احلد من التنمر بني الطلبة يف املدارس
(حقيبة متدرب)
إعداد
أ .عبدهللا بن حممد العتييب

أ .يوسف بن عبدالرمحن احلمود

أ .فاطمة بنت علي اخلويطر

أ .هند بنت عبدهللا الثمريي

أ .يسرى بنت سامل اليافعي

أ .هنى بنت طارق بصراوي

أ .فاطمة بنت حسن الشهري
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حقيبة تدريبية

قال تعالى
قوم عسى أن يكونوا خيرا ً منهم
{ياأيها الذين آمنوا اليسخر قو ٌم من ٍ
وال نسا ٌء من نساءٍ عسى أن يكنَ خيرا ً منهن وال تلمزوا أنفسكم وال
تنابزوا باأللقاب})11(....
سورة احلجرات)11( :

وقال صلى هللا عليه وسلم:
( المسلم أخو المسلم ال يظـلمه وال يخذله وال يحقــره ).
صحيح مسلم)2564( :
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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني  ،،وبعد
يقول هللا -سبحانه وتعاىل -يف حمكم تنزيله{ :وال تستوي الحسنة وال السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك

وبينه عداوة كأنه ولي حميم () وما يلقاها إال الذين صبروا وما يلقاها إال ذو حظ عظيم}( فصلت ) 35 -34
مما ال شك فيه أن املدرسة تلعـ دورا ررزا يف تربيـة الناشـ ة وإصـال األمـة ,فهـي الـيت ترعـى الطـالب والطالبـات تربـو
وتعليميــا؛ حي ـ تســعى إىل حتقيــق التوافــق النفســي وال بــوي ،واألســري ،واالجتمــاعي املربــوب؛ ح ـىت حتقــق ــم جــودة
احلياة النفسية.
وعليه فإن برانمج األمان األسري يف احلرس الوطين إمياان منه خبطورة مشـكلة التمـر بـني الطلبـة يف املـدارس ورلتعـاون مـع
اللجنــة الوطنيــة للطفولــة ومننمــة اليونيســف أوىل اهتمامــه ورعايتــه إىل قطــاع التعلــيم؛ لرفــع ءفــاءة منســوبيه يف قطــاعي
(بنني -بنات ) من املشرفني ال بويني ،واملرشدين يف املدارس االبتدائية واملتوسطة والثانوية للحد من التنمر بني الطلبة.
ومن خالل تلك احلقيبة التدريبية؛ واليت هتدف إىل تقوية الشراءة بني املدرسة واألسرة واجملتمع؛ واليت ترمي إىل احلد من
التنمر ،والقضاء عليه ،وإجياد برامج الوقاية وتدري

املرشد الطاليب؛ حىت يتمكن من الكشف املبكر عن التنمر،

ولكي نصل إىل مفهوم جديد ونقلة نوعية ،ذات أتثري إجيايب على اجملتمع واألجيال القادمة.
ومن خالل احلقيبة احلالية سيتم -مبشي ة هللا تعاىل -تناول هذه احلقيبة مفهوم التنمر واملصطلحات املرتبطة به ,أنواعه
وأسبابه ,وءذلك أمهية الشراءة بني اجلهات ذات العالقة رلتنمر ,ءما ستتناول خارطة انتشار التنمر ,وعرض أبرز
الربامج للحد من التنمر ومسات البي ة املناهضة للتنمر ,والطلبة األوىل رلرعاية ,وتبادل اخلربات يف جمال الكشف,
وحل الصراع والتنفيس االنفعايل ومهارات مواجهة املتنمرين.
ونرجو من املوىل أن تليب هذه احلقيبة التدريبية احتياجات املستفيدين ،وحتقق أهدافها املرسومة .
وفق هللا اجلميع وسدد على طريق اخلري خطاءم ،،،

فـريق العمل
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دليل البرنامج التدريبي
اسم احلقيبة:
احلد من التنمر بني الطلبة يف املدارس

ا دف العام:
تطوير معارف ومهارات واجتاهات املرشدين الطالبيني للحد من التنمر بني طالب

األهداف التفصيلية:

وطالبات املدارس.
 .1تعريف املتدربني مبفهوم التنمر ،واملصطلحات املرتبطة به.
 .2يربط املتدربني بني جهود اجلهات الوطنية احلكومية واألهلية للحد من مشكلة
التنمر.
 .3تصنيف املتدربني ألنواع التنمر.
 .4تطبيق املتدربني خارطة انتشار التنمر حس املرحلة الدراسية ،واجلنس ،والنوع.
 .5تعريف املتدربني أبرز الربامج العاملية للحد من التنمر.
 .6تصنيف املتدربني البي ة املدرسية اآلمنة.
 .7حتديد املتدربني مسات البي ة املناهضة للتنمر.
 .8تزويد املتدربني بسمات الطالب والطالبات األوىل رلرعاية.
 .9تعريف املتدربني على سيناريو حل الصراع.
 .10تطبيق املتدربني مهارات مواجهة املتنمرين.

حمتو ت احلقيبة:
 -1مقدمة.
 -2مفهوم التنمر واملصطلحات املرتبطة به.
 -3أنواع التنمر ومناهره.
 -4أسباب التنمر.
 -5آاثر التنمر.
 -6خارطة انتشار التنمر.
 -7خصائص املتنمر ،واملتنمر عليه.
( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )

7

 -8النروف املهيأة حلدوث التنمر يف املدارس ( الزمان  /املكان  /مواقف).
 -9الننر ت املفسرة للتنمر.
 -10مناذج من الربامج العاملية واحمللية للوقاية من التنمر.
 -11الربانمج الوطين للحد من التنمر بني الطلبة يف مدارس التعليم العام.

الف ات املستهدفة يف الربانمج التدرييب:
يستهدف الربانمج مشريف التوجيه واإلرشاد ،واملرشدين الطالبيني ( بنني -بنات ) يف مجيع مدارس
التعليم العام.

مدة الربانمج :

ثالثة أ م مبعدل ( )12ساعة تدريبية ،موزعة على (  4ساعات يوميا ).

مدة اجللسات:

اجللسة األوىل :ساعتان.

االس احة 20:دقيقة.
اجللسة الثانية :ساعة و 40دقيقة.

مكان تنفيذ الربانمج :

إدارات وأقسام التدري ال بوي واالبتعاث يف مجيع إدارات التعليم يف املناطق واحملافنات.

أسالي التدري :
 احلوار واملناقشة.
 اجملموعات التعاونية.
 ورش العمل.
 العصف الذهين.
 دراسة احلالة.
 متثيل الدور.
 عروض مرئية.
 قراءة موجهة.

أدوات التقومي:
( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )
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 التقومي الذايت القبلي والبعدي.
 منوذج لتقومي الربانمج ( ملحق رقم .) 3
 تدريبات وأنشطة.
 تقارير ميدانية من املناطق واملدارس.

التجهيزات واملستلزمات:
 سبورة ورقية مع أوراق وأقالم الكتابة.
 دليل املدرب ,مع عرض تقدميي.
 أوراق عمل لتنفيذ النشاطات.
 جهاز حاس آيل.
 جهاز عرض البياانت (.)Data show Projector
 صحف حائطية.
 أدوات مكتبية.

( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )
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رموز احلقيبة التدريبية وداللتها
م

الرمز

داللته

1

تعارف

2

نشاط ينفذ بشكل قراءة موجهة

3

نشاط ينفذ بشكل ثنائي

4

نشاط ينفذ بشكل فكر ,زاوج ,شارك

5

تعلم تعاوين

6

عرض فيلم واثئقي

7

متثيل أدوار

8

دراسة حالة

9

عصف ذهين

10

مشغل تدرييب

11

لعبة املالحنة الذءية

12

نشاط ينفذ بشكل مجاعي
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خطـة الـربانمج التـدرييب
اليوم

اجللسة

الزمن رلدقائق

موضوعها

نشاط افتتاحي وتعارف
األوىل

اختبار قبلي ذايت

140

مفهوم التنمر

األول

الثانية

البي ة املدرسية والتنمر

100

مهارات الكشف والتدخل
األوىل
الثاين

حلاالت التنمر بني طالب
وطالبات املدارس

120

مهارات الكشـف والتـدخل
الثانية

حلــاالت التنمــر بــني طــالب

100

وطالبات املدارس
األوىل
الثال
الثانية

مهارات التدخل
عرض ومناقشة
املشروعات

120
100

النشاطات

الزمن رلدقائق

بدون

20

1/1/1

30

2/1/1

15

3/1/1

30

4/1/1

25

1/2/1

20

2/2/1

30

3/2/1

45

4/2/1

5

1/1/2

30

2/1/2

30

3/1/2

10

4/1/2

50

1/2/2

30

2/2/2

70

1/1/3

60

2/1/3

60

1/2/3

30

2/2/3

50

تقييم الربانمج واخلتام
اجملموع
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توجيهات عامة للمتدرب/ـة لتنفيذ احلقيبة التدريبية
أخي املتدرب/ـة:
بصفتك أحد املعنيني رلعملية التعليمية يف امليدان ال بوي؛ نرشدك أثناء التدري إلتباع ما يلي:


احلضور يف الوقت احملدد للربانمج ،لتحقيق أهداف الربانمج.



نقل أثر التدري لزمالئك يف امليدان ال بوي ،وتطوير أسلوب عملك وفقا الحتياجاتك.



التفاعل مع ما يطر من أفكار ،واملشارءة الفعالة.



تقبل الدور الذي يسند إليك يف جمموعتك التدريبية.



حفز أفراد جمموعتك يف املشارءة يف النشاطات التدريبية.



إظهار اجلدية والتعاون خالل اجللسات.



حضور احلقيبة التدريبية خالل الربانمج التدرييب.



ال ءيز على التدري  ،وجتن املعوقات؛ مثل األحادي اجلانبية واستخدام اجلوال.



تعب ة أمنوذج تقييم الربانمج التدرييب بدقة؛ ليساعد على تطويره مستقبال.



النقد اإلجيايب والنقاش البنـاء من أسس جنا الربانمج.



احلرص على بناء عالقات طيبة مع املدرب ،والزمالء أثناء الربانمج التدرييب.



احلرص على الوصول -هناية ءل جلسة تدريبية -إىل حتديد خالصة للتعلم ليسهم يف أتءيده.

( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )

12

اليـوم األول
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تعارف
رقم النشاط

بدون

العنوان

مقدمة وافتتا الربانمج

ا دف

تعارف املتدربني وتواصلهم ,وإجياد بي ة مالئمة للتدري

الزمن
األسلوب التدرييب

 20دقيقة
فردي

إجراءات تنفيذ النشاط:
عرف اجلميع رمسك ،وأج على التساؤل التايل:
لو مل أءـن يف قاعة التدري اآلن!
ما األعمال اليت ءان من املف ض أن أقوم هبا يف هذه اللحنة عمليا ،أو اجتماعيا ؟
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اختبـار ذايت قبلي
معلومات عامة:
 جنس املتدرب: oذكر.
 oأنثى.
 عدد سنوات اخلربة (يف جمال عملك): oأقل من مخس سنوات.
 oمن  10-5سنوات.
 oأكثر من  10سنوات.
 تقييمك ملستوى معرفتك مبشكلة التنمر: oضعيف.
 oمتوسط.
 oجيد.
 oممتاز.

فيما يلي بعض العبارات حول سلوك التنمر ،حدد اإلجابة اليت ترى أهنا مناسبة:
م

العبارات

صح خطأ بري متأءد

 1التنمر هو سلوك عابر خيتفي مع مرور الوقت.
 2مشكلة التنمر بني الطلبة يف املدارس يف ازدايد على مستوى العامل.
 3من الطبيعي انتشار ظاهرة التنمر بني مجيع الطلبة يف املدارس.
 4ينتشر التنمر بني البنني والبنات على حد سواء.
 5يستهدف املتنمر الطلبة األقوى منه جسدايا؛ حىت يثبت قوته.
( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )
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 6من أنواع التنمر يف املدرسة ما حيدث من سلوكيات عنف جتاه ممتلكات املدرسة.
 7مجهور مسرح التنمر يف املدرسة هم الطلبة املشاركني يف حادثة التنمر ضد طالب آخر.
 8مازالت الدراسات العلمية قاصرة عن حتديد األسباب احلقيقة ملشكلة التنمر بني الطلبة.
 9حيدث التنمر كلما قل عدد املشاهدين للموقف.
 10العنف املدرسي من مرادفات التنمر بني الطلبة.
ُّ 11
يعد أكثر أنواع التنمر بني الطلبة انتشارا هو التنمر اجلسدي.
 12ينتشر التنمر اجلسدي بني الطالبات أكثر من الطالب.
 13حيدث التنمر -غالب ا -يف وجود املعلم داخل الصف.
 14من السهولة التعرف على الطلبة األكثر عرضةا للتنمر يف املدرسة من غريهم.
 15تشجيع الطلبة لإلبالغ عن حاالت التنمر يف املدرسة يزيد من انتشار التنمر مستقبالا.
 16ينبغي للطالب املتنمر عدم إخبار والديه مبا حدث له حىت ال تتفاقم املشكلة
 17تعزيز السلوكيات اإلجيابية يقلل من حدوث التنمر بني الطلبة يف املدارس.
 18توكيد الذات من األساليب الفعالة يف تدريب املتنمرين يف املدارس.
 19استخدام القوة والتهديد ابلصف مع املتنمرين يساعدان يف السيطرة على املشكلة.
 20من املهم ابتعاد الطلبة اآلخرين عند مشاهدة موقف تنمري يف املدرسة.
 21من آاثر التنمر بني الطلبة يف املدرسة اخنفاض املستوى الدراسي للمتنمر عليه.
 22ممارسة الطالب للتنمر يف املدرسة؛ قد يكون مؤشرا على ممارسة اجلرمية مستقبالا.
 23الرقابة الصارمة من قبل األهل تقلل من تعرض أطفاهلم للتنمر يف املدرسة.

( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )
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سجل توقعاتك من الربانمج
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الوحدة األوىل

الزمن 240 :دقيقة

املفهوم

جدول جلسيت الوحدة التدريبية األوىل:
اجللسة

ا دف السلوءي

موضوع اجللسة

الزمن

يتوقع من املتدرب يف هناية اجللسة التدريبية أن:
 -1مفه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم التنم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

 -يستنتج مفهوم التنمر.

واملصطلحات املرتبطة به.

 -يناقش املصطلحات املرتبطة به

األوىل

 -2الشراءة بني اجلهات.

 -يربط بني جهود اجلهات الوطنية احلكومية واألهلية للحد من

 -3أنواع التنمر ومناهره.

120د

املشكلة

 -4أسباب التنمر.

 مييز بني أنواع التنمر ،ومناهر ءل نوع وآاثره. -يصنف أسباب التنمر الذاتية واألسرية ،وال بوية واالجتماعية.

جلسة اس احـ ـ ــة

 20د

يتوقع من املتدرب يف هناية اجللسة التدريبية أن:
 -1خارطة انتشار التنمر.

 -يبين خارطة انتشار التنمر حس املرحلة الدراسية ،واجلنس ،والنوع.

 -2أبرز برامج احلد من

 -حيلل اثنني من أهم الربامج العاملية؛ للحد من التنمر بني الطلبة.

الثانية

التنمر.
 -3حنو بي ة مدرسية آمنة
من التنمر.
 -4مسات البي ة املناهضة

 يصنف األسالي اجملتمعية ،واملدرسية ،واألسرية اليت ترسخ مفهوم التنمر. -يناقش األسالي الوقائية الفعالة؛ للحد من انتشار التنمر بني الطلبة.

 100د

 -يصمم املتدرب خطة وقائية إبداعية؛ للحد من انتشار التنمر بني الطلبة

للتنمر.

( املشروع املطلوب عرضه يف اجللسة األخرية من الدورة ).

اجملموع

( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )
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خطة الوحدة التدريبية األوىل

اجللسة

األوىل

اإلجراء

أسلوب التنفيذ

الزمن

ال حي رملشارءني ،والتعريف رلربانمج

مجعي

 20د

النشاط1/1/1

فيلم  +مناقشة

 30د

النشاط2/1/1

عصف ذهين  +قراءة موجهة

 15د

النشاط3/1/1

مشغل تدرييب

 30د

النشاط4/1/1

دراسة حالة

 25د

 20د

جلسـة راح ـ ـ ـ ـ ــة

الثانيـة

النشاط1/2/1

قراءة موجهة

 20د

النشاط2/2/1

فردي -مجعي (قراءة موجهة)

 30د

النشاط3/2/1

عصف ذهين ( مجاعي )

 45د

النشاط4/2/1

عرض

5د

اجملموع

( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )
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1/1/1

رقم النشاط
العنوان

مفهوم التنمر ،واملصطلحات املرتبطة به
أن يستنتج املتدرب مفهوم التنمر بني الطلبة.

ا دف

أن يناقش املتدرب املصطلحات املرتبطة رلتنمر.
 30د

الزمن

عرض فيلم  +مناقشة

األسلوب التدرييب
إجراءات تنفيذ النشاط:

بعد مشاهدتك للفيلم أج عن اآليت:
 .1حدد املصطلحات املرتبطة رلتنمر.
 .2شارك زمالءك يف صيابة مفهوم للتنمر.
 .3حدد الفرق بني التنمر ,العنف ,اإليذاء.
 .4اذءر حمددات التنمر.
 .5سم الدوائر يف الشكلني التاليني رملصطلحات اليت تعرفت عليها ،واذءر مثاال لكل مصطلح:
شكل رقم ( :)1العالقة بني التنمر ومصطلحات العنف األخرى

شكل رقم ( :)2حمددات التنمر

( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )

20

نشرة علمية لنشاط

1/1/1

موضوع النشرة العلمية

مفهوم التنمر بني الطالب والطالبات واملصطلحات املرتبطة به

مفهوم التنمر:
يعد مفهوم التنمر من املفاهيم احلديثة نسبيا؛ ورمبا يرجع ذلك حلداثة االع اف به؛ رعتبـاره نـوع مـن أنـواع العنـف؛
وتعد الدراسات اليت تناولت هذا املفهوم قليلة -بشكل عام -ويصع الرجوع إىل مقياس دقيق؛ لتحديد السـلوءيات
الـيت ميكـن اعتبارهـا تنمـرا ختتلـف عــن السـلوءيات الـيت حتـدث بشـكل عـابر ،ولكــن تتفـق مجيـع الدراسـات الـيت تناولــت
مفهــوم التنمــر علــى أنــه اســتغالل الســلطة والقــوة؛ ملمارســة ســلوءيات عدوانيــة مــن طالـ  ،أو جمموعــة مــن الطلبــة جتــاه
طالـ آخــر يكــون أقــل يف القــوة والقــدرة؛ وتتســم تلــك املمارســات رلتكـرار؛ فمــا حيــدث ملــرة واحــدة ال ميكــن اعتبــار
تنمرا يف ضوء مفهوم التنمر.
ويعترب "دان ألفويس" النروجيي األب املؤسس لألحباث حول التنمر يف املدارس؛ حي عـرف التنمـر املدرسـي هنـه
( أفعــال ســلبية متعمــدة مــن جان ـ تلميــذ أو أءثــر إلحلــاق األذى بتلميــذ آخــر ،تــتم بصــورة متكــررة وطــوال الوقــت،
وميكن أن تكـون هـذه األفعـال السـلبية رلكلمـات مثـل :التهديـد ،التـوبيخ ،والشـتائم ،ءمـا ميكـن أن تكـون رالحتكـاك
اجلسدي؛ ءالضرب ،والدفع ،أو الرءل ،أو بدون استخدام الكلمات ،أو التعرض اجلسدي؛ مثل التكشـري رلوجـه ،أو
اإلشارات بري الالئقة؛ بقصد وتعمد عزله من اجملموعة ،أو رفض االستجابة لرببته).
ويف رأي "ألفــويس" أنــه ال ميكــن احلــدي عــن التنمــر إال يف حالــة عــدم التــوازن يف الطاقــة أو القــوة ( عالقــة عــدم
تكافؤ يف القوة )؛ أي يف حالة وجود صعوبة يف الدفاع عن النفس؛ أما حينما ينشأ خالف بني طالبني متسـاويني تقريبـا
من انحية القوة اجلسدية والطاقة النفسية ،فإن ذلك ال يسمى تنمرا ،وءذلك احلال رلنسبة حلاالت اإلاثرة واملـزا بـني
األصدقاء ،بري أن املزا الثقيل املتكرر ،مع سوء النية واستمراره؛ رلربم من ظهور عالمـات الضـيق واالعـ اض لـدى
الطال الذي يتعرض له ،يدخل ضمن دائرة التنمر.
ويتف ــق الباحـ ـ رج ــيب أح ــد رواد التنم ــر يف امل ــدارس م ــع ألف ــويس يف أن التنم ــر" ظل ــم أو اض ــطهاد متك ــرر يك ــون
جســميا ،أو نفســيا لشــخص أقــل قــوة مــن جانـ شــخص أءثــر قــوة أو جمموعــة مــن األشــخاص ،وخيتلــف النلــم الــذي
حيدث يف التنمر عن بريه مـن أنـواع النلـم األخـرى يف أن التنمـر انتـج عـن عـدم تـوازن يف القـوة بـني املتنمـر والضـحية،
رإلضافة إىل شرط تكرار النلم ".
ومن خالل التعريفات السابقة نتوصل إىل التعريف اإلجرائي التايل للتنمر:
شــكل مــن أشــكال العنــف وهــو عنــف متعمــد متكــرر (لــيس عــابر) مــن فــرد أو جمموعــة ينــتج عنــه اإلض ـرار بفــرد أو
جمموعــة مــن نفــس العمــر؛ حبيـ يكــون هنــاك فــرق يف القــوة ،أو الســلطة بــني املتنمــر والضــحية؛ وحيــدث إمــا يف احلــرم
املدرسي أو يف األماءن احمليطة رملدرسة.

( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )

21

حمددات التنمر ( :ءيف أفرق بني التنمر وبريه من سلوءيات العنف؟)
ميكن حتديد حمددات التنمر اليت تفرقه عن بريه من سلوءيات العنف ،على النحو التايل :
 -1أن يكون املتنمر ،واملتنمر عليه من نفس الف ة العمرية تقريبا (أقران).
 -2أن تكون القوة اجلسدية بري متكاف ة ( قوي -ضعيف ).
 -3استمرار التنمر ملدة من الزمن ( ال يعد العنف الطارئ بني األقران ،أو املشاجرة املعتادة تنمرا ).
 -4تعمد اإلضرار رملتنمر عليه ( ال يعد العنف بري املقصود تنمرا )
مناهر عنف ليست من التنمر:
 اعتداء طال على معلم. -اعتداء معلم على طال .

 -تعنيف الوالدين لألبناء.

 -اعتداء الراشدين على الصغار.

املصطلحات املرتبطة رلتنمر:
تعريف املصطلحات املرتبطة رلتنمر:
التعريف اللغـوي للتنمـر :ءلمـة تنمـر تعـين تشـبه رلنمـر يف صـفاته أو طباعـه ،أي أنـه أراد أن خييـف رفاقـه فتشـبه رلنمـر
وحاول أن يقلد شراسته؛ ويقال تنمر لفالن أي تنكر له ،وتوعده ومدد يف صوته.
املتنمر :هو الشخص الذي ميارس التنمر على بريه هبدف اإليذاء ،ويكون إما واحدا ،أو جمموعة من األشخاص.
ضحية التنمر :هو الشخص الذي يتعرض للتنمر؛ هبدف اإليذاء من قبل شخص ،أو جمموعة من األشخاص.
متنمر /ضحية :هو الشخص الذي ميارس التنمر على شخص آخر ،ويف نفـس الوقـت يكـون ضـحية تنمـر مـن شـخص
أو جمموعة من األشخاص.
املشاهد /املتفرج :وهم الطلبة الذين يشـاهدون طلبـة آخـرين يتعرضـون لالسـتقواء ،وهـم علـى أنـواع؛ فمـنهم مـن يـدعم
أو يساند املتنمر ،ويشجعه على مزيد من التنمر ،ومنهم من يكون جمـرد متفـرج صـامت ،ومـنهم مـن يـدافع عـن املتنمـر
عليه ( الضحية ).
العنف :شكل من أشكال السلوك العدواين؛ ويعين السلوك املتعمد الذي يؤدي رإلضرار رآلخرين جسـد أو نفسـيا،
أو ماد .
اإليذاء :شكل من أشكال العنف ،وهو عنف متعمد ضد طال أو طفل مـن القـائمني علـى الرعايـة ( والـدين ،معلـم،
صاح سلطة ) ينتج عنه ضرر واضح؛ مما يؤثر على توافقه النفسي واالجتماعي
( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )

22

تسمية الشكلني التوضيحيني

شكل رقم (: )1

عنف
إيذاء
تنمر

شكل رقم (: )2
تباين القوة (من قوي إلى ضعيف

التكرار

حدوث
الضرر

التعمد

تنمر

( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )
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2/1/1

رقم النشاط
العنوان

الشراءة بني اجلهات الوطنية احلكومية واألهلية؛ للحد من مشكلة التنمر بني الطلبة.

ا دف

أن يربط املتدرب بني جهود اجلهات الوطنية احلكومية واألهلية؛ للحد من املشكلة.

الزمن

 15دقيقة.

األسلوب التدرييب

قراءة موجهه  +عصف ذهين.

إجراءات تنفيذ النشاط:
 -1توزيـع نشــرة عــن الشـراءة بــني اجلهــات الوطنيــة واحلكوميـة واألهليــة؛ للحــد مــن مشــكلة التنمــر بــني الطلبــة يف
املدارس.
 -2يُطل من ءل جمموعة قراءة النشرة.
 -3يُطل من ءل جمموعة ذءر أبرز اجلهود املبذولة يف احلد من التنمر ؟

أبرز اجلهود املبذولة يف احلد من التنمر:
............................................................................................. -1
............................................................................................. -2
............................................................................................. -3
............................................................................................. -4
............................................................................................. -5
............................................................................................. -6
............................................................................................. -7
............................................................................................. -8
............................................................................................. -9

( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )
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نشرة علمية لنشاط

2/1/1

موضوع النشرة العلمية

الشراءة بني اجلهات الوطنية احلكومية واألهلية؛ للحد من مشكلة التنمر بني
الطلبة يف املدارس

لقــد بــذلت اجلهــات الوطنيــة احلكوميــة واألهليــة جهــود ءبــرية؛ للحــد مــن املشــكلة؛ حي ـ تنوعــت تلــك اجلهــود بــني
جهود فردية ،وأخرى مش ءة مع اجلهات ذات العالقة؛ ومن أبرز اجلهود ما يلي :

جهود وزارة التعليم للتعامل مع حاالت العنف واإلساءة:

أصــدرت الــوزارة قواعــد تننــيم الســلوك واملواظبــة لطلبــة التعلــيم العــام بــرقم  ،46/305واتريــخ 1423/6/8هـ ـ؛
حيـ تضــمنت ســتة مســتو ت متدرجــة مــن املخالفــات الســلوءية ،وحــدد يف ءــل مســتوى عــدة إجـراءات للتعامــل مــع
خمالفات الطلبة؛ ومنها ما يتعلق رلعنف والتنمر ،وقد راعت فيهـا خصـائص منـو الطلبـة ،وقـد حـددت فيهـا مسـؤوليات
الطال  ،واملدرسة ،واألسرة.

ءمــا أُعــدت دراســات علميــة؛ لتحديــد حجــم مشــكلة العنــف واالعتــداء بــني الطلبــة يف املــدارس ومــن أبرزهــا دراســتان؛

ءانــت األوىل بعنــوان" :ســلوك العنــف املدرســي لــدى طلب ـة املــرحلتني املتوســطة والثانويــة -دراســة مســحية يف اململكــة
العربية السعودية " ،والثانيـة :بعنـوان " :إيـذاء الطلبـة والطالبـات داخـل املدرسـة يف مراحـل التعلـيم العـام يف اململكـة "،
وقد افتتحت وحدات اخلدمات اإلرشادية إدارات التعليم ءجهة مهنية مرجعية متخصصـة تقـدم خـدمات نوعيـة للطلبـة
الذين يعانون من مشكالت نفسية ،أو سلوءية ،أو تربوية؛ ومن أبرزها مشكلة التنمر.
ءما أعدت الوزارة بواسطة اخلرباء املتخصصني لديها حقائ

تدريبية إلك ونية؛ لتنمية املهارات احلياتية ورفع

جودة احلياة النفسية لدى الطلبة؛ ويتم تدريبهم من قبل مدربني متخصصني وءانت على النحو التايل:
 تنمية مهارات الوعي الذايت لدى الطلبة.
 تنمية الثقة رلنفس.
 تنمية مهارات حل املشكالت اليومية السلوءية والنفسية.
 تنمية مهارات السلوك التوءيدي والثقة رلنفس.
 تنمية وتعزيز أسالي احلوار املدرسي والطاليب.
ءما حرصت وزارة التعليم على صقل خـربات منسـوبيها ،ورفـع ءفـاءهتم وءفـايتهم ،وإءسـاهبم خـربات عامليـة؛ وذلـك
إباتحـة فـرص املشـارءة يف املـؤمترات واللقـاءات ،واجملـالس الدوليـة واإلقليميـة واحملليـة الـيت تناولـت مشـكالت الطلبــة يف
املدارس عامة ،ومشكلة التنمر خاصة.
ومل تغفـ ــل عـ ــن حفـ ــي حقـ ــوق منسـ ــوبيها وحتديـ ــد مس ـ ـؤولياهتم لتحقيـ ــق التـ ــوازن؛ فصـ ــابت وثيقـ ــة حقـ ــوق الطال ـ ـ
ومسؤولياته ،ووثيقة حقوق املعلم ومسؤولياته ،وامليثاق األخالقي له.
( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )
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وقــد اهتمــت بعقــد الش ـراءة العامليــة مــع املننمــة العاملي ـة ( اليونيســيف) يف تــدري املشــرفني ال بــويني ،واملرشــدين
ومعلم ــي املرحل ــة االبتدائي ــة (بن ــني -بن ــات) يف ءاف ــة اإلدارات التعليمي ــة عل ــى مه ــارات الكش ــف والت ــدخل املبك ــر يف
حاالت األطفال املعرضني لإلساءة واإلمهال؛ رلتعاون والتنسيق بني اإلدارات ذات العالقة.
ءذلك الشراءة مع اجلهات ذات العالقة رحلماية من اإليذاء؛ ءربانمج األمان األسري بوزارة احلرس الوطين؛
والذي فعل فيه "خط مساندة الطفل" ( ،)116111والتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية ( إدارة احلماية
االجتماعية ) يف صيابة إجراءات خمتلفة؛ للتعامل مع احلاالت املعرضة للعنف ،وتوعية منسويب امليدان ال بوي برقم
تلقي بالبات العنف املوجه حنو الطفل أو املرأة عرب الرقم (.)1919
ءم ــا ص ــممت م ــن خ ــالل جهازه ــا الـ ـرئيس وإداراهت ــا التعليمي ــة يف من ــاطق وحمافن ــات اململك ــة العدي ــد م ــن الـ ـربامج
واملشاريع الوقائية واإلدارية ،والعالجية للتعامل مع حاالت العنف واإلساءة املوجه؛ ومن هذه الربامج:
 -1برانمج ( رفق ) اإلرشادي الوقائي العالجي؛ للحد من العنف يف مدارس التعليم العام ،وقد تضمن خفض
التنمر بني الطلبة.
 -2مشروع التغل على سلوك عنف األطفال لدى طلبة املرحلة االبتدائية هسالي إرشادية.
 -3برانمج احلماية من االيذاء يف مجيع املراحل التعليمية ،وقد أءد على أمهية تلبية حاجات األطفال ،وإشباعها
على مستوى األسرة واملدرسة واجملتمع ومحايته من األذى هنواعه.
 -4برانمج ( هخالقي أمسو) يف إدارة التعليم يف منطقة الر ض ملناهضة التنمر.
 -5الربانمج الوقائي ( ظاهرة التنمر يف املدارس وضرورة مواجهتها ) يف إدارة التعليم يف منطقة عسري.
 -6برانمج ( التنمر بني األقران ) يف إدارة التعليم يف منطقة مكة املكرمة.
 -7برانجمني بعنوان ( السلوك العدواين التنمري) ،و ( العنف املدرسي) يف إدارة التعليم يف الدوادمي.
 – 8برانمج لتعديل السلوك التنمري لدى الطالبات ( التنمر ) يف إدارة التعليم يف حمافنة بيشة.
وءانت هذه الربامج لتوعية اجملتمع املدرسي من طلبة ومنسويب املدرسة ،وأولياء أمور حول معىن التنمر ومفهومه،
وأمهية مواجهته هسالي تربوية مناسبة للمرحلة العمرية.

جهود برانمج األمان األسري الوطين:
 .1محلة الوقاية من التنمر:

بدأت فكرة محلة مكافحة التنمر (عنف األقـران) إبميـان بـرانمج األمـان األسـري الـوطين هن العنـف يولـد عنـف ،وأن
تضافر جهود املتعاملني واملهتمني بقضا الطفولة سيحد من انتشار املشكلة.
فقد أطلقت محلة الوقاية مـن التنمـر يف اليـوم العـاملي لوقـف العنـف ،وسـوء املعاملـة ضـد األطفـال واملـراهقني يف أول
نــوفمرب عــام 1432هـ ـ /املوافــق 2011م ملــدة  19يومــا؛ وقــد جــاءت احلملــة علــى ثــالث مراحــل مبشــارءة شــباب
األمــان ،واملهتمــني بقضــا األطفــال واملـراهقني بعــد تــدريبهم علــى األنشــطة ،وورش العمــل التفاعليــة ال فيهيــة التعليميــة
( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )
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اليت تقدم للطلبة يف املدارس؛ واملستهدفة من املـرحلتني املتوسـطة والثانويـة واملراحـل االنتقاليـة يف مدينـة الـر ض ،ءمـا
مت إعداد دليـل توعـوي تـرجم رللغـة العربيـة إلصـداره رللغتـني العربيـة واإلجنليزيـة ،وإنتـاج فـيلم حملـي حيمـل شـعار (حنـن
جيل التقدير ،ال جيل التحقري) ونشر يف مواقع التواصل االجتماعي ،وإصدار دليـل احلمايـة وملحـق للحـد مـن العنـف
بني األقران (التنمر) وتوفري نسخة إلك ونية على املوقع.
وقد اختتمت الفعاليات يف مرءز اململكة التجاري ،وخصص للقـاء اجلمهـور والـرد علـى استفسـاراهتم ،ومـن

تقيـيم

احلملة بتعب ة الطلبـة اسـتبيان خمصـص؛ حيـ أظهـرت نتـائج االسـتبيان أن الطلبـة علـى علـم اتم بسـلوءيات التنمـر؛ إال
أن معرفتهم قاصرة قبل الربانمج وزاد الوعي واملعرفة بعد تقدمي الربانمج.
 -2املؤمتر الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس:
ننم ( برانمج األمان األسري الوطين) رلتعاون مع وزارة ال بية والتعليم واللجنة الوطنية للطفولة ،ومننمة األمم
املتحدة للطفولة (يونيسف) "املؤمتر الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس" ،يف مدينة الر ض يف الف ة ما بــني -19
 20رج ـ 1435هـ املوافق  19-18مـايــو 2014م ،حبضور  85مشارءا من اجلهات املعنية مبناهضة املشكلة يف
اململكة ،وعدد من املتحدثني احملليني والدوليني .
وقــد تضــمن املــؤمتر جمموعــة مــن احملـاور الــيت تناولــت التعريــف مبشــكلة التنمــر وآاثرهــا الســلبية علــى الفــرد واجملتمــع،
واستعراض نتائج الدراسات احمللية واإلقليمية والدولية املتعلقة رملشـكلة ،ومناقشـة نتـائج التجـارب الدوليـة يف مناهضـة
املشكلة ،واستعراض أبرز النماذج حول العامل ( اس اليا ،فنلندا ،والوال ت املتحدة األمريكية) يف مناهضتها.
وقــد عقــدت ورش عمــل شــارك فيهــا منســويب اجلهــات املشــارءة والصــندوق الســعودي للتنميــة ،وبــرانمج اخللــيج العــريب
للتنمية (أجفند) ،ومكت ال بية العريب لدول اخلليج ،وعدد من األءادمييني ،وتضمن املؤمتر حماور من أبرزها:
احملور األول  :مفهوم التنمر واإلجراءات املرتبطة به وتضمينه قواعد السلوك املعتمدة .
احملــور الثــاين :إعــداد وتطبيــق دليــل املــدرب للمرشــد الطــاليب لتأهيــل وتــدري املرشــدين واملرشــدات يف ءاف ـة مــدارس
اململكة لتوعية الطلبة ومنسويب املـدارس مبشـكلة التنمـر وطـرق التعامـل معهـا ،وحتويـل البي ـة املدرسـية إىل بي ـة مناهضـة
للتنمر .
احملور الثال  :برامج التوعية:
أ -توعية املدرسة :إبعداد حقيبة املدرب للمرشد الطاليب لتوعية الطلبة.
ب -توعية أولياء األمور واألمهات :إبشراءهم يف مراحل إعداد وتنفيذ وتقييم الربامج.
ج -التوعية اجملتمعية :بتفعيل دور املساجد ومراءز األحياء يف مناهضة التنمر.

( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )
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رقم النشاط
العنوان

أنواع التنمر بني الطلبة ومناهره وآاثره.

ا دف

أن مييز املتدرب بني أنواع التنمر يف املدارس ،ومناهر ءل نوع وآاثره.

الزمن

 30د

األسلوب التدرييب

مشغل تدرييب

إجراءات تنفيذ النشاط:
اخ مع أفراد جمموعتك صورة واحدة ،امأل اجلدول املرفق أدانه مبا يلي:
أ .متييز نوع التنمر من خالل الصورة اليت مت اختيارها ،وتسميته ومناهره وآاثره.
ب .ءتابة أو سرد قصة توضح مؤشرات حدوث التنمر بني الطلبة ،ونتائجه حس الصورة اليت مت اختيارها.

( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )
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الصورة

نوع التنمر

( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )

مناهره

"مؤشرات حدوث التنمر"

آاثره

"نتائج التنمر وعواقبه
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نشرة علمية لنشاط
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موضوع النشرة العلمية

أنواع التنمر بني الطلبة ومناهره وآاثره

أوال  :أنواع التنمر:
لقد حدد الباحثون يف السلوك التنمري أنواع التنمر؛ وذلك هبدف سهولة تصنيفه؛ وءان على النحو التايل:
 .1التنمر اجلسدي :وهو استخدام القوة اجلسدية إلحلاق الضرر بشخص أو جمموعة من األشخاص.
مثل الرءل والصفع واخلنق والبصق ،أو استخدام األدوات احلادة ،واخلطرة إليذاء الضحية.
 .2التنمر اللفني :وهو استخدام األلفاظ السي ة ،إليذاء الضحية رلتوبيخ ،أو الصراخ أو مناداته هلقاب سي ة.
 .3التنمر اجلنسي :وهو استخدام أسالي أو مالمسات بري الئقة ءالتحرش اجلنسي رأللفاظ أو رألفعال
 .4التنمر العالقي /االجتماعي :وهو عزل ضحية التنمر عن اآلخرين ،وحرمانه من االنضمام ألي جمموعة
 .5التنمر املادي :وهو ختري أو سرقة األدوات اخلاصة رلضحية.

اثنيا  :مناهر حدوث التنمر:

للسلوك التنمري مناهر خمتلفة؛ توحي هن احلدث ليس صراعا طبيعيا بني طالبني؛ وإمنا هو سلوك تنمري ،ومن
تلك املناهر ما يلي:
 تعرض الضحية للضرب ،أو الرءل ،أو الطر أرضا ،أو التهديد ،أو اإلجبار على القيام هشياء مرفوضة.
 التحدث هشياء مؤملة أو حقرية عن الضحية ،أو التهكم عليه أو مناداته همساء متدنية أو مؤملة .
 التجاهل التام أو االستبعاد من جمموعة األصدقاء ،أو ترك الضحية بشكل متعمد .
 االف اء أو نشر اإلشاعات على الضحية أو إرسال رسائل بري الئقة جتعل اآلخرين يكرهونه وينبذونه .
 أخذ نقود الضحية وممتلكاهتا رلقوة ،أو إتالفها وحتطيمها (.( Mona &Olweus 2002,
 خوف الضحية من بعض األماءن اليت ءان يراتدها من قبل مثل دورات املياه.
 فقدان االهتمام رلنشاطات اليت اعتاد عليها ،وقلة الشهية للطعام ،وقد يرجع إىل البيت جائعا.
 تغيري األصدقاء الذين ءان ينتمي إليهم ،والرببة يف االنتماء إىل الطلبة البالغني بغرض احلماية.
 اخنفاض مفاجئ يف املستوى التحصيلي.
 البقاء يف الفصل أوقات الفسحة ،أو اخلروج للفسحة متأخرا والعودة مبكرا.
 اخلوف من اخلروج من املدرسة ،أو البقاء فيها وقت االنصراف؛ وقد يطل من الكبار توصيله .
 تقل يف املزاج (مشاعر حزن) أوالسعادة أ م العطل ،واحلدي عن االنتحار ومتين املوت.
 منشغل بسماته اجلسمية ،وأتخذ جزءا ءبريا من تفكريه ( الطول ،املنهر.)...
( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )
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 عنف بري معهود جتاه اإلخوة ،أو من هم أصغر سنا.

اثلثا :أاثر التنمر" نتائج التنمر وعواقبه ":
أوال  :آاثر التنمر على املتنمرين والضحا :

 تعاطي الكحول واملخدرات :وقد حتدث للمتنمر والضحية على حد سـواء؛ فـاملتنمرون أءثـر تعاطيـا للكحـول
واملخدرات؛ بسب ممارستهم للسلوءيات املنحرفة لف ة زمنية ،واعتقـادهم رلقـدرة علـى جـذب االنتبـاه أءثـر،
وقــد يلجــأ ضــحا التنمــر إىل ذلــك أءثــر مــن بــريهم؛ خصوصــا املتنم ـرين -الضــحا مــنهم -ءوســيلة لتفري ـ
الغض .
 عدم شعور املتنمر رلذن عند إيذاء اآلخـرين؛ لكثـرة اللجـوء إىل العنـف والسـلوك التنمـري لفـ ة طويلـة دون
رادع؛ مما ينتج عنه فقدان اإلحساس رلذن .
 اإلجرام يف املستقبل :وقد يؤدي التنمر رملتنمرين إىل تصرفات إجرامية يف املستقبل.
 احلزن واإلحباط :واليت يعاين منها ضحا التنمر؛ حي يعانون من تدهور يف احلالة النفسية ،ويشعرون رحلـزن
واإلحباط وعدم االنتماء وامليل إىل العزلة ،وعدم القدرة على تكوين صداقات مع اآلخرين.
 القل ــق وفق ــدان الثق ــة رل ــنفس :فنج ــد أن ض ــحا التنم ــر يع ــانون م ــن مس ــتوى ع ــال م ــن القل ــق ،ويتس ــمون
بتقدير منخفض للذات ،وفقدان الثقة رلنفس.
 القتــل أو االنتحــار :حي ـ إن مــن أخطــر آاثر التنمــر جلــوء الضــحية إىل االنتحــار يف بعــض احلــاالت ءوســيلة
للتخلص من األمل ،وعدم اإلحساس رألمـان ،وقـد يـؤدي إىل حـاالت القتـل داخـل املـدارس مـن قبـل الضـحا
ءوسيلة لالنتقام أو الدفاع عن النفس.
 اإلصابة همراض مزمنة :فنسبة التعرض للتنمر يف مرحلة الطفولة واملراهقة تزيد من نسبة تعرض هؤالء
الضحا لإلصابة همراض مزمنة يف املستقبل.
 عدوانية الضحا  :وتكون على شكل ردود أفعال الطلبة املتعرضني للتنمر إزاء تعرضهم لإليذاء ،وتكون
مبثابة هتديد املعتدي ،والصراخ بصوت مرتفع واخلروج من الفصل ،ءما ميكن أن يصبحوا متنمرين يف مراحل
دراسية متقدمة.
اثنيا :آاثر التنمر على البي ة املدرسية:
 تــدين املســتوى األءــادميي للطلبــة :فــالتنمر يــؤدي إىل ضــعف املســتوى الدراســي للطال ـ  ،وإمهــال الواجبــات
املنزلية ،والالمباالة حنو املدرسة واملدرسني.
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 عــدم االلتــزام حبضــور املدرســة /تكـرار الغيــاب :حيـ إن ضــحا التنمــر يلجــؤون إىل ءثــرة التغيـ بــدون عــذر
عن املدرسة؛ لتفادي مواجهة املتنمر وبسب الكره الذي يشعر به املتنمر عليه جتـاه املدرسـة الـيت حيـدث فيهـا
التنمر.
 العب رملمتلكات املدرسية من قبل املتنمر؛ ليثبت وجـوده ويفـرض نفسـه ،وءـذلك مـن املتنمـر عليـه للتنفـيس
االنفعايل.
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رقم النشاط
العنوان

أسباب التنمر بني الطلبة

ا دف

أن يصنف املتدرب أسباب التنمر الذاتية واألسرية ،وال بوية واالجتماعية.

الزمن

 25د
دراسة حالة

األسلوب التدرييب

إجراءات تنفيذ النشاط:
 -1يطل من املتدربني قراءة القصة بدقة بصورة فردية.
 -2يقوم ءل مشارك بدراسة احلالة مع جموعته.
 -3يطل من املتدربني تدوين أسباب التنمر؛ من خالل تعب ة اجلدول املرفق.
 -4يتم عرض أوراق العمل ،ويطل من ءل جمموعة اختيار فرد منهم؛ ليستعرض إجابة جمموعته.
أسباب ذاتية

أسباب أسرية
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سيناريو القصة
عبدهللا يف الصـف الثـاين متوسـط ،وهـو أصـغر إخوانـه وأضـعفهم بنيـة ،ءـان هـزيال منطـو علـى نفسـه ،يشـتكي منـه
املعلمني دوما؛ ءونه ضـعيف الشخصـية ،وتنهـر عليـه عالمـات التـوتر ،ويصـبح ءالمـه بـري مفهـوم عنـدما يرتفـع صـوت
املعلــم عليــه رلتوجيــه ،أحالــه املعلــم للمرشــد الطــاليب عنــدما الحــي شــدة انطوائــه وســرحانه أثنــاء الشــر  ،ذءــرت أمــه
عنــدما تواصــل معهــا املرشــد الطــاليب أن عبــدهللا هــادئ جــدا يف املنــزل ،وال حي ـ الص ـراخ وخيــاف منــه ،ممتدح ـة هــذه
الســلوءيات فيــه ،وتتمــىن لــو ءــان رقــي اخوتــه مثلــه ،وقالــت :عبــدهللا ءتــوم ،وال يشــتكي ،وال حت ـ أن تلــح عليــه يف
السؤال ،ءما أن لديها الكثري مـن املشـابل الـيت متنعهـا مـن إعطائـه الوقـت الكـايف يف احلـوار ،عـرف املرشـد الطـاليب أن
عبــدهللا يف حــي ال توجــد بــه حديقــة أو ملعـ ؛ لــذا ال توجــد لديــه نشــاطات ميكــن أن ميارســها مــع أبنــاء اجلـريان ،ولــيس
لديه أصدقاء ،وال يتكلم مع أحد يف املدرسة إال قليال ،واءتفى املرشد الطاليب مبا قالتـه األم ،ومل يهـتم ملوضـوعه ءثـريا،
وقابله بشكل سريع ،ومل يعط الفرصة لعبدهللا للتحدث عما يضايقه.
سامي هو الطال األضخم يف الفصل ،وهو زميـل لعبـدهللا يف الفصـل نفسـه ،سـامي مـن الطلبـة الـذين مل ينجحـوا يف
السنة املاضية ،وهو دائم التهكم مبعلميه وزمالئـه ،وءثـريا مـا خيتلـق األسـباب ليبـدأ الشـجار مـع أي طالـ  ،وهـو يكـرر
عبــارة " مــن يتحــداين" ،ســامي مــن أســرة مفككــة ولديــه عشــرة أخــوة وأخــوات ،وهــو مــن أســرة تفضــل الــذءور علــى
اإلانث ،وتعزز فكرة استخدام القوة اجلسدية إلثبـات الرجولـة وال يهـتم مبنهـره أبـدا ،ويغضـ ألتفـه األسـباب ،وحيـ
األلعـاب اإللك ونيــة العنيفــة ،ويتباد ــا رســتمرار مــع زمالئــه ،ءــان يشــاهد أفــالم العنــف ،والــيت يتفــاخر بروايــة أحــداثها
لزمالئه ،ويشتكى املعلمون من عدم املباالة يف الفصل ،وهم عادة ما يتجنبون التعامل معه.
لــدى ســامي ســجل مدرســي حافــل رملخالفــات ،والتجــاوزات ألننمــة وتعــاليم املدرســة؛ ممــا هــدد مســتقبله الدراســي
عدة مرات ،وقد شوهد سامي وهو حياول الكـالم مـع عبـدهللا بشـكل متكـرر ،وبـدأ املعلـم يالحـي أن عبـدهللا يعـود مـن
الفســحة ،وهــو خــائف ومتــوتر ،وال يســتطيع ال ءيــز يف الــدرس ،ءمــا صــار ينســى مصــروفه ءث ـريا ،ويتــأخر يف الوصــول
للمنزل بعد اخلروج من املدرسة؛ فقد اتصلت أمه عدة مرات للسؤال عنه يف األسبوع املاضي.
مل حيضر عبدهللا اليوم للمدرسة !.............؟
ماذا تعتقد أنه حدث لعبدهللا ؟
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نشرة علمية لنشاط

4/1/1

موضوع النشرة العلمية

أسباب التنمر بني الطلبة

ترجع مشكلة التنمر إىل أسباب ءثرية ،وقد صنفها املهتمون إىل عدة أصناف على النحو التايل:

أوال :أسباب ذاتية ( فردية ) تقسم بناء على األشخاص املش ءني يف التنمر ومنها:
أ .أسباب تتعلق رملتنمر مثل:

 .1الغرية والغض والعدوانية ،واالستقواء ،و إبراز القوة ،واالستعراض والنفوذ على اآلخرين.
 .2الشعور رإلحباط واستخدام السلوءيات العدوانية؛ ءوسيلة للتنفيس عن املشاعر.
 .3تقدير الذات املرتفع مع االفتقار إىل مهارات الضبط االجتماعي ،والضبط االنفعايل.
 .4اخنفاض املستوى األءادميي.
 .5ضعف الوازع الديين عند املراهقني ،وتعاطي الكحول واملخدرات.
ب .أسباب تتعلق بضحية التنمر:
 .1يتسم رملوهبة والتحصيل العلمي املرتفع وحمبوب وأءثر قبوال لدى املعلمني.
 .2أصغر وأضعف من زمالئه ،أو قد يكون مصاب رلسمنة ،أو بعيوب يف الوجه ،أو النطق ،أو إعاقات.
 .3ضعيف الثقة رلنفس ،وتقدير الذات ،ويرتفع لديه القلق وسليب وخجول ومستسلم للتنمر
 .4مييل للوحدة النفسية والعزلة االجتماعية ،وعدم القدرة على التكيف النفسي ،واالجتماعي بسهولة.
ج.

أسباب مش ءة بني املتنمر والضحية مثل:

 .1الشعور رلوحدة ،واالفتقار إىل الدعم االجتماعي واألمن النفسي.
 .2ضعف يف املهارات االجتماعية؛ مثل مهارات الضبط االجتماعي ،واالنفعايل ،والتواصل مع اآلخرين.
 .3االضطرارت النفسية املصاحبة ملرحلة املراهقة وعدم اإلحساس رملسؤولية.
 .4عدم الثقة رلنفس؛ فمن جهة املتنمر يلجأ للعنف للتعويض ،ولضحية التنمر تزيد استهدافه من املتنمرين
د .أسباب تتعلق مبشاهدي التنمر.
مشاهدو التنمر هم األشخاص أو الطلبة املتفرجني على حادثة التنمر ،و م أتثري ودور ءبري يف إاثرة الغض
ولفت االنتباه ،وينقسمون إىل أربعة أقسام:
 .1داعمون :وهم املتفرجون الذين ينضمون إىل العراك ،ويشارءون املتنمر.
 .2مشجعون :وهم الذين ال يش ءون يف العراك ،ولكن يكتفون رلتشجيع.
 .3صامتون :وهم الذين يتخذون دور سليب يف العراك ،ويكتفون رملشاهدة والصمت.
 .4مدافعون :وهم الذين حياولون املدافعة عن الضحية ،وفض العراك.
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اثنيا :أسباب أسرية:
أ .التنش ة األسرية وطريقة ال بية واليت تكمن يف:
.1التذبذب يف اختاذ القرارات ،وأسلوب ال بية بني الوالدين؛ مما يؤدي إىل اختالف القوانني يف املنزل.
 .2التساهل يف ال بية ،وعدم عقاب األطفال على أخطائهم ،أو القسوة والشدة يف ال بية.
ب .املستوى التعليمي والثقـايف للوالـدين وخاصـة األم :حيـ يـرتبط بصـورة عكسـية علـى معـدالت التنمـر بـني الطلبـة
يف املدارس ،وله أثر سليب على سلوءيات أطفا م ،إما ءمتنمرين ،أو ءمتنمرين -ضحا .
ج .املســتوى االقتصــادي لألســرة :فاملســتوى املرتفــع قــد جيعــل مــن األطفــال املــدللني ،والــذين يعتــربون الث ـراء وســيلة
للسخرية من اآلخرين ،أما منخفضي الدخل فقد يكون أبناءهم عرضة للسخرية.
د .عدد أفراد األسرة :فاألسر الكبرية تزيد نسبة ممارسة ،أو تعرض أطفا م للتنمر يف املدارس.
ه .ترتيـ الطفــل بــني اإلخــوة :فاألطفــال الــذي يكــون تـرتيبهم بــني أخــوهتم بــني ( )7-4هــم أءثــر عرضــة ليصــبحوا
متنمرين؛ بسب قلة االهتمام الذي قد جيده الطفل األول واألخري.
و .التنــافس بــني األشــقاء :فهنــاك مــا يســمى "رضــطراب تنــافس األشــقاء" خاصــة يف مرحلــة املراهقــة؛ والــذي يزيــد مــن
مشاعر الغرية والغض ؛ ورلتايل يصبح متنمر يف احمليط املدرسي بغرض جذب االنتباه.
ز.

العنف األسري :فاسـتخدام العنـف ،والقسـوة ،واإلفـراط يف العقـاب اجلسـدي مـن قبـل األسـرة؛ ءأسـلوب لل بيـة
يؤدي إىل سلوءيات عنيفة من قبل األطفال يف املدرسة؛ ورلتايل ز دة نسبة التنمر يف املدارس.

اثلثا :أسباب تربوية ( البي ة املدرسية):
أ .أسباب تتعلق رملعلم من أمهها:
 .1ضعف دور املعلم يف تلقني القيم اإلجيابية للطلبة ،والتساهل يف ضبطهم خالل احلصة.
 .2جلوء املعلم الستخدام العنف ءوسيلة للتعليم.
 .3اس اتيجيات التدريس أو التعليم التقليدية املتبعة؛ واليت ال تعطي للطال حريـة التعبـري عـن الـرأي أو
املناقشة ،وقد تتضمن العنف والتخويف.
 .4عدم اللجوء إىل بدائل اجيابية للعقاب.
ب .أسباب تتعلق رلقواعـد املدرسـية :إن عـدم وضـو القواعـد املدرسـية الـيت جيـ أن يتبعهـا الطلبـة ،والتذبـذب فيهـا
يؤدي إىل ز دة نسبة السلوءيات العنيفة بني الطلبة ،ومن بينها التنمر ،مثل عدم توزيع الطلبة يف
الفصــول بشــكل عــادل ،أو التســاهل يف اإلجـراءات التأديبيــة املتبعــة مــع ســلوك التنمــر ،أو اســتخدام العنــف ءوســيلة
للتعامل مع الطلبة.
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ج  .الرفقة السي ة :فرببة الطال يف االنتماء إىل جمموعة معينة من األقران؛ تؤثر على حتديد سلوءياته؛ وقد جيرب على
القيام بسلوءيات معينة فقط لإلحساس رلقبول من قبل األصدقاء.
د  .احلي املدرسي :فوجود املدرسة يف حي فقري يزيد من معدالت حدوث التنمر والعنف بشكل عام.
هـ .األنشطة املدرسية  :فاالفتقار إىل األنشطة الفاعلة اليت تشغل أوقات فراغ الطلبة ،وتليب احتياجاهتم النفسية
واالجتماعية ،ينتج عنها طلبة يلجؤون إىل العنف ءوسيلة لتفري الشحنات السلبية والضغط النفسي.

رابعا :أسباب اجتماعية:
أ .انتشار العنف يف اجملتمع :إن ءثرة الصراعات واستخدام العنف ءوسيلة للتعامل مع اآلخرين؛ تساهم يف
ز دة نسبة التنمر بني الطلبة يف املدارس.
ب .اإلعالم  :فمشاهد العنف اليت يشاهدها األطفـال يف القنـوات التلفزيونيـة؛ تـؤدي إىل تقليـدها واإلحسـاس هن
التصرف طبيعي دومنا وعي بعواق هذه السلوءيات.
ج .األلعاب العنيفة :ءألعاب الفيديو والكمبيوتر جتسد مناهر العنف وحوادث إطالق النار والتفجريات ،وتلعـ
دورا يف ز دة نسبة العنف يف املدارس ومنها ممارسة التنمر.
د .االفتقار إىل الدعم االجتماعي :فالطلبة الـذين ال جيـدون دعـم اجتمـاعي ءـاف ءتـوفري أنشـطة إجيابيـة؛ إلشـغال
وقــت فـرابهم قــد ينهــرون مســتو ت أعلــى مــن التنمــر؛ مقارنــة رلطلبــة الــذين تتــوفر لــديهم وســائل اجتماعيــة
تغنيهم عن تفري الشحنات السلبية عن طريق العنف؛ ورلتايل تزداد نسبة التنمر يف املدارس.
ه .الع ــادات والتقالي ــد  :فـ ـالقبول االجتم ــاعي للعن ــف يف بع ــض الثقاف ــات خاص ــة اجملتمع ــات ال ــيت تعط ــي احلري ــة
للذءور رلتصرف -بشكل عنيف ءوسيلة إلثبات الرجولة -يشكل عامال الزد د التنمر بني األطفال واملراهقني.
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اجللسة الثانية

البي ة املدرسية والتنمر

رقم النشاط

الزمن  100:دقيقة

1/2/1

العنوان

خارطة انتشار التنمر بني الطلبة يف املدارس

ا دف

أن يبين املتدرب خارطة انتشار التنمر بني الطلبـة حسـ املرحلـة الدراسـية ،واجلـنس،
والنوع.

الزمن
األسلوب التدرييب

 20د
قراءة موجهة  +مجاعي

إجراءات تنفيذ النشاط:
 1ـ قراءة النشرة العلمية خلارطة انتشار التنمر بني الطلبة يف املدارس.
 2ـ يطلب من كل جمموعة إعداد خريطة مفاهيمية؛ النتشار التنمر حسب اجلنس /النوع /املرحلة .
 3ـ من املمكن االستفادة من هيكل النموذج املرفق.

خارطة انتشار التنمر بين الطلبة
تنقســــــــــم إلى

أنواعـــــــــــــــــــــــــــــه

( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )
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نشرة علمية لنشاط

1/2/1

موضوع النشرة العلمية

خارطة انتشار التنمر بني الطلبة يف املدارس

أوال  :انتشار التنمر حس

املراحل الدراسية:

لقد استنتجت الدراسات اليت أجريت علـى عينـة مـن طلبـة املرحلـة االبتدائيـة أن نسـ التنمـر تـزداد رزد د العمـر،
حيـ وجــدت دراســة صــاح الشــمري (2012م) أن طلبــة الصــف اخلــامس ابتــدائي ميارســون التنمــر أعلــى مــن طلبــة
الصــف الثــاين ابتــدائي ،ءــذلك أثبتــت بعــض الدراســات أن نســبة ضــحا التنمــر أعلــى لــدى الطلبــة األصــغر ســنا نتيجــة
اختالف القوة بينهم ،وبني املتنمرين الذين هم أءرب سنا من الضحا .
ويف املقابــل أظهــرت دراســات أن معــدالت التنمــر بــني طلبــة املرحلــة الثانويــة؛ أقــل مــن املعــدالت بــني طلب ـة املرحلــة
املتوسطة.

اثنيا  :انتشار التنمر حس اجلنس:
وقد أشارت العديد من الدراسات على أن نسبة التنمر بني الذءور بشكل عام أعلى من اإلانث؛ ويرجع ذلك
ألسباب خمتلفة منها القبول االجتماعي ،والتسامح مع الذءور والذي يعطيهم احلرية يف التعبري عن مشاعرهم بعنف،
بينما جند أن هناك أمناط من التنمر تنتشر بني اإلانث ،وأنواع أخرى تنتشر بني الذءور؛ فالتنمر اجلسدي أعلى بني
الذءور بينما التنمر اللفني أعلى بني اإلانث.

اثلثا  :انتشار التنمر حس نوع التنمر

إن أءثر أنواع التنمر ممارسة هو التنمر اللفني ،يليه التنمر االجتماعي ،اجلسدي ،وأخـريا التنمـر املـادي؛ مثـل
ختري املمتلكـات؛ ويرجـع تفسـري ذلـك إىل أن التنمـر اللفنـي يسـتهان بـه ،وال يالحـي بسـهولة عنـدما ميارسـه الطالـ
يوميا ،خبالف التنمر اجلسدي الذي حيتاج إىل قوة ذهنية وجسدية.
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()2/2/1

رقم النشاط
العنوان

أبرز الربامج العاملية يف احلد من التنمر بني الطلبة (ءيفا) و ( ألفويس).

ا دف

أن حيلل املتدرب اثنني من أهم الربامج العاملية؛ للحد من انتشار التنمر بني الطلبة.

الزمن

 30د

األسلوب التدرييب

فردي  -مجعي ( قراءة موجهة )

إجراءات تنفيذ النشاط:
 -1قراءة النشرة العلمية اخلاصة رلربامج العاملية (ءيفا ,الفويس) للحد من التنمر بني الطلبة.
 -2تقــوم ءــل جمموعــة بتعب ــة النمــوذج املرفــق مــن حيـ املـزا  ,ونقــاط ضــعف الــربانمج ,ومق حــات لــز دة
فعاليته.
 -3عرض أوراق العمل ومناقشة إجارت اجملموعات.
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جدول حتليل برانجمي (ءيفا) و( الفويس)
الفقرة

برانمج ءيفا
. 

مزا الربانمج

. 
. 
. 
. 

نقاط ضعف الربانمج

. 
. 
. 
. 
. 

مق حات لز دة فاعليته

. 
. 
. 
. 
. 
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نشرة علمية لنشاط
موضوع النشرة العلمية

2/2/1
أبرز الربامج العاملية يف احلد من التنمر بني الطلبة (ءيفا) و(الفويس)

أوال :برانمج ألفويس
يف عام 1983م ،وبعد انتحار ثالثة مراهقني يف مشال النرويج؛ نتيجة تعرضهم للتنمر من قبـل أقـراهنم يف املدرسـة؛
فقد بدأت وزارة التعليم رلنرويج بشن محلة وطنية ضد التنمر يف املدارس؛ ويف هـذا السـياق مت تطـوير النسـخة األوىل؛
مما أصبح يعرف الحقا رسم برانمج الفويس ملنع التنمر ،الذي أجرى أول دراسة حبثية منهجية يف العامل عن التنمر.
ومنــذ عــام 2001م تطبيــق بــرانمج ألف ـويس ملنــع التنمــر ،ءجــزء مــن خطــط احلكومــة النروجييــة للوقايــة ،واحلــد مــن
اجلنـو و العنـف بــني األطفـال والشــباب ،علـى نطــاق واسـع يف املـدارس االبتدائيــة واإلعداديـة يف مجيــع أحنـاء النــرويج.
وحاليا يتم يف الوال ت املتحدة تنفيذ برانمج ألفويس ملنع التنمر يف املدرسـة والفصـول الدراسـية ،وعلـى مسـتوى الفـرد
واجملتمع ،ويعترب أولياء األمور جزءا مهما من ءل مستوى من مستو ت تطبيق الربانمج.
أهداف الربانمج:
 احلد من مشاءل التنمر بني الطلبة.
 منع تطور مشاءل التنمر اجلديدة.
 حتقيق أفضل العالقات املمكنة بني األقران يف املدرسة.
 خلق بي ة مدرسية آمنة لتحقيق تنمية صحية للشباب.
املبادئ األساسية لربانمج ألفويس ملنع التنمر:
يرءز برانمج ألفويس ملنع التنمر على خلق بي ة اجتماعية مواتية ،وشاملة للشباب ،ويقوم العمل على املبادئ اآلتية:
 .1يقــوم الكبار/القــادة يف املؤسســة رل حي ـ رلصــغار ،والتعبــري عــن االهتمــام اإلجيــايب هبــم ،ويشــارءون بنشــاط يف
حياهتم ءوهنم أصحاب القرار ،والقدوة اإلجيابية للشباب.
 .2يتم وضع حدود واضحة وقاطعة للسلوك بري املقبول.
.3

تكون العواق املناسبة خلرق أحدهم لقواعد السلوك املقبول بـري جسـدية ،وبـري معاديـة وسـلبية مـع االسـتمرار
يف مد وإبراز السلوك اإلجيايب ومكافأته.

مكوانت برانمج ألفويس ملنع التنمر:
برانمج ألفويس ملنع التنمر هو إطار لتغيري ننم املدرسة هءملها من خالل العناصر التالية:
( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )
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 .1على مستوى املدرسة:
 إنشاء جلنة تنسيق لوقف التنمر.
 إجراء استبيان ألويس حول التنمر على مستوى املدرسة.
 إجراء تدري جلنة التنسيق لوقف التنمر وإخضاع املسؤولني واملعلمني ،ومجيع املوظفني؛ مبا يف ذلك
املشرفني على املالع  ،وسائقي احلافالت ،واحلراس وموظفي برفة الغداء ،وبريهم من الكبار
الذين يعملون مع الطلبة ذا التدري .
 توضيح سياسات املدرسة وقواعدها اخلاصة مبنع التنمر.
 مراجعة وتنقيح ننام اإلشراف اخلاص رملدرسة.
 عقد اجتماعات مناقشة منتنمة مع املوظفني.
 البدء إبطالق الربانمج يف إطار حدث مدرسي.
 تثقيف وإشراك اآلرء واألمهات؛ من خالل التدري بصفتهم شرءاء يف ءل مكوانت الربانمج.
 .2على مستوى الصف:
 نشر وشر و تطبيق القواعد املتفق عليها ضد التنمر.
 عقد اجتماعات صفية منتنمة يف الفصول (جيلس الطلبة يف شكل دائرة ملناقشة األمر).
 عقد اجتماعات مع أولياء أمور الطلبة.
 .3على مستوى الفرد:
 اإلشراف على أنشطة الطلبة.
 التأءد من تدخل مجيع املوظفني على الفور عند تعرض أحد الطلبة للتنمر.
 عقد اجتماعات مع الطلبة املعنيني.
 عقد اجتماعات مع أولياء أمور للطلبة املعنيني.
 وضع خطط تدخل فردية للطلبة املعنيني.
 .4على مستوى اجلماعة:
 إشراك أفراد اجملتمع املدين يف جلنة التنسيق ملنع التنمر.
 إقامة شراءات مع أفراد اجملتمع لدعم برانمج مدرستك.
 املساعدة يف نشر رسائل مكافحة التنمر ومبادئ أفضل املمارسات يف ءامل اجملتمع.
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اثنيا :برانمج ءيفا ملناهضة التنمر

فوضت وزارة ال بية والتعليم الفنلندية يف عام 2006م جمموعة الباحثني املهتمني رلتنمر وآلياته؛ منـذ التسـعينات
يف جامعــة تريءــو ،مبســؤولية تطــوير وتقيــيم بــرانمج منــاهض للتنمــر يف املــدارس الــيت تــوفر التعلــيم الشــامل (وهــو التعلــيم
للســنوات التســع األساســية ،مــن الصــف األول وحــىت الصــف التاســع) ،ولقــد أطلــق اســم ءيفــا علــى هــذا الــربانمج وهــو
اختصار للتعبري الفنلندي (مناهضة التنمر) ،ءما أن الكلمة الفنلندية –ءيفـا -تعـين "مجيـل" و"لطيـف"؛ ومنـذ البدايـة
فقد ءانت الرؤيـة هـو أن يـتم تطـوير بـرانمج مالئـم للتنفيـذ علـى املسـتوى الـوطين ،وقـد مت إطـالق بـرانمج ءيفـا للتطبيـق
على املستوى الوطين يف عام 2009م.
خلفية حول برانمج ءيفا البنية االجتماعية للتنمر:
مـ ــن أجـ ــل معاجلـ ــة التنمـ ــر والوقايـ ــة منـ ــه يتوج ـ ـ فهـ ــم مـ ــا ميكـ ــن للطفـ ــل ،أو املراهـ ــق أن يكتسـ ــبه ،أو أن حيـ ــاول
اءتس ـ ــابه م ـ ــن خ ـ ــالل التنم ـ ــر عل ـ ــى اآلخـ ـ ـرين؛ ومب ـ ــا أن ب ـ ــرانمج ءيف ـ ــا ي ـ ــؤمن هن املتنم ـ ــر يق ـ ــوم هب ـ ــذه التص ـ ــرفات
إلثبات الوجود ،لذلك فإنه حيتاج إىل متفرجني أو مشاهدين.
إن التـ ــأثري علـ ــى سـ ــلوءيات املتفـ ــرجني ميكـ ــن أن يقلـ ــص مـ ــن املكاس ـ ـ الـ ــيت حينـ ــى هبـ ــا املتنمـ ــرون ،ورلتـ ــايل فمـ ــن
املمكـ ــن أن حيـ ــد هـ ــذا مـ ــن الـ ــدافع للتنمـ ــر رلدرجـ ــة األوىل .ومـ ــع ذلـ ــك فـ ــإن التـ ــأثري علـ ــى املتفـ ــرجني احملتملـ ــني مـ ــن
خـ ــالل إج ـ ـراءات عامـ ــة ،ووقائيـ ــة لـ ــيس رألمـ ــر الكـ ــايف ،فمـ ــن بـ ــري املـ ــرجح أليـ ــة جهـ ــود وقائيـ ــة أن توقـ ــف التنمـ ــر
هنائي ـ ــا ،والب ـ ــد م ـ ــن وج ـ ــود ح ـ ــاالت حتت ـ ــاج للمعاجل ـ ــة املبك ـ ــرة؛ لض ـ ــمان محاي ـ ــة األطف ـ ــال م ـ ــن تنم ـ ــر طوي ـ ــل األم ـ ــد.
ولـ ــذلك ينبغ ـ ــي اخت ـ ــاذ "اإلجـ ـ ـراءات اخلاصـ ــة" عن ـ ــدما يتن ـ ــاهى إىل مس ـ ــامع اإلدارة املدرسـ ــية ،وج ـ ــود أي ـ ــة حال ـ ــة م ـ ــن
حاالت التنمر.
مكوانت الربانمج:
يتكون الربانمج من اإلجراءات العامة واإلجراءات اخلاصة وهي على النحو التايل:

أ .اإلجراءات العامة:
 .1دروس الطلبة :
فمن خالل دروس الطلبة املتضمنة يف الربانجميتم تشجيع ءافة األطفال ،واليافعني يف أتمل سلوءهم عندما
يشهدون التنمر ،ويفكروا ءيف أن ردود فعلهم تسهم يف مفاقمة املشكلة أو يف حلها.
 .2لعبة على شبكة اإلن نت:
تعترب لعبة احلاسوب املناهضة للتنمر ميزة من امليزات الفريـدة الـيت يتمتـع هبـا بـرانمج ءيفـا؛ ويسـتطيع الطلبـة أن
يلعبوا اللعبة أثنـاء الـدرس ،وبـني دروس الـربانمج أو يف منـاز م مـن خـالل االن نـت ،وتتضـمن اللعبـة ةسـة مسـتو ت،
ويقوم املعلم بتفعيل ءل مستوى مبجرد أن يتم تغطية دروس معينة يف الفصل الدراسي.
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 .3أولياء األمور:
يتوفر ءتاب دليل أولياء األمور؛ الذي يشتمل على معلومات تتعلق رلتنمر والنصح واإلرشاد؛ فيما خيص
املسؤوليات املناطة هولياء األمور ملنع املشكلة والتخفيف منها ،ءما تشتمل مواد برانمج ءيفا على صحيفة
إخبارية (ترسل جلميع أولياء األمور) ،وعروض تقدميية حتتوي على رسومات بيانية الستخدامها يف االجتماع
املدرسي ألولياء األمور.
 .4فرض الوجود:
يفرض برانمج ءيفا وجودا على أرض الواقع يف املدرسة خالل العام؛ ولتذءري الطلبة رستمرار بسياسة مناهضة
التنمر ،فقد اشتمل الربانمج على امللصقات واالستكرات عالية الوضو اليت تعطى للمشرفني أثناء ف ات
االس احة.

ب .اإلجراءات اخلاصة :
 .1فريق ملعاجلة حاالت التنمر:
حتدث املعاجلة يف حال حدوث تنمر ،و تشتمل على احلوار مع الضحا واملتنمرين وعدد من زمالئهم ذوي السلوك
املؤيد للمجتمع ،واليت تشكل م مسألة دعم الزميل الضحية حتد حقيقيا ،ويتم تفعيل النقاش مع املتنمرين
والضحا من خالل ما يسمى بـ "فرق ءيفا" داخل املدارس ،بينما يقوم معلم الصف بتننيم لقاءات مستقلة مع
الداعمني احملتملني للضحية.
 .2املراقبة املستمرة:
وتتم عن طريق الدراسات املسحية السنوية فتحصل ءل مدرسة تطبق برانمج ءيفا على تغذية راجعة سنو حول مدى
سيطرة مرتكيب التنمر على الضحا  ،وحول املعلومات اليت تتعلق بننرة الطلبة إىل املناخ املدرسي؛ ولذلك تستطيع
املدارس مراقبة أوضاعها اخلاصة هبا والتغريات اليت حتدث من سنة ألخرى مبجرد تطبيق الربانمج.
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رقم النشاط

()3/2/1

العنوان

حنو بي ة مدرسية آمنة من التنمر

ا دف

 أن يصنف املتدرب األسالي اجملتمعية واملدرسية ،واألسرية اليت ترسخ التنمر. أن يناقش املتدرب األسالي الوقائية اإلجرائية للحد من التنمر. 45دقيقة

الزمن
مجاعي (عصف ذهين)

األسلوب التدرييب

إجراءات تنفيذ النشاط:
 -1ارصد مع أفراد جمموعتك أهم األسالي يف نشوء مشكلة التنمر بني الطلبة وترسيخها.
 -2قم بتعب ة اجلدول املرفق ودون األسالي اليت ترسخ التنمر.
 -3انقش أسالي

احلد منه يف أحد اجلوان

الثالثة ( :التعامل اجملتمعي ،التعامل املدرسي ،التعامل

األسري).
 ميكن االستفادة من األمنوذج التايل :
األسلوب ،أو العبارات ،أو األمثال املنتشرة

األسلوب أو العبارات ،أو األمثال اخلاط ة

األسلوب أو العبارات للحد من التنمر

التعامل اجملتمعي (الثقافة ،األمثال الشعبية ).
التعامل املدرسي ( معلمني ،طلبة.)...
التعامل األسري.
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نشرة علمية للنشاط

3/2/1

موضوع النشرة العلمية

حنو بي ة مدرسية آمنة من التنمر

تؤءــد األحبــاث العلميــة والتجــارب الدوليــة الناجحــة يف احلــد مــن التنمــر بــني الطلبــة يف املــدارس علــى التكامــل بــني
اجلهات ذات العالقة ،واالنسجام التام يف احلد منه ،وإشراك مجيـع منسـويب املدرسـة وأوليـاء األمـور ،والطلبـة يف تطـوير
إجراءات متناسقة ،ومراجعتها -بشكل مستمر -للتصدي ملشكلة التنمر بني الطلبة.

أوال :املهام واملسؤوليات األسرية الوقائية:
 -1ال بية املبنية على احل :
من املهم تربية األبناء على احل واحلوار والتفاهم والدفء وجتن استخدام مجيع أنواع العنف اجلسدي ،أو النفسـي،
حي ـ أهن ـا تعلــم األبنــاء أن هــذا األســلوب وســيلة مشــروعة للتعامــل مــع املشــكالت ،ومــن املهــم أن تكــون العالقــة يف
املنزل قائمة على التسامح ،والتضحية والتجاهل للسلوءيات البسيطة.
 -2حنر العنف يف املنزل:
استشعار أولياء األمور ألي سلوك عنيف يف املنزل ومنعه ءممارسـات العنـف بـني أفـراد العائلـة حيـ أن رؤيـة السـلوك
العدائي رملنزل يؤدي رلطفـل إىل القيـام رلعنـف علـى اآلخـرين ،ومـن األمهيـة مراقبـة مـا يشـاهده األبنـاء -بشـكل بـري
مباشر -يف القنوات اإلعالمية واألجهزة الذءية ،حي إن أتثريها رل ننرا لشغف األبناء هبا.
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 -3تعزيز السلوءيات للحد من التنمر:
 تشجيع األبناء على السلوك املضاد للعنف ،وتقدمي املكافأة م. الثناء جتاه التصرفات بري العنيفة. تعزيزه إلتباعه أننمة املدرسة وعلى أعماله املميزة وجهوده. -4نشر قيم مناهضة التنمر:
 تشجيع األبناء على اإلبالغ عن حاالت التنمر اليت حتدث يف املدرسة عليهم أو على اآلخرين ،ومناقشتهموحوارهم يف أن اإلبالغ مقبول اجتماعيا؛ ويعد نوعا من املساعدة اليت يؤجر عليها.
 يف حال حدوث التنمر على الطال ؛ فعلى الوالدين إبالغ املدرسة فورا -ويف حال االبن املتنمر عليه ،علىاألسرة إتباع اإلرشادات التايل :
ـ تدري االبن املتنمر عليه على حرية التعبري وتشجيعه على إبداء رأيه.
ـ تشجيع االبن وال ءيز على اجيابياته وإسهاماته مما يسهم يف الرفع من تقدير الذات
ـ ا دوء وعدم االنفعال عند اءتشاف االعتداء على االبن ( انفعال الوالدين قد حيد االبن من اإلبالغ مستقبال عن
أي حالة مشاهبه).
5ـ شغل أوقات الفراغ:
توجيه طاقة األبناء لشغل أوقاهتم مبا يفيد ءالربامج العلمية ،وال فيهية النافعة ،وإحلاقهم بدورات تدريبية مفيدة
.6التقبل  :ويقصد به قبول األبناء ءما هم بدون شروط؛ بغض الننر عن سلوءياهتم السلبية؛ حي إن مثل هذا
التقبل حيد من انزالقهم يف املزيد من السلوءيات السلبية.
 7ـ احلوار األسري ا ادف:
ويهدف إىل فتح اجملال جلميع األبناء رلتعبري عن أنفسهم ،وطر مشكالهتم ،والتعرف على ما يعانون أو خيافون
منه؛ ومناقشة ذلك معهم بتلقائية ،وبدون تشنج أو تسلط أو أوامر قسرية.
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اثنيا :املهام واملسؤوليات املدرسية الوقائية:
 1ـ تفعيل دور اإلشراف املدرسي اليومي طوال اليوم الدراسي السيما يف النروف ،واألماءن واألوقات اآلتية:
 بعد انصراف الطلبة من املدرسة. أثناء الفســح. الف ات االنتقالية بني احلصص. األماءن املنزوية والبعيدة عن األننار. الغرف املستقلة هنشطة معينة. حصص االنتنار. 2ـ القدوة احلسنة وتتمثل يف اآليت:
 .التأءيد على حنر استخدام العقاب البدين والنفسي ومجيع أنـواع العنـف مـن قبـل مجيـع منسـويب املدرسـة يف التعامـل
مع سلوك الطلبة.
 .ح مجيع العاملني يف املدرسة على العدل مع الطلبة ،وعدم التمييز فيما بينهم أو املقارنة بينهم.
 .تقبل الطلبة مهما ءان سلوءهم سلبيا ورعايتهم.
 .حتسني نربة الصوت وعدم االنفعال عند تنفيذ العقوبة أو التوجيه (مقابلة سلوك العنف ر دوء).
 .جتنُ استخدام اللوم ،والتذءري رألخطاء املاضية.
.جتاهل التصرفات الربي ة من بعض الطلبة واليت تصدر بشكل بري مقصود؛ ألن ال ءيز عليها قد يعززها؛
ورلتايل يؤدي إىل ازد دها.
 .3تفعيل قواعد السلوك واملواظبة:
 .ضرورة احلزم يف تطبيق األننمة على املتنمرين ءما هو مدون يف قواعد السلوك واملواظبة ( للمتوسط
والثانوي ،خمالفات الدرجة الرابعة).
 عدم التسامح يف السلوك التنمري. جتن استخدام أسالي تثري مقاومة املتنمر أو حتديه؛ ءالتلفي مبا قد جير مشاعره ،أو إخراجه من الفصلبطريقة فنة.
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 -4استثمار املناهج الدراسية واألنشطة ذات العالقة:
فم ــن امله ــم اس ــتثمار مف ــردات املق ــررات الدراس ــية وتطبيقاهت ــا وأنش ــطتها ،ذات العالق ــة واإلذاع ــة املدرس ــية ،وبـ ـرامج
وفعاليــات النشــاط الطــاليب واملســر املدرســي ،والتوعي ــة اإلســالمية واحملاض ـرات ،والنــدوات والنش ـرات ،واملط ــو ت
واللقــاءات الفرديــة واجلماعيــة ،والرســائل النصــية واإللك ونيــة ،واملعــارض واملهرجــاانت؛ وبريهــا مــن خــالل ب ـ قــيم
التسامح والتعامل رحلسىن والتعاون.
 -5انتهاج سياسة واضحة وحازمة حنو التنمر بني الطلبة على النحو التايل:
 إشاعة ثقافة داخل املدرسة تستنكر السلوك التنمري ،وأنه سلوك بري مقبول. تشــجيع الطلبــة ( الــذين يشــاهدون الســلوك التنمــري) علــى التــدخل االجيــايب ا ــادئ أثنــاء مشــاهدة ســلوك التنمــر(مثال إبعاد املتنمر ،إبعاد الضحية).
 عدم الوقوف موقف املتفرج حي إن املشاهدة السلبية تعد تعزيزا لسلوك التنمر وتشجيعا بري مباشرا له. ح الطلبة على إبالغ املدرسة فورا عند رؤية موقف تنمر ،حي أن هذا اإلبالغ يعد سلوك مقبول ،ويؤجرعليه من هللا -تعاىل -وال يعد عيبا أو منيمة ( تعديل فكرة الطلبة حول جتنبهم لإلبالغ خشية اهتامه بصفات
سلبية من زمالئه ،أو أهنا سلوك منيمة).
 التشجيع على طل املساعدة عند التعرض للتنمر وعدم ءبت ذلك. ح أولياء األمور على التعاون الكامـل مـع املدرسـة سـواء يف اإلبـالغ ،أو التـدخالت السـليمة سـواء ءـان أبنـاؤهممتنمرين ،أو متنمر عليهم.
 االسـ ــتجابة العاجلـ ــة مـ ــن قبـ ــل املدرسـ ــة لبالبـ ــات التنمـ ــر ،والتـ ــدخل مباشـ ــرة مـ ــن قبـ ــل املعلمـ ــني وتطبيـ ــق قواعـ ــدالسلوك على املتنمرين يف املدارس.
 توفري الدعم الفوري للمتنمر عليهم من قبل املعلمني ،أو املرشد الطاليب. -6تشجيع الطلبة على البو مبا يدور يف أذهاهنم من أفكار ،وما خيتلج يف مشاعرهم من انفعاالت سلبية
واالستماع م من خالل ما يلي:
 استثمار حصص االنتنار.
 تفعيل صناديق االق احات يف املدارس ووضعها يف أماءن متفرقة على أن جتمع دور وبشكل مننم.
 تفعيل إس اتيجية احلوارات الطالبية.
وتعد هذه األسالي نوع من التنفيس الذي يقلل من اللجوء إىل العنف مع ضرورة الوقوف على أهم ما يطرحه
الطلبة وإجياد احللول ا وعدم جتاهلها.
 7ـ االحتواء العاطفي واالجتماعي للطلبة من خالل ما يلي:
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ـ تعزيز السلوءيات للحد من التنمر رلتشجيع االجتماعي والكلمات احملفزة.
ـ تنويع األنشطة املدرسية ،وطرق التدريس للحد من امللل واإلحباط.
ـ دعم سلوءياهتم اإلجيابية األخرى.

اثلثا :املهام واملسؤوليات الطالبية الوقائية:
من األمهية التأءيد على طلبة املدرسة أن يتبنوا سياسة احلد من التنمر ،وحثهم على ذلك على النحو التايل:
أ  .االلتزام بعدم ممارسة التنمر أو التورط فيه رلدعم أو املساندة.
ب  .مساعدة الطلبة املتنمر عليهم ودعمهم؛ وذلك من خالل التدخل اإلجيايب ،وفك النزاع ( فإن االءتفاء رملراقبة
والوقوف مكتوف اليدين ينهرك ،وءأنك تقف يف صف من ميارس التنمر ،وهذا يسب مزيدا من سلوءيات التنمر).
ج -أن يكونوا على استعداد لتقبل الطلبة املعزولني من زمالئهم واحتوائهم.
د .اإلبالغ الفوري عن حاالت التنمر؛ مبا يف ذلك احلاالت املشكوك فيها ،وعدم االءتفاء رملشاهدة حىت لو مت
هتديدك ويتم اإلبالغ إما إىل أحد منسويب املدرسة ،أو أولياء األمور أو من تثق هبم.
هـ -عدم مصاحبة ممارس التنمر أو مصادقته.
و .إن مل يتدخل إجيابيا ،فعليه عدم الوقوف موقف املتفرج ،وترك املكان هقصى سرعة ( مواقف التنمر تقل عندما ال
يكون هناك متفرجني).
4/2/1

رقم النشاط
العنوان

اخلطة الوقائية اإلبداعية للحد من التنمر بني الطلبة يف املدارس

ا دف

أن يصمم املتدرب خطة وقائية إبداعية للحد من التنمر بني الطلبة

الزمن

 5دقائق

األسلوب التدرييب

عرض
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إجراءات تنفيذ النشاط:
يتطل إجناز الربانمج إعداد خطة وقائية للحد من التنمر بـني الطلبـة؛ تعرضـها يف آخـر يـوم تـدرييب ،وتكـون علـى
النحو التايل:
 املهمة العامة  :توفري بي ة مدرسية آمنة من التنمر بني الطلبة.
 املهام التفصيلية:
أ .توعية الطلبة ومنسويب املدرسة همهية االلتزام رلقيم اإلجيابية اإلسالمية يف التعامل مع اآلخرين.
ب .تبصري الطلبة ومنسويب املدرسة وأولياء األمور مبفهوم التنمر ،وأسبابه وأشكاله املختلفة.
ج .توعية منسويب املدرسة وأولياء األمور بتهي ة البي ة املدرسية واألسرية املناسبة للطلبة؛ مبا حيقق حياة آمنة م
من التنمر.
د .إءساب منسويب املدرسة وأولياء األمور رألسالي ال بوية (الوقائية ) املالئمة مبا يكفل تعديل سلوك الطلبة
وتقوميه.
هـ -تزويد الطلبة رملهارات الشخصية واالجتماعية ملواجهة التنمر بني الطلبة واحلد من مجيع أشكاله.
 االستفادة من هيكل النموذج املرفق.

تعليمات إلعداد خطة وقائية للحد من التنمر بني الطلبة
حمتو ت اخلطة الوقائية:
 أهم اإلرشادات اليت سيقدمها املرشد الطاليب للمعلمني /للطالب  /ألولياء األمور وعناوينها. إجراءات حمددة للخطة الوقائية تصاغ بطريقة سلوءية حمددة ( وليست وصفية ) أي قابلة للقياس.( أمثلة إلجراءات سلوءية :أن تشجع األسرة ابنها على اإلبالغ الفوري ،أن تتابع املدرسة األماءن.
املنزوية ،أن تشجيع الطلبة على التدخل اإلجيايب .)...
 -شعار للربانمج ( يتكون من ءلمة أو ءلمتني ).

مثال:

ا دف اإلجرائي :يقيم برانمج تدرييب للطلبة املتنمر عليهم.
احملتو ت :اإلبالغ الفوري ،التدري على التجاهل ،املقاومة.
وسيلة التنفيذ :دورة تدريبية ،نشرة إرشادية ،عرض فيلم.
( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )
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 إمكانيــة اســتفادة املتــدرب عنــد بنــاء اخلطــة الوقائيــة للحــد مــن التنمــر مــن اإلطــار الننــري املصــاح  ،والتجــاربالعاملية ,واخلربات اإلرشادية الناجحة.
مالحنة :ميكن االستفادة من األمنوذج املرفق:

أمنوذج إعداد خطة وقائية للحد من التنمر بين الطلبة
األهداف اإلجرائية

اجملال

املوضوعات الرئيسة

وسيلة التنفيذ

األسرة

أسالي وقائية

املدرسة
الطلبة
األسرة

أسالي الكشف

املدرسة
الطلبة

( املتنمر واملتنمر عليه )

مهارات التدخل على مستوى

األسرة
املدرسة
الطلبة

( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )
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اليوم الثاين

( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )
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الوحدة الثانية

الزمن 240دقيقة

مهارات الكشف والتدخل

جدول جلسيت الوحدة التدريبية الثانية :
اجللسة

ا دف السلوءي

موضوع اجللسة

الزمن

يتوقع من املتدرب يف هناية اجللسة التدريبية أن:
 -1الطلبة األوىل رلرعاية.
 -2تبادل اخلـربات يف جمـال

األوىل

الكشف.
 -3املشاهدة املقصودة.

 مييز بني مسات الطلبة املعرضني للتنمر والطلبة املتنمرين.
 حيدد املؤشرات (األعراض) الدالة على احتمالية تعرض طال حلالة تنمر.
 مييز بني املشاهدة املقصودة واملشاهدة العابرة يف اءتشاف التنمر.

يطبق املالحنة العلمية لدراسة النروف املكانية ،والزمانية األءثر إمكانية



حلدوث التنمر فيها.

120د

 4ـ املالحنة العلمية.
جلســة اس احـ ـ ـ ـ ــة
يتوقع من املتدرب يف هناية اجللسة التدريبية أن:

الثانية

 -1سيناريو حل الصراع.

 يشـ ــر مهـ ــارات حـ ــل لص ـ ـراع لسـ ــلوك التنمـ ــر بـ ــني طـ ــالب وطالبـ ــات

 -2التنفيس االنفعايل.

 يناقش مهارات التنفيس االنفعايل مع الطلبة املتنمر عليهم.

 100د

املدارس.

اجملموع

( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )

 20د

240د
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خطة الوحدة التدريبية الثانية
اجللسة

األوىل

اإلجراء

أسلوب التنفيذ

الزمن

النشاط1/1/2

مجعي (عرض ومناقشة)

30د

النشاط2/1/2

فردي  -مجعي

 30د

النشاط3/1/2

لعبة

 10د

النشاط4/1/2

دراسة حالة

 50د
 20د

جـلسة اس اح ـ ــة

الثانية

النشاط1/2/2

متثيل الدور

30د

النشاط2/2/2

دراسة حالة -متثيل الدور

 70د

اجملموع

( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )

240دقيقة
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رقم النشاط
العنوان
ا دف
الزمن
األسلوب التدرييب

()1/1/2
الطلبة األوىل رلرعاية
 أن مييز املتدرب بني مسات الطلبة املعرضني للتنمر والطلبة املتنمرين.
 30دقيقة
مجعي ( عرض ومناقشة )

إجراءات تنفيذ النشاط:
خالل (  ) 15دقيقة انقش مع أفراد جمموعتك اآليت:
 -مسات الطلبة الذين يُتوقع منهم التنمر.

 مسات الطلبة الذين يتوقع وقوع التنمر عليهمخالل (  ) 15دقيقة:

 أعرض ما توصلت له مع جمموعتك ميكنك االستفادة من األمنوذج التايل:مسات الطلبة الذين يتوقع منهم التنمر

( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )

مسات الطلبة الذين يتوقع وقوع التنمر عليهم
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نشرة علمية لنشاط

1/1/2

موضوع النشرة العلمية

الطلبة األوىل رلرعاية

تشري نتائج الدراسات العلمية اليت اهتمت رلتنمر على أن بعـض الطلبـة يكونـون أءثـر عرضـة مـن بـريهم يف ممارسـة
التنمر ،أو الوقوع ضحية له ،فهؤالء ينبغي استهدافهم أءثر؛ وميكن تقسيمهم لف تني على النحو التايل:
 1ـ طلبة يتوقع منهم التنمر ،وهم على النحو التايل:
 سبق وأن صدر منهم ممارسات عنيفة داخل املدرسة.
 من أسر تتسم رلعنف ( أو لديها اجتاه إجيايب حنو العنف).
 من أسر مفككة ( حاالت االنفصال ،عدم االستقرار).
ومن األمهية مبكان توجيه هؤالء الطلبة إىل املشارءة يف بعض برامج النشاط الطاليب وفقا الهتمامهم؛ حي إن ممارسة
األنشطة سيوجه طاقتهم إجيابيا ،وسيقلل من نزعتهم للعنف.
 -2طلبة متوقع التنمر عليهم ،وقد يكونوا من الف ات التالية:
 لديهم قصور عقلي أو إعاقة جسمية.
 من أقليات معينة.
 لديهم ضعف يف مهارات الرفض أو التعبري(خوف اجتماعي).
 لديهم مسات جسمية معينة ( مسة جسمية ررزة ،ءرب أو صغر حجم بعض أجزاء اجلسم) مسة صوتية خمتلفة،
عالمة معينة يف الوجه.
 لديهم حساسية عالية للتعليقات ( القابلية لالستثارة االنفعالية).
 يلبسون أو يتكلمون بطريقة خمتلفة
لذا من املهم ح هؤالء الطلبة إىل االنتباه إىل ما يلي:
 توسيع دائرة األصدقاء والنشاطات (حاول اختيار صديق أو جمموعة أصدقاء يساندونك ملواجهة أي تنمـرحمتمل).
 جتن احلساسية الزائدة جتـاه تعليقـات اآلخـرين ،فـبعض التعليقـات عنـدما تقابـل رلدعابـة قـد تنتهـي بسـرعة(حاول أال تنهر أنـك منـزعج؛ ربـم أن هـذا يعتـرب أمـرا صـعبا ،ولكـن تـذءر أن ممـارس التنمـر جيـد بايتـه عنـدما
يسب اخلوف لآلخرين).
 .عدم التفوه على األشخاص العدوانيني بتعليقات بري حممودة حىت لو ءانت على سبيل الدعابة.
 .تدريبهم على الثقة رلنفس وتوءيد الذات.

( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )
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رقم النشاط
العنوان
ا دف

()2/1/2
تبادل اخلربات يف جمال الكشف عن حاالت التنمر.
أن حيدد املتدرب املؤشرات ( األعراض ) الدالة على احتمالية تعرض طال
للتنمر.

الزمن
األسلوب التدرييب

 30دقيقة
فردي ـ مجعي  +عصف ذهين

إجراءات تنفيذ النشاط:
س .هل تتذءر قصة من خالل ممارساتك اإلرشادية اليومية الءتشاف حالة تنمر بني الطلبة ؟
س .ءيف اءتشفتها ؟
س .ما املؤشرات اليت اعتمدت عليها ؟
* خلص مع أفراد جمموعتك:
أهم املؤشرات ( العالمات ) الدالة على وقوع تنمر على الطال .

( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )
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نشرة علمية لنشاط
موضوع النشرة العلمية

2/1/2
املؤشرات ( العالمات ) الدالة على حدوث تنمر على طال

ميكن حتديد بعض املؤشرات ( العالمات ) الدالة على حدوث تنمر على طال ؛ مع التأءيد على حتـري الدقـة يف
حتديد املؤشرات وأمهية توفر أءثر من مؤشر (عالمة ) للحكم على تعرض الطال للتنمر.
وميكن حتديد املؤشرات (العالمات) املستخلصة من نتائج الدراسات العلمية ،والربامج املختصة يف هذه
املشكلة على النحو التايل:
 آاثر ضرب.
 اخلوف من بعض األماءن اليت ءان يراتدها من قبل.
 فقدان االهتمام رلنشاطات اليت اعتاد عليها رلسابق.
 تغيري جمموعات األصدقاء اليت ءان ينتمي إليها ( قطع العالقات مع اآلخرين ).
 يطل من الكبار توصيله من وإىل املدرسة.
 اخنفاض مفاجئ يف املستوى التحصيلي.
 البقاء يف الفصل أوقات الفسحة.
 البقاء يف املدرسة وقت االنصراف.
 ادعاءات متكررة بفقدان املصروف
 يسلك طرقا خمتلفة عند الذهاب للمدرسة.
 فقدان الشهية.
 خيرج للفسحة متأخرا ويعود مبكرا.
 ال يذه لدورات املياه.
 تقبل يف املزاج ( مشاعر حزن ).
 حيضر إىل البيت جائعا.
 يبدو سعيدا أ م العطل خبالف أ م الدراسة.
 منشغل بسماته اجلسمية ،وأتخذ جزءا ءبريا من تفكريه ( الطول ،املنهر.)...
 تراوده أفكار انتحارية.

( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )
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()3/1/2

رقم النشاط
العنوان
ا دف

املشاهدة املقصودة
أن مييز املتدرب بني املشاهدة املقصودة ،واملشاهدة العابرة يف اءتشاف التنمر
على طال

الزمن
األسلوب التدرييب

 10دقيقة
لعبة املشاهدة املقصودة

إجراءات تنفيذ النشاط:
اننر إىل ءل شكل من األشكال أدانه ملدة  15اثنية فقط ،وضع عالمة على الصورة املختلفة
انتقل للشكل اآلخر.

( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )
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شكل ()1

شكل ()2

شكل ()3

شكل ()4

( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )
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نشرة علمية لنشاط

3/1/2

موضوع النشرة العلمية

املشاهدة املقصودة
أسلوب  /املشاهدة املقصودة

التعريف
القائم هبا
اإلجراءات املتبعة
(ملن يقوم رملشاهدة)

أماءن متوقع حدوث التنمر فيها
أوقات متوقعة حلدوث التنمر

ننرة واعية متفحصة للمنهر اخلارجي للطلبة؛ الءتشاف مؤشر (عالمـة)
بري طبيعي قد يدل على حدوث تنمر على طال .
املعلم /وءيل املدرسة /املرشد الطاليب /املراقبني /احلراس.
 االنتباه للمؤشرات ( العالمات) الدالة على وجود تنمر على طال عــدم جتاهــل أي تغــري يف منهــره ،أو مســتواه الدراســي ،أو االجتمــاعيحىت لو ءان بسيطا.
األم ــاءن املنزوي ــة والبعي ــدة ع ــن األنن ــار ،دورات املي ــاه ،حافل ــة النق ــل
املدرسي ،طابور املقصف املدرسي.
أوقات الفسح /وقت االنصراف /حصص االنتنار.
مجيع الطلبة وبشكل خاص ما يلي:

املستهدف رملشاهدة

( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )

 من تتوفر فيهم مسات التنمر ( سبق ذءرها). -من تتوفر فيهم مسات املتنمر عليهم ( سبق ذءرها).
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()4/1/2

رقم النشاط
العنوان
ا دف

املالحنة العلمية  -ماذا تالحي؟
أن يطبق املتدرب املالحنة العلمية لدراسة النروف املكانية ،والزمانية اليت يكثر
حدوث التنمر فيها بني الطلبة.

الزمن

 50دقيقة

األسلوب التدرييب

دراسة حالة

إجراءات تنفيذ النشاط:
طبق مع أفراد جمموعتك املالحنة العلمية عمليا من خالل دراسة احلالة املرفقة:
املطلوب من ءل جمموعة أن:
 تبني املتغريات اليت ءان ينبغي مالحنتها من الشخصيات الواردة يف القصة واليت قد تساعد ( مؤيـد) يف حـل
مشكلته قبل تفاقمها .
 تلخــص شــروط املالحنــة العلميــة يف حــاالت التنمــر علــى الطالـ مــن خــالل معــرفتهم رملؤشـرات الدالــة علــى
حدوث التنمر على الطال  ،ومن خالل أماءن وأوقات انتشارها وفقا للجدول التايل:

( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )
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أسلوب  /املالحنة العلمية
التعريف
القائم هبا
اإلجراءات املتبعة
(ملن يقوم رملالحنة العلمية)
أماءن متوقع فيها حدوث التنمر
أوقات متوقع فيها حدوث التنمر
املستهدف رملالحنة العلمية

( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )
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دراسة حالة
مؤيد يدرس يف إحدى املدارس املتوسطة ،يُكرم ءـل عـام لتفوقـه ومتيـزه الدراسـي ،ويبـادر ألي عمـل يطلبـه معلمـوه،

يعاين مؤيد من ضعف شديد يف بصره منذ صغره؛ مما أضطره لعدم االستغناء عن ننارته الطبية ذات الطبقة السميكة.

بــدأ أحــد طلبــة الفصــل إبطــالق األلقــاب عليــه بســب ءــرب حجــم ننارتــه ،ممــا لفــت أننــار بعــض الطلبــة اآلخ ـرين،
لدرجة أهنم رمسوا شكله بطريقة ساخرة على أحد جدران الفصل؛ أضطر مؤيد خللع ننارته ،وقرر عدم الـذهاب هبـا إىل
املدرسة يف ظل حماوالت ئسة من والديه.
بدأ ينخفض املسـتوى الدراسـي ل ـمؤيد يومـا بعـد يـوم ،وءلمـا عـاد للـبس ننارتـه اهنالـت عليـه الضـحكات مـن أءثـر مـن
طالـ  ،وتــردد ءثـريا عــزم علــى الــذهاب لوءيــل املدرســة! وطلـ منــه يف خجــل أن ينتقــل لفصــل آخــر ،إال أن وءيــل
املدرســة مل يعــر هــذا املوضــوع اهتمامــا فاعتــذر نن ـرا الءتنــاظ الفصــول رلطلبــة ،قــاوم نفســه امل ـ ددة؛ وذه ـ إىل
املرشــد الطــاليب رملدرســة لــذات الرببــة ،اســتقبله رل حي ـ  ،وشــر املرشــد الطــاليب صــعوبة ذلــك؛ خصوصــا أن العــام
الدراسي سينتهي قريبا.
حصــل مؤيــد يف مســتو ته الدراســية األخــرية علــى نتــائج حمبطــة علــى بــري العــادة ،مم ـا آاثر اســتياءه؛ وءــذلك اســتياء
والديه ،فعزم والده على ز رة مدرسته يف صبا اليوم التايل.

نشرة علمية لنشاط

( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )
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أسلوب  /املالحنة العلمية

موضوع النشرة العلمية

أسلوب /املالحنة العلمية
التعريف
القائم هبا

املراقبـ ــة العلميـ ــة الدقيقـ ــة املقصـ ــودة لسـ ــلوك الطال ـ ـ املسـ ــتهدف يف ظـ ــروف البي ـ ــة
املدرسية؛ هبدف احلصول على معلومات دقيقة؛ لتشخيص السلوك وتسجيله ءتار.
املرشد الطاليب  /املعلم  /وءيل املدرسة
 حتديد أهداف املالحنة العلمية -التسجيل الفوري للمالحنات العلمية ومدى تكرارها.

اإلجراءات املتبعة
(ملن يقوم رملالحنة العلمية)

 حتديد املواقف ،أو األوقات املراد مالحنتها علميا. رصد أبرز التغريات الناهرة ( االجتماعية ،والصحية ،والناهرية) حىت لو ءانتبسيطة.
 -الرصد ءما هي يف الواقع دون حتيز أو انفعال ( لضمان املوضوعية)

أماءن متوقع فيها حدوث التنمر
أوقات متوقع فيها حدوث التنمر

الفصول ،املمرات ،دورات املياه.....،اخل.
أوقات الفسح /وقت االنصراف.
الطال الذي تنهر عليه:

املستهدف رملالحنة العلمية

 مؤشرات دالة على التنمر ( سبق ذءرها) -مؤشرات دالة على وقوع التنمر عليه ( سبق ذءرها ).

 أمنوذج للمالحنة:
( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )
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الوحدة املالحنة العلمية

مدى التكرار

وجود تغري يف الشكل اخلارجي

√√√

تصرفات بري طبيعية

√

يتجن طلبة معينني

√

( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )
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اجللسة الثانية

سيناريو حل الصراع والتنفيس االنفعايل

رقم النشاط

الزمن 100:دقيقة

()1/2/2

العنوان

سيناريو( حل الصراع )

ا دف

أن يشر املتدرب مهارات حل الصراع لسلوك التنمر بني الطلبة.

الزمن

 30دقيقة

األسلوب التدرييب

متثيل الدور  +مناقشة

إجراءات تنفيذ النشاط:
 شارك أفراد جمموعتك يف تقدمي مشهد متثيلي؛ حبي تتوىل ءل جمموعة جانبا حمددا وفقا ملا يلي:اجملموعة األوىل :تتوىل عرض مشهد متثيلي لفك نزاع بني طالبني وجمموعة ( داعمني  ،مساندين ،صامتني ،
مدافعني ،واخلطوات األساسية اليت سيتبعها اجلمهور (حس الواقع املشاهد يف امليدان )
.اجملموعة الثانية :تقدم نفس املشهد ،واخلطوات (املثلى) املف ض يتبعها اجلمهور.
.اجملموعة الثالثة :تقدم نفس املشهد ولكن مع وجود معلم ( حس الواقع املشاهد يف امليدان ).
.اجملموعة الرابعة :نفس املشهد يف وجود معلم مثايل يستخدم حل الصراع بشكل فعال .
 خلــص -مــع جمموعتــك -مــا ميكــن أن يقــوم بــه الطلبــة للحــد مــن التنمــر ،و دور املعلــم اإلجيــايب يف التــدخل وفق ـاللجدول التايل:
دور الطلبة اإلجيايب يف حل النزاع التنمري

( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )

دور املعلم اإلجيايب يف حل النزاع التنمري
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نشرة علمية لنشاط

1/2/2

موضوع النشرة العلمية

حل الصراع

 ءيف يتدخل الطلبة إجيابيا يف حل الصراع ؟
 .1مسـاعدة الطلبــة املتنمـر علــيهم ودعمهــم رلتـدخل اإلجيــايب ،وفـك النـزاع (فــإن االءتفـاء رملراقبــة والوقــوف
مكتوف اليدين ينهر وءأنك تقف يف صف من ميارس التنمر ،وهذا يسب مزيدا من سلوك التنمر).
 .2تقبل الطلبة املعزولني من زمالئهم واحتواءهم واستعدادهم لذلك.
 .3إبالغ فوري عن حاالت التنمر مبا يف ذلك احلاالت املشكوك فيهـا ،وعـدم االءتفـاء رملشـاهدة ،حـىت لـو
مت هتديدهم ويتم اإلبالغ إما إىل أحد منسويب املدرسة ،أو أولياء األمور أو من يثقوا هبم.
 .4عدم الوقوف موقف املتفرج وترك املكان هقصى سرعة إن مل يتدخل إجيابيا.
( مواقف التنمر تقل عندما ال يكون هناك متفرجني).
 ءيف يتدخل ءمعلم أو مرشد لفك النزاع بني املتنمر واملتنمر عليه ؟
 .1يصوت حبزم وهدوء لفك املشاجرة ( مع ذءر اسم املتنمر) ،وأيمره رالبتعاد عن املتنمر عليه.
 .2يبعد الطلبة اآلخرين ( املتفرجني ) هبدوء إىل أي مكان آخر ويصرف انتباههم.
 .3يتدخل لفنيا لفك املشاجرة ( يفضل عدم التدخل البدين ).
 .4يبعد املتشاجرين عن بعضهم ،ويقطع التواصل البصري بينهما.
 .5ال يتلفي بكلمات بري جيدة على املتنمر ( ءن قدوة ) حىت ال يثري بضبه بشكل أءرب.

( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )
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رقم النشاط
العنوان
ا دف
الزمن
األسلوب التدرييب

()2/2/2
التنفيس االنفعايل للمتنمر عليه
أن يناقش املتدرب مهارات التنفيس االنفعايل للطلبة املتنمر عليهم.
 70دقيقة
دراسة حالة  +متثيل الدور  +مناقشة

إجراءات تنفيذ النشاط:
مــن خــالل العبــارات التاليــة مــل اختيــار الفقــرة املناســبة الــيت تــدل علــى عكــس املشــاعر -بشــكل علمــي
وصحيح -للحاالت تعرضت للتنمر:
خالد :زمالئي يطلقون علي ألقار سلبية وال أحتملها:
 .1هل تعتقد أن السب يعود إليك ؟
 .2ملاذا مل تبل إدارة املدرسة ؟
 .3تعليقاهتم مؤذية ،ومل تعد تطيقها ؟
 .4ممكن حتدد نوع األلقاب السلبية ؟
 .5حاول مواجهتهم بنفس األسلوب ؟
 .6هل ترى أنك السب يف ذلك ؟
نورة  :أحس أن شعري مثار سخرية ال أطيقها من بعض الطالبات يف فصلي:
 .1هل حاولت تسريح شعرك بشكل جيد؟
 .2أان متأءدة أنك قادرة على حل املشكلة .
 .3حاويل تبديل مكان جلوسك.
 .4جتاهلي التعليقات ،وال تلقي ا رال.
 .5الكثري منا يتعرض ملثل هذا.
 .6يضايقك مشاعر طالبات الفصل حنوك ؟

( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )
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مسري  :أشعر رحلزن من حماوالت استغاليل من قبل بعض الطلبة:
 .1تعلم أن تقول ( ال).
 .2هل أخربت والدك؟
 .3تراودك أفكار انتقامية.
 .4تريد أن تكون أقوى شخصية.
 .5يضايقك أنك ضحية.
 .6حاول تتجاهلهم.
أخطاء يف تسهيل عملية التنفيس:
أخي املتدرب:
ســجل أخطــاء مت مش ـاهدهتا حــول التنفــيس االنفعــايل فيمــا عــرض أمــامهم ،أو يف احليــاة اليوميــة مــع حــاالت
التنمر وفق اجلدول التايل:
أخطاء يف تسهيل عملية التنفيس

التصحيح املناس

متثيل األدوار للتنفيس االنفعايل الصحيح:
أخي املتدرب /ـة :
مثل مع اثنني من زمالئك دور التنفيس االنفعايل الصحيح؛ حبي ميثل أحدءم دور املالحي لعملية التنفيس
االنفعايل ،وميثل اآلخر دور طال تعرض لتنمر.
 يتيح املدرب للمتدربني مناقشة أخطاء مت مشاهدهتا حول التنفيس االنفعايل لتقييم جودة املهارة واحلديعن مشكلة يعاين منها هبدف التدري الستخدامها مع الطلبة.
( استخدام األس لة املفتوحة؛ ءيف ،مباذا تشعر ،جتن األس لة املتتالية).
 حينر على املتدرب تقدمي النصيحة أو املقاطعة. يعكس األدوار  ،حىت يتمكن ءل املتدربني من لع الدور بشكل فعال. -يرصد املتدرب املالحي أبرز املالحنات يف تطبيق املهارة.

( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )
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التنفيس االنفعايل حس املرحلة:
حدد أسلوب التنفيس االنفعايل املناس وفقا للمرحلة الدراسية للطلبة:
املرحلة الدراسية

أسلوب التنفيس االنفعايل

االبتدائية
املتوسطة والثانوي

( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )
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نشرة علمية لنشاط

2/2/2

موضوع النشرة العلمية

التنفيس االنفعايل للمتنمر عليه

مقدمة:

اخلطوات األساسية يف مقابلة املتنمر عليه:
 شكر املتنمر عليه على اإلبالغ وتعزيزه يف أن إخباره لك عن سوء املعاملة ءان أمرا جيدا.
 إظهار تصديقك له واألخذ رلشكوى على حممل اجلد.
 االحتفاظ ر دوء وعدم املبالغة يف ردة الفعل ( جتن الغض  ،جتن إظهـار احلـزن ،جتنـ النهـور مبنهـر
املصدوم ).
 جتن مواجهة املتنمر يف حضور املتنمر عليه.
 عدم إلقاء اللوم عليه ( وحثه ءذلك على عدم إلقاء اللوم على نفسه).
 جتن أسلوب التحقيق (جتن األس لة املتدفقة ) فهي تزيده صمتا وحرجا.
 طمأنته أنك ستفعل ما بوسعك ملنع تكرار اإلساءة.
 بني له أن ال ذن له فيما حدث.
 إشعاره رألمان من العقاب.
اخلطوات األساسية للتنفيس االنفعايل:
 ســرد املواقــف املؤملــة الــيت تعــرض ــا.وي ك اجملــال لــه رلتعبــري عمــا يشــعر بــه مــن انفعــاالت ســلبية ج ـراءموقف االعتداء من قبيل ( سخط ،بكاء  )...وتشجيعه على املزيد مـن التنفـيس يف ظـل إنصـات املرشـد
له ،وإظهار ما يؤءد جودة االستماع وعدم املقاطعة.
 يكت معاانته وما يشعر به من انفعاالت سلبية بكامل تفاصيلها يف املنزل بشكل يومي. يرسم ما يشعر به بكل التفاصيل سواء يف املنزل أو برفة اإلرشاد ( مع التأءيد له هن جـودة الرسـم بـريمطلوبة إطالقا).
 ميكن تشجيعه على القيام بتمثيل ما حدث له ولو بشكل عام.ينبغي يف هذا األسلوب  ،جتن ما يلي:
ـ تطمينه رستمرار ( ستتحسن األمور) من أجل تالىف انفعاالته السلبية.
ـ إسداء النصيحة ( ملاذا تبكي ؟)
ـ األس لة اليت تبدأ بـ ( ملاذا؟)
ـ األس لة املتعددة يف وقت واحد.
( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )
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أمثلة لكيفية التنفيس االنفعايل للمتنمر عليه:
مثال :1
املرشد :هل تشعر بشيء خالد؟
خالد  :أشعر بتوتر.
املرشد :ممكن توضح يل ما هو التوتر الذي تشعر به:
--------------------------------------------------------مثال :2
خالد :أان فاشل.
املرشد :ممكن خالد توضح يل ملاذا تشعر رلفشل:

-------------------------------------------------------مثال :3
خالد :يعاملين زمالئي بسلبية وءأنين خمتلف عنهم.
املرشد :وضح يل خالد ملاذا تشعر هن زمالئك ال يقدرونك:

---------------------------------------------------------

( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )
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اليوم الثال

( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )
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الوحدة الثالثة

الزمن 240دقيقة

مهارات التدخل

جدول جلسيت الوحدة التدريبية الثالثة:
اجللسة

ا دف السلوءي

موضوع اجللسة

يتوقع من املتدرب يف هناية اجللسة التدريبية أن:

األوىل

 -1مهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات مواجهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
املتنمرين.
 -2بدائل العقاب.

 يسلس ــل مه ــارات تع ــديل س ــلوك التنم ــر بش ــكل
إجيايب.

يتوقع من املتدرب يف هناية اجللسة التدريبية أن:

الثانية

لدى الطال املتنمر.
 -2عرض اخلطة املق حة.

( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )

120د

 يطبق مهارات مواجهة الطلبة املتنمرين املناسبة.

جلس ـة اس اح ـ ـ ـ ــة

 -1تعــديل األفكــار اخلاط ــة

الزمن

20د
 80د

 يعلل األفكار بري العقالنية لدى الطال املتنمر.
 يصــمم املت ــدرب خطــة إجرائي ــة وقائيــة للح ــد م ــن
التنمر يف املدارس.
التقييم وختام الربانمج

20

اجملموع

240د

77

خطة الوحدة التدريبية الثالثة
اجللسة
األوىل

اإلجراء

أسلوب التنفيذ

الزمن

النشاط1/1/3

قراءة موجهة – متثيل الدور

 60د

النشاط2/1/3

مشغل تدرييب

 60د
 20د

جلسـة اس احـ ــة

الثانيـ ـ ــة

النشاط1/2/3

متثيل الدور -عصف ذهين

 30د

النشاط1/2/3

مشغل تدرييب

 50د

( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )

عرض اخلطة املق حة
تقييم الربانمج واخلتام

 20د

اجملموع

240دقيقة
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رقم النشاط
العنوان
ا دف
الزمن
األسلوب التدرييب

()1/1/3
مهارات مواجهة الطلبة املتنمرين يف املدارس.
أن يطبق املتدرب املهارات املناسبة ملواجهة الطلبة املتنمرين يف املدارس.
 60دقيقة
قراءة موجهة -متثيل الدور

إجراءات تنفيذ النشاط:
اقرأ النشرة العلمية رقم (:)1/1/3
متثيل األدوار :
 يطلـ املــدرب مــن ءــل جمموعــة أن ترشــح متطــوعني لتمثيــل األدوار ملهــارات مواجهــة املتنمـرين يف املــدارس يف
عدة مواقف منتشرة يف املدارس على النحو التايل:
 .متدررن ملهارة توءيد الذات ( رفض مطال معينة) مع ال ءيز على العالمات بري اللفنية ( التناهر
رلشجاعة ،رفع الصوت ،انتصاب اجلسم ،الننر يف اآلخر ).
 .ومتدررن ملهارة خفض التحسس من التعليقات هسالي تنم عن التجاهل ،أو إظهار عدم املباالة ،أو
الضحك ،أو إحراجه بطريقه بري جارحة.

( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )
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نشرة علمية لنشاط

1/1/3

موضوع النشرة العلمية

مهارات مواجهة الطال املتنمر يف املدرسة

 -1تزويد املتنمر عليه هفكار ومهارات الزمة ملواجهة التنمر مرة أخرى ومن ذلك ما يلي:
 يتجن الغياب عن املدرسة؛ ءأسلوب هرويب. يتجن االختباء يف مكان منزوي. ال ميشي لوحده ورلذات يف األماءن املتوقع أن يتعرض فيها للعنف ( يفضل مع جمموعة من الزمالء السيما يف أول خطوات العالج).
 البقاء يف األماءن اآلمنة اليت فيها أصدقاء ،أو معلمون؛ ويبتعد عن مكان تواجد املتنمر ( على األقل يفبداية املرحلة العالجية).
 .2تدريبه على ما يفعله إذا هامجه املتنمر يف املستقبل ،من خالل األسالي التالية:
 يتجاهله ,يتناهر بعدم مساعه له (ألنه املتنمر يريد أي ردة فعل).
 إذا اق ب منه املتنمر،ويدافع عن نفسه حىت لو تناهر رلشجاعة مثال( قول :ال :توقف -بصوت عال-
يذه وي ءه ).
 ال يقم بعمل ما ال يرببه (ال يستجي لطلباته).
 ال يضربه (ال يعامله بنفس أسلوبه).
 ال ينهر مشاعره أمام املتنمرين ( عدم إظهار مشاعر الغض ).
 حياول أن يبدو متماسكا بري متأثرا.
 -3تدريبه على توءيد

الذات:

التوءيد هو :التعبري الصادق عن اآلراء واألفكار ،واالنفعاالت االجيابية ،والسلبية ،والدفاع عن احلقوق اخلاصة
والقدرة على قول( ال) ،ومواجهة طلبات اآلخرين بري املعقولة ،أو املضرة هسلوب مهذب ومقبول اجتماعيا.
 اخلطوات األساسية يف التدري على التوءيدية:
 إقناعه أن التوءيد حق من احلقوق الشخصية. التفريق بني التوءيدية ،واخلضوع والعدوانية. -التدري الفعال اللفني ،وبري اللفني فيما يلي:
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.ءيف يدافع عن نفسه.
.ءيف يقول (ال ) جبرأة أو ما يدل عليها بصوت واضح.
.ءيف يعرب عن مشاعره االجيابية والسلبية.
.ءيــف يقلــل مــن حساســيته جتــاه التعليقــات (أن يتجاهــل التعليقــات البســيطة بــري املســتمر ،ويقابلهــا ر ــدوء
وءأن مل يسمعها ،أو يتقبلها بصدر رح ).
.تدريبــه الــتلفي بكلمــات قــد حتــرج املتنمــر بكــل هـدوء مثــل ( صــادق مــا شــاء هللا عليــك ،أو يضــحك بطريقــة
ساخرة ،يذه وي ءه.
ـ ملحوظة مهمة أثناء التدري على التوءيدية:
ينبغي التأءيد على أن توءيـد الـذات مـع املتنمـرين ال يكـون بشـكل يتطلـ املواجهـة املطولـة ـ خاصـة يف بدايـة
العالج -بل تكون مواجهة سريعة جدا على حنو أن يتلفي املتنمر عليه بصوت واضح ورأس مرفوع بكلمـات بـري
جارحة يذه وي ءه مثل :توقف عن ذلك ،اترءين ،ال أحـ ذلـك ،بعـد ذلـك االسـتمرار يف التـدري علـى
التوءيدية ءمنهج حياة مستقبلية.
( رختصــار ا ــدف القري ـ لــيس مواجهــة املتنم ـرين فقــط ،بــل يقــول مــا يف نفســه ويــذه بــدون جــر مشــاعر
املتنمر حي أنه قد ينتقم ورلتايل يصبح التوءيد مشكلة وليس حل).
 أسالي التدري على توءيد الذات: األمنوذج التوءيدي:يعــين أن يكــون هنــاك عــرض للســلوك التوءيــدي املربــوب حــىت يـراه الطالـ ويقلــده ،ومــن املهــم أن يكــون املرشــد/ة
الطـاليب مؤءــدا لذاتــه؛ حــىت يكـون قــدوة لطلبتــه ،ومــن األسـالي عــرض أفــالم قصــرية ملواقـف توءيديــة معــدة ســلفا ــذا
الغرض ،أو ح الطال على مالحنة سلوك طلبة ،أو معلمني توءيديني من أجل االقتداء.
 متثيل الدور ( املمارسة ):وهي عملية تقليد ما مت عرضه رألمنوذج ،أي أن يقوم الطال مبمارسة السلوك التوءيدي أمام املرشد أو يف املنزل
حىت يتقن االستجابة التوءيدية ،ومن اخلطوات املهمة يف ذلك ما يلي:
 أن تكون اجلمل املستخدمة تبدأ بـ ( أان) ( أان أتضايق من هذا األسلوب ،أان ال أح ذلك)....
 وضو الصوت.
 الوقوف بثقة وبرأس مرفوع.
 الننر يف اآلخرين.
 عدم التحرك ءثريا؛ مما يدل على االرتباك.

( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )

81

 التعزيز االجتماعي:القيام رلتعزيز االجتماعي؛ ءابتسامة أو ثناء ،أو ربت على الكتف ،أو إمياءه رأس تدل على الرضا عند االستجابة
التوءيدية؛ حي إن ذلك يزيد من مستوى التوءيدية مستقبال.
املكوانت بري اللفنية يف مواجهة اآلخرين:
تعد املكوانت بري اللفنية جزءا مهما من التدري على التوءيدية ،واجلـرأة ،والثقـة رلـنفس؛ لـذا مـن املهـم تضـمينها
يف الربامج التدريبية املتعلقة هبذه املوضوعات؛ وميكن عرضها على النحو التايل:
السلوك املطلوب

املكون بري اللفني
االتصال البصري

متواصال  -يف الغال  -هناك ف ات عدم اتصال بسيطة.

وضو الصوت

مرتفع رعتدال وصارم.

نربة الصوت

تغي ــري ن ــربة الص ــوت حسـ ـ املوق ــف ( حال ــة الرض ــا ،حال ــة ع ــدم الرض ــا) ،ع ــدم راتب ــة
الصوت ،عدم التناقض ( عدم استخدام نربة احلزن يف قمة السعادة ).
 عدم السرعة يف االستجابة الكالمية. -ال ينتنر طويال بعد سكوت اآلخر.

اس سال احلدي

 عدم ال دد يف الكالم أو التوقف. عدم الز دة يف احملتوى الكالمي (عدد الكلمات يف الدقيقة ). عدم التلعثم يف الكالم.االق اب من اآلخرين ،عدم ال اجع إىل الوراء أو االستجابة من بعيد.

املسافة

عند السرور ...ينهر على وجهك ،وعند الغض  ،إظهار االبتسامة يف وقتها
التعبريات الوجهية

عدم إظهار العكس (زعالن وتبني أنك مبسوط ،او االبتسامة وقت الغض )
(جيعل الوجه يتحدث ).
الوقوف أو اجللوس منتص النهر (رعتدال ) ،األءتاف مرتفعة ،والرأس مرتفع مع

الوضع
اجلسمي

االس خاء وا دوء أثناء االستجابة ،عدم طأطأة الرأس ،عدم مسابقة اآلخر رلسالم،
عدم التعثر يف املشي ،عدم تعديل اجللسة بني احلني واآلخر ،حتريك الرجل رستمرار،
االرتباك.
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رقم النشاط
العنوان
ا دف
الزمن
األسلوب التدرييب

()2/1/3
بدائل العقاب
 أن يسلسل املتدرب األسالي الفعالة يف تعديل سلوك التنمر بني الطلبة يف املدارس(بدائل العقاب).
 60دقيقة
مشغل تدرييب  +قراءة موجهة

إجراءات تنفيذ النشاط:
بعد قراءة النشرة العلمية (:)2/1/3
 -1انقش مع أفـراد جمموعتـك نـوع مـن اإلجـراءات الناجحـة ،أو مـن املتوقـع جناحهـا يف ضـبط سـلوك املتنمـرين
خبالف العقاب ،والذي ثبت أتثريه يف احلد من سـلوءيات العنـف بـني الطلبـة (ءتـويل جوانـ قياديـة ،التعزيـز
اإلجيايب ،أو ال ءيز على نقاط القوة ،التعاقد السلوءي ).
 -2اءت خطوات بدائل العقاب بشكل إجرائي ،ونتائجه اإلجيابية.

( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )
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نشرة علمية لنشاط

2/1/3

موضوع النشرة العلمية

أسالي ضبط سلوك املتنمرين يف املدارس

تتعدد أسالي ضبط سلوك املتنمرين يف املدارس هسالي علمية ،تربوية مربوبة؛ ومن أهم هذه األسالي ما يلي:

أسلوب التعزيز:
أي تقوية االستجابة االجيابية وتدعيم السلوك املربوب فيه؛ ءالتعاون (والسلوءيات األخرى املضادة للتنمر) حىت
تتكرر مستقبال ،وقد أءدت الدراسات أن تعزيز السلوك اإلجيايب لدى الطال يقلل من السلوك السليب مع مرور
الوقت ،ءما أن تشجيع املتنمر عليه على االندماج مع اآلخرين ،ودعم أي سلوك يشري إىل ز دة ثقته بنفسه
 أنواع املعززات:
ـ املعززات االجتماعية :هي معززات طبيعية مثل االبتسامة ،الثناء ،الننر إبعجاب  ،اإلمياءات اإلجيابية ،ءلمات
اإلطراء (أحسنت ،ممتاز ،رائع) .االهتمام والتقدير ،ال بيت على الكتف ،التواصل رلننر ،عرض أعماله واإلشادة
هبا (.يفضل استخدام هذا النوع من املعززات بشكل أءثر من املعززات األخرى ).
ـ املعززات النشاطية  :هي نشاطات حمددة حيبها الفرد ءاملشارءة يف أعمال تننيمية أو حفالت مدرسية أو أنشطة
ر ضية أو ترفيهية ( مبدأ برمياك ).
ـ معززات مادية :ءا دا البسيطة وحنوها.

ـ أسلوب التعاقد السلوءي:
وهو أحد أسالي التعزيز وهو عبارة عن اتفاقية مكتوبة؛ توضح العالقة بني املهمة اليت يؤديها الطال  ،واملكافأة
املقابلة لذلك ،ويستخدم عندما تكون هناك مشكلة حقيقية مل تتحسن عند استخدام املعززات االجتماعية.
اإلجراءات:
 أن يكون العقد مكتور . -أن ينص على مكافأة ( مع التأءيد على أن ال ينص على خصم أو حرمان ).
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أمنوذج تطبيقي
هذا عقد بني  .............و............
يبدأ من ...........

وينتهي يف ............

املهمة املراد عملها ( حتدد بدقة )  ................نوع املكافأة ( حتدد بدقة )............

اسم الطال  ..................التوقيع ...........

التاريخ ..........

اسم املعلم  ...................التوقيع ...............

التاريخ..............

ـ أسلوب التدري على التواصل االجتماعي الفعال:
ومن املهارات املهمة يف هذا اجملال ما يلي:
 التدري على احلدي عن املشاعر هسلوب الئق بدال من اللغة اجلسدية العدوانية. حماولة الصمت يف مواقف الصراع ،أو اخلروج من املوقف. -التدري على التعاطف مع اآلخرين ،ومراعاة مشاعرهم ( ومن ذلك أن يتخيل نفسه مكان اآلخر).

 أسلوب تعزيز مفهوم الذات:يقصد مبفهوم الذات ( فكرة الشخص عن نفسه) فمن األمهية دعم مفهوم الذات حنو اإلجيابية لدى املتنمرين على
النحو التايل:
 ال ءيز على اإلجيابيات واإلجنازات؛ بدال من ال ءيز على السلبيات. إشعارهم رلتقبل على الربم من سلوءياهتم السلبية. تعزيز سلوءياهتم اإلجيابية رلثناء واملديح ،وعدم جتاهلها. إشراءهم يف األنشطة املدرسية ،وإسناد أدوار قيادية م. اءتشاف قدراهتم ومواهبهم وتوجيهها.أسالي مرفوضة يف تعديل السلوك:
ينبغي التأءيد رالبتعاد عن بعض األسالي املرفوضة يف تعديل السلوك ،واليت قد تكون ا نتائج عكسية ،وقد
تثري مقاومة املتنمرين؛ ومن هذه األسالي ما يلي:
 -حرمان الطال من احلصة الدراسية.

 -النبذ أو السخرية منه.

 -تكليفه بواجبات مدرسية إضافية.

 -العقاب اجلماعي

 -تكليفه هداء متارين صباحية مرهقة.

 -تكليفه هعمال تطوعية إجبارية.

 الشتم والس . معاقبته حبق مكتس ( حرمان من الطعام أو الفسح ،خصم درجات إحدى املواد.)...( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )
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اجللسة الثانية

تعديل األفكار اخلاط ة ومشروعات املتدربني

رقم النشاط

()1/2/3

العنوان
ا دف
الزمن
األسلوب التدرييب

الزمن  80:دقيقة

تعديل األفكار اخلاط ة لدى الطال املتنمر
أن يعلل املتدرب األفكار بري العقالنية لدى الطال املتنمر
 30دقيقة
متثيل الدور – عصف ذهين

إجراءات تنفيذ النشاط:
 -1ءل جمموعة ختتار اثنان من أعضائها لتمثيل دور مقابلة الطال املتنمر رملهنية اإلرشادية السليمة ،وءيفية
تعديل األفكار السلبية لديه.
 -2ءل جمموعة تناقش املقابلة الناجحة مع الطال املتنمر؛ مع حتديد أهم األفكار الالعقالنية اليت تكمن
خلف سلوك التنمر وفقا للجدول التايل:
خصائص املقابلة الناجحة

أهم األفكار بري العقالنية للطال للمتنمر

أهم األفكار العقالنية للحد من السلوك التنمري عند الطال

 ملخص املقابلة الناجحة على أن حتوي ( املعاملة رح ام ،اإلنصات ،ا دوء ،وعدم االنفعال ،عدم السخرية ،عدمالتلفي هلفاظ سلبية).

( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )
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نشرة علمية لنشاط

1/2/3

موضوع النشرة العلمية

أسالي تعديل األفكار اخلاط ة ( بري العقالنية ) لدى الطال املتنمر

 من أسالي

تعديل األفكار اخلاط ة ( بري العقالنية ) لدى الطال املتنمر ما يلي:

 التعرف على األفكار بري العقالنية اليت تكمن خلف مشكلة املتنمر. ال ءيز يف مناقشة هذه األفكار رألدلة اليت تؤءد عدم دقتها ( األدلة يذءرها املعتدى عليه نفسهحىت يكون أءثر اقتناعا هبا ) وسينتج عن ذلك ظهور وتوارد األفكار الصحيحة والعقالنية.
 ءتابة األفكار الصحيحة اليت مت التوصل إليها ،وحفنها واستشعارها قبل مواقف التنمر مباشرة. تكرار قراءة األفكار الصحيحة يوميا حىت يصبح استدعائها بعد ذلك تلقائيا يف املواقف املهددة. ومن األس لة اليت يفضل إاثرهتا مع املتنمر ما يلي:
 ما هو شعورك لو تعرضت ملوقف مثلما تعرض له زميلك ؟ هل ترضى أن حيدث ذلك ألخيك ؟ ماذا لو ءرب هذا الشخص الذي قمت إبيذائه ،وءان هو رجل اإلنقـاذ الوحيـد الـذي ميكـن أن ينقـذ حياتـكيف وقت أنت همس احلاجة ؟
 من املتوقع وجود بعض األفكار اخلاط ة لدى املتنمرين من قبيل األفكار التالية:
 استخدام العنف نوعا من جذب االنتباه. استخدام العنف يدل على الرجولة ،أو اجلرأة ،أو الشجاعة ،أو النهور مبنهر اجيايب أمام اآلخرين. وميكن جماهبة األفكار بري العقالنية هفكار إجيابية على النحو التايل:
 العنف يُعرض للمساءلة ومشكالت أخرى على ءافة املستو ت. اح ام اآلخرين ومساعدهتم هي اليت جتعل املرء مقبوال وحمبور. االستمرار على التنمر قد يفقده أصدقاءه مع الوقت. استمرار العنف قد يفقده مستقبله. -التذءري بنماذج إنسانية ارتقت بسب التسامح.

( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )
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2/2/3

رقم النشاط
العنوان

اخلطة الوقائية اإلبداعية للحد من التنمر بني الطلبة يف املدارس.

ا دف

أن يصمم املتدرب خطة إجرائية وقائية إبداعية للحد من التنمر بني الطلبة يف املدارس.

الزمن

 50دقيقة

األسلوب التدرييب

مشغل تدرييب

إجراءات تنفيذ النشاط:
 أعرض مشروعك على جمموعتك ( اخلطة اليت مت تكليفك بتصميمها منك ) يف هناية اليوم األول( نشاط رقم (.)4/2/1
 -انقش مع أفراد جمموعتك ءل الربامج اليت قدمها زمالؤك يف اجملموعة.

( إخاء  -الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس )
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منوذج إعداد خطة وقائية للحد من التنمر بين الطلبة
األهداف اإلجرائية

اجملال

املوضوعات الرئيسة

وسيلة التنفيذ

األسرة

أسالي وقائية

املدرسة
الطلبة
األسرة

أسالي الكشف

املدرسة
الطلبة

( املتنمر واملتنمر عليه )

مهارات التدخل على مستوى

األسرة
املدرسة
الطلبة
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اختبار ذايت بعدي
فيما يلي بعض العبارات حول سلوك التنمر ،اخ اإلجابة اليت تعتقد أهنا مناسبة:
العبارات

م
1

التنمر هو سلوك عابر خيتفي مع مرور الوقت.

2

مشكلة التنمر بني الطلبة يف املدارس يف ازدايد على مستوى العامل.

3

من الطبيعي انتشار ظاهرة التنمر بني مجيع الطلبة يف املدارس.

4

ينتشر التنمر بني البنني والبنات يف املدارس على حد سواء.

5

يستهدف الطالب املتنمر الطلبة األقوى منه جسدايا حىت يثبت قوته.

6

من أنواع التنمر يف املدارس ما حيدث من الطلبة من سلوكيات عنف جتاه ممتلكات املدرسة.

7

مجهور مسرح التنمر هم الطلبة املشاركني يف حادثة التنمر ضد طالب آخر.

8

مازالت الدراسات العلمية قاصرة عن حتديد األسباب احلقيقة خلف مشكلة التنمر بني الطلبة.

9

حيدث التنمر بني الطلبة؛ كلما قل عدد املشاهدين للموقف.

صح خطأ بري متأءد

 10العنف املدرسي من مرادفات التنمر بني الطلبة يف املدارس.
 11أكثر أنواع التنمر بني الطلبة انتشارا هو التنمر اجلسدي.
 12ينتشر التنمر اجلسدي بني الطالبات أكثر من الطالب.
 13حيدث التنمر بني الطلبة -غالبا -يف وجود املعلم داخل الصف.
 14من السهولة التعرف على الطلبة األكثر عرضة للتنمر من غريهم.
 15تشجيع الطلبة على اإلبالغ عن حاالت التنمر يف املدرسة؛ يزيد من انتشار التنمر مستقبالا.
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 16ينبغي للطالب املتنمر عدم إخبار والديه مبا حدث له حىت ال تتفاقم املشكلة.
 17تعزيز السلوكيات االجيابية يقلل مستوى التنمر بني الطلبة يف املدارس.
 18توكيد الذات من األساليب الفعالة يف تدريب املتنمرين من الطلبة يف املدارس.
 19استخدام القوة والتهديد ابلصف مع املتنمرين يساعدان يف السيطرة على املشكلة.
 20من املهم ابتعاد الطلبة اآلخرين عند مشاهدة موقف تنمري.
 21من آاثر التنمر يف املدارس اخنفاض املستوى الدراسي للمتنمر عليه.
 22ممارسة الطالب للتنمر يف املدرسة قد يكون مؤشرا على ممارسة اجلرمية مستقبالا.
 23الرقابة الصارمة من قبل األهل تقلل من تعرض أطفاهلم للتنمر يف املدرسة.
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املالحق
ملحق الننر ت واحلقائق ()1
رقم 1 -1
اتريخ املشكلة وإحصاءاهتا
بــدأت فكــرة إعــداد ب ـرامج للوقايــة مــن التنمــر بعــد حادثــة انتحــار طفــل مراهــق يف النــرويج بســب هــذه املشــكلة؛
حي قام ألفويس رلبح عن أسباب االنتحار ،ووجد أن ما تعرض له الطفل خيتلـف عـن السـلوك العـدواين املتعـارف
عليــه؛ لــذلك أعــد أول بــرانمج للوقايــة مــن التنمــر يف النــرويج عــام (2007م) ،ومــن عمــدت الــدول األخــرى علــى
تبين الربانمج وبناء برامج أخرى تتناس مع ثقافة ءل دولة.
وبدأ الباحثون بعمل دراسات ملعرفة مدى انتشار املشكلة  ،نتج عنها إحصاءات دالة على أن أبل

األطفال

حول العامل تعرضوا للتنمر يف مرحلة من حياهتم إما ءمتنمرين ،أو متنمرين -ضحا  ،أو ضحا  ،أو شاهدين على
التنمر.
فعلى املستوى العاملي :قامت مننمة الصـحة العامليـة عـام ( 1998م) بدراسـة يف الـوال ت املتحـدة األمريكيـة علـى
عينة مكونة من  15686طالبـا مـا بـني الصـف السـادس وحـىت العاشـر؛ وقـد أظهـرت أن  %29.9مـن الطلبـة ءـانوا
مش ـ ءني يف التنمــر ،وأن  %13مــنهم ءمتنم ـرين %10.6 ،ءضــحا  ،و %6.3ءمتنم ـرين -ضــحا  ،ءمــا أظهــرت
الدراسات أن ما بني عام (1994م1999-م)  220حالة وفاة ءانت نتيجـة عنـف؛ ومنهـا  172حالـة اعتـداء مـن
قبــل طلبــة مــدارس ؛ وثبــت الحقــا أن املعتــدين ءــانوا ضــحا تنمــر قبــل حــدوث االعتــداء  ،وأظهــرت دراســة أخــرى
أجريت يف الوال ت املتحدة األمريكية عام ( 2001م ) أن  2.7مليون طال محلوا أسـلحة يف املـدارس خـالل شـهر
واحد ،والسب الرئيس أن هؤالء الطلبة ءانوا ضحا تنمر وتصرفهم وسيلة لالنتقام ،ءما أوضحت دراسـة أجريـت يف
 11دولــة أوروبيــة علــى طلبــة تـ او أعمــارهم مــا بـني  18-8ســنة ،وقــد وجــدت الدراســة أن متوســط التنمــر يف مجيــع
هذه الدول ءانت  ،%20.6أعالها  %26من عينة بريطانيـا ،وأجريـت دراسـة أخـرى يف هولنـدا علـى  6379طفـل
وطفل ــة م ــا ب ــني  6-5س ــنوات ووج ــدت أن ثلـ ـ األطف ــال ء ــانوا مش ــارءني يف التنم ــر  %17م ــنهم متنمـ ـرين%4 ،
ضحا  ،و %13متنمرين -ضحا خـالل ثالثـة أشـهر ،وأثبتـت اإلحصـاءات يف الصـني علـى والـيت طبقـت علـى عينـة
مـن الطلبـة مــن البنـني والبنــات تـ او أعمـارهم مــن  18-11سـنة أن  %8.6مــنهم قـد تعرضـوا للتنمــر خـالل شــهر،
وذءر فليمنج وجاءبسن يف دراستهم عـام (2009م) بعنـوان "املسـح الصـحي للطلبـة يف املـدارس حـول العـامل" يف 19
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دول ـة أن نســبة التنمــر يف الصــني  ،والفلبــني ،وتنزانيــا وفنــزويال تراوحــت بــني  %40-20تفوقهــا بوتســواان ،وشــيلي،
وبياان ،وءينيا ،وأوبندا ،وزامبيا ،وزمبابوي ،وسوازيالند؛ بنسبة .%61-41
وعلــى املســتوى اإلقليمــي :اســتنتج فليمــنج وجاءبســون مــن الدراســة أن نســبة التنمــر يف األردن بلغــت ،%44.2
تليها عمان  ،%38.8تليهـا لبنـان بنسـبة  ،%33.6واملغـرب بنسـبة  ،%31.9اإلمـارات العربيـة املتحـدة بنسـبة
 ،%29.9ويف دراسة أجراها  Arslanوآخرون (2011م ) يف ترءيا على 1670طالبا وطالبة مـن الصـف التاسـع
والعاشر يف مدارس اسطنبول وجدوا أن  %17من هؤالء الطلبة داخل دائرة التنمر.
أمــا علــى املســتوى احمللــي :فقــد أجــرت البقمــي دراســتها (1430ه ــ) علــى ( )369طالبــة مــن املرحلــة املتوســطة يف
مدينــة الــر ض ،ونــتج عنهــا أن  %56مــن الطالبــات قــد تعرضــن للعنــف مــن قبــل طالبــات أخــر ت خــالل دراســتهن
رملرحلة املتوسـطة ،ءمـا أجـرت البحـريان وآخـرون (2014م) دراسـة عـن صـحة املـراهقني بعنـوان "جيلنـا" ملعرفـة مـدى
تعــرض األطفــال للعنــف يف اململكــة العربيــة الســعودية علــى  12,757طالب ـا وطالبــة يف مجيــع منــاطق اململكــة؛ وقــد
وج ــدت أن ( %50.9م ــنهم  %27.6ذء ــور و %23.3إانث( ق ــد تعرض ــوا لتنم ــر خ ــالل الش ــهر ال ــذي س ــبق
الدراسة .ويف دراسـة علـى عـدد ( )15264مـن طلبـة املرحلـة الثانويـة هـدفت إىل معرفـة مـدى تعـرض األطفـال للعنـف
بصفة عامة " "ICASTيف ةس مناطق وهي ( الر ض ،تبوك ،جـازان ،مكـة املكرمـة ،الشـرقية)؛ وقـد نـتج عنهـا أن
عدد الطلبة املتعرضني للتنمر خالل عام واحد هي .%47.9
ءمــا طبـق العيســى وآخــرون ( 2013م ) دراســة يف مدينــة اخلــرج رململكــة علــى (  )2835طالبـا وطالبــة يف املــرحلتني
املتوســطة والثانويــة؛ ونــتج عنهــا أن  %41.7مــنهم تعرضــوا للتنمــر خــالل العــام الســابق للدراســة ،ويف دراســة املنيــف
وآخــرون (2013م) بعنــوان "جتــارب الطفولــة الســي ة" يف مجيــع منــاطق اململكــة علــى عينــة  10,927ملعرفــة نســبة
تعرضــهم للعنــف خ ـالل الـ ـ 18ســنة األوىل مــن حيــاهتم؛ وقــد أظهــرت النتــائج أن  %36.5مــنهم قــد تعرضــوا للتنمــر
خــالل هــذه الفـ ة ،ءمــا أظهــرت دراســة القحطــاين عــام (1429هــ) علــى  1877طالـ وطالبــة أن  %31مــنهم قــد
تعرضوا للتنمر خالل شهر واحد .
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ملحق رقم ()2-1
الننر ت املفسرة للتنمر
تعترب مشكلة التنمر من املشكالت لعامليـة احلديثـة نسـبيا مـن حيـ الطـر والدراسـة ،وهـي نـوع مـن أنـواع العنـف
الذي ميكن تفسريه من خالل عدد من االجتاهـات الننريـة املفسـرة للعنـف بشـكل عـام ،وتسـاهم يف تفسـري املشـكالت
االجتماعيــة مــن خــالل إعطــاء نســق منطقــي للمشــكلة ،وحتليــل للمراحــل الــيت متــر هبــا؛ ورلتــايل تســاعد علــى التنبــؤ هبــا
ووضع خطط اس اتيجية ملقاومتها واحلد من انتشارها والوقاية منها يف املستقبل.
ننرية اإلحباط العدوان:
وهــي الننريــة الــيت تفســر أن الســلوك العــدواين يســبقه دائمــا إحبــاط ،وهــذا اإلحبــاط مــن شــأنه أن يــؤدي إىل ســلوك
عدواين ،فالسلوك العدواين عند الفرد يف صـوره املتعـددة وأنواعـه املختلفـة ميكـن إرجاعـه إىل أن ــواع مـن اإلحبـاط .فعنـد
إحباط الفـرد تت ــولد عنـده الرببـة العدوانيـة علـى مصـدراإلحباط ،أو مصـادر أخـرى أو يعتـدي علـى نف ــسه إذا اعتربهـا
مس ولة عما حدث له منإحباط ،فيلومها بدال من أن يلوم اآلخرين (.عماره.)1998:16 ,
وينصـ اهتمـام هــذه الننريـة علــى اجلوانـ االجتماعيــة للسـلوك اإلنــساين ،وقــد عرضـت أول صــورة ـذه الننريــة
علـى فرض مؤداه وجود ارتبــاط بني اإلحبــاط والعــدوان ،إذ يوجد ارتباط بني اإلح ــباط ءمثريوالعـدوان ءاسـتجابة ،ءمـا
يتمث ــل جــوهر الننريــة يف أن ءــل إحبــاط يزيــد مــن احتمــاالت ردالفعــل العــدواين ،وءــل عــدوان يف ـ ـ ض مســبقا وجــود
إحبـاط ســابق؛ فال ــعدوان مــن أشــهر االســتجارت الــيت تُث ــار يف الــموقف اإلحبــاطي ويشــمل الــعدوان البــدين ،اللفنــي،
حي ـ يتج ــه الع ــدوان بالبــا حنــو مصــدر اإلحبــاط ،فــإذا مــا أبلــق الطريــق أمــام العدوانيــة؛ فمــن املمكــن أن تتجــه هــذه
العدوانية ضد بديل أو تتـجه إىل الـداخل لتصـبح عدوانية ضد الذات ( ءفايف1997 ،م.)325 ،
ننرية التعلم االجتماعي:
وتعرف هذه الننرية همساء ءثرية منها التعلم رملالحنة والتقليد ،أو الـتعلم رلنمذجـة ،وتصـنف هـذه الننريـة بوصـفها
حلقــة وصــل مــا بــني الننــر ت املعرفي ــة ،والنن ـر ت الســلوءية؛ حي ـ تفســر عملي ــة الــتعلم بنــاء علــى مفــاهيم تل ــك
الننر ت (املرجع)
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تنطلق تلك الننريـة مـن افـ اض رئـيس وهـو أن اإلنسـان ءـائن اجتمـاعي يعـيش مـع جمموعـات مـن األفـراد يتفاعـل
معهم ويؤثر ويتأثر هبم فهو يالحي سلوءيات وعادات ،واجتاهات األفـراد اآلخـرين ويتعلمهـا رملالحنـة والتقليـد حيـ
يعترب الفرد هؤالء اآلخرين مبثابة مناذج يتم االقتداء بسلوءهم ،وترى هذه الننرية أن هناك عمليات معرفية تتوسـط بـني
املالحنة لألمناط السلوءية اليت تؤديها النماذج وتنفيذها من قبل الشخص املالحي ،وهـذه األمنـاط رمبـا ال تنهـر علـى
حنو مباشر ولكن تستقر يف البناء املعريف للفرد حي يتم تنفيذها يف الوقت املناس (التعلم الكامن).
ويتض ــمن ال ــتعلم رملالحن ــة جانب ــا انتقائي ــا ،فل ــيس رلض ــرورة أن عملي ــات التع ــرض إىل األمن ــاط الس ــلوءية ال ــيت
تعرضــها النمــاذج يعــىن حماءاهتــا أو حــىت حماولــة تقليــدها؛ فقــد يعمــل الفــرد علــى إعــادة صــيابة ــا ،أو ينفــذ بعــض منهــا
دون الكل ،وتتوقف االنتقائية يف تعلم جوان معينة من سلوءيات النماذج دون البعض اآلخر على مسـتوى الدافعيـة،
والعمليات املعرفية لدى الفرد املالحي.
املفاهيم األساسية لننرية التعلم االجتماعي:
 تعلم العديد من اخلربات ال يتطل رلضرورة املرور رخلربات املباشرة ،ولكن يتم تعلمهـا علـى حنـو بـديهي بـري
مباشر من خالل املالحنة أي عندما يشاهد الفرد سلوءيات حتدث أمامه تعترب خربات يتعلم منها.
 تلع النتائج امل تبـة علـى سـلوك النمـاذج مثـل العقـاب والتعزيـز دورا هامـا يف ز دة دافعيـة الفـرد أو إضـعافها
وبتايل عندما يعاق الفرد على سلوك عدواين فإنه يعترب رادع له عن تكراره.
 عمليــات الــتعلم رملالحنــة لــبعض األمنــاط الســلوءية تــتم علــى حنــو انتقــائي إذ ال يشـ ط تعلمهــا ،وتنفيــذها مــن
قبل الفرد حبذافريها بل يتعلم وينفذ جزءا منها ويهمل جزءا آخر.
 هناك عمليات معرفية وسيطة حتكم حالة االنتقائية؛ وهى اليت حتكم عملية التعلم وتنفيذ ما مت تعلمه.
 ال يش ط أن يتم تنفيذ ما مت تعلمه من خالل املالحنة مباشرة؛ أي بعد االنتهاء من عملية املالحنة ،وإمنا
يتم ختزينه يف الذاءرة رمز على أن يتم استدعاؤه الحقا عندما يتطل األمر القيام هبا.
ولقد قدم "رندورا" العوامل اليت تساعد على استمرار السلوك العدواين يف ضوء ننرية التعلم االجتماعي
وهي على النحو التايل:
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 التدعيم املباشر اخلارجي :املتمثل رمتدا الوالدين أو اجملتمع لسلوك الفرد العدواين.
 تعزيزات الذات :إذ يرى املعتدي أن سلوءه جيل له نفعا حيققله مصلحة ،أو ألفراد أسرته.
 التدعيم البديل :املتمثل برؤية الفـرد املكاسـباملادية الـيت حيصـل عليهـا املعتـدي ،وختلصـه مـن اإلضـرار احملتملـة،
فيحاول هذا الفرد تقليد املعتدي يف عدوانه.
 التحرر من عقاب الذات :هن جيرد املعتدى عليه منالصفات اإلنسانية ،ويقنع ذاته هن املعتدى عليـه يسـتحق
االعتداء عليه وإحلاق األذى به ).(Bandura, 1978
الننرية السلوءية:
وتؤء ـد هــذه الننريــة علــى مبــدأ تعلــم واءتســاب الســلوك؛ حي ـ إن الفــرد يــتعلم ســلوك معــني وفق ـا ملبــادئ معينــة،
ويعترب العدوان سلوك؛ فهو قابـل للـتعلم والتطبيـق مـن األفـراد ،وقـد افـ ض (سـكنر) يف ننريتـه االشـ اط اإلجرائـي أن
اإلنســان يــتعلم ســلوءه رلثــواب والعقـاب عــن طريــق التعزيــز لالســتجابة ،فالســلوك الــذي يثــاب عليــه مييــل إىل تك ـراره،
ويساعده على ذلك التعزيز الذي يلي االستجابة ،والذي يعاق عليه ،وينطبق هذا على السـلوك العـدواين ،فاإلنسـان
عندما يسـلك سـلوءا عـدوانيا ،وتـتم معاقبتـه عليـه سـوف يتوقـف عـن تكـراره بينمـا عنـدما يشـجع عليـه أو يتسـامح معـه
على سلوءه سوف يقوم بتكراره (النريب2008 ،م).
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ملحق رقم ( )3 -1
( حقائق عن التنمر )
يورد بني (  ) Beane2005جمموعة من احلقائق عن االستقواء ( التنمر ) منها:
احلقيقة األوىل :أن االستقواء أءثر من جمرد املضايقة واإلزعاج.
احلقيقة الثانية :ميكن ألي شخص يصبح مستقوي.
احلقيقة الثالثة :ميكن ألي شخص أن يصبح ضحية.
احلقيقة الرابعة :أن االستقواء ليست مشكلة حديثة وأن احلدي هو االهتمام هبذه الناهرة على التوعية من خماطرها
ووضع قوانني حلماية الطفولة.
احلقيقة اخلامسة :أن االستقواء يؤثر على اجلميع مستقوي -ضحية -متفرج.
احلقيقة السادسة :هي أن االستقواء مشكلة خطرية ،واألطفال الضحا  ،واملستقوون حباجة إىل التدخل ،ومنع اخلطر
عنهم واملتفرجون هم عرضة لضعف الثقة رلنفس واإلحساس رلذن ونقص اح ام الذات.
احلقيقة السابعة :أنه ميكن العمل معا من أجل إجياد حلول ملشكلة االستقواء ( التنمر).
احلقيقة الثامنة :اخلطة الشاملة تعطي أفضل النتائج يلزم تعاون الوالدين ,املعلمني ,اجملتمع.
احلقيقة التاسعة :ميكن مساعدة األطفال املعرضني خلطر االستقواء.
احلقيقة العاشرة :املدارس مسؤولة عن محاية الطالب.
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ملحق رقم ( ) 4 -1
امل ادفات اللغوية ملعىن ءلمة تنمر................ :
 البلطجة. التسلط. ال هي . االست ساد. -االستقواء.
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ملحق النماذج
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منوذج

استمارة تقـومي الربانمج
أخي/أختي  ..المتدرب  /ـة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ..
إن في إجابتك الدقيقة على فقرات هذا النموذج له الدور األكبر في تطووير برامجنوا التدريبيوة ،نرجوو منوك وضوال عالموة ( )أموام
الفقرة وتحت اإلجابوة التوي توافقوك ،ثوم اإلجابوة علوى األسوالة المفتوحوة ،وقبول البودء فوي اإلجابوة يرجوى التكورم باسوتيفاء البيانوات
التالية:
تاريخه

اسم البرنامج
اسم المشارك/ـه (اختياري)
الوظيفة
الحالية

جهة العمل

تقييم البرنامج

مدته
المؤهل العلمي

الخبرة بالوظيفة
الحالية

(

) يوم

 بكالوريوس  ماجستير  دكتوراه
سنة

الخبرة إجمالا

سنة

أمامك مجموعة من العبارات ،ضال عالمة ( )في الخانة المناسبة لرأيك أمام كل عبارة:

البيان

م
1

وضوح أهداف البرنامج.

2

ارتباط أهداف البرنامج باحتياجاتك التدريبية.

3

تحقيق أهداف البرنامج.

4

تحقيق توقعاتك الشخصية من البرنامج.

5

ارتباط موضوعات البرنامج باحتياجاتك التدريبية.

6

ارتباط موضوعات البرنامج بمجال عملك.

7

مواكبة موضوعات البرنامج لالتجاهات الحديثة في مجال عملك.

8

مالءمة المادة التدريبية ألهداف البرنامج.

9

كفاية المادة التدريبية.

بدرجة كبيرة

بدرجة متوسطة

بدرجة قليلة

 10حداثة المادة التدريبية.
 11جودة إخراج المادة التدريبية وطباعتها.
 12مالءمة الجوانب النظرية في البرنامج.
 13حجم األنشطة والتدريبات العملية.
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 14المهارات المكتسبة من األنشطة والتدريبات العملية.
 15مالءمة الوقت المخصص للبرنامج.
 16مالءمة توقيت جلسات التدريب.
 17مالءمة أوقات الراحة بين جلسات التدريب.
 18مالءمة مكان التدريب.
 19توافر التسهيالت والخدمات.
 20توافر التجهيزات واألدوات الالزمة للتدريب.

تقييم المدربين

أمامك مجموعة من العبارات ،ضال عالمة ( )في الخانة المناسبة لرأيك أمام كل عبارة:
اسم المدرب األول

اسم المدرب الثاني

اسم المدرب الثالث

.............................

.............................

.............................

بدرجة
قليلة

بدرجة
قليلة

بدرجة
قليلة

يرجى كتابة اسم المدرب

م

البيان

21

التمكن من الجوانب النظرية للبرنامج.

22

التمكن من الجوانب العملية للبرنامج.

23

مالءمة األساليب التدريبية لطبيعة البرنامج.

24

قدرة المدربين على تطبيق أساليب التدريب

25

حسن توظيف األساليب واألنشطة.

26

حسن توظيف وساال التدريب.

27

التفاعل مال المشاركين.

28

استثماره لوقت التدريب.

29

اهتمامه بالتغذية الراجعة.

بدرجة
كبيرة

بدرجة
متوسطة

بدرجة
كبيرة

بدرجة
متوسطة

بدرجة
كبيرة

بدرجة
متوسطة

( )30أهم إيجابيات وسلبيات البرنامج
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أهم السلبيات

أهم اإليجابيات
)1

)1

.............................................................................................................
..............................................

..........................................................................................................
.................................................

)2

)2

.............................................................................................................
..............................................

..........................................................................................................
.................................................

)3

)3

.............................................................................................................
..............................................

..........................................................................................................
.................................................

)4

)4

.............................................................................................................
..............................................

..........................................................................................................
.................................................

)5

)5

.............................................................................................................
..............................................

..........................................................................................................
.................................................

( )31أهم المعارف والمهارات التي اكتسبتها من البرنامج:
أهم المهارات

أهم المعارف

)1

..................................................................................................

)1

)2

..................................................................................................

....................................................................................................... )2

)3

...................................................................................................

.....................................................................................................)3

)4

..................................................................................................

)4

.................................................................................................... )5

( )32ما تقويمك العام لتنظيم البرنامج طبقا ً للمقياس التالي:

ممتاز

جيد جداا

جيد

مقبول
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.................................................................................................... )5

( )33ما تقويمك العام للبرنامج طبقا ً للمقياس التالي:

ضعيف

ممتاز

جيد جداا

جيد

مقبول

ضعيف
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المراجال
 .برنامج األمان األسري الوطني (2014م) .اإلطار النظري لمشروع الوقاية من التنمر في المدارس.
 .سلوك التحدي لدى االطفال الصغار( 1433هـ) باربارا اكسير ،ترجمة مكتب التربية العربي لدول الخليج
الرياض.
ـ القحطااني ،ناورة بناع ساعد ( 1428هاـ) التنمار باين طاوط وطالباات المرحلاة المتوساطة فاي مديناة الريااض ـ
دراسة مسحية واقتراح برامج التدخل المضادة بما يتناسب مع البيئة المدرسية ـ أطروحة دكتوراه ،كلية التربية/
جامعة الملك سعود /الرياض.
ـ القحطاني ،نورة بنع سعد ( 1433هـ) التنمر المدرساي وبارامج التادخل،مقال علماي ـ مياادين ـ مكتاب التربياة
العربي لدول الخليج ،الرياض.
بين ،أالن ( د .ت) الصف الخالي من الطوط المستقوين ،ترجمة دار الكتاط الترباوي للنشار والتوزياع  :مادارس
الظهران األهلية ،السعودية.
 .الخطيب ،جمال (1990م) تعديل السلوك ،القوانين واإلجراءات ،الطبعة الثانية ،الرياض :الصفحات الذهبية.
ـ شوقي ،طريف (1998م) :توكيد الذات ،مدخل لتنمية الكفاءة الشخصية.القاهرة :دار غريب.
ـ خوج ،حنان ( 2012م) التنمر المدرسي وعوقته بالمهارات االجتماعية لدى توميذ المرحلاة االبتدايياة بمديناة
جدة ،مجلة العلوم التربوية والنفسية /المجلد /13جامعة البحرين.
عنف األقران :اصدارات مركز األمان األسري الوطني ،وزارة الحرس الوطني ـ السعودية.ـ ا العساااف ،صااال ( 1409هااـ) :الماادخل الااب البحاال فااي العلااوم الساالوكية  ،شااركة العبيكااان للطباعااة والنشاار،
الرياض :السعودية.
 .أوراق عماال الماامتمر الااوطني للوقايااة ماان التنماار فااي الماادارس (  )2014بالتعاااون بااين برنااامج ا مااان
األسااري بااالحرس الااوطني ومنظمااة األماام المتحاادة ( اليونساايف ) واللجنااة الوطنيااة للطفولااة بااوزارة التربيااة

والتعليم.
 .صال  ،أحمد زكي (  :)1972اختبار الذكاء المصور ـ القاهرة :المطبعة العالمية.
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انتهـى

وفــق للاه الجميع لما فيه الخير
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