة  ل  اجلتت ين
إذ امل صد األصل  يف تشريع    ؛نفسه ونفس غ   يف اجملتمع ل   

ة ه       ل    تتتتدا اال  من  منعتتتهو   اجلتتت ين  ر عالع  ابت الشتتتتتتتتتتتتتتر اتتت 
قتد   ؛(. وبنت     ل  هتذاal-Khādimī, 2001, 182)  ال    ح  ق

   تُفرض    بتة حستتتتتتتتتتتتتتات ة  ل  املعتتدي إذا كت ن ال ين ف  إال  هب  
يُلجأ إىل    قدو   .الضتتتتتر   :  مث ذلكوال يشتتتتتعر إبيذا  غ   إال ب

  املدرستتتتتتة  إىل  احلضتتتتتت ر  من  منع املستتتتتتت  ي  :مث    الع  بة املعن ي ة
  منعه  أو   دة معانةمل  احلصتص  حضت ر   ن  حجز   أو   حمد  ة ملد ة
 .فرتة حمد ةل زمال ه خم لطة من
 

  التمسر من خالل    االسرتقواءظاهرة   حلولالثّالث:    املطلب
 العدالة مببدأ
من ه  الشتتتتتتتت  رع    اليت  األستتتتتتتت ستتتتتتتتاة  املب  ئمبدأ العدالة من    يعترب
  والعريف   الشتتر    م ضتتعهيف    الشتت  وضتتع    تعينوالعدالة     لعب   

  ابحل  ق  ال فتت   طريق   ن  الت ازن  حت اق  املفه م  هتتذا  ويستتتتتتتتتتتتتتتلزم
خال  ال ضتتتتتتتتتتتتتتت    ل  الفتت  ض والتفتت وت يف    ومن.  وااللتزامتت ت

جمت الت احلات ة  ال ي تصتتتتتتتتتتتتتتر مفه م العتدالتة يف الشتتتتتتتتتتتتتتريعتة  ل   
  مجاع جم الت احلا ة  ي ط ِّ   ول نه   ف ستتتتتتتباجل انب ال ضتتتتتتت  اة  

 مب  يف ذلك العدالة الفر ية والعدالة االجتم  اة والعدالة الدولاة.
   استتتتتتت ا  ك ن-العدالة بني الطال   حت اق    أن     وجيدر ابلذكر هن 
العالج الفع  لة لل ضتتتتتتتتتتت    طرق  من    -خ رجه   وأثن   الدراستتتتتتتتتتتة أ

  إ ارة   ل   ينب  لتذا   ؛وانتشتتتتتتتتتتتتتتت ر  بني األوال  االستتتتتتتتتتتتتتت  ا  ل  
 ت اجدهمبني الطال  يف احل  ق أثن      املستتتتت واة  مرا  ة  املدرستتتتتة
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   لم النفس أن   يفبعض الدراستتتتتتتتتتتتت ت    تقد أثبتو .  املدرستتتتتتتتتتتتتة  يف
رجع إىل  ت  الطف   لدىجتم  اة  االنفستتتاة و الراابت  طضتتتاال  معظم
د يف نفس  ي ل  م      إحستتتتتتتت ستتتتتتتته ابلعد  واملستتتتتتتت واة مع أقرانه   دم
ر يف نفستته ال   دة اليت    فادم ِّ ابالضتتطه   أيضتت شتتع ر  ال  ألوال ا
 Muḥammad  لاهت  ال ام العلات  واملبت  ئ يف املستتتتتتتتتتتتتتت بت  )ىَن ب  تتُ 

Nūr Suwayd, 1997, 137.) 
د  ن خلق    منف  ؛و لاه مرا  ة    االستتتتتتتتتتتت  ا طرق الصتتتتتتتتتتت 

  ه ح     منهم  ك  ٍّ   إ ط    يف  بانهم واملستتتتتت واة   العدالة بني الطال 
  األستتئلة  وضتتع    فمثال: ينب  بعض  ل   بعضتتهم  تفضتتا   و دم
جتنتتب  و   الطال   أفرا   من  فر   كتت   قتتدرات    مع تتنتت ستتتتتتتتتتتتتتتب  اليت

  ابلستتتتتتؤا   الطال   أحد  إخضتتتتتت ع قصتتتتتتد  أو   التعجازي ة   األستتتتتتئلة
ه   تنم ر  إىل  ؤ  يحى ال ي ؛الصتتتتتتتتتتتتتتف يفو تدم إمهت لته     إلاته امل جت 
 . لاه أقرانه تنم ر أو أقرانه  ل 
 

الّرابع: تفعيررل مررادة ال بيررة اإلسرررررررررررالميررة يف املنرراهج    املطلررب
 الدراسية

  بني الطال   االستتتتتتتتتتتتتتت  ا الطرق املفاتتدة يف م اجهتتة ظتت هرة    من
يف    وهذا  الدراستتتتتتتتتتتا ة  املن هج  يف  واألخالقاةالرتباة اإلمي نا ة    راجإ 

ترباة    بدأت  ل   ب ذوحيُ   .االستت  ا ط ات الر استة ملع جلة  م دمة اخل
أمهاة    ل   والتدريب  لتعلامالستتتتتتائة اب  ماألوال  وتعدي  ستتتتتتل كا هت

مرا  ة ح  ق ال   والت أ    إذ    ؛من خلق    غ  حفظ ح  ق  
َواَل   معته من أوا ت  مت  وصتتتتتتتتتتتتتت   بته ل مت ن ابنته  قت     تعت ىل:  

َرِّضو َمَرًحا  وَن اََلَ اَل ُّعوب    َِ لولَناسو َواَل َِِّيو يفو األِّ عّورِّ َخَد تعصررررَ
يوَ  َواضِّ ررع ِّ    .  اعَل ُمعَِّتاٍل َفخعورٍ  دِّ يفو َمشررِّ توَ  َواقِّصررو وِّ مونِّ صررَ

َموريو  وِّتع احلِّ َواتو َلصررررررَ َصررررررِّ [.  19-18﴾ ]ل م ن:     وَن أَنَِّكَر األِّ
هبذ  الطري ة ال ا م مبنع األوال     ستتتتتتتتتت  ا االومم   ي م   به  الج  

من ك   م  ينم   فاهم التع يل  ل  ال   وحم ولة التستتل ل  لاهم   
 .اآلخر  ل  الت ل ب سل   فاهم تث  اليتلع   مث  األ

جيب  ل  املعلم ني واملرشتتتدين واإل اري ني الستتتع     ؛و لاه
ة    إىل التعلاماتتتت  املنتتتتت هج  ة ومتتتتت  ينم اهتتتتت  يف  إ راج الرتباتتتتتة اإلميتتتتت ناتتتتت 

وأن يستتتتتتتتع ا إىل     واألنشتتتتتتتتطة الطالبا ة  اخ  املدرستتتتتتتتة وخ رجه 
  يف  تدريب األوال   ل  أن ي  ن ا الن م ذج املث يل  والذي ي من

نُتُهم    :   النب    كم حستتتتتتتتتتتتن اخللق ستتتتتتتتتتتتَ نِّنَي إِّميَ ان  َأح  ُؤ مِّ
َمُ  امل َأك 

(. وينب   أيضتت   أن تتضتتم ن  al-Tirmidhī, 1977, 8/267)  ُخُل   
منع الشتتتتتتتتتتتتتتت رع إيتذا  ال      ؛ ف تداملنت هج كافاتة احرتام حق ال  

واال تدا   لاه ستتتتت ا  ابللفظ أو ابلفع  ب  حى  ابإلشتتتتت رة  ق    
﴾ ]الب رة:    َواَل تَتع تَتُدوا إِّن  اه َ اَل حيتِّب  ال ُمع تَتدِّينَ   تعت ىل:  ...

رَارَ   :   الرستتتتتتتتتتتتتت     وقَت  َ [190 َرَر َواَل ضتتتتتتتتتتتتتتِّ  ibn‘)    اَل ضتتتتتتتتتتتتتتَ

Mājah, n.d., no.2341.) 
   لشتتتتتتتتتت رعف  ؛من اآلّيت واألح  يث  بن    ل  م  ستتتتتتتتتتبق

بته ال   بطري تة مبت شتتتتتتتتتتتتتترة أو غ    يتضتتتتتتتتتتتتتتر رمت     كت   ارت ت    حُير ِّمُ 
رر  إبزالة  ابل ا م  أمرأو فعال   ب   ك ن  مب شتتتتتتترة  لفظ        م ن  الضتتتتتتت 

  تص  وقد.  شر ا ة  وسالة  ب       لاه  ال    ضرر  من  ويع ين  أوذي
رر  إلزالة  احل جة ك ن له    إذا  الضتتتتتتتتتتترورّيت  مرتبةإىل    أحا ان    الضتتتتتتتتتتت 

ق       أتث  ستتتتتتلب  ل  حا ة اآلخرين وشتتتتتتمصتتتتتتاتهم وح استتتتتتهم
ٍُ َأنِّ يرعَروّوَع   :      رستتتتتتتتتتتتت   لو فإزالة أذى     أخاهاَل َُّول  لومعسررررررررررِّ
من    ستتتتتتت  ي إىل الرشتتتتتتد ن الضتتتتتت ا ة واألخذ باد امل  االستتتتتتت  ا 

من آاثر ستتتتتتتتتائة لل  ية  ل   ذلك    همل  يستتتتتتتتتب ب  ؛قبا  الضتتتتتتتتترورّيت
 .الض ا ة كم  تبني  فام  سبق من املب حث

 

 اخلامتة
  أسب    :ومنه   للتنم ر؛  املهم ة اجل انب تن و ح و  هذا الب ث 

.  مل  ف ته   املن سبة   احلل     ث     لاهم    وآاثر   الطال    بني  انتش ر 
 : يل   م   الب ث  إلاه   ت ص    م   أهم   ومن 
إن  جرمية االست  ا  منتشرة بني الطال  يف املدارس  ويز ا    .1

قب    املتنم ر  آاثر ض ر ة  ل   وهل   ي م   بعد  ي م    انتش ره  
الض ا ة  وتتمث   إمج ال يف االضطراابت الع لا ة والنفسا ة   
العلم     النم    وضعف  األك  مي    الفش   إىل  إض فة 

   يست ي يف هذ  اآلاثر املست  ي والض اة. 
وجدت هذ  الدراسة أن هن    د ة   ام  تس هم يف انتش ر   .2

سل   االست  ا  لدى األطف   يف املدارس  منه : العنف  
الت اص    وس     واإل م ن  ل   البائ    والتأث   األسري  
 االجتم     والتأث ات االجتم  اة والنفساة األخرى.  
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اقرتحه .3 اليت  التدخالت  العديد من  الرغم من وج        ل  
بشأن   النفس  يف  لم  واملمتص ن  االجتم  ا ن  اخلربا  
التداب  والسا سة الضرورية ملنع االست  ا  بني الطال  يف  
املدارس و الجه  وجدت الدراسة أّن   ال ت ف ؛ إذ ال بد   
وح لة   احلل    يف  النظر  الشريعة  ند  م  صد  مرا  ة  من 

 تفعاله  لت  ن أكثر فع لاة.  

ي ص  هذا الب ث الرتب ي ني إب راج الرتباة الدينا ة الش ملة   .4
يف املن هج الدراساة كجز   الج  مهم لظ هرة االست  ا   
خلق   من  س ملة  العلما ة  الس ح ت  لتب    املدارس   يف 

 االست  ا  مست بال.  

اإلنس ناة   .5 العل م  بني  تربل  حب ث  إخراج  الدراسة  ت رتح 
وض خ صة  ند  الشريعة   التعلاما ة؛  وم  صد  املن هج  ع 

من   س ملة  التعلاما ة  واملؤس س ت  العلما ة  الس ح ت  لتب   
األخالق السا ئة وحمما ة من خلق االست  ا  وم  يشبهه يف  

 . أوس   الطلبة
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