
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احلد من التنمر بني الطلبة يف املدارس
 )حقيبة متدرب(

 إعداد
 أ. يوسف بن عبدالرمحن احلمود أ. عبدهللا بن حممد العتييب
 أ. هند بنت عبدهللا الثمريي أ. فاطمة بنت علي اخلويطر

 هنى بنت طارق بصراويأ.  يسرى بنت سامل اليافعيأ. 
  فاطمة بنت حسن الشهري .أ
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 قال تعالى

}ياأيها الذين آمنوا اليسخر قوٌم من قوٍم عسى أن يكونوا خيراً منهم 

راً منهن وال تلمزوا أنفسكم وال يوال نساٌء من نساٍء عسى أن يكَن خ

 {(11تنابزوا باأللقاب....)

 (11) :احلجراتسورة                                                                              

 

  :وقال صلى هللا عليه وسلم

 .( رهــلمه وال يخذله وال يحقـالمسلم أخو المسلم ال يظ)                           

 (2564: )صحيح مسلم                                                                              
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 تدريبية حقيبة
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 ،، وبعد  وعلى آله وصحبه أمجعني ،احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد

ي أحسن فإذا الذي بينك }وال تستوي الحسنة وال السيئة ادفع بالتي ه :يف حمكم تنزيله -وتعاىلسبحانه  -هللايقول 

 ( 35 -34فصلت  ))( وما يلقاها إال الذين صبروا وما يلقاها إال ذو حظ عظيم{وة كأنه ولي حميم اوبينه عد

هـي الـيت ترعـى الطـالب والطالبـات تربـو   ف, صـال  األمـةإيف تربيـة الناشـ ة و مما ال شك فيه أن املدرسة تلعـ  دورا  ررزا  
ىت حتقــق  ــم جــودة حــ ؛واالجتمــاعي املربــوب ،واألســري ،حتقيــق التوافــق النفســي وال بــوي تســعى إىل؛ حيــ  وتعليميــا  

 .احلياة النفسية

ورلتعـاون مـع برانمج األمان األسري يف احلرس الوطين إمياان  منه خبطورة مشـكلة التمـر بـني الطلبـة يف املـدارس  عليه فإن  و 
لرفـــع ءفـــاءة منســـوبيه يف قطـــاعي  ؛تمامـــه ورعايتـــه إىل قطـــاع التعلــيمأوىل اهاللجنــة الوطنيـــة للطفولـــة ومننمـــة اليونيســف 

  .  من التنمر بني الطلبة واملرشدين يف املدارس االبتدائية واملتوسطة والثانوية للحد    ،بنات ( من املشرفني ال بويني -)بنني

حلد من ؛ واليت ترمي إىل األسرة واجملتمعهتدف إىل تقوية الشراءة بني املدرسة وا ية؛ واليتالتدريبتلك احلقيبة من خالل و 
 ،حىت يتمكن من الكشف املبكر عن التنمر ؛جياد برامج الوقاية وتدري  املرشد الطاليبإو  ،والقضاء عليه ،التنمر

  .جيايب على اجملتمع واألجيال القادمةإذات أتثري نوعية،  ةولكي نصل إىل مفهوم جديد ونقل

م التنمر واملصطلحات املرتبطة به, أنواعه تناول هذه احلقيبة مفهو  -مبشي ة هللا تعاىل -يتمسمن خالل احلقيبة احلالية و 
برز عرض أ, و تشار التنمرءما ستتناول خارطة ان,  رلتنمر الشراءة بني اجلهات ذات العالقةءذلك أمهية , و وأسبابه

, رلرعاية, وتبادل اخلربات يف جمال الكشف مر ومسات البي ة املناهضة للتنمر, والطلبة األوىلمن التن الربامج للحد   
 . نفعايل ومهارات مواجهة املتنمريناال سوحل الصراع والتنفي

 وحتقق أهدافها املرسومة . ،تليب هذه احلقيبة التدريبية احتياجات املستفيدين من املوىل أن   ونرجو

 ،،، خطاءمعلى طريق اخلري وفق هللا اجلميع وسدد 

                                 ريق العمل ـف                                                                                                
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 :اسم احلقيبة

 :ا دف العام

 األهداف التفصيلية:

 :حمتو ت احلقيبة

  .مقدمة -1
  .مفهوم التنمر واملصطلحات املرتبطة به -2
 .أنواع التنمر ومناهره -3
 .أسباب التنمر -4
  .آاثر التنمر -5
  .خارطة انتشار التنمر -6
 .واملتنمر عليه ،خصائص املتنمر -7

 
 من التنمر بني الطلبة يف املدارس دحلا

 

طالب مر بني من التن املرشدين الطالبيني للحد   واجتاهات تطوير معارف ومهارات 
 .املدارسوطالبات 

 

 .واملصطلحات املرتبطة به ،م التنمرمبفهو تعريف املتدربني  .1

من مشكلة  بني جهود اجلهات الوطنية احلكومية واألهلية للحد   املتدربني  ربطي .2
 التنمر.

  .نواع التنمرألتصنيف املتدربني  .3

 ، والنوع.واجلنس ،س  املرحلة الدراسيةخارطة انتشار التنمر حتطبيق املتدربني  .4

  .من التنمر العاملية للحد    تعريف املتدربني أبرز الربامج .5

  .تصنيف املتدربني البي ة املدرسية اآلمنة .6

  .حتديد املتدربني مسات البي ة املناهضة للتنمر .7

  .األوىل رلرعاية الطالب والطالباتتزويد املتدربني بسمات  .8

  .ى سيناريو حل الصراعتعريف املتدربني عل .9

   .تطبيق املتدربني مهارات مواجهة املتنمرين .10

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

 
 التدرييب:الربانمج الف ات املستهدفة يف 

يف مجيع مدارس بنات (  -) بنني نين الطالبييواملرشد ،التوجيه واإلرشاد مشريفيستهدف الربانمج       
 .التعليم العام
 :   مدة الربانمج

 (. ساعات يوميا   4 ) ، موزعة على( ساعة تدريبية12) مبعدل  ثالثة أ م 
 : مدة اجللسات

 .: ساعتاناألوىلاجللسة 
 قيقة.د 20االس احة:

 .دقيقة 40و ساعة :الثانيةاجللسة 
 :  الربانمجتنفيذ مكان 

 .ت التعليم يف املناطق واحملافناتإدارا مجيع ال بوي واالبتعاث يفالتدري  وأقسام إدارات 
   أسالي  التدري :
 احلوار واملناقشة. 

 اجملموعات التعاونية.   

 ورش العمل.   

 العصف الذهين.  

 دراسة احلالة.  

 لدورا متثيل. 

 عروض مرئية.  

 قراءة موجهة.  
 
 

 :أدوات التقومي
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 القبلي والبعدي الذايت التقومي.  
 ( 3) ملحق رقم وذج لتقومي الربانمج من. 

 تدريبات وأنشطة. 

 تقارير ميدانية من املناطق واملدارس.   
 

 التجهيزات واملستلزمات: 
  ة ورقية مع أوراق وأقالم الكتابةسبور.    

  رض تقدمييعمع , بدليل املدر.   

 أوراق عمل لتنفيذ النشاطات. 
 جهاز حاس  آيل. 
 ( جهاز عرض البياانتData show Projector). 

 صحف حائطية. 
 أدوات مكتبية.  
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 داللته الرمز م

1 
 

 تعارف

2 
 

 قراءة موجهة نشاط ينفذ بشكل 

3 
 

 ثنائي نشاط ينفذ بشكل  

4 
 

 , شاركوجنشاط ينفذ بشكل فكر, زا

5 
 

 تعلم تعاوين

6 
 

 عرض فيلم واثئقي

 متثيل أدوار  7

8 
 

 دراسة حالة

9 
 

 عصف ذهين

10 
 

 مشغل تدرييب

11 
 

 لعبة املالحنة الذءية 

12 
 

 مجاعي نشاط ينفذ بشكل  

 

 التدريبية وداللتها احلقيبةرموز 
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 الزمن رلدقائق النشاطات الزمن رلدقائق موضوعها اجللسة اليوم

 األول

 األوىل

 تاحي وتعارفنشاط افت
 اختبار قبلي ذايت

 
 التنمر مفهوم

140 

 20 بدون
1/1/1 30 

1/1/2 15 

1/1/3 30 
1/1/4 25 

 100 البي ة املدرسية والتنمر الثانية

1/2/1 20 
1/2/2 30 
1/2/3 45 
1/2/4 5 

 الثاين  

  
 األوىل   

مهارات الكشف والتدخل 
بني طالب حلاالت التنمر 

 وطالبات املدارس 
120 

2/1/1 30 
2/1/2 30 
2/1/3 10 
2/1/4 50 

 الثانية
مهارات الكشـف والتـدخل 
حلــاالت التنمــر بــني طــالب 

 وطالبات املدارس
100 

2/2/1 30 

2/2/2 70 

 الثال  
 120 مهارات التدخل األوىل

3/1/1 60 
3/1/2 60 

 الثانية
 عرض ومناقشة
 املشروعات

100 
3/2/1 30 
3/2/2 50 

 20 تقييم الربانمج واخلتام                     
 ساعة 12 = دقيقة 720 اجملموع

 

 درييبـربانمج التـة الـخط

 



 
 

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

 

 

 :/ـةأخي املتدرب
 :ما يلي تباعإلنرشدك أثناء التدري   ؛يف امليدان ال بويرلعملية التعليمية بصفتك أحد املعنيني 

  لتحقيق أهداف الربانمج ،انمجاحلضور يف الوقت احملدد للرب . 
 ا  الحتياجاتكوتطوير أسلوب عملك وفق ،نقل أثر التدري  لزمالئك يف امليدان ال بوي . 
  واملشارءة الفعالة ،يطر  من أفكارالتفاعل مع ما . 
 تقبل الدور الذي يسند إليك يف جمموعتك التدريبية . 
 ريبيةاملشارءة يف النشاطات التد عتك يفو حفز أفراد جمم . 
 إظهار اجلدية والتعاون خالل اجللسات. 
 ر احلقيبة التدريبية خالل الربانمج التدرييبو حض . 
  اجلوالاستخدام مثل األحادي  اجلانبية و  ؛وجتن  املعوقات ،ال ءيز على التدري. 
  تطويره مستقبال  يساعد على ل ؛منوذج تقييم الربانمج التدرييب بدقةأتعب ة. 
 اء من أسس جنا  الربانمجـقاش البن  لنالنقد اإلجيايب وا. 
 لزمالء أثناء الربانمج التدرييبوا ،على بناء عالقات طيبة مع املدرب احلرص.  
 يد خالصة للتعلم ليسهم يف أتءيدهإىل حتد -هناية ءل جلسة تدريبية -احلرص على الوصول . 
 

 

 

 

 

 لتنفيذ احلقيبة التدريبية عامة للمتدرب/ـة توجيهات
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  األول ومـالي
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 بدون رقم النشاط
 الربانمج افتتا و  مقدمة العنوان
 جياد بي ة مالئمة للتدري إ, و تعارف املتدربني وتواصلهم ا دف
 دقيقة 20 الزمن

 فردي  األسلوب التدرييب
 

 

 : تنفيذ النشاط اتإجراء
 : على التساؤل التايل وأج  ،رمسك ف اجلميع  عر   

 ن! ن يف قاعة التدري  اآلـلو مل أء            
 أو اجتماعيا  ؟   ،أقوم هبا يف هذه اللحنة عمليا   أن  ال اليت ءان من املف ض ما األعم            

 
 

 

 

 تعارف
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 معلومات عامة:
 :جنس املتدرب -

o ذكر.                             

o أنثى. 

 )يف جمال عملك(:  عدد سنوات اخلربة -

o أقل من مخس سنوات. 

o  سنوات 10-5من. 

o  سنوات 10أكثر من. 

 :عرفتك مبشكلة التنمرتقييمك ملستوى م -

o ضعيف. 

o متوسط. 

o جيد. 

o ممتاز. 

 
  :أهنا مناسبة ترىاإلجابة اليت  حدد، حول سلوك التنمرما يلي بعض العبارات في  
 بري متأءد   خطأ صح العبارات م

    .التنمر هو سلوك عابر خيتفي مع مرور الوقت 1

    .العامل مشكلة التنمر بني الطلبة يف املدارس يف ازدايد على مستوى 2

    .يف املدارس لبةمن الطبيعي انتشار ظاهرة التنمر بني مجيع الط 3

    .سواء   ينتشر التنمر بني البنني والبنات على حد    4

    .حىت يثبت قوته ؛األقوى منه جسدايا  لبةالطيستهدف املتنمر  5

 قبلي ذايت ارـاختب
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    .ات املدرسةلوكيات عنف جتاه ممتلكما حيدث من سيف املدرسة من أنواع التنمر  6

    .خرآشاركني يف حادثة التنمر ضد طالب امل لبةالطهم  يف املدرسة مجهور مسرح التنمر 7

     .بني الطلبة التنمرشكلة ملسباب احلقيقة قاصرة عن حتديد األالدراسات العلمية  مازالت 8

    .حيدث التنمر كلما قل عدد املشاهدين للموقف 9

    .بني الطلبة مرادفات التنمرالعنف املدرسي من  10

    .انتشاراا هو التنمر اجلسديبني الطلبة أكثر أنواع التنمر يعدُّ  11

    .الطالبأكثر من  الطالباتينتشر التنمر اجلسدي بني  12

    .الصف داخل يف وجود املعلم -غالباا  -حيدث التنمر 13

    .من غريهميف املدرسة لتنمر ل األكثر عرضةا  لبةالطمن السهولة التعرف على  14
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 دقيقة 240 :الزمن املفهوم الوحدة األوىل
 :ل جلسيت الوحدة التدريبية األوىلدو ج

 الزمن ا دف السلوءي موضوع اجللسة اجللسة

وىل
األ

 

 
مفهــــــــــــــــــــــــوم التنمــــــــــــــــــــــــر  -1

 .واملصطلحات املرتبطة به
 .الشراءة بني اجلهات -2
 .أنواع التنمر ومناهره -3
 .أسباب التنمر -4

 

 التدريبية أن:يتوقع من املتدرب يف هناية اجللسة 
  .مفهوم التنمر يستنتج -
 املرتبطة به تاملصطلحايناقش  -
 لحد من اجلهات الوطنية احلكومية واألهلية ليربط بني جهود  -

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

 
 

 د120

 د 20 احــــــةجلسة اس  

انية
الث

 

 
  .خارطة انتشار التنمر -1
  أبرز برامج احلد من  -2

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

  .للتنمر    

 ع من املتدرب يف هناية اجللسة التدريبية أن:يتوق
 .والنوع ،واجلنس ،املرحلة الدراسية يبين خارطة انتشار التنمر حس  -
 .بني الطلبة من التنمر للحد   اثنني من أهم الربامج العاملية؛  حيلل -
 التنمر.مفهوم واألسرية اليت ترسخ  ،واملدرسية ،اجملتمعية يصنف األسالي  -

 .بني الطلبة التنمر انتشار من للحد    ؛الةفع  الوقائية السالي  يناقش األ -

 التنمر بني الطلبةانتشار للحد من  ؛يصمم املتدرب خطة وقائية إبداعية -

 .( رضه يف اجللسة األخرية من الدورةاملشروع املطلوب ع) 

 
 
 
 

 د 100

 د240 موعاجمل  
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 الزمن أسلوب التنفيذ اإلجراء اجللسة 

وىل
األ

 

 د 20 مجعي والتعريف رلربانمج ،ال حي  رملشارءني
 د 30 + مناقشة  ملفي 1/1/1النشاط
 د 15 + قراءة موجهة  عصف ذهين 1/1/2النشاط

 د 30 مشغل تدرييب 1/1/3النشاط
 د 25 دراسة حالة 1/1/4النشاط

 د 20                     ـــــــةة راحــــجلسـ                                

ثاني
ال

 ـة

 د 20 قراءة موجهة 1/2/1النشاط
 د 30 مجعي )قراءة موجهة( -فردي 1/2/2النشاط
 د 45 ( مجاعي عصف ذهين ) 1/2/3النشاط
 د 5 عرض 1/2/4النشاط

 دقيقة 240 اجملموع                     
 

 خطة الوحدة التدريبية األوىل
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 1/1/1 رقم النشاط
       واملصطلحات املرتبطة به ،مفهوم التنمر العنوان

 ا دف
  .بني الطلبة املتدرب مفهوم التنمر يستنتجأن 

 .رلتنمراملرتبطة  تاملصطلحاأن يناقش املتدرب 
 د 30 الزمن

  + مناقشة  عرض فيلم األسلوب التدرييب
 

  : إجراءات تنفيذ النشاط
 : دتك للفيلم أج  عن اآليتبعد مشاه

 .حدد املصطلحات املرتبطة رلتنمر .1
 .رمفهوم للتنمشارك زمالءك يف صيابة  .2
 . بني التنمر, العنف, اإليذاء حدد الفرق .3
  .اذءر حمددات التنمر .4
  :واذءر مثاال  لكل مصطلح ،ت عليهافالدوائر يف الشكلني التاليني رملصطلحات اليت تعر  سم   .5

 خرى قة بني التنمر ومصطلحات العنف األالعال (:1شكل رقم )                            

 

 
 
 
 

 حمددات التنمر  (:2شكل رقم )              
 

 

 
 
 



 
 

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

 1/1/1 نشرة علمية لنشاط
 واملصطلحات املرتبطة به ب والطالباتبني الطالمفهوم التنمر  موضوع النشرة العلمية

 :مفهوم التنمر
 ؛أنـواع العنـف نـوع مـن ؛ رعتبـارهحلداثة االع اف به ؛ ورمبا يرجع ذلكالتنمر من املفاهيم احلديثة نسبيا  مفهوم  يعد      

لتحديد السـلوءيات  ؛ويصع  الرجوع إىل مقياس دقيق -بشكل عام -تناولت هذا املفهوم قليلة الدراسات اليت وتعد  
بشـكل عـابر، ولكــن تتفـق مجيـع الدراسـات الـيت تناولــت  الـيت حتـدث ختتلـف عــن السـلوءياتالـيت ميكـن اعتبارهـا تنمـرا  

جتــاه  الطلبــةأو جمموعــة مــن  ،ملمارســة ســلوءيات عدوانيــة مــن طالــ  ؛مفهــوم التنمــر علــى أنــه اســتغالل الســلطة والقــوة
فمــا حيــدث ملــرة واحــدة ال ميكــن اعتبــار  ؛وتتســم تلــك املمارســات رلتكــرار ؛خــر يكــون أقــل يف القــوة والقــدرةآطالــ  
 يف ضوء مفهوم التنمر. تنمرا  
 ف التنمـر املدرسـي هنـهحي  عـر   ؛األب املؤسس لألحباث حول التنمر يف املدارس النروجيي "لفويسأدان "ويعترب      
آخــر، تــتم بصــورة متكــررة وطــوال الوقــت،  أو أءثــر إلحلــاق األذى بتلميــذ   أفعــال ســلبية متعمــدة مــن جانــ  تلميــذ   )

تكـون رالحتكـاك  السـلبية رلكلمـات مثـل: التهديـد، التـوبيخ، والشـتائم، ءمـا ميكـن أن  وميكن أن تكـون هـذه األفعـال 
أو  ،مثل التكشـري رلوجـه ؛أو التعرض اجلسدي ،أو بدون استخدام الكلمات ،الرءل وأ ،والدفع ،ءالضرب  ؛اجلسدي

 .(أو رفض االستجابة لرببته ،بقصد وتعمد عزله من اجملموعة؛ اإلشارات بري الالئقة
عالقـــة عـــدم  أنـــه ال ميكـــن احلـــدي  عـــن التنمـــر إال يف حالـــة عـــدم التـــوازن يف الطاقـــة أو القـــوة ) "لفـــويسأي "ويف رأ   

 أما حينما ينشأ خالف بني طالبني متسـاويني تقريبـا   ؛سالدفاع عن النفيف (؛ أي يف حالة وجود صعوبة  تكافؤ يف القوة
ت اإلاثرة واملـزا  بـني ، وءذلك احلال رلنسبة حلاالذلك ال يسمى تنمر ا ، فإن  ة القوة اجلسدية والطاقة النفسيةمن انحي

عـ اض لـدى رلربم من ظهور عالمـات الضـيق واال ؛، بري أن املزا  الثقيل املتكرر، مع سوء النية واستمرارهاألصدقاء
 . ، يدخل ضمن دائرة التنمرالطال  الذي يتعرض له

" ظلـــم أو اضـــطهاد متكـــرر يكـــون لفـــويس يف أن التنمـــرأيف املـــدارس مـــع  أحـــد رواد التنمـــر ويتفـــق الباحـــ  رجـــيب   
، وخيتلــف النلــم الــذي أءثــر قــوة أو جمموعــة مــن األشــخاص أو نفســيا  لشــخص أقــل قــوة مــن جانــ  شــخص ،جســميا  

، حيةزن يف القـوة بـني املتنمـر والضـالتنمـر انتـج عـن عـدم تـوا حيدث يف التنمر عن بريه مـن أنـواع النلـم األخـرى يف أن  
 .ىل شرط تكرار النلم "رإلضافة إ

 :للتنمرالتايل  ومن خالل التعريفات السابقة نتوصل إىل التعريف اإلجرائي 
وهــو عنــف  متعمــد متكــرر )لــيس عــابر( مــن فــرد أو جمموعــة ينــتج عنــه اإلضــرار بفــرد أو شــكل مــن أشــكال العنــف   

؛ وحيــدث إمــا يف احلــرم لســلطة بــني املتنمــر والضــحيةأو ا ،ةحبيــ  يكــون هنــاك فــرق يف القــو  ؛جمموعــة مــن نفــس العمــر
 املدرسي أو يف األماءن احمليطة رملدرسة.
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 (؟: ) ءيف أفرق بني التنمر وبريه من سلوءيات العنفحمددات التنمر
 على النحو التايل : ،تفرقه عن بريه من سلوءيات العنف ميكن حتديد حمددات التنمر اليت

 .(أقرانس الف ة العمرية تقريبا  )مر عليه من نفواملتن ،أن يكون املتنمر -1
 .ضعيف ( -أن تكون القوة اجلسدية بري متكاف ة ) قوي -2
 .أو املشاجرة املعتادة تنمرا  ( ،بني األقران من الزمن ) ال يعد العنف الطارئ دةملاستمرار التنمر  -3
 را  (يعد العنف بري املقصود تنم تعمد اإلضرار رملتنمر عليه ) ال -4

 :مناهر عنف ليست من التنمر
  .اعتداء طال  على معلم -
  .اعتداء معلم على طال  -
 .تعنيف الوالدين لألبناء -
 اعتداء الراشدين على الصغار. -
 :بطة رلتنمراملصطلحات املرت  

 تعريف املصطلحات املرتبطة رلتنمر:
أراد أن خييـف رفاقـه فتشـبه رلنمـر أنـه ، أي صـفاته أو طباعـه تشـبه رلنمـر يف ءلمـة تنم ـر تعـين  التعريف اللغـوي للتنمـر:
 وعده ومدد يف صوته. تو  ،ويقال تنمر لفالن أي تنكر له ؛وحاول أن يقلد شراسته

 . أو جمموعة من األشخاص ا ،التنمر على بريه هبدف اإليذاء، ويكون إما واحدميارس هو الشخص الذي  املتنمر:
 أو جمموعة من األشخاص. ،هبدف اإليذاء من قبل شخص ؛تعرض للتنمرهو الشخص الذي ي ضحية التنمر:
خص هو الشخص الذي ميارس التنمر على شخص آخر، ويف نفـس الوقـت يكـون ضـحية تنمـر مـن شـ متنمر/ ضحية:

 .أو جمموعة من األشخاص
فمـنهم مـن يـدعم  ؛ععلـى أنـوا آخـرين يتعرضـون لالسـتقواء، وهـم طلبـة الذين يشـاهدون  الطلبةوهم  :املشاهد/ املتفرج
ومـنهم مـن يـدافع عـن املتنمـر  ،ومنهم من يكون جمـرد متفـرج صـامت ،ويشجعه على مزيد من التنمر ،أو يساند املتنمر

 عليه ) الضحية (.
رين جسـد   أو نفسـيا ، ويعين السلوك املتعمد الذي يؤدي رإلضرار رآلخ ؛شكل من أشكال السلوك العدواين :العنف

 .أو ماد   
، ) والـدين، معلـم ، وهو عنف  متعمد ضد طال  أو طفل مـن القـائمني علـى الرعايـةشكل من أشكال العنف :اءاإليذ

 مما يؤثر على توافقه النفسي واالجتماعي ؛صاح  سلطة ( ينتج عنه ضرر واضح
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  الشكلني التوضيحيني تسمية                                             
 
 
 

 ( :1شكل رقم )
 

 
 
 

 ( :2شكل رقم )
 

     
 

 إيذاء

 نمرت

 عنف

 تنمر

 تباين القوة )من قوي إلى ضعيف

 التكرار

 التعمد

حدوث 

 الضرر
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 1/1/2 رقم النشاط
 .التنمر بني الطلبة مشكلةمن  للحد    ؛نية احلكومية واألهليةالشراءة بني اجلهات الوط العنوان
 .للحد من املشكلة ؛اجلهات الوطنية احلكومية واألهليةجهود  بني املتدرب يربطأن  ا دف
 .دقيقة 15 الزمن

  .+ عصف ذهين قراءة موجهه ييباألسلوب التدر 

 
 

 : إجراءات تنفيذ النشاط
يف  بــةللحــد مــن مشــكلة التنمــر بــني الطل ؛توزيـع نشــرة عــن الشــراءة بــني اجلهــات الوطنيــة واحلكوميـة واألهليــة -1

  .املدارس
 . يُطل  من ءل جمموعة قراءة النشرة -2
 من التنمر ؟ هود املبذولة يف احلد   أبرز اجل ذءر يُطل  من ءل جمموعة -3

 

 من التنمر: أبرز اجلهود املبذولة يف احلد   

1- ............................................................................................. 

2- ............................................................................................. 

3- ............................................................................................. 

4- ............................................................................................. 

5- ............................................................................................. 

6- ............................................................................................. 

7- ............................................................................................. 

8- ............................................................................................. 

9- ............................................................................................. 
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 1/1/2 نشرة علمية لنشاط
التنمر بني  مشكلةمن  للحد    ؛نية احلكومية واألهليةالشراءة بني اجلهات الوط موضوع النشرة العلمية

 الطلبة يف املدارس
بــني  تنوعــت تلــك اجلهــود ؛ حيــ للحــد مــن املشــكلة ؛بــذلت اجلهــات الوطنيــة احلكوميــة واألهليــة جهــود ءبــريةلقــد   
 ومن أبرز اجلهود ما يلي :   ؛وأخرى مش ءة مع  اجلهات ذات العالقة ،ود فرديةجه
 :للتعامل مع حاالت العنف واإلساءةجهود وزارة التعليم  
؛ هــــ8/6/1423واتريـــخ ، 305/46أصـــدرت الـــوزارة قواعـــد تننـــيم الســـلوك واملواظبـــة لطلبـــة التعلـــيم العـــام بـــرقم    

لتعامــل مــع إجــراءات لعــدة وحــدد يف ءــل مســتوى  ،املخالفــات الســلوءية مســتو ت متدرجــة مــن ةتضــمنت ســت حيــ 
وليات ؤ سـم فيهـا حـددتقـد و  ،فيهـا خصـائص منـو الطلبـة راعتقد و ، ومنها ما يتعلق رلعنف والتنمر ؛خمالفات الطلبة

 .واألسرة ،واملدرسة ،الطال 
  ؛ناســتمــن أبرزهــا دراو بــة يف املــدارس لتحديــد حجــم مشــكلة العنــف واالعتــداء بــني الطل ؛عــدت دراســات علميــةأُ ءمــا   

ة يف اململكــة دراســة مســحي -املــرحلتني املتوســطة والثانويــةة طلبــســلوك العنــف املدرســي لــدى " :ءانــت األوىل بعنــوان
، " م يف اململكـةداخـل املدرسـة يف مراحـل التعلـيم العـا والطالبـاتالطلبـة إيـذاء  ": : بعنـوانوالثانيـة، العربية السعودية "

إدارات التعليم ءجهة مهنية مرجعية متخصصـة تقـدم خـدمات نوعيـة للطلبـة  وحدات اخلدمات اإلرشادية تحتافتقد و 
 . ومن أبرزها مشكلة التنمر ؛تربوية أو ،أو سلوءية ،الذين يعانون من مشكالت نفسية

هارات احلياتية ورفع لتنمية امل ؛لك ونيةإءما أعدت الوزارة بواسطة اخلرباء املتخصصني لديها حقائ  تدريبية    
 : متخصصني وءانت على النحو التايل ويتم تدريبهم من قبل مدربني ؛جودة احلياة النفسية لدى الطلبة

 تنمية مهارات الوعي الذايت لدى الطلبة.  
 تنمية الثقة رلنفس. 
 تنمية مهارات حل املشكالت اليومية السلوءية والنفسية.  
 ثقة رلنفست السلوك التوءيدي والتنمية مهارا. 
   احلوار املدرسي والطاليبتنمية وتعزيز أسالي. 

 ؛ وذلـكخـربات عامليـة وإءسـاهبم ،ورفـع ءفـاءهتم وءفـايتهم ،على صقل خـربات منسـوبيهاوزارة التعليم ءما حرصت     
ت الطلبــة يف واحملليـة الـيت تناولـت مشـكال واإلقليميـةواجملـالس الدوليـة  ،إباتحـة فـرص املشـارءة يف املـؤمترات واللقـاءات

 ومشكلة التنمر خاصة.  ،املدارس عامة
ــــد مســــ   ــــق اؤ ومل تغفــــل عــــن حفــــي حقــــوق منســــوبيها وحتدي ــــوازنولياهتم لتحقي ــــة حقــــوق الطالــــ   ؛لت فصــــابت وثيق

 .وامليثاق األخالقي له ،ووثيقة حقوق املعلم ومسؤولياته ،ومسؤولياته
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ــاهتمــت بعقــد الشــراءة العامليــة قــد و      واملرشــدين  ،( يف تــدري  املشــرفني ال بــوينية ) اليونيســيفمــع املننمــة العاملي
( يف ءافـــة اإلدارات التعليميـــة علـــى مهـــارات الكشـــف والتـــدخل املبكـــر يف بنـــات -حلـــة االبتدائيـــة )بنـــنيومعلمـــي املر 

 .نسيق بني اإلدارات ذات العالقةرلتعاون والت ؛حاالت األطفال املعرضني لإلساءة واإلمهال
 ؛ءربانمج األمان األسري بوزارة احلرس الوطين  ؛اإليذاءمع اجلهات ذات العالقة رحلماية من ءذلك الشراءة     

) إدارة احلماية  عاون مع وزارة الشؤون االجتماعية، والت(116111فيه "خط مساندة الطفل" )والذي فعل 
ية منسويب امليدان ال بوي  برقم توعو  ،عنفللتعامل مع احلاالت املعرضة لل خمتلفة؛ االجتماعية ( يف صيابة إجراءات

 (.1919أو املرأة عرب الرقم  ) بالبات  العنف املوجه حنو الطفل تلقي
ءمـــا صـــممت مـــن خـــالل جهازهـــا الـــرئيس وإداراهتـــا التعليميـــة يف منـــاطق وحمافنـــات اململكـــة العديـــد مـــن الـــربامج     

 :ومن هذه الربامج ؛واإلساءة املوجهف والعالجية للتعامل مع حاالت العن ،واإلداريةواملشاريع الوقائية 
تضمن خفض قد و  ،العنف يف مدارس التعليم العام من  للحد    ؛برانمج ) رفق ( اإلرشادي الوقائي العالجي -1

 . التنمر بني الطلبة
 املرحلة االبتدائية هسالي  إرشادية. طلبةمشروع التغل  على سلوك عنف األطفال لدى  -2
وإشباعها  ،ءد على أمهية  تلبية حاجات األطفالقد أ، و يذاء يف مجيع املراحل التعليميةاال برانمج احلماية من -3

 .تمع  ومحايته من األذى هنواعهعلى مستوى األسرة واملدرسة واجمل
 ) هخالقي أمسو(  يف إدارة التعليم يف منطقة الر ض ملناهضة التنمر. برانمج  -4
 .يف إدارة التعليم يف منطقة عسري نمر يف املدارس وضرورة مواجهتها (الوقائي ) ظاهرة الت  الربانمج -5
  .برانمج ) التنمر بني األقران ( يف إدارة التعليم يف منطقة مكة املكرمة -6
 .و ) العنف املدرسي( يف إدارة  التعليم يف الدوادمي ،(اين التنمريبرانجمني بعنوان ) السلوك العدو  -7 
 .ةسلوك التنمري لدى الطالبات ) التنمر ( يف إدارة التعليم يف حمافنة بيشبرانمج لتعديل ال – 8

 ،وأولياء أمور حول معىن التنمر ومفهومه ،وءانت هذه الربامج لتوعية اجملتمع املدرسي من طلبة ومنسويب املدرسة
  .وأمهية مواجهته هسالي  تربوية مناسبة للمرحلة العمرية

 لوطين:جهود برانمج األمان األسري ا
 :. محلة الوقاية من التنمر1
، وأن ألسـري الـوطين هن العنـف يولـد عنـفبدأت فكرة محلة مكافحة التنمر )عنف األقـران( إبميـان بـرانمج األمـان ا  

 من انتشار املشكلة. تضافر جهود املتعاملني واملهتمني بقضا  الطفولة سيحد  
وسـوء املعاملـة ضـد األطفـال واملـراهقني يف أول  ،العـاملي لوقـف العنـفأطلقت محلة الوقاية مـن التنمـر يف اليـوم قد ف   

مبشـــارءة  شـــباب  علـــى ثـــالث مراحـــل ؛ وقـــد جـــاءت احلملـــةيومـــا   19م ملـــدة 2011املوافـــق  /هــــ1432نـــوفمرب عـــام 
التعليميــة وورش العمــل التفاعليــة ال فيهيــة  ،بقضــا  األطفــال واملــراهقني بعــد تــدريبهم علــى األنشــطة واملهتمــني ،األمــان
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 ، ءمـاتقاليـة يف مدينـة الـر ضاملتوسـطة والثانويـة واملراحـل االن املستهدفة من املـرحلتنيو  ؛اليت تقدم للطلبة  يف املدارس
)حنـن لم حملـي حيمـل شـعار ، وإنتـاج  فـيره رللغتـني العربيـة واإلجنليزيـةإعداد دليـل توعـوي تـرجم رللغـة العربيـة إلصـدا مت

، وإصدار دليـل احلمايـة وملحـق للحـد مـن العنـف مواقع التواصل االجتماعي( ونشر يف لتحقريجيل التقدير، ال جيل ا
 .توفري نسخة إلك ونية على املوقعبني األقران )التنمر( و 

، ومـن    تقيـيم اجلمهـور والـرد علـى استفسـاراهتم وخصص للقـاء ،اختتمت الفعاليات يف مرءز اململكة التجاريقد و   
إال  ؛بسـلوءيات التنمـر اتم أن الطلبـة علـى علـماالسـتبيان  ت نتـائجأظهـر حيـ   ؛صطلبـة اسـتبيان خمصـاحلملة بتعب ة ال

 .وعي واملعرفة بعد تقدمي الربانمجأن معرفتهم  قاصرة  قبل الربانمج وزاد ال
 املؤمتر الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس: -2
ومننمة األمم  ،وزارة ال بية والتعليم واللجنة الوطنية للطفولة رلتعاون مع (برانمج األمان األسري الوطين) ننم   

-19املتحدة للطفولة )يونيسف( "املؤمتر الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس"، يف مدينة الر ض يف الف ة ما بــني 
هضة املشكلة يف من اجلهات املعنية مبنا ا  مشارء 85 م، حبضور2014مـايــو  19-18هـ املوافق 1435رجــ   20

 وعدد من املتحدثني احملليني والدوليني . ،اململكة
، رهــا الســلبية علــى الفــرد واجملتمــعتناولــت التعريــف مبشــكلة التنمــر وآاث الــيت اورجمموعــة مــن احملــ تضــمن املــؤمترقــد و    

التجـارب الدوليـة يف مناهضـة مناقشـة نتـائج و  ،واستعراض نتائج الدراسات احمللية واإلقليمية والدولية املتعلقة رملشـكلة
 حول العامل ) اس اليا، فنلندا، والوال ت املتحدة األمريكية( يف مناهضتها.   نماذجاملشكلة، واستعراض أبرز ال

 ج العــريبورش عمــل شــارك فيهــا منســويب اجلهــات املشــارءة والصــندوق الســعودي للتنميــة، وبــرانمج اخللــي تعقــدقــد و 
 :أبرزهان وتضمن املؤمتر حماور م ،وعدد من األءادمييني ،بية العريب لدول اخلليجومكت  ال   ،للتنمية )أجفند(

 مفهوم التنمر واإلجراءات املرتبطة به وتضمينه قواعد السلوك املعتمدة .  احملور األول : 
ة مـــدارس إعــداد وتطبيــق دليــل املــدرب للمرشــد الطــاليب لتأهيــل وتــدري  املرشــدين واملرشــدات يف ءافــ احملــور الثــاين:

املدرسـية إىل بي ـة مناهضـة ، وحتويـل البي ـة ااململكة لتوعية الطلبة ومنسويب املـدارس مبشـكلة التنمـر وطـرق التعامـل معهـ
 .                                                                                للتنمر

  :ةيبرامج التوع حملور الثال :ا
 .رب للمرشد الطاليب لتوعية الطلبةإبعداد حقيبة املد: توعية املدرسة -أ 
 .احل إعداد وتنفيذ وتقييم الربامجتوعية أولياء األمور واألمهات: إبشراءهم يف مر  -ب 
 .: بتفعيل دور املساجد ومراءز األحياء يف مناهضة التنمرالتوعية اجملتمعية -ج
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 1/1/3 رقم النشاط
 .ومناهره وآاثره بةبني الطل أنواع التنمر العنوان
 .وآاثره ءل نوع  ومناهر ،يف املدارسالتنمر  أنواع بني أن مييز املتدرب ا دف
 د 30 الزمن

  مشغل تدرييب األسلوب التدرييب
 
 

 

 : إجراءات تنفيذ النشاط
 مبا يلي:أدانه اجلدول املرفق  امأل   ،صورة واحدة مع أفراد جمموعتك  اخ 
  .اثرهآومناهره و  وتسميته، خالل الصورة اليت مت اختيارهامن  متييز نوع التنمر .أ

 .ونتائجه حس  الصورة اليت مت اختيارها ،بني الطلبةقصة توضح مؤشرات حدوث التنمر  أو سرد ءتابة .ب
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 نوع التنمر الصورة
 مناهره

 "مؤشرات حدوث التنمر"
 آاثره

 "نتائج التنمر وعواقبه
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 1/1/3 نشرة علمية لنشاط
 وآاثره هومناهر بني الطلبة أنواع التنمر  موضوع النشرة العلمية

 
: أنواع التنمر    :أوال  

 :وءان على النحو التايل ؛هبدف سهولة تصنيفه ؛ وذلكحدد الباحثون يف السلوك التنمري أنواع التنمرلقد      

             .وهو استخدام القوة اجلسدية إلحلاق الضرر بشخص أو جمموعة من األشخاص لتنمر اجلسدي:ا .1
 .واخلطرة إليذاء الضحية ،أو استخدام األدوات احلادة ،والبصق مثل الرءل والصفع واخلنق

 .اداته هلقاب سي ةالصراخ أو من وأ ،إليذاء الضحية رلتوبيخ ،وهو استخدام األلفاظ السي ة: التنمر اللفني .2
 رش اجلنسي رأللفاظ أو رألفعال أسالي  أو مالمسات بري الئقة ءالتح استخدام و وه :التنمر اجلنسي .3
 وحرمانه من االنضمام ألي جمموعة ،وهو عزل ضحية التنمر عن اآلخرين  :التنمر العالقي/ االجتماعي .4
 حية.وهو ختري  أو سرقة األدوات اخلاصة رلض  التنمر املادي: .5

 اثنيا  : مناهر حدوث  التنمر:  
ومن  ،تنمريوإمنا هو سلوك  ؛بني طالبني ا  طبيعي ا  توحي هن احلدث ليس صراع ؛للسلوك التنمري مناهر خمتلفة    
 :املناهر ما يلي تلك

 على القيام هشياء مرفوضة.  اإلجبارأو  ،أو التهديد ،أو الطر  أرضا   ،أو الرءل ،تعرض الضحية للضرب 
 أو التهكم عليه أو مناداته همساء متدنية أو مؤملة . ،لتحدث هشياء مؤملة أو حقرية عن الضحيةا 
 أو ترك الضحية بشكل متعمد .  ،التجاهل التام أو االستبعاد من جمموعة األصدقاء 
  االف اء أو نشر اإلشاعات على الضحية أو إرسال رسائل بري الئقة جتعل اآلخرين يكرهونه وينبذونه . 
 2002), أو إتالفها وحتطيمها ،رلقوة اأخذ نقود الضحية وممتلكاهت ( Mona &Olweus. 
  يراتدها من قبل مثل دورات املياهخوف الضحية من بعض األماءن اليت ءان. 
 وقد يرجع إىل البيت جائعا   ،لطعام، وقلة الشهية لتمام رلنشاطات اليت اعتاد عليهافقدان االه. 
 والرببة يف االنتماء إىل الطلبة البالغني بغرض احلماية.ذين ءان ينتمي إليهماألصدقاء ال تغيري ، 
 اخنفاض مفاجئ يف املستوى التحصيلي. 
 ج للفسحة متأخرا  والعودة مبكرا  اخلرو أو  ،ةالبقاء يف الفصل أوقات الفسح. 
 توصيله . وقد يطل  من الكبار  ؛أو البقاء فيها وقت االنصراف ،اخلوف من اخلروج من املدرسة 
 واحلدي  عن االنتحار ومتين املوت. ،تقل  يف املزاج )مشاعر حزن( أوالسعادة  أ م العطل 
 املنهر...(.ءبريا  من تفكريه ) الطول  اذ جزء  وأتخ ،منشغل بسماته اجلسمية ، 
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 أو من هم أصغر سنا   ،عنف بري معهود جتاه اإلخوة.   
 :ه ": أاثر التنمر" نتائج التنمر وعواقباثلثا    

 :ر التنمر على املتنمرين والضحا أوال  : آاث

  ن أءثـر تعاطيـا  للكحـول و فـاملتنمر  ؛سـواء على حد    قد حتدث للمتنمر والضحيةتعاطي الكحول واملخدرات: و
، م رلقـدرة علـى جـذب االنتبـاه أءثـرواعتقـاده ،بسب  ممارستهم للسلوءيات املنحرفة لف ة زمنية ؛واملخدرات
ءوســيلة لتفريــ    -الضــحا  مــنهم -خصوصــا  املتنمــرين ؛التنمــر إىل ذلــك أءثــر مــن بــريهم ضــحا  وقــد يلجــأ
 الغض .

 تنمـري لفـ ة طويلـة دون السـلوك اللكثـرة اللجـوء إىل العنـف و ؛ لذن  عند إيذاء اآلخـرينعدم شعور املتنمر ر
 .مما ينتج عنه فقدان اإلحساس رلذن  ؛رادع

 إىل تصرفات إجرامية يف املستقبل نمر رملتنمرين: وقد يؤدي التاإلجرام يف املستقبل. 
 ويشعرون رحلـزن ، نون من تدهور يف احلالة النفسيةحي  يعا ؛: واليت يعاين منها ضحا  التنمراحلزن واإلحباط

 .درة على تكوين صداقات مع اآلخرينوعدم الق ،واإلحباط وعدم االنتماء وامليل  إىل العزلة
 يتســــمون    و  ،مــــن القلــــق يعــــانون مــــن مســــتوى عــــال  : فنجــــد أن ضــــحا  التنمــــر سالقلـــق وفقــــدان الثقــــة رلــــنف 

 .قة رلنفسفقدان الثمنخفض للذات، و بتقدير 
 جلــوء الضــحية إىل االنتحــار يف بعــض احلــاالت ءوســـيلة   مــن أخطــر آاثر التنمـــر إن  حيــ  النتحــار: القتــل أو ا

حـاالت القتـل داخـل املـدارس مـن قبـل الضـحا  قـد يـؤدي إىل و  ،رألمـان اإلحساسوعدم  ،للتخلص من األمل
  .يلة لالنتقام أو الدفاع عن النفسءوس

 تزيد من نسبة تعرض هؤالء : فنسبة التعرض للتنمر يف مرحلة الطفولة واملراهقة اإلصابة همراض مزمنة
 .للإلصابة همراض مزمنة يف املستقب الضحا 

  وتكون  ،زاء تعرضهم لإليذاءإطلبة املتعرضني للتنمر أفعال ال تكون على شكل ردود: و عدوانية الضحا
متنمرين يف مراحل  ، ءما ميكن أن يصبحواراخ بصوت مرتفع واخلروج من الفصلوالص ،مبثابة  هتديد املعتدي

 .دراسية متقدمة
 

 اثنيا : آاثر التنمر على البي ة املدرسية:

 وإمهــال الواجبــات ســتوى الدراســي للطالــ إىل ضــعف امل : فــالتنمر يــؤديتــدين املســتوى األءــادميي للطلبــة ،
 .لالمباالة حنو املدرسة واملدرسنيوا ،املنزلية
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  ضــحا  التنمــر يلجــؤون إىل ءثــرة التغيــ  بــدون عــذر  إن  حيــ  : / تكــرار الغيــابحبضــور املدرســةام عــدم االلتــز
املدرسـة الـيت حيـدث فيهـا لتفادي مواجهة املتنمر وبسب  الكره الذي يشعر به املتنمر عليه جتـاه  ؛عن املدرسة

 التنمر.
 املتنمـر عليـه للتنفـيس  وءـذلك مـن ،ليثبت وجـوده ويفـرض نفسـه ؛العب  رملمتلكات املدرسية من قبل املتنمر

 االنفعايل.
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 1/1/4 رقم النشاط
  بني الطلبة أسباب التنمر العنوان
 وال بوية واالجتماعية. ،نمر الذاتية واألسريةاملتدرب أسباب الت يصنف أن ا دف
 د 25 الزمن

 دراسة حالة األسلوب التدرييب

 
 

 : نشاطجراءات تنفيذ الإ
 .ني قراءة القصة بدقة بصورة فرديةيطل  من املتدرب -1
 .  ل مشارك بدراسة احلالة مع جموعتهيقوم ء -2
 . تعب ة اجلدول املرفق نمر؛ من خاللسباب التأتدوين  يطل  من املتدربني -3
 .  عتهجممو  إجابةليستعرض  ؛ويطل  من ءل جمموعة اختيار فرد منهم ،يتم عرض أوراق العمل -4
 

 أسباب اجتماعية أسباب تربوية أسباب أسرية أسباب ذاتية
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 سيناريو القصة
يشـتكي منـه  علـى نفسـه، منطـو    ءـان هـزيال    ،يـةضـعفهم بنأو أصـغر إخوانـه وهـو  ،عبدهللا يف الصـف الثـاين متوسـط     
ويصـبح ءالمـه بـري مفهـوم عنـدما يرتفـع صـوت  ،وتنهـر عليـه عالمـات التـوتر ،ءونه ضـعيف الشخصـية  ؛ دوما  نياملعلم

ذءــرت أمــه ، ســرحانه أثنــاء الشــر عنــدما الحــي شــدة انطوائــه و  للمرشــد الطــاليب، أحالــه املعلــم املعلــم عليــه رلتوجيــه
هـــذه  ة  ممتدحــ، وخيــاف منــه وال حيـــ  الصــراخ ،عبــدهللا هــادئ جــدا  يف املنــزل معهــا املرشــد الطـــاليب أن   عنــدما تواصــل
ن تلــح عليـــه يف أال حتـــ  و  ،وال يشــتكي ،عبـــدهللا ءتــوم   :وقالــت ،وتتمـــىن لــو ءـــان رقــي اخوتــه مثلـــه ،الســلوءيات فيــه

، عـرف املرشـد الطـاليب أن ه الوقـت الكـايف يف احلـوارعطائـإلديها الكثري مـن املشـابل الـيت متنعهـا مـن  ن  أءما   ،السؤال
لــيس و  ،ميارســها مــع أبنــاء اجلــريان لــذا ال توجــد لديــه نشــاطات ميكــن أن   ؛عبــدهللا يف حــي ال توجــد بــه حديقــة أو ملعــ 

 ،وعه ءثـريا  ومل يهـتم ملوضـ ،اءتفى املرشد الطاليب مبا قالتـه األمو  ،إال قليال   يف املدرسة حدأوال يتكلم مع  ،صدقاءأ يهلد
 . ومل يعط الفرصة لعبدهللا للتحدث عما يضايقه ،وقابله بشكل سريع

مل ينجحـوا يف  نالـذيالطلبـة ، سـامي مـن الفصـل نفسـهوهو زميـل لعبـدهللا يف  ،فصلضخم يف السامي هو الطال  األ   
وهـو يكـرر  ،لشـجار مـع أي طالـ ا أسـباب ليبـدمـا خيتلـق األءثـريا  و  ،وهو دائم التهكم مبعلميه وزمالئـه ،السنة املاضية

وهــو مـــن أســرة تفضــل الــذءور علـــى  ،خــواتأو  ةمي مـــن أســرة مفككــة ولديــه عشـــرة أخــو ســا ،عبــارة " مــن يتحــداين"
حيـ  و  ،سـبابتفـه األويغضـ  أل ،بـدا  أ هيهـتم مبنهـر  الو  وتعزز فكرة استخدام القوة اجلسدية إلثبـات الرجولـة ،اإلانث

والــيت  يتفــاخر بروايــة أحــداثها  ،ءــان يشــاهد أفــالم العنــف  ،باد ــا رســتمرار مــع زمالئــهويت ،األلعـاب اإللك ونيــة العنيفــة
 وهم عادة ما يتجنبون التعامل معه. ،فصلاليف ة باالاملمن عدم  يشتكى املعلمونو لزمالئه، 

 لدراســيا هممــا هــدد مســتقبل ؛والتجــاوزات ألننمــة وتعــاليم املدرســة ،مدرســي حافــل رملخالفــات ســجل  لــدى ســامي     
عبـدهللا يعـود مـن  املعلـم يالحـي أن   أوبـد متكـرر، بشـكل  حياول الكـالم مـع عبـدهللا هو شوهد سامي و قد ، و عدة مرات
ويتــأخر يف الوصــول  ،مصــروفه ءثــريا   صــار ينســىءمــا   ،وال يســتطيع ال ءيــز يف الــدرس ،وهــو خــائف ومتــوتر ،الفســحة

 .سبوع املاضيلسؤال عنه يف األلة مرات مه عدأفقد اتصلت  ؛للمنزل بعد اخلروج من املدرسة
 مل حيضر عبدهللا اليوم للمدرسة .............!؟

  ماذا تعتقد أنه حدث لعبدهللا ؟
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 1/1/4 نشرة علمية لنشاط
 بني الطلبة  أسباب التنمر موضوع النشرة العلمية

  

 :على النحو التايلن إىل عدة أصناف د صنفها املهتمو وق ،ترجع مشكلة التنمر إىل أسباب ءثرية      
 :ومنها ألشخاص املش ءني يف التنمرأوال : أسباب  ذاتية ) فردية ( تقسم بناء على ا  

 :أسباب تتعلق رملتنمر مثل .أ

 .واالستعراض والنفوذ على اآلخرين ،و إبراز القوة ،واالستقواء ،الغرية والغض  والعدوانية .1
 .ءوسيلة للتنفيس عن املشاعر  ؛ءيات العدوانيةاستخدام السلو الشعور رإلحباط و  .2
  .والضبط االنفعايل ،تقدير الذات املرتفع مع االفتقار إىل مهارات الضبط االجتماعي .3
  .اخنفاض املستوى األءادميي .4
  .وتعاطي الكحول واملخدرات ،ضعف الوازع الديين عند املراهقني .5
 :أسباب تتعلق بضحية التنمر .ب
 .حمبوب وأءثر قبوال  لدى املعلمنيالعلمي املرتفع و يتسم رملوهبة والتحصيل .1
 .أو إعاقات ،أو النطق ،يوب يف الوجهأو بع ،قد يكون مصاب رلسمنة أو ،أصغر وأضعف من زمالئه .2
 ويرتفع لديه القلق وسليب وخجول ومستسلم للتنمر ،وتقدير الذات ،ضعيف الثقة رلنفس .3
  .واالجتماعي بسهولة   ،عدم القدرة على التكيف النفسيو  ،والعزلة االجتماعيةالنفسية مييل للوحدة  .4
 :مش ءة بني املتنمر والضحية مثل أسباب .ج

 .األمن النفسيواالفتقار إىل الدعم االجتماعي و  ،الشعور رلوحدة .1
 .التواصل مع اآلخرينو  ،واالنفعايل ،مثل مهارات الضبط االجتماعي ؛ضعف يف املهارات االجتماعية  .2
 .ية املصاحبة ملرحلة املراهقة وعدم اإلحساس رملسؤوليةاالضطرارت النفس .3
 ولضحية التنمر تزيد استهدافه من املتنمرين ،فمن جهة املتنمر يلجأ للعنف للتعويض ؛عدم الثقة رلنفس .4
 .د.  أسباب تتعلق مبشاهدي التنمر    

 ثري ودور ءبري يف إاثرة الغض   م أتو  ،التنمر هم  األشخاص أو الطلبة املتفرجني على حادثة التنمر ومشاهد  
 :وينقسمون إىل أربعة أقسام ،ولفت االنتباه  

 .ويشارءون املتنمر ،داعمون: وهم املتفرجون الذين ينضمون إىل العراك .1
 .ولكن يكتفون رلتشجيع ،يف العراك نال يش ءو مشجعون: وهم الذين  .2
 .ملشاهدة والصمتويكتفون ر ،صامتون: وهم الذين يتخذون دور سليب يف العراك .3
 .وفض العراك ،مدافعون: وهم الذين حياولون املدافعة عن الضحية .4
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 : اثنيا : أسباب أسرية

 :ية وطريقة ال بية واليت تكمن يفالتنش ة األسر  .أ
 .مما يؤدي إىل اختالف القوانني يف املنزل ؛وأسلوب ال بية بني الوالدين ،التذبذب يف اختاذ القرارات.1
 .القسوة والشدة يف ال بيةأو  ،وعدم عقاب األطفال على أخطائهم ،ل بيةالتساهل يف ا. 2

:  حيـ  يـرتبط بصـورة عكسـية علـى معـدالت التنمـر بـني الطلبـة  املستوى التعليمي والثقـايف للوالـدين وخاصـة األم .ب
 .ضحا  -أو ءمتنمرين ،إما ءمتنمرين ،وله أثر سليب على سلوءيات أطفا م ،يف املدارس

الثــراء وســيلة والــذين يعتــربون  ،نيفاملســتوى املرتفــع قــد جيعــل مــن األطفــال املــدلل االقتصــادي لألســرة:املســتوى  .ج
 .هم عرضة للسخريةءفقد يكون أبنا ي الدخلمنخفضللسخرية من اآلخرين، أما 

 .أو تعرض أطفا م للتنمر يف املدارس ،: فاألسر الكبرية تزيد نسبة ممارسةعدد أفراد األسرة .د
( هــم أءثــر عرضــة ليصــبحوا 7-4فاألطفــال الــذي يكــون تــرتيبهم بــني أخــوهتم بــني ) :طفــل بــني اإلخــوةترتيــ  ال   .ه

  .لذي قد جيده الطفل األول واألخريبسب  قلة االهتمام ا؛ متنمرين
والــذي يزيــد مــن  ؛فهنــاك مــا يســمى "رضــطراب تنــافس األشــقاء" خاصــة يف مرحلــة املراهقــة التنــافس بــني األشــقاء: .و

 .ورلتايل يصبح متنمر يف احمليط املدرسي بغرض جذب االنتباه ؛والغض  مشاعر الغرية
ءأسـلوب لل بيـة ؛  يف العقـاب اجلسـدي مـن قبـل األسـرة واإلفـراط ،والقسـوة ،فاسـتخدام العنـف العنف األسري:   .ز

 .ورلتايل ز دة نسبة التنمر يف املدارس ؛يؤدي إىل سلوءيات عنيفة من قبل األطفال يف املدرسة

 :سباب تربوية ) البي ة املدرسية(ا : أاثلث

 أسباب تتعلق رملعلم من أمهها: .أ
 .والتساهل يف ضبطهم خالل احلصة ،ضعف دور املعلم يف تلقني القيم اإلجيابية للطلبة .1
 .جلوء املعلم الستخدام العنف ءوسيلة للتعليم .2
التعبـري عـن الـرأي أو  ل  حريـةواليت ال تعطي للطا؛ يس أو التعليم التقليدية املتبعةاس اتيجيات التدر  .3

 .والتخويفقد تتضمن العنف و  ،املناقشة
 .عدم اللجوء إىل بدائل اجيابية للعقاب  .4

والتذبـذب فيهـا ، إن عـدم وضـو  القواعـد املدرسـية الـيت جيـ  أن يتبعهـا الطلبـة :أسباب تتعلق رلقواعـد املدرسـية .ب
 ، مثل عدم توزيع الطلبة يف    بينها التنمر ومن ،يؤدي إىل ز دة نسبة السلوءيات العنيفة بني الطلبة

العنــف ءوســيلة  ، أو التســاهل يف اإلجــراءات التأديبيــة املتبعــة مــع ســلوك التنمــر، أو اســتخدامعــادل الفصــول بشــكل   
 .للتعامل مع الطلبة
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؛ وقد جيرب على ياتهتؤثر على حتديد سلوء ؛األقرانفرببة الطال  يف االنتماء إىل جمموعة معينة من  الرفقة السي ة: ج .
 .القيام بسلوءيات معينة فقط لإلحساس رلقبول من قبل األصدقاء

 .الت حدوث التنمر والعنف بشكل عامفوجود املدرسة يف حي فقري يزيد من معد د . احلي املدرسي:
 ياجاهتم النفسية    وتليب احت ،فاالفتقار إىل األنشطة الفاعلة اليت تشغل أوقات فراغ الطلبة : هـ. األنشطة املدرسية

 .واالجتماعية، ينتج عنها طلبة يلجؤون إىل العنف ءوسيلة لتفري  الشحنات السلبية والضغط النفسي     
 :رابعا : أسباب اجتماعية

تساهم يف  ؛إن ءثرة الصراعات واستخدام العنف ءوسيلة للتعامل مع اآلخرين: انتشار العنف يف اجملتمع  .أ
 .لطلبة يف املدارسز دة نسبة التنمر بني ا

اس هن تـؤدي إىل تقليـدها واإلحسـ؛ األطفـال يف القنـوات التلفزيونيـةفمشاهد العنف اليت يشاهدها  اإلعالم : .ب
 .بعواق  هذه السلوءياتالتصرف طبيعي دومنا وعي 

  وتلعـ ،ءألعاب الفيديو والكمبيوتر جتسد مناهر العنف وحوادث إطالق النار والتفجريات  :األلعاب العنيفة .ج
  .دورا  يف ز دة نسبة العنف يف املدارس ومنها ممارسة التنمر

إلشـغال  ؛ءتـوفري أنشـطة إجيابيـة  فالطلبة الـذين ال جيـدون دعـم اجتمـاعي ءـاف   االفتقار إىل الدعم االجتماعي: .د
مقارنــة رلطلبــة الــذين تتــوفر لــديهم وســائل اجتماعيــة   ؛وقــت فــرابهم قــد ينهــرون مســتو ت أعلــى مــن التنمــر

 .ورلتايل تزداد نسبة التنمر يف املدارس ؛نيهم عن تفري  الشحنات السلبية عن طريق العنفتغ
احلريـــة  تعطـــيجملتمعـــات الـــيت ابعـــض الثقافـــات خاصـــة  يفالقبول االجتمـــاعي للعنـــف فـــ العـــادات والتقاليـــد :  ه.

 بني األطفال واملراهقني.شكل عامال  الزد د التنمر ي -شكل عنيف ءوسيلة إلثبات الرجولةب -للذءور رلتصرف

 



 
 

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

 

 قيقةد 100الزمن : البي ة املدرسية والتنمر الثانية اجللسة

 

 1/2/1 رقم النشاط

 يف املدارسبني الطلبة  خارطة انتشار التنمر العنوان

 ،واجلـنس ،حسـ  املرحلـة الدراسـيةبني الطلبـة خارطة انتشار التنمر املتدرب  يبينأن  ا دف
 .والنوع

 د 20 الزمن

  مجاعي+  قراءة موجهة األسلوب التدرييب

 

 :جراءات تنفيذ النشاطإ
 . ار التنمر بني الطلبة يف املدارسـ قراءة النشرة العلمية خلارطة انتش 1
 / املرحلة . النوع/ اهيمية؛ النتشار التنمر حسب اجلنسـ يطلب من كل جمموعة إعداد خريطة مف 2
 . لنموذج املرفقالستفادة من هيكل اـ من املمكن ا 3
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 خارطة انتشار التنمر بين الطلبة 

 م إلىــــــــــتنقس                       

 هــــــــــــــــــــــــــــأنواعـ                           
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 1/2/1 نشرة علمية لنشاط
 بني الطلبة يف املدارس خارطة انتشار التنمر موضوع النشرة العلمية

 

: انتشار التنمر حس   املراحل الدراسية     : أوال  
 ، زد د العمـرر نسـ  التنمـر تـزداد طلبـة املرحلـة االبتدائيـة أن   اليت أجريت علـى عينـة مـن استنتجت الدراسات لقد   

م( أن طلبــة الصــف اخلــامس ابتــدائي ميارســون التنمــر أعلــى مــن طلبــة 2012حيــ  وجــدت دراســة صــاح  الشــمري )
نســبة ضــحا  التنمــر أعلــى لــدى الطلبــة األصــغر ســنا  نتيجــة  ءــذلك أثبتــت بعــض الدراســات أن    ،الصــف الثــاين ابتــدائي
 .لضحا رب سنا  من اوبني املتنمرين الذين هم أء ،اختالف القوة بينهم

ة املرحلــة أقــل مــن املعــدالت بــني طلبــ ؛ويف املقابــل أظهــرت دراســات أن معــدالت التنمــر بــني طلبــة املرحلــة الثانويــة   
 .املتوسطة

    :اثنيا  : انتشار التنمر حس  اجلنس  
ويرجع ذلك ؛ اإلانثذءور بشكل عام أعلى من نسبة التنمر بني ال أشارت العديد من الدراسات على أن   وقد    

، رية يف التعبري عن مشاعرهم بعنفوالتسامح مع الذءور والذي يعطيهم احل ،ألسباب خمتلفة منها القبول االجتماعي
فالتنمر اجلسدي أعلى بني  ؛وأنواع أخرى تنتشر بني الذءور ،هناك أمناط من التنمر تنتشر بني اإلانث بينما جند أن  

 .بني اإلانثأعلى  الذءور بينما التنمر اللفني
: انتشار التنمر حس  نوع التنمر      اثلثا   

مثـل  ؛تنمـر املـادي، وأخـريا  الالتنمر ممارسة هو التنمر اللفني، يليه التنمر االجتماعي،   اجلسدي أءثر أنواع ن  إ      
ولة عنـدما ميارسـه الطالـ  هوال يالحـي بسـ ،التنمـر اللفنـي يسـتهان بـه ويرجـع تفسـري ذلـك إىل أن   ؛ختري  املمتلكـات

 .ىل قوة ذهنية وجسدية، خبالف التنمر اجلسدي الذي حيتاج إيوميا  
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 (1/2/2) رقم النشاط

 .لفويس() أ )ءيفا( و بني الطلبة من التنمر ية يف احلد   أبرز الربامج العامل العنوان

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

 د 30 الزمن

 ( قراءة موجهة ) مجعي -فردي   األسلوب التدرييب

 

 
 :  إجراءات تنفيذ النشاط

 .من التنمر بني الطلبة ءيفا, الفويس( للحد   لمية اخلاصة رلربامج العاملية )قراءة النشرة الع -1
زا , ونقــاط ضــعف الــربانمج, ومق حــات لــز دة النمــوذج املرفــق مــن حيــ  املــ تقــوم ءــل جمموعــة بتعب ــة -2

 . فعاليته
 .  العمل ومناقشة إجارت اجملموعات عرض أوراق -3
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 1/2/2 نشرة علمية لنشاط
 الفويس()ءيفا( و)بني الطلبة من التنمر  ية يف احلد   أبرز الربامج العامل موضوع النشرة العلمية

 

 : برانمج ألفويسأوال  
؛ م يف املدرسـةعرضهم للتنمر من قبـل أقـراهنتنتيجة  ؛مراهقني يف مشال النرويجم، وبعد انتحار ثالثة 1983م يف عا    
 ؛ويف هـذا السـياق مت تطـوير النسـخة األوىل ؛محلة وطنية ضد التنمر يف املدارس بدأت وزارة التعليم رلنرويج بشن    فقد

 رسم برانمج الفويس ملنع التنمر، الذي أجرى أول دراسة حبثية منهجية يف العامل عن التنمر.مما أصبح يعرف الحقا   
مــن  واحلــد   ،ويس ملنــع التنمــر، ءجــزء مــن خطــط احلكومــة النروجييــة للوقايــةفــلأبــرانمج م تطبيــق 2001ومنــذ عــام     

اجلنـو  و العنـف بــني األطفـال والشــباب، علـى نطــاق واسـع يف املـدارس االبتدائيــة واإلعداديـة يف مجيــع أحنـاء النــرويج. 
وعلـى مسـتوى الفـرد  ،والفصـول الدراسـية لفويس ملنع التنمر يف املدرسـةأالوال ت املتحدة تنفيذ برانمج  وحاليا  يتم يف

 ويعترب أولياء األمور جزءا  مهما  من ءل مستوى من مستو ت تطبيق الربانمج. ،واجملتمع
 :أهداف الربانمج

  الطلبةاحلد من مشاءل التنمر بني. 
 منع تطور مشاءل التنمر اجلديدة. 
 حتقيق أفضل العالقات املمكنة بني األقران يف املدرسة. 
 ة مدرسية آمنة لتحقيق تنمية صحية للشبابخلق بي . 

 املبادئ األساسية لربانمج ألفويس ملنع التنمر:
  : يقوم العمل على املبادئ اآلتيةو ، وشاملة للشباب ،على خلق بي ة اجتماعية مواتية ألفويس ملنع التنمر برانمج يرءز

ويشــارءون بنشــاط يف  ،االهتمــام اإلجيــايب هبــموالتعبــري عــن  ،يقــوم الكبار/القــادة يف املؤسســة رل حيــ  رلصــغار .1
 والقدوة اإلجيابية للشباب. ،حياهتم ءوهنم أصحاب القرار

 يتم وضع حدود واضحة وقاطعة للسلوك بري املقبول. .2
وبـري معاديـة وسـلبية مـع االسـتمرار  ،تكون العواق  املناسبة خلرق أحدهم لقواعد السلوك املقبول بـري جسـدية .3

 .وك اإلجيايب ومكافأتهبراز السلإيف مد  و 
 
 

 ألفويس ملنع التنمر: برانمج مكوانت
 : برانمج ألفويس ملنع التنمر هو إطار لتغيري ننم املدرسة هءملها من خالل العناصر التالية
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 على مستوى املدرسة: .1
 إنشاء جلنة تنسيق لوقف التنمر. 
  يس حول التنمر على مستوى املدرسةإجراء استبيان ألو. 
   مبا يف ذلك  ؛ومجيع املوظفني ،جلنة التنسيق لوقف التنمر وإخضاع املسؤولني واملعلمنيإجراء تدري

وبريهم من الكبار  ،واحلراس وموظفي برفة الغداء ،وسائقي احلافالت ،املشرفني على املالع 
 . ذا التدري الطلبة الذين يعملون مع 

 توضيح سياسات املدرسة وقواعدها اخلاصة مبنع التنمر. 
 ة وتنقيح ننام اإلشراف اخلاص رملدرسةمراجع. 
 عقد اجتماعات مناقشة منتنمة مع املوظفني.  
 البدء إبطالق الربانمج يف إطار حدث مدرسي. 
 تهم شرءاء يف ءل مكوانت الربانمجمن خالل التدري  بصف ؛تثقيف وإشراك اآلرء واألمهات. 

 على مستوى الصف: .2
 ضد التنمرالقواعد املتفق عليها  نشر وشر  و تطبيق. 
  يف شكل دائرة ملناقشة األمر( الطلبةعقد اجتماعات صفية منتنمة يف الفصول )جيلس. 
  الطلبةعقد اجتماعات مع أولياء أمور. 

 على مستوى الفرد: .3
  الطلبةاإلشراف على أنشطة.  
  للتنمر ةأحد الطلباملوظفني على الفور عند تعرض التأءد من تدخل مجيع. 
  املعنيني ةالطلبعقد اجتماعات مع. 
  املعنيني للطلبةعقد اجتماعات مع أولياء أمور. 
  املعنيني للطلبةوضع خطط تدخل فردية. 

 على مستوى اجلماعة: .4
 يف جلنة التنسيق ملنع التنمراملدين  إشراك أفراد اجملتمع. 
 فراد اجملتمع لدعم برانمج مدرستكإقامة شراءات مع أ. 
 أفضل املمارسات يف ءامل اجملتمع بادئاملساعدة يف نشر رسائل مكافحة التنمر وم. 
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  ملناهضة التنمربرانمج ءيفا : اثنيا  
منـذ التسـعينات  ؛لتنمر وآلياتهر املهتمنيجمموعة الباحثني  م2006عام يف فوض ت وزارة ال بية والتعليم الفنلندية      

رس الــيت تــوفر التعلــيم الشــامل )وهــو التعلــيم يف جامعــة تريءــو، مبســؤولية تطــوير وتقيــيم بــرانمج منــاهض للتنمــر يف املــدا
ولقــد أطلــق اســم ءيفــا علــى هــذا الــربانمج وهــو  ،للســنوات التســع األساســية، مــن الصــف األول وحــىت الصــف التاســع(

ومنـذ البدايـة  ؛ "لطيـف"تعـين "مجيـل" و -ءيفـا–الكلمة الفنلندية ءما أن   ،)مناهضة التنمر(اختصار للتعبري الفنلندي 
وقـد مت إطـالق بـرانمج ءيفـا للتطبيـق  ،ئـم للتنفيـذ علـى املسـتوى الـوطينرؤيـة هـو أن يـتم تطـوير بـرانمج مالفقد ءانت ال

 م.2009على املستوى الوطين يف عام 
 البنية االجتماعية للتنمر: خلفية حول برانمج ءيفا

ــــهمــــن      ــــة من ــــ  فهــــم مــــا ميكــــن للطفــــل  أجــــل معاجلــــة التنمــــر والوقاي تســــبه، أو أن حيــــاول أو املراهــــق أن يك،يتوج 
ومبــــــا أن بــــــرانمج ءيفــــــا يــــــؤمن هن املتنمــــــر يقــــــوم هبــــــذه التصــــــرفات  ؛اءتســــــابه مــــــن خــــــالل التنمــــــر علــــــى اآلخــــــرين

 .إلثبات الوجود، لذلك فإنه حيتاج إىل متفرجني أو مشاهدين
يل فمـــــن التـــــأثري علـــــى ســـــلوءيات املتفـــــرجني ميكـــــن أن يقل ـــــص مـــــن املكاســـــ  الـــــيت حينـــــى هبـــــا املتنمـــــرون، ورلتـــــا إن  

ــــى املتفــــرجني احملتملــــني مــــن  املمكــــن أن حيــــد   ــــأثري عل ــــك فــــإن الت ــــدافع للتنمــــر رلدرجــــة األوىل. ومــــع ذل هــــذا مــــن ال
ووقائيــــة لــــيس رألمــــر الكــــايف، فمـــــن بــــري املــــرج ح أليــــة جهــــود وقائيــــة أن توقــــف التنمـــــر  ،خــــالل إجــــراءات عامــــة

ـــــا،  ـــــد مـــــن هنائي ـــــاج للمعاجلـــــة وجـــــود والب ـــــل األمـــــد. لضـــــم ؛املبكـــــرةحـــــاالت حتت ـــــة األطفـــــال مـــــن تنمـــــر طوي ان محاي
وجـــــود أيـــــة حالـــــة مـــــن  ،ولـــــذلك ينبغـــــي اختـــــاذ "اإلجـــــراءات اخلاصـــــة" عنـــــدما يتنـــــاهى إىل مســـــامع اإلدارة املدرســـــية

 .حاالت التنمر
 مكوانت الربانمج:

 يتكون الربانمج من اإلجراءات العامة واإلجراءات اخلاصة وهي على النحو التايل:
 اإلجراءات العامة: .أ

 :الطلبة دروس  .1
سلوءهم عندما  واليافعني يف أتم ل ،يتم تشجيع ءافة األطفاللربانجمااملتضمنة يف  الطلبة  دروسفمن خالل 
 .يفكروا ءيف أن ردود فعلهم تسهم يف مفاقمة املشكلة أو يف حلهايشهدون التنمر، و 

 لعبة على شبكة اإلن نت: .2
أن  الطلبـة ويسـتطيع ؛ مليزات الفريـدة الـيت يتمتـع هبـا بـرانمج ءيفـاتعترب لعبة احلاسوب املناهضة للتنمر ميزة من ا

 ،وتتضـمن اللعبـة ةسـة مسـتو ت ،أو يف منـاز م مـن خـالل االن نـت وبـني دروس الـربانمج ،يلعبوا اللعبة أثنـاء الـدرس
 ويقوم املعلم بتفعيل ءل مستوى مبجرد أن يتم تغطية دروس معينة يف الفصل الدراسي.
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 مور:أولياء األ .3
فيما خيص  ؛إلرشادالذي يشتمل على معلومات تتعلق رلتنمر والنصح وا؛ يتوفر ءتاب دليل أولياء األمور

طة هولياء األمور ملنع املشكلة والتخفيف منها، ءما تشتمل مواد برانمج ءيفا على صحيفة ااملسؤوليات املن
ى رسومات بيانية الستخدامها يف االجتماع األمور(، وعروض تقدميية حتتوي عل أولياءإخبارية )ترسل جلميع 
 .املدرسي ألولياء األمور

 فرض الوجود: .4
رستمرار بسياسة مناهضة الطلبة ولتذءري  ؛على أرض الواقع يف املدرسة خالل العام يفرض برانمج ءيفا وجودا   

ني أثناء ف ات ستكرات عالية الوضو  اليت تعطى للمشرفالتنمر، فقد اشتمل الربانمج على امللصقات واال
 االس احة.

 :  اإلجراءات اخلاصة .ب
 :فريق ملعاجلة حاالت التنمر .1

هم ذوي السلوك ئعدد من زمالو تشتمل على احلوار مع الضحا  واملتنمرين  ويف حال حدوث تنمر، املعاجلة حتدث 
النقاش مع املتنمرين ويتم تفعيل  ،حقيقيا   واليت تشك ل  م مسألة دعم الزميل الضحية حتد    ،املؤيد للمجتمع

والضحا  من خالل ما يسمى بـ "فرق ءيفا" داخل املدارس، بينما يقوم معلم الصف بتننيم لقاءات مستقلة مع 
 الداعمني احملتملني للضحية.

 املراقبة املستمرة:  .2
حول مدى  تتم عن طريق الدراسات املسحية السنوية فتحصل ءل مدرسة تطب ق برانمج ءيفا على تغذية راجعة سنو   و 

تستطيع  ولذلك ؛إىل املناخ املدرسيالطلبة سيطرة مرتكيب التنمر على الضحا ، وحول املعلومات اليت تتعلق بننرة 
 املدارس مراقبة أوضاعها اخلاصة هبا والتغريات اليت حتدث من سنة ألخرى مبجرد تطبيق الربانمج.
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 (1/2/3) رقم النشاط

 من التنمر آمنةمدرسية ة حنو بي  العنوان

 .واألسرية اليت ترسخ التنمر ،ألسالي  اجملتمعية واملدرسيةا املتدرب يصنفأن  - ا دف

 . وقائية اإلجرائية للحد   من التنمرأن يناقش املتدرب األسالي  ال -

 دقيقة 45 الزمن

    مجاعي )عصف ذهين(        األسلوب التدرييب

 

 
 :طإجراءات تنفيذ النشا

  وترسيخها.بني الطلبة مشكلة التنمر  يف نشوء أهم األسالي ارصد مع أفراد جمموعتك  -1
  .اليت ترسخ التنمر األسالي قم بتعب ة اجلدول املرفق ودون  -2
التعامل املدرسي، التعامل ، التعامل اجملتمعي : )يف أحد اجلوان  الثالثة احلد منهأسالي  انقش  -3

 .(األسري

 منوذج التايل :فادة من األميكن االست 

 من التنمر للحد    اتالعبار األسلوب أو      ةاخلاط  األمثالأو  ،العباراتاألسلوب أو  املنتشرة أو األمثال  ،أو العبارات ،األسلوب

   .(األمثال الشعبية  ،التعامل اجملتمعي )الثقافة

   ....(طلبة، التعامل املدرسي ) معلمني

   .سريالتعامل األ
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 1/2/3 لنشاطلنشرة علمية 
  من التنمر آمنةمدرسية حنو بي ة  موضوع النشرة العلمية

 

ــة الناجحــة يف العلميــة و تؤءــد األحبــاث     ــة التنمــر  مــن احلــد   التجــارب الدولي التكامــل بــني  علــىيف املــدارس بــني الطلب
يف تطـوير  الطلبـةو  ،يب املدرسـة وأوليـاء األمـوروإشراك مجيـع منسـو  ،احلد منه، واالنسجام التام يف اجلهات ذات العالقة

 .بني الطلبة لتنمرملشكلة اللتصدي  -مستمر بشكل   -ومراجعتها ،إجراءات متناسقة

 

 

   :وليات األسرية الوقائيةؤ :  املهام واملسأوال  
 :ال بية املبنية على احل  -1

أو النفسـي،  ،ن  استخدام مجيع أنواع العنف اجلسديوجتى احل  واحلوار والتفاهم والدفء من املهم تربية األبناء عل
مــن املهــم أن تكــون العالقــة يف و ، ســيلة مشــروعة للتعامــل مــع املشــكالتعلــم األبنــاء أن هــذا األســلوب و ا تحيــ  أهنــ

 .ضحية والتجاهل للسلوءيات البسيطةوالت، زل قائمة على التسامحاملن
 :حنر العنف يف املنزل -2

ي سلوك عنيف يف املنزل ومنعه ءممارسـات العنـف بـني أفـراد العائلـة حيـ  أن رؤيـة السـلوك ألأولياء األمور  استشعار
بشـكل بـري   -اهده األبنـاءمـن األمهيـة مراقبـة مـا يشـ، و اآلخـرين ف علـىالقيـام رلعنـ يؤدي رلطفـل إىل رملنزل العدائي
 .نرا  لشغف األبناء هبانأتثريها رل  ن إحي  ، األجهزة الذءيةو مية يف القنوات اإلعال -مباشر  
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 :للحد من التنمرتعزيز السلوءيات  -3
 .وتقدمي املكافأة  م ،ملضاد للعنفتشجيع األبناء على السلوك ا -
 .لثناء جتاه التصرفات بري العنيفةا -
 . املميزة وجهوده رسة وعلى أعمالهتعزيزه إلتباعه أننمة املد -
 : نشر قيم مناهضة التنمر -4
، ومناقشتهم يف املدرسة عليهم أو على اآلخرينبناء على اإلبالغ عن حاالت التنمر اليت حتدث تشجيع األ -

 ويعد نوعا  من املساعدة اليت يؤجر عليها.؛ وحوارهم يف أن اإلبالغ مقبول اجتماعيا  
على ، عليهبن املتنمر يف حال االو  -لى الوالدين إبالغ املدرسة فورا  فع ؛يف حال حدوث التنمر على الطال   -
 : ايلسرة إتباع اإلرشادات التاأل

  .التعبري وتشجيعه على إبداء رأيه تدري  االبن  املتنمر عليه على  حريةـ 
 يف الرفع من تقدير الذات مما يسهموإسهاماته  جيابياتهاـ تشجيع االبن وال ءيز على 

الوالدين قد حيد االبن من اإلبالغ مستقبال  عن ) انفعال عند اءتشاف االعتداء على االبن ـ ا دوء وعدم االنفعال  
 .أي حالة مشاهبه(

 :ـ شغل أوقات الفراغ5
                                                                                                       مفيدة وإحلاقهم بدورات تدريبية  ،وال فيهية النافعة، الربامج العلميةءاألبناء لشغل أوقاهتم مبا يفيد   توجيه طاقة  
ن مثل هذا إحي   ؛بغض الننر عن سلوءياهتم السلبية ؛ءما هم بدون شروط  األبناء قبولويقصد به  التقبل :.6

 .يف املزيد من السلوءيات السلبيةالتقبل حيد من انزالقهم 

 :ـ احلوار األسري ا ادف 7

والتعرف على ما يعانون أو خيافون  ،وطر  مشكالهتم ،رلتعبري عن أنفسهم فتح اجملال جلميع األبناءويهدف إىل   
 .مر قسريةوبدون تشنج أو تسلط أو أوا ،ومناقشة ذلك معهم بتلقائية ؛منه
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  :وليات املدرسية الوقائيةؤ : املهام واملساثنيا  
 :اآلتيةواألوقات واألماءن  ،روفطوال اليوم الدراسي السيما يف الناليومي املدرسي ـ تفعيل دور اإلشراف  1 

 
 :يتـ القدوة احلسنة وتتمثل يف اآل 2
املدرسـة يف التعامـل  منسـويبمـن قبـل مجيـع بدين والنفسي ومجيع أنـواع العنـف التأءيد على حنر استخدام العقاب ال .

 .بةالطلمع سلوك  
 ا بينهم أو املقارنة بينهم.وعدم التمييز فيم، بةالطلاملدرسة على العدل مع يف ح  مجيع العاملني  .
 .مهما ءان سلوءهم سلبيا  ورعايتهم بةالطلتقبل  .
 .(ة أو التوجيه )مقابلة سلوك العنف ر دوءبالعقو  حتسني نربة الصوت وعدم االنفعال عند تنفيذ .
 .والتذءري رألخطاء املاضية ،اللومجتُن  استخدام  .
  ؛ألن ال ءيز عليها قد يعززها ؛يت تصدر بشكل بري مقصودوال بةالطل جتاهل التصرفات الربي ة من بعض.
 .ورلتايل يؤدي إىل ازد دها 
 : واملواظبةتفعيل قواعد السلوك  .3
   ضرورة احلزم يف تطبيق األننمة على املتنمرين ءما هو مدون يف قواعد السلوك واملواظبة ) للمتوسط  . 

 .(الفات الدرجة الرابعة، خمانويوالث   
 .م التسامح يف السلوك التنمريعد -
أو إخراجه من الفصل  ،ءالتلفي مبا قد جير  مشاعره  ؛حتديه جتن  استخدام  أسالي  تثري مقاومة املتنمر أو -

 فنة.  ةقبطري

 .من املدرسة بةبعد انصراف الطل -

 .أثناء  الفســح -

 الف ات االنتقالية بني احلصص.  -

 .ءن املنزوية والبعيدة عن األنناراألما  -

 نشطة معينة.  الغرف املستقلة ه -

 حصص االنتنار. -
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 :ج الدراسية واألنشطة ذات العالقةاستثمار املناه  -4
وبــــرامج  ،ذات العالقـــة واإلذاعـــة املدرســـية ،مـــن املهـــم اســـتثمار مفـــردات املقـــررات الدراســـية وتطبيقاهتـــا وأنشـــطتهاف

واملطـــو ت  ،والنـــدوات والنشـــرات ،والتوعيـــة اإلســـالمية واحملاضـــرات ،وفعاليـــات النشـــاط الطـــاليب واملســـر  املدرســـي
وبريهــا مــن خــالل بــ  قـــيم  ؛واملعـــارض واملهرجــاانت ،والرســائل النصــية واإللك ونيــة ،واللقــاءات الفرديــة واجلماعيــة

 .امل رحلسىن والتعاونتسامح والتعال
 :على النحو التايلبني الطلبة زمة حنو التنمر انتهاج سياسة واضحة وحا -5
 وأنه سلوك بري مقبول. ،إشاعة ثقافة داخل املدرسة تستنكر السلوك التنمري - 
لتنمــر ا ســلوك أثنــاء مشــاهدة  ا ــادئ( علــى التــدخل االجيــايب ي) الــذين يشــاهدون الســلوك التنمــر  بــةالطل تشــجيع  -

 .)مثال  إبعاد املتنمر، إبعاد الضحية(
 تعزيزا  لسلوك التنمر وتشجيعا  بري مباشرا  له. املشاهدة السلبية تعد   ن  إعدم الوقوف موقف املتفرج حي   -
 ويؤجر  ،مقبول   سلوك   ، حي  أن هذا اإلبالغ يعد  ملدرسة فورا  عند رؤية موقف تنمرعلى إبالغ ا بةالطلح   -

 إلبالغ خشية اهتامه بصفات هم لحول جتنب بةالطلتعديل فكرة  ) وال يعد عيبا  أو منيمة -تعاىل -من هللاعليه 
 (.يمة، أو أهنا سلوك منئهسلبية من زمال

  .التشجيع على طل  املساعدة عند التعرض للتنمر وعدم ءبت ذلك -
هم ؤ أبنـا ءـان   أو التـدخالت السـليمة سـواء   ،الغح  أولياء األمور على التعاون الكامـل مـع املدرسـة سـواء يف اإلبـ -

 .أو متنمر عليهم ،متنمرين
ــــل املدرســــة لبالبــــات االســــتجابة - ــــة مــــن قب ــــدخ ،التنمــــر العاجل ــــقوالت ــــل املعلمــــني وتطبي قواعــــد  ل مباشــــرة مــــن قب

 .يف املدارس السلوك على املتنمرين
 .شد الطاليبأو املر  ،قبل املعلمني الفوري للمتنمر عليهم من توفري الدعم -
ية وما خيتلج يف مشاعرهم  من انفعاالت سلب ،على البو  مبا يدور يف أذهاهنم من أفكار بةالطلتشجيع   -6

 :واالستماع  م من خالل ما يلي

 استثمار حصص االنتنار. 
  أن جتمع دور   وبشكل مننمأماءن متفرقة على  ووضعها يفتفعيل صناديق االق احات يف املدارس.  
 احلوارات الطالبية إس اتيجية تفعيل. 

 الوقوف على أهم ما يطرحه لل من اللجوء إىل العنف مع ضرورةمن التنفيس الذي يق هذه األسالي  نوع وتعد    
 وإجياد احللول  ا وعدم جتاهلها. بةالطل

 :يلي من خالل ما بةلطلـ االحتواء العاطفي واالجتماعي ل 7
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 .شجيع االجتماعي والكلمات احملفزةنمر رلتلتمن ا للحد   ـ تعزيز السلوءيات 
 .من امللل واإلحباط وطرق التدريس للحد    ،ـ تنويع األنشطة املدرسية

 .دعم سلوءياهتم اإلجيابية األخرى ـ
 

  :وليات الطالبية الوقائيةؤ : املهام واملساثلثا  
 : وحثهم على ذلك على النحو التايل ،نمرالتاحلد من يتبنوا سياسة  املدرسة أن   بةطل مهية التأءيد علىمن األ    

 .لتورط فيه رلدعم أو املساندةأو اأ . االلتزام بعدم ممارسة التنمر 
فإن االءتفاء رملراقبة  وفك النزاع ) ،جيايبلتدخل اإلاوذلك من خالل  ؛املتنمر عليهم ودعمهم بةالطلمساعدة  .ب 

 .(من سلوءيات التنمر ذا يسب  مزيدا  ميارس التنمر، وه وءأنك تقف يف صف من ،والوقوف مكتوف اليدين ينهرك
 .همئاملعزولني من زمالئهم واحتوا بةالطللتقبل أن يكونوا على استعداد  -ج
، وعدم االءتفاء رملشاهدة حىت لو مت مبا يف ذلك احلاالت املشكوك فيها ؛اإلبالغ الفوري عن حاالت التنمر. د

 .أو أولياء األمور أو من تثق هبم ،منسويب املدرسةهتديدك ويتم اإلبالغ إما إىل أحد 
 .مصاحبة ممارس التنمر أو مصادقته عدم -ـه
تقل عندما ال  ) مواقف التنمر وترك املكان هقصى سرعة، املتفرج، فعليه عدم الوقوف موقف إن مل يتدخل إجيابيا   .و

 .(يكون هناك متفرجني
 

 

 1/2/4 رقم النشاط

 من التنمر بني الطلبة يف املدارس  ة اإلبداعية للحد   اخلطة الوقائي العنوان

 بني الطلبةمن التنمر  إبداعية للحد   وقائية املتدرب خطة  أن يصمم ا دف

 دقائق 5 الزمن

  عرض األسلوب التدرييب
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 :إجراءات تنفيذ النشاط
علـى  وتكـون عرضـها يف آخـر يـوم تـدرييب،  ت ؛بـني الطلبـةالتنمر  من وقائية للحد    خطة إعداديتطل  إجناز الربانمج    

 :النحو التايل
  بني الطلبةتوفري بي ة مدرسية آمنة من التنمر : املهمة العامة. 
 تفصيليةاملهام  ال: 
 .يف التعامل مع اآلخريناإلسالمية جيابية درسة همهية االلتزام رلقيم اإلتوعية الطلبة ومنسويب امل .أ

 وأسبابه وأشكاله املختلفة. ،ة وأولياء األمور مبفهوم التنمرتبصري الطلبة ومنسويب املدرس .ب
 م  حياة آمنةمبا حيقق  ؛لبةواألسرية املناسبة للطاملدرسية توعية منسويب املدرسة وأولياء األمور بتهي ة البي ة  .ج

 .من التنمر
 يكفل تعديل سلوك الطلبة )الوقائية ( املالئمة مبا املدرسة وأولياء األمور رألسالي  ال بوية إءساب منسويب .د

 وتقوميه.
 .همن مجيع أشكال حلد   واجهة التنمر بني الطلبة واتزويد الطلبة رملهارات الشخصية واالجتماعية مل -هـ
 الستفادة من هيكل النموذج املرفقا . 

 
 
 
 :الوقائية حمتو ت اخلطة

 وعناوينها.ولياء األمور / للطالب / ألللمعلمني اليت سيقدمها املرشد الطاليبأهم اإلرشادات   -
 قابلة للقياس.أي بطريقة سلوءية حمددة ) وليست وصفية ( تصاغ الوقائية لخطة حمددة لإجراءات  -

  .املدرسة األماءنأن تتابع : أن تشجع األسرة ابنها على اإلبالغ الفوري، جراءات سلوءية) أمثلة إل
 .جيايب ...(على التدخل اإل بةتشجيع الطلأن ، املنزوية

 .ءلمتني (ءلمة أو  من   يتكونشعار للربانمج )  -
 مثال: 

 .املتنمر عليهم لبةيقيم برانمج تدرييب للط :ا دف اإلجرائي
 .، املقاومةاإلبالغ الفوري، التدري  على التجاهل :تاحملتو 

 .، عرض فيلمدورة تدريبية، نشرة إرشادية وسيلة التنفيذ:

 بني الطلبة للحد من التنمروقائية تعليمات إلعداد خطة 
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التجـــارب و  ،التنمـــر مـــن اإلطـــار الننـــري املصـــاح  للحـــد مـــنالوقائيـــة طـــة اخلبنـــاء  املتـــدرب عنـــداســـتفادة إمكانيـــة  -
 خلربات اإلرشادية الناجحة.وا ,العاملية

 :املرفقمنوذج ميكن االستفادة من األمالحنة: 
 

 
 

 

 وسيلة التنفيذ الرئيسةاملوضوعات  األهداف اإلجرائية اجملال
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 الثاين اليوم
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 دقيقة240الزمن  مهارات الكشف والتدخل الثانيةالوحدة 

 جدول جلسيت الوحدة التدريبية الثانية  :

 الزمن ا دف السلوءي موضوع اجللسة اجللسة

وىل
األ

 

 

  .الطلبة األوىل رلرعاية -1

تبادل اخلـربات يف جمـال  -2
 .الكشف

 .قصودةاملاملشاهدة  -3

 .املالحنة العلميةـ  4

 يتوقع من املتدرب يف هناية اجللسة التدريبية أن:
 املتنمرين للتنمر والطلبة مييز بني مسات الطلبة املعرضني. 

  احتمالية تعرض طال  حلالة تنمر( الدالة على املؤشرات )األعراضحيدد.   

  يف اءتشاف التنمر العابرة واملشاهدة قصودةاملاملشاهدة مييز بني.  
  إمكانية والزمانية األءثر  ،النروف املكانيةلدراسة  العلمية  املالحنة يطبق

 .حلدوث التنمر فيها

 
 
 
 
 
 د120

 د 20 ـــةجلســة اس احـــــــ

انية
الث

 

 

 .سيناريو حل الصراع -1

 .التنفيس االنفعايل -2

 يتوقع من املتدرب يف هناية اجللسة التدريبية أن:
  ــــات ــــني طــــالب وطالب يشــــر  مهــــارات حــــل لصــــراع لســــلوك التنمــــر ب

  .املدارس
  طلبة املتنمر عليهممع المهارات التنفيس االنفعايل  يناقش. 
 

 د 100

 د240 اجملموع
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 الزمن أسلوب التنفيذ اإلجراء اجللسة 

وىل
األ

 

 د30 (عرض ومناقشة)مجعي  2/1/1النشاط
 د 30 مجعي - فردي 2/1/2النشاط
 د 10 لعبة 2/1/3النشاط
 د 50 دراسة حالة 2/1/4النشاط

 د 20                             ـةاحــــاس  ة جـلس                                          

انية
الث

 

 د30        متثيل الدور 2/2/1النشاط
 د 70        متثيل الدور -دراسة حالة 2/2/2النشاط

 دقيقة240 اجملموع                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 خطة الوحدة التدريبية الثانية
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 (2/1/1) رقم النشاط

 الطلبة األوىل رلرعاية العنوان

 .املتنمرينالطلبة مر و لبة املعرضني للتنبني مسات الطاملتدرب أن مييز   ا دف

 دقيقة 30 الزمن

 ( عرض ومناقشة ) مجعي األسلوب التدرييب

 

 : إجراءات تنفيذ النشاط
  : اآليت انقش مع أفراد جمموعتك( دقيقة  15)  خالل

  .منهم التنمر توقعيُ  الطلبة الذينمسات  -
 عليهم توقع وقوع التنمرالذين ي الطلبة مسات -

 يقة: ( دق 15)  خالل       
 جمموعتك ما توصلت له مع عرض أ  -

 :يلمنوذج التاستفادة من األاال كميكن -

 
 وقوع التنمر عليهميتوقع  الطلبة الذينمسات     يتوقع منهم التنمر الطلبة الذينمسات 
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 2/1/1 نشرة علمية لنشاط
 الطلبة األوىل رلرعاية موضوع النشرة العلمية

يكونـون أءثـر عرضـة مـن بـريهم يف ممارسـة  الطلبـةبعـض اليت اهتمت رلتنمر على أن تائج الدراسات العلمية ن تشري   
 :تقسيمهم لف تني على النحو التايلوميكن  ؛أءثرأو الوقوع ضحية له، فهؤالء ينبغي استهدافهم  ،التنمر

 :هم التنمر، وهم على النحو التايليتوقع من طلبةـ   1

 م ممارسات عنيفة داخل املدرسة.سبق وأن صدر منه 
 )من أسر تتسم رلعنف ) أو لديها اجتاه إجيايب حنو العنف. 
 (االستقرار، عدم من أسر مفككة ) حاالت االنفصال. 
ممارسة ن إحي  ؛ همهتمامال ا  بعض برامج النشاط الطاليب وفقاملشارءة يف  إىل الطلبةتوجيه هؤالء  األمهية مبكان ومن

  .وسيقلل من نزعتهم للعنف ،جيابيا  إاقتهم سيوجه طاألنشطة 
 متوقع التنمر عليهم، وقد يكونوا من الف ات التالية: طلبة -2

 لديهم قصور عقلي أو إعاقة جسمية. 
 من أقليات معينة. 
 (اجتماعيالتعبري)خوف  ضعف يف مهارات الرفض أو لديهم.  
 بعض أجزاء اجلسم( مسة صوتية خمتلفة،  ءرب أو صغر حجم،  لديهم مسات جسمية معينة ) مسة جسمية ررزة

 عالمة معينة يف الوجه.
 )لديهم حساسية عالية للتعليقات ) القابلية لالستثارة االنفعالية. 
 يلبسون أو يتكلمون بطريقة خمتلفة 
 إىل ما يلي: االنتباهإىل  الطلبةهؤالء  لذا من املهم ح        

يار صديق أو جمموعة أصدقاء يساندونك ملواجهة أي تنمـر توسيع دائرة األصدقاء والنشاطات )حاول اخت -
 .حمتمل(

 رلدعابـة قـد تنتهـي بسـرعة ية الزائدة جتـاه تعليقـات اآلخـرين، فـبعض التعليقـات عنـدما تقابـلجتن  احلساس -
س التنمـر جيـد بايتـه عنـدما ولكـن تـذءر أن ممـار   ،ربـم أن هـذا يعتـرب أمـرا  صـعبا   ؛ال تنهر أنـك منـزعج)حاول أ

 .سب  اخلوف لآلخرين(ي
 حىت لو ءانت على سبيل الدعابة. قات بري حممودةعدم التفوه على األشخاص العدوانيني  بتعلي.         
 تدريبهم على الثقة رلنفس وتوءيد الذات..         
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 (2/1/2) رقم النشاط

  عن حاالت التنمر. تبادل اخلربات يف جمال الكشف العنوان

 الة على احتمالية تعرض طال  املتدرب املؤشرات ) األعراض ( الد حيددأن  ا دف
  .تنمرلل

 دقيقة 30 الزمن

 + عصف ذهين عي فردي ـ مج األسلوب التدرييب    
 

 
 :إجراءات تنفيذ النشاط

  ؟بني الطلبة  هل تتذءر قصة من خالل ممارساتك اإلرشادية اليومية الءتشاف حالة تنمرس. 
    ؟  تهاءيف اءتشفس.  
 ؟ عليها تملؤشرات اليت اعتمدا امس. 
 :مع أفراد جمموعتك خلص* 
  .على الطال تنمر  وقوعالدالة على ) العالمات ( أهم املؤشرات  



 
 

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

 

 2/1/2 نشرة علمية لنشاط
 على طال  على حدوث تنمر ( الدالةالعالمات املؤشرات )  موضوع النشرة العلمية

الدقـة يف  حتـريعلى التأءيد مع  ؛على طال على حدوث تنمر  الدالةلعالمات ( املؤشرات ) اميكن حتديد بعض   
 .للتنمرالطال   تعرضللحكم على  ( عالمةمؤشر )توفر أءثر من  وأمهية املؤشرات حتديد 

يف هذه والربامج املختصة  ،نتائج الدراسات العلمية املستخلصة من( العالماتاملؤشرات )وميكن حتديد    
 :ى النحو التايلاملشكلة عل

 آاثر ضرب. 
 اخلوف  من بعض األماءن اليت ءان يراتدها من قبل.  
 نشاطات اليت اعتاد عليها رلسابقفقدان االهتمام رل. 
 ( قطع العالقات مع اآلخرين ) تغيري جمموعات األصدقاء اليت ءان ينتمي إليها. 
 إىل املدرسةتوصيله من و  يطل  من الكبار. 
  ستوى التحصيلييف امل مفاجئاخنفاض. 
 ة.البقاء يف الفصل أوقات الفسح 
 البقاء يف املدرسة وقت االنصراف.  
 متكررة بفقدان املصروف ادعاءات 
 يسلك طرقا  خمتلفة عند الذهاب للمدرسة.  
 فقدان الشهية. 
   ويعود مبكرا   خيرج للفسحة متأخرا.  
  املياهال يذه  لدورات. 
 ( تقبل يف املزاج ) مشاعر حزن. 
  البيت جائعا   إىلحيضر. 
 يبدو سعيدا  أ م العطل خبالف أ م الدراسة.  
 املنهر...(تفكريه ) الطولءبريا  من   اوأتخذ جزء   ،منشغل بسماته اجلسمية ،. 
 تراوده أفكار انتحارية. 
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 (2/1/3) رقم النشاط

 املقصودةاملشاهدة  العنوان

 يف اءتشاف التنمر العابرة هدةواملشا ،املقصودةاملشاهدة بني  املتدرب مييزأن  ا دف
 على طال 

 دقيقة 10 الزمن

  ةاملقصود شاهدةامل لعبة األسلوب التدرييب

 

 :تنفيذ النشاط جراءاتإ
  وضع عالمة على الصورة املختلفة ،اثنية فقط 15ملدة  شكل من األشكال أدانه ءل   إىلننر ا

 .آلخرا للشكل  انتقل  
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 (1) شكل                                          

 

 
  

 (2)شكل                                           
 
 
 
 
 
 

 (3)شكل                                           
 
 

 
 
 

 (4)شكل                                           
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 2/1/3 نشرة علمية لنشاط
 صودةملقااملشاهدة  موضوع النشرة العلمية

 
 

 املقصودةاملشاهدة   أسلوب /

 التعريف
 (عالمـةمؤشر )الءتشاف  ؛بةننرة واعية متفحصة للمنهر اخلارجي للطل

 .ى طال دل على حدوث تنمر عليطبيعي قد بري 

 ./ احلراس/ املراقبني/ املرشد الطاليباملعلم/ وءيل املدرسة القائم هبا

 املتبعة اإلجراءات 

 يقوم رملشاهدة( نمل)

 على طال  الدالة على وجود تنمر () العالمات االنتباه للمؤشرات -

أو االجتمــاعي  ،أو مســتواه الدراســي ،عــدم جتاهــل أي تغــري يف منهــره -
 .حىت لو ءان بسيطا  

 فيها لتنمرحدوث ا أماءن متوقع
، حافلــــة النقــــل ، دورات امليــــاهوالبعيــــدة عــــن األننــــاراألمــــاءن املنزويــــة  

 .قصف املدرسياملدرسي، طابور امل

 ./ حصص االنتنارأوقات الفسح/ وقت االنصراف لتنمردوث احل أوقات متوقعة

 املستهدف رملشاهدة

 :يع الطلبة وبشكل خاص ما يليمج

 .من تتوفر فيهم مسات التنمر ) سبق ذءرها( -

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

 ماذا تالحي؟ -املالحنة العلمية   نالعنوا

اليت يكثر والزمانية  ،لنروف املكانيةالدراسة  العلمية املالحنة رباملتد يطبقأن  ا دف
  .بني الطلبة فيهاحدوث التنمر 

 دقيقة 50 الزمن

 دراسة حالة يبالتدرياألسلوب 

 

 
 :إجراءات تنفيذ النشاط

 :املرفقةعمليا  من خالل دراسة احلالة  املالحنة العلمية مع أفراد جمموعتكطبق 

 :املطلوب من ءل جمموعة أن
 الشخصيات الواردة يف القصة واليت قد تساعد ) مؤيـد( يف حـل  من تبني  املتغريات اليت ءان ينبغي مالحنتها

 مشكلته قبل تفاقمها .
  ؤشــرات الدالــة علــى ملمــن خــالل معــرفتهم رعلــى الطالــ  تلخــص شــروط املالحنــة العلميــة يف حــاالت التنمــر

 :لجدول التايلل ا  نتشارها وفقاوأوقات ومن خالل أماءن  ،على الطال التنمر حدوث 
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 املالحنة العلمية  أسلوب /

 التعريف
 

 

  القائم هبا

 اإلجراءات املتبعة

 )ملن يقوم رملالحنة العلمية(

 

  لتنمرفيها حدوث ا أماءن متوقع 

  لتنمرافيها حدوث  متوقعأوقات 

 املستهدف رملالحنة العلمية
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  حالةدراسة 
       
، ألي عمـل يطلبـه معلمـوه ويبـادر ،ومتيـزه الدراسـي ءـل عـام لتفوقـه  م، يُكر  ملتوسطةمؤيد يدرس يف إحدى املدارس ا    

 بية ذات الطبقة السميكة.مما أضطره لعدم االستغناء عن ننارته الط ؛من ضعف شديد يف بصره منذ صغره يعاين مؤيد
اآلخــرين،  بــة، ممــا لفــت أننــار بعــض الطلأللقــاب عليــه بســب  ءــرب حجــم ننارتــهالفصــل إبطــالق ا طلبــةبــدأ أحــد     

وقرر عدم الـذهاب هبـا إىل  ،أضطر مؤيد خللع ننارته ؛لدرجة أهنم رمسوا شكله بطريقة ساخرة على أحد جدران الفصل
 .والديهة يف ظل حماوالت  ئسة من املدرس

لـت عليـه الضـحكات مـن أءثـر مـن ، وءلمـا عـاد للـبس ننارتـه اهنامؤيد يومـا  بعـد يـومبدأ ينخفض املسـتوى الدراسـي لــ
وءيــل إال أن أن ينتقــل لفصــل آخــر،  هاب لوءيــل املدرســة! وطلــ  منــه يف خجــلتــردد ءثــريا    عــزم علــى الــذ، و طالــ 

وذهـــ  إىل  ؛املـــ ددة  قـــاوم نفســه ، طلبـــةالفصــول رل نـــاظالءت ننـــرا   فاعتــذرهــذا املوضـــوع اهتمامـــا   مل يعـــر  املدرســة 
أن العــام  خصوصــا   ؛، وشــر  املرشــد الطــاليب صــعوبة ذلــكشــد الطــاليب رملدرســة لــذات الرببــة، اســتقبله رل حيــ املر 

 .الدراسي سينتهي قريبا  
وءــذلك اســتياء  ؛ها آاثر اســتياء، ممــلــى بــري العــادةيف مســتو ته الدراســية األخــرية علــى نتــائج حمبطــة ع مؤيــد حصــل  

 .رة مدرسته يف صبا  اليوم التايل، فعزم والده على ز والديه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 2/1/4 نشرة علمية لنشاط
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 املالحنة العلمية أسلوب / موضوع النشرة العلمية
 

 املالحنة العلمية /أسلوب

 التعريف
البي ــــة ســــتهدف يف ظــــروف لســــلوك الطالــــ  املاملقصــــودة الدقيقــــة العلميــــة  املراقبــــة
  .سجيله ءتار  لتشخيص السلوك وت ؛احلصول على معلومات دقيقة هبدف ؛املدرسية

 املعلم / وءيل املدرسة املرشد الطاليب /  القائم هبا

 اإلجراءات املتبعة 

 )ملن يقوم رملالحنة العلمية(

 العلمية  ملالحنةاحتديد أهداف  -

 .ومدى تكرارهالمية الع اتالتسجيل الفوري للمالحن -

 .علميا  أو األوقات املراد مالحنتها  ،ملواقفاحتديد  -

حىت لو ءانت  (والناهرية ،والصحية ،لناهرة ) االجتماعيةرز  التغريات اأبرصد  -
 .بسيطة

 الرصد ءما هي يف الواقع دون حتيز أو انفعال ) لضمان املوضوعية( -

 .،.....اخل، دورات املياهمرات، املالفصول لتنمرفيها حدوث ا أماءن متوقع

 .أوقات الفسح/ وقت االنصراف لتنمرافيها حدوث  متوقعأوقات 

 املستهدف رملالحنة العلمية

 :الطال  الذي تنهر عليه 

 مؤشرات دالة على التنمر ) سبق ذءرها( -

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

 

 

 منوذج للمالحنةأ:  
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 مدى التكرار العلمية ملالحنةالوحدة ا

 √√√ وجود تغري يف الشكل اخلارجي

 √ تصرفات بري طبيعية

 √ معينني طلبةيتجن  
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 قيقةد 100:الزمن سيناريو حل الصراع والتنفيس االنفعايل اجللسة الثانية

 

 (2/2/1) رقم النشاط

 ( سيناريو) حل الصراع العنوان

 .بني الطلبة التنمر سلوكملتدرب مهارات حل الصراع لا يشر أن    ا دف

 دقيقة 30 الزمن

 + مناقشة  متثيل الدور األسلوب التدرييب
 

                                                                                                         :إجراءات تنفيذ النشاط   

 : وفقا  ملا يلي ا  حمدد ا  جانب ءل جمموعة  تتوىلحبي   ؛يف تقدمي مشهد متثيلي أفراد جمموعتك شارك  -

  ، صامتني ، مساندين ، ة ) داعمنيوجمموع مشهد متثيلي لفك نزاع بني طالبنيتتوىل عرض  :األوىل موعةاجمل

 شاهد يف امليدان ( س  الواقع املواخلطوات األساسية اليت سيتبعها اجلمهور )حمدافعني ،                     

 .مهورواخلطوات )املثلى( املف ض يتبعها اجل ،تقدم نفس املشهد  :الثانيةموعة اجمل.

 .الواقع املشاهد يف امليدان () حس   ولكن مع وجود معلمتقدم نفس املشهد   :الثالثةموعة اجمل.

 كل فعال .يف وجود معلم مثايل يستخدم حل الصراع بش نفس املشهد  :الرابعة موعةاجمل.

 ا  جيـــايب يف التـــدخل وفقـــمـــن التنمـــر، و دور املعلـــم اإل ن يقـــوم بـــه الطلبـــة للحـــد   ميكـــن أمـــا  -جمموعتـــكمـــع  -خلـــص -
 :لجدول التايلل

 جيايب يف حل النزاع التنمريدور املعلم اإل جيايب يف حل النزاع التنمريدور الطلبة اإل
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 2/2/1 نشرة علمية لنشاط
 حل الصراع لميةموضوع النشرة الع

 جيابيا  يف حل الصراع ؟إ لبةءيف يتدخل الط 
فــإن االءتفـاء رملراقبــة والوقــوف وفـك النــزاع ) ،جيــايبلتـدخل اإلر املتنمـر علــيهم ودعمهــم لبــةمسـاعدة الط. 1     

  .(التنمر تنمر، وهذا يسب  مزيدا من سلوكمكتوف اليدين ينهر وءأنك تقف يف صف من ميارس ال
 .لذلكهم استعدادو املعزولني من زمالئهم واحتواءهم بة بل الطلق. ت2     

تفـاء رملشـاهدة، حـىت لـو ، وعـدم االءا يف ذلك احلاالت املشكوك فيهـافوري عن حاالت التنمر مبإبالغ  . 3
 .هبم يثقواأو أولياء األمور أو من  ،ويتم اإلبالغ إما إىل أحد منسويب املدرسة هممت هتديد

 .إن مل يتدخل إجيابيا  وترك املكان هقصى سرعة وقف املتفرج عدم الوقوف م . 4
 .(تقل عندما ال يكون هناك متفرجني ) مواقف التنمر

 يتدخل ءمعلم أو مرشد لفك النزاع بني املتنمر واملتنمر عليه ؟ ءيف 
  .رالبتعاد عن املتنمر عليه وأيمره ،سم املتنمر(ا) مع ذءر  يصو ت  حبزم وهدوء لفك املشاجرة  .1
 .انتباههماآلخرين ) املتفرجني ( هبدوء إىل أي مكان آخر ويصرف  بةيبعد الطل .2
 .يتدخل لفنيا  لفك املشاجرة ) يفضل عدم التدخل البدين ( .3
 .قطع التواصل البصري بينهمايو  ،ين عن بعضهميبعد املتشاجر   .4
 .أءرب وة ( حىت ال يثري بضبه بشكل  ال يتلفي بكلمات بري جيدة على املتنمر  ) ءن قد .5
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 (2/2/2) رقم النشاط

 التنفيس االنفعايل للمتنمر عليه العنوان

 .االنفعايل للطلبة املتنمر عليهماملتدرب مهارات التنفيس  يناقش أن   ا دف

 دقيقة 70 الزمن

 + مناقشة دراسة حالة + متثيل الدور األسلوب التدرييب
 

 
 :إجراءات تنفيذ النشاط
بشـــكل علمـــي  -الـــيت تـــدل علـــى عكـــس املشـــاعر ليـــة  مـــل اختيـــار الفقـــرة املناســـبةالتا مـــن خـــالل العبـــارات

 :حاالت تعرضت للتنمرلل  -وصحيح
 :سلبية وال أحتملها زمالئي يطلقون علي ألقار :خالد
 ؟ ليكإالسب  يعود  هل تعتقد أن   .1
 ؟ملاذا مل تبل  إدارة املدرسة  .2
 ؟ ومل تعد تطيقها ،تعليقاهتم مؤذية .3
 ؟دد نوع األلقاب السلبية ممكن حت .4
 ؟ بنفس األسلوب ممواجهتهحاول  .5
 ؟ هل ترى أنك السب  يف ذلك .6
 :أحس أن شعري مثار سخرية ال أطيقها من بعض الطالبات يف فصلي :نورة 

 ؟هل حاولت تسريح شعرك بشكل جيد .1
 .أان متأءدة أنك قادرة على حل املشكلة  .2
 .حاويل تبديل مكان جلوسك .3
 .ال تلقي  ا رال  و  ،لي التعليقاتجتاه .4
 .الكثري منا يتعرض ملثل هذا .5
 ؟ يضايقك مشاعر طالبات الفصل حنوك .6
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 :بةأشعر رحلزن من حماوالت استغاليل من قبل بعض الطل :مسري  
 .تعلم أن تقول ) ال( .1
 ؟هل أخربت والدك .2
 .تراودك أفكار انتقامية .3
 .تريد أن تكون أقوى شخصية .4
  .يضايقك أنك ضحية .5
  .حاول تتجاهلهم .6

 :أخطاء يف تسهيل عملية التنفيس
 أخي املتدرب:

حــاالت  أو يف احليــاة اليوميــة مــع ،مــا عــرض أمــامهماهدهتا حــول التنفــيس االنفعــايل فيأخطــاء مت مشــ ســجل 
 :التنمر وفق اجلدول التايل

 التصحيح املناس  خطاء يف تسهيل عملية التنفيسأ
  
  
  
 

 :متثيل األدوار للتنفيس االنفعايل الصحيح
 :ة ـ /أخي املتدرب

 دور املالحي لعملية التنفيسي  ميثل أحدءم حب ؛لتنفيس االنفعايل الصحيحادور  مع اثنني من زمالئكمثل 
 .دور طال  تعرض لتنمراآلخر ميثل  و  ،االنفعايل

دي  لتقييم جودة املهارة واحل أخطاء مت مشاهدهتا حول التنفيس االنفعايل  يتيح املدرب للمتدربني مناقشة -
 .دف التدري  الستخدامها مع الطلبةعن مشكلة يعاين منها هب

 .، جتن  األس لة املتتالية(تشعر، مباذا ءيف  ؛) استخدام األس لة املفتوحة
 .تقدمي النصيحة أو املقاطعةعلى املتدرب حينر  -
  .فعال   تدربني من لع  الدور بشكل  عكس األدوار ، حىت يتمكن ءل املي -
 .برز املالحنات يف تطبيق املهارةأ ب املالحياملتدر  يرصد -
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 :حس  املرحلةاالنفعايل  التنفيس
 :لمرحلة الدراسية للطلبةل ا  املناس  وفق االنفعايل سلوب التنفيسأحدد 

 
 االنفعايل سلوب التنفيسأ                   الدراسية املرحلة 

  االبتدائية 
  املتوسطة والثانوي 
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 2/2/2 نشرة علمية لنشاط
 للمتنمر عليه التنفيس االنفعايل موضوع النشرة العلمية

  :مقدمة            
 اخلطوات األساسية يف مقابلة املتنمر عليه:

  عن سوء املعاملة ءان أمرا  جيدا  إخباره لك  وتعزيزه يف أنشكر املتنمر عليه  على اإلبالغ. 
  لشكوى على حممل اجلدرإظهار تصديقك له  واألخذ . 
 جتنـ  النهـور مبنهـر ن، جتن  إظهـار احلـز بالغة يف ردة الفعل ) جتن  الغض االحتفاظ ر دوء وعدم امل ،

 .املصدوم (
 .جتن  مواجهة املتنمر يف حضور املتنمر عليه 
 إلقاء اللوم على نفسه(ه ءذلك على عدم ) وحث    عدم إلقاء اللوم عليه. 
 ( فهي تزيده صمتا  وحرجا  جتن  األس لة املجتن  أسلوب التحقيق ) تدفقة. 
 فعل ما بوسعك ملنع تكرار اإلساءةطمأنته أنك ست. 
  له  أن ال ذن  له فيما حدثبني . 
 إشعاره رألمان من العقاب. 

 :طوات األساسية للتنفيس االنفعايلاخل
راء بــه مــن انفعــاالت ســلبية جــي ك اجملــال لــه رلتعبــري عمــا يشــعر املواقــف املؤملــة الــيت تعــرض  ــا.و ســرد  -

تشجيعه على املزيد مـن التنفـيس يف ظـل إنصـات املرشـد  و  ، بكاء ...(موقف االعتداء من قبيل ) سخط
 .وإظهار ما يؤءد جودة االستماع وعدم املقاطعة، له

 .يومي بشكل  لبية بكامل تفاصيلها يف املنزل يكت  معاانته وما يشعر  به من انفعاالت س -
به بكل التفاصيل سواء يف املنزل أو برفة اإلرشاد ) مع التأءيد له هن جـودة الرسـم بـري  يرسم ما يشعر -

 .مطلوبة إطالقا (
 .عام م بتمثيل ما حدث له ولو بشكل  ميكن تشجيعه على القيا -

 :ينبغي يف هذا األسلوب ، جتن  ما يلي

 .يةأجل تالىف انفعاالته السلبـ تطمينه رستمرار ) ستتحسن األمور( من 
 ـ إسداء النصيحة ) ملاذا تبكي ؟(

 ) ملاذا؟(  ــ األس لة اليت تبدأ ب
 .ة يف وقت واحدـ األس لة املتعدد
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 : أمثلة لكيفية التنفيس االنفعايل للمتنمر عليه
 :1مثال 
 ؟: هل تشعر بشيء   خالداملرشد

  .شعر بتوترأخالد : 
  :ممكن توضح يل  ما هو التوتر الذي تشعر به: املرشد

--------------------------------------------------------- 
 :2مثال 
 .: أان فاشلخالد

 :ممكن   خالد توضح يل ملاذا تشعر رلفشلاملرشد: 
-------------------------------------------------------- 

 :3مثال 
 ءأنين خمتلف عنهم.خالد: يعاملين زمالئي بسلبية و 

 اذا تشعر هن زمالئك ال يقدرونك:  خالد مل وضح يلاملرشد: 
--------------------------------------------------------- 
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 اليوم الثال 
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 دقيقة240الزمن  مهارات التدخل الوحدة الثالثة

 :جلسيت الوحدة التدريبية الثالثةجدول 

 الزمن ا دف السلوءي موضوع اجللسة اجللسة

األ
 وىل

 

مهـــــــــــــــارات مواجهـــــــــــــــة  -1
 .املتنمرين

 .بدائل العقاب -2

 :أن  يتوقع من املتدرب يف هناية اجللسة التدريبية 
  املتنمرين املناسبةالطلبة مواجهة يطبق مهارات. 
 
 ت تعــــديل ســــلوك التنمــــر بشــــكل مهــــارا يسلســــل

 .إجيايب

 د120

 د20 احـــــــــةاس  ة جلســ           

انية
الث

 

 

فكــار اخلاط ــة تعــديل األ -1
  .لدى الطال  املتنمر

 .عرض اخلطة املق حة -2

 :أن  يتوقع من املتدرب يف هناية اجللسة التدريبية 
 
 راملتنم الطال  لدى بري العقالنيةاألفكار  يعلل. 
  للحـــد مـــن وقائيـــة يصـــمم املتـــدرب خطـــة إجرائيـــة

 .التنمر يف املدارس

 د 80

 20 التقييم وختام الربانمج         

 د240  اجملموع         
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 الزمن أسلوب التنفيذ اإلجراء اجللسة 

وىل
األ

 

 د 60 متثيل الدور –قراءة موجهة  3/1/1النشاط
 د 60 مشغل تدرييب 3/1/2النشاط

 د 20                                 احــــةاس  ة جلسـ                                     

ا
يــــــة

لثان
 

 د 30        عصف ذهين   -متثيل الدور 3/2/1نشاطال
 مشغل تدرييب 3/2/1النشاط

 عرض اخلطة املق حة 
 د 50       

 د 20        تقييم الربانمج واخلتام    
 دقيقة240 اجملموع                

 

 خطة الوحدة التدريبية الثالثة
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 (3/1/1) رقم النشاط

 .يف املدارس املتنمرينالطلبة مهارات مواجهة  العنوان

 .يف املدارساملتنمرين الطلبة واجهة مل املناسبةهارات املأن يطبق املتدرب  ا دف

 دقيقة 60 الزمن

 متثيل الدور  -قراءة موجهة األسلوب التدرييب
 

 
 :إجراءات تنفيذ النشاط

  :(3/1/1لنشرة العلمية رقم )ا اقرأ
 ل األدوار :متثي

   يف يف املــدارس دوار ملهــارات مواجهــة املتنمــرين ألتمثيــل امتطــوعني لترشــح  أن   ءــل جمموعــةيطلــ  املــدرب مــن
 :شرة يف املدارس على النحو التايلعدة مواقف منت

  متدررن ملهارة توءيد الذات ) رفض مطال  معينة( مع ال ءيز على العالمات بري اللفنية ) التناهر  . 
 .( ، الننر يف اآلخرجلسم، انتصاب ارلشجاعة، رفع الصوت   
  أو  ،أو إظهار عدم املباالة ،متدررن ملهارة خفض التحسس من التعليقات هسالي  تنم عن التجاهل.  و 
 .اجه بطريقه بري جارحةأو إحر  ،الضحك  
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 3/1/1 نشرة علمية لنشاط
 يف املدرسة تنمراملالطال  مهارات مواجهة  موضوع النشرة العلمية

 
 من ذلك ما يلي: و زمة ملواجهة التنمر مرة أخرى فكار ومهارات اله تزويد املتنمر عليه -1

 .ءأسلوب هرويب  ؛الغياب عن املدرسة يتجن  -
 .مكان منزوييتجن  االختباء يف  -
الء ال ال ميشي لوحده ورلذات يف األماءن املتوقع أن يتعرض فيها للعنف ) يفضل مع جمموعة من الزم -

 .(سيما يف أول خطوات العالج
األقل يف ) على ويبتعد عن مكان تواجد املتنمر  ؛أو معلمون ،ءن اآلمنة اليت فيها أصدقاءبقاء يف األما ال -

 .بداية املرحلة العالجية(
 :ستقبل، من خالل األسالي  التاليةتدريبه على ما يفعله إذا هامجه املتنمر يف امل.  2

 يريد أي ردة فعل( اهر بعدم مساعه له )ألنه املتنمر, يتنيتجاهله.  
  بصوت عال   -قول: ال: توقف حىت لو تناهر رلشجاعة مثال )اق ب منه املتنمر،ويدافع عن نفسه إذا-   

 يذه  وي ءه (.
 يقم بعمل ما ال يرببه )ال يستجي  لطلباته( ال.  
 )ال يضربه  )ال يعامله بنفس أسلوبه.  
 ) ال ينهر مشاعره أمام املتنمرين ) عدم إظهار مشاعر الغض. 
 و متماسكا  بري متأثرا .حياول أن يبد 

 :تدريبه على توءيد الذات -3

والدفاع عن احلقوق اخلاصة ، السلبيةو  ،النفعاالت االجيابيةوا ،: التعبري الصادق عن اآلراء واألفكارالتوءيد هو
 .هسلوب مهذب ومقبول اجتماعيا  أو املضرة  ،ومواجهة طلبات اآلخرين بري املعقولة، والقدرة على قول) ال(

 التوءيدية طوات األساسية يف التدري  علىاخل: 

 .أن التوءيد حق من احلقوق الشخصيةإقناعه  -
 واخلضوع والعدوانية. ،التفريق بني التوءيدية -
 : وبري اللفني فيما يلي ،ال اللفنيالتدري  الفع -
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 .ءيف يدافع  عن نفسه.

 .جبرأة أو ما يدل عليها بصوت واضحءيف  يقول )ال ( .

 عن مشاعره االجيابية والسلبية. ءيف يعرب.

ويقابلهــا ر ــدوء  ،ءيــف يقلــل مــن حساســيته جتــاه التعليقــات )أن يتجاهــل التعليقــات البســيطة بــري املســتمر.
 .أو يتقبلها بصدر رح ( ،وءأن مل يسمعها

، أو يضــحك بطريقــة دوء مثــل ) صــادق مــا شــاء هللا عليــكدريبــه الــتلفي بكلمــات قــد حتــرج املتنمــر بكــل هــ.ت
 .  يذه  وي ءه ،اخرةس

 :أثناء التدري  على التوءيديةملحوظة مهمة ـ 

يف بدايـة خاصـة  ينبغي التأءيد على أن توءيـد الـذات مـع املتنمـرين ال يكـون بشـكل يتطلـ  املواجهـة املطولـة  ـ    
مـات بـري على حنو أن يتلفي املتنمر عليه بصوت واضح ورأس مرفوع بكلجدا  بل تكون مواجهة سريعة  -العالج

يف التـدري  علـى  بعـد ذلـك االسـتمرار   ،  يذه  وي ءه مثل: توقف عن ذلك، اترءين، ال أحـ  ذلـكجارحة  
 .يدية ءمنهج حياة مستقبليةالتوء

ــل يقــول مــا يف نفســه ويــذه  بــدون جــر  مشــاعر  القريــ  لــيس مواجهــة املتنمــرين فقــط، ختصــار ا ــدف) ر  ب
 .(يل يصبح التوءيد مشكلة وليس حلتااملتنمر حي  أنه قد ينتقم ورل

 :أسالي  التدري  على توءيد الذات -
 منوذج التوءيدي: األ -
ن يكــون املرشــد/ة أمــن املهــم و ، يقلــدهو ب حــىت يــراه الطالــ  أن يكــون هنــاك عــرض للســلوك التوءيــدي املربــو  يعــين   

عــدة ســلفا   ــذا صــرية ملواقـف توءيديــة مومــن األسـالي  عــرض أفــالم ق، طلبتــهحــىت يكـون قــدوة ل ؛الطـاليب مؤءــدا  لذاتــه
 .قتداءجل االأمن  و معلمني توءيدينيأ ،طلبةو ح  الطال  على مالحنة سلوك أ، الغرض

 متثيل الدور ) املمارسة (: -
زل و يف املنأن يقوم الطال  مبمارسة السلوك التوءيدي أمام املرشد أوهي عملية تقليد ما مت عرضه رألمنوذج، أي   

 :من اخلطوات املهمة يف ذلك ما يلي، و ن االستجابة التوءيديةحىت يتق

 أان ال أح  ذلك....(ضايق من هذا األسلوب) أان( ) أان أتـ أن تكون اجلمل املستخدمة تبدأ ب ، 
 وضو  الصوت. 
 الوقوف بثقة وبرأس مرفوع. 
  اآلخرينالننر يف. 
 مما يدل على االرتباك؛ حرك ءثريا  عدم الت. 
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 ماعي: التعزيز االجت -
عند االستجابة  اأو إمياءه رأس تدل على الرض ،أو ربت على الكتف ،ءابتسامة أو ثناء؛  القيام رلتعزيز االجتماعي

 .زيد من مستوى التوءيدية مستقبال  ذلك  ي إنحي   ؛التوءيدية
 :املكوانت بري اللفنية يف مواجهة اآلخرين

تضـمينها  لـذا مـن املهـم ؛والثقـة رلـنفس ،واجلـرأة ،التوءيديةتدري  على املكوانت بري اللفنية جزءا  مهما  من ال تعد     
 :وميكن عرضها  على النحو التايل ؛يف الربامج التدريبية املتعلقة هبذه املوضوعات

 السلوك املطلوب املكون بري اللفني

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

 .رتفع رعتدال وصارمم وضو  الصوت

 نربة الصوت
، حالــــة عـــدم الرضــــا(، عــــدم راتبــــة حالــــة الرضــــا ة الصــــوت حســــ  املوقـــف )تغيـــري نــــرب 
 .عدم استخدام نربة احلزن يف قمة السعادة ( عدم التناقض )، الصوت

 
 اس سال احلدي 

 .عدم السرعة  يف االستجابة الكالمية -
 .ال ينتنر طويال  بعد سكوت اآلخر -
 .م ال دد يف الكالم أو التوقفعد - 
 .عدم الز دة يف احملتوى الكالمي )عدد الكلمات يف الدقيقة ( -
 .عدم التلعثم يف الكالم -

 ، عدم ال اجع إىل الوراء أو االستجابة من بعيد.االق اب من اآلخرين املسافة

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

  ك مبسوط، او االبتسامة وقت الغض  (أن نيعدم إظهار العكس )زعالن وتب
 .)جيعل الوجه يتحدث (

 
الوضع            
 اجلسمي

والرأس مرتفع مع  ،األءتاف مرتفعة، الوقوف أو اجللوس منتص  النهر )رعتدال (
 ،، عدم مسابقة اآلخر رلسالمعدم طأطأة الرأس، االس خاء وا دوء أثناء االستجابة

، رستمرار حتريك الرجل ،، عدم تعديل اجللسة بني احلني واآلخرعدم  التعثر يف املشي
 .االرتباك
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 (3/1/2) رقم النشاط

 ببدائل العقا  العنوان

 ا دف
 بني الطلبة يف املدارس  يف تعديل سلوك التنمراألسالي  الفعالة املتدرب  يسلسلأن  -

 .العقاب()بدائل 

 دقيقة  60 الزمن

 األسلوب التدرييب
  + قراءة موجهة  مشغل تدرييب

               

 :إجراءات تنفيذ النشاط
  : (3/1/2بعد قراءة النشرة العلمية ) 
ن أو مـن املتوقـع جناحهـا يف ضـبط سـلوك املتنمـري ،نـوع مـن اإلجـراءات الناجحـةانقش مع أفـراد جمموعتـك  -1

)ءتـويل جوانـ  قياديـة، التعزيـز  لطلبـةيف احلد من سـلوءيات العنـف بـني ا ذي ثبت أتثريهوال ،خبالف العقاب
  .، أو ال ءيز على نقاط القوة، التعاقد السلوءي (جيايباإل

 جيابية.ونتائجه اإل ،بشكل إجرائي بدائل العقاب خطوات اءت   -2
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 3/1/2 نشرة علمية لنشاط
 يف املدارسضبط سلوك املتنمرين  أسالي  موضوع النشرة العلمية

 :ما يليأهم هذه األسالي  من و  ؛تربوية مربوبة ،علمية لي ساهيف املدارس تتعدد أسالي  ضبط سلوك املتنمرين 

        :أسلوب التعزيز
حىت ( رلسلوءيات األخرى املضادة للتنمءالتعاون )وا؛  تدعيم السلوك املربوب فيهاالستجابة االجيابية و  أي تقوية   

مع مرور  السلوك السليب لدى الطال  يقلل من جيايبءدت الدراسات أن تعزيز السلوك اإلأقد و  تتكرر مستقبال ،
 ىل ز دة ثقته بنفسهإسلوك يشري ودعم أي  ،خرينى االندماج مع اآلتشجيع املتنمر عليه عل ءما أن،  لوقتا

 أنواع املعززات: 

جيابية، ءلمات نر إبعجاب ، اإلمياءات اإلالن ،، الثناءطبيعية مثل االبتسامةهي معززات  : املعززات االجتماعيةـ   
، عرض أعماله واإلشادة ، ال بيت على الكتف، التواصل رلننرلتقدير، رائع(. االهتمام وااإلطراء )أحسنت، ممتاز

 .هبا.) يفضل استخدام هذا النوع من املعززات بشكل أءثر من املعززات األخرى (
عمال تننيمية أو حفالت مدرسية أو أنشطة أ: هي نشاطات حمددة حيبها الفرد  ءاملشارءة يف  النشاطية ززاتاملعـ  

 .) مبدأ برمياك (ر ضية أو ترفيهية 
 .ءا دا  البسيطة وحنوها:  معززات ماديةـ  

 :ـ  أسلوب التعاقد السلوءي
واملكافأة  ،اليت يؤديها الطال وضح العالقة بني املهمة ت ؛مكتوبة حد أسالي  التعزيز وهو عبارة عن اتفاقيةوهو أ   

 .عند استخدام املعززات االجتماعية، ويستخدم عندما تكون هناك مشكلة حقيقية مل تتحسن املقابلة لذلك

 :اإلجراءات
 أن يكون العقد مكتور  . -
 مع التأءيد على أن ال ينص على خصم أو حرمان (. أن ينص على مكافأة ) -
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 منوذج تطبيقيأ
 

 هذا عقد بني ............. و............
 يبدأ من ...........     وينتهي يف ............ 

 ) حتدد بدقة (............ املهمة املراد عملها  ) حتدد بدقة (   ................    نوع املكافأة 
 التاريخ ..........                     اسم الطال  .................. التوقيع ...........       

 التوقيع ...............                        التاريخ.............. اسم املعلم ................... 
 :ي  على التواصل االجتماعي الفعالـ أسلوب التدر 

 :رات املهمة يف هذا اجملال ما يليومن املها
 .دال  من اللغة اجلسدية العدوانيةالئق ب هسلوبشاعر التدري  على احلدي  عن امل -
 .أو اخلروج من املوقف ،واقف الصراعحماولة الصمت يف م -
 (.من ذلك أن يتخيل نفسه مكان اآلخرومراعاة مشاعرهم ) و  ،التدري  على التعاطف مع اآلخرين -

   :أسلوب تعزيز مفهوم الذات -
جيابية لدى املتنمرين على دعم مفهوم  الذات حنو اإل نفسه( فمن األمهيةيقصد مبفهوم الذات ) فكرة الشخص عن   

 :النحو التايل
 .بدال  من ال ءيز على السلبيات ؛تجنازااإلال ءيز على اإلجيابيات و  -
 .على الربم من سلوءياهتم السلبية إشعارهم رلتقبل -
 .وعدم جتاهلها، ة رلثناء واملديحجيابيتعزيز سلوءياهتم اإل -
 .وإسناد أدوار قيادية  م ،ملدرسيةإشراءهم يف األنشطة ا -
 .ءتشاف قدراهتم ومواهبهم وتوجيههاا  -
 :فوضة يف تعديل السلوكأسالي  مر  

عكسية، وقد  ا نتائج بعض األسالي  املرفوضة يف تعديل السلوك، واليت قد تكون غي التأءيد رالبتعاد عن ينب   
 :هذه األسالي  ما يلي ومن ؛املتنمرين ةتثري مقاوم

 .أو السخرية منهالنبذ  -                                      .حرمان الطال  من احلصة الدراسية -
                                  العقاب اجلماعي  -                                          .تكليفه بواجبات مدرسية إضافية -
 .إجباريةتكليفه هعمال تطوعية  -                                         متارين صباحية مرهقة.تكليفه هداء  -
 .       الشتم والس  -
 .، خصم درجات إحدى املواد...(فسحال أو) حرمان من الطعام معاقبته حبق مكتس   -
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 دقيقة 80الزمن : مشروعات املتدربنيو اخلاط ة تعديل األفكار  اجللسة الثانية

 

 (3/2/1) رقم النشاط

  املتنمر الطال  ديل األفكار اخلاط ة لدىتع العنوان

 املتنمرالطال  لدى  بري العقالنيةاملتدرب األفكار  يعللأن  ا دف

 دقيقة 30 الزمن

 عصف ذهين   –متثيل الدور  األسلوب التدرييب

 
 :إجراءات تنفيذ النشاط

ءيفية و ، ةالسليم ةرشاديإلا هنيةاملتنمر رملالطال  مقابلة  لتمثيل دور ها ئعضاختتار اثنان من أءل جمموعة  -1
 األفكار السلبية لديه. تعديل

مع حتديد أهم األفكار الالعقالنية اليت تكمن  ؛املتنمرالطال  املقابلة الناجحة مع ناقش تءل جمموعة    -2
 :لجدول التايلل ا  تنمر وفقالسلوك خلف 

 
 الطال ي عند تنمر الالسلوك من  للحد    العقالنية أهم األفكار للمتنمر للطال  بري العقالنيةأهم األفكار   لناجحةخصائص املقابلة ا  

   

   

 

، عدم رية، عدم السخوعدم االنفعال ،على أن حتوي ) املعاملة رح ام، اإلنصات، ا دوء ملخص املقابلة الناجحة -
 .(التلفي هلفاظ سلبية
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 3/2/1 ة لنشاطنشرة علمي
 املتنمر الطال  لدى) بري العقالنية ( ديل األفكار اخلاط ة تعأسالي   موضوع النشرة العلمية

 املتنمر ما يليالطال  لدى  اخلاط ة ) بري العقالنية (  من أسالي   تعديل األفكار: 

 .اليت تكمن خلف مشكلة املتنمر ةبري العقالنيالتعرف على األفكار  -
   ال ءيز يف مناقشة هذه األفكار رألدلة اليت تؤءد عدم دقتها ) األدلة يذءرها املعتدى عليه  نفسه  -          
 .العقالنيةاألفكار الصحيحة و ظهور وتوارد سينتج عن ذلك و حىت يكون أءثر اقتناعا  هبا (            
 .تشعارها قبل مواقف التنمر مباشرةسوحفنها وا ،ءتابة األفكار الصحيحة اليت مت التوصل إليها  -         
 .لك تلقائيا   يف املواقف املهددةتكرار قراءة األفكار الصحيحة يوميا  حىت يصبح استدعائها بعد ذ -         

 يفضل إاثرهتا مع املتنمر ما يلي ومن األس لة اليت: 
 ما هو شعورك لو تعرضت ملوقف مثلما تعرض له زميلك ؟ -
 لك ألخيك ؟هل ترضى أن حيدث ذ -
وءان هو رجل اإلنقـاذ الوحيـد الـذي ميكـن أن ينقـذ حياتـك  ،ذائهيماذا لو ءرب هذا الشخص الذي قمت إب -

 يف وقت أنت همس احلاجة ؟
 تنمرين من قبيل األفكار التاليةمن املتوقع وجود بعض األفكار اخلاط ة لدى امل: 

 .دام العنف نوعا  من جذب االنتباهاستخ  -
 .أمام  اآلخرينأو النهور مبنهر اجيايب  ،الشجاعة وأ ،أو اجلرأة ،استخدام العنف يدل على الرجولة -          

 هفكار إجيابية على النحو التايل ةلعقالنيبري افكار وميكن جماهبة األ: 

  .مشكالت أخرى على ءافة املستو تالعنف يُعرض للمساءلة و  -   
 .ليت جتعل املرء مقبوال  وحمبور  هي ا اح ام اآلخرين ومساعدهتم  -         
  .تنمر قد يفقده أصدقاءه مع الوقتاالستمرار على ال -         
 .العنف قد يفقده مستقبله استمرار -         
 .إنسانية ارتقت بسب  التسامح بنماذجالتذءري  -         
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 3/2/2 رقم النشاط

 .ن التنمر بني الطلبة يف املدارساخلطة الوقائية اإلبداعية للحد م العنوان

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

 دقيقة 50 الزمن

 مشغل تدرييب األسلوب التدرييب

 
 :إجراءات تنفيذ النشاط 
 يف هناية اليوم األول  منك ( اخلطة اليت مت تكليفك بتصميمها )  على جمموعتك مشروعك أعرض  -  

 .(1/2/4) نشاط رقم )          
 .اليت قدمها زمالؤك يف اجملموعةءل الربامج مع أفراد جمموعتك   انقش -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 89  ( الربانمج الوطين للوقاية من التنمر يف املدارس  -) إخاء 
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 : ، اخ  اإلجابة اليت تعتقد أهنا مناسبةلي بعض العبارات حول سلوك التنمرفيما ي

 بري متأءد خطأ صح العبارات م

    .التنمر هو سلوك عابر خيتفي مع مرور الوقت 1

    .يف املدارس يف ازدايد على مستوى العاملبني الطلبة مشكلة التنمر  2

    .يف املدارس لبةمن الطبيعي انتشار ظاهرة التنمر بني مجيع الط 3

    .اءسو  على حد   يف املدارس ينتشر التنمر بني البنني والبنات  4

    .األقوى منه جسدايا حىت يثبت قوتهلبة املتنمر الطالطالب يستهدف  5

    .من سلوكيات عنف جتاه ممتلكات املدرسة لبةما حيدث من الطيف املدارس من أنواع التنمر  6

    .خرآاملشاركني يف حادثة التنمر ضد طالب  لبةمجهور مسرح التنمر هم الط 7

     .بني الطلبة التنمرمشكلة سباب احلقيقة خلف قاصرة عن حتديد األلعلمية الدراسات ا مازالت 8

    .كلما قل عدد املشاهدين للموقف  ؛بني الطلبةحيدث التنمر  9

    .يف املدارس بني الطلبة العنف املدرسي من مرادفات التنمر 10

    .انتشاراا هو التنمر اجلسديبني الطلبة أكثر أنواع التنمر  11

    .الطالبأكثر من  الطالباتينتشر التنمر اجلسدي بني  12

    .الصف داخل يف وجود املعلم -غالباا  -بني الطلبة حيدث التنمر 13

    األكثر عرضة للتنمر من غريهم. لبةمن السهولة التعرف على الط 14

    .ر التنمر مستقبالا يزيد من انتشا ؛يف املدرسةعلى اإلبالغ عن حاالت التنمر  لبةتشجيع الط 15

 بعدي ذايت اختبار
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    .ملتنمر عدم إخبار والديه مبا حدث له حىت ال تتفاقم املشكلةلطالب الينبغي  16

    .يف املدارسبني الطلبة تعزيز السلوكيات االجيابية يقلل مستوى التنمر  17

    .من الطلبة يف املدارس توكيد الذات من األساليب الفعالة يف تدريب املتنمرين 18

    .مع املتنمرين يساعدان يف السيطرة على املشكلة صفاستخدام القوة والتهديد ابل 19

     .اآلخرين عند مشاهدة موقف تنمري لبةمن املهم ابتعاد الط 20

    .اخنفاض املستوى الدراسي للمتنمر عليهيف املدارس من آاثر التنمر  21

    .مؤشراا على ممارسة  اجلرمية مستقبالا  ممارسة  الطالب للتنمر يف املدرسة قد يكون 22

    الرقابة الصارمة من قبل األهل تقلل من تعرض أطفاهلم للتنمر يف املدرسة. 23
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(1) قالننر ت واحلقائ ملحق  

1 -1 رقم  

اتريخ املشكلة وإحصاءاهتا                                                

 ؛ إعــداد بــرامج للوقايــة مــن التنمــر بعــد حادثــة انتحــار طفــل مراهــق يف النــرويج بســب  هــذه املشــكلة بــدأت فكــرة    
ووجد أن ما تعرض له الطفل خيتلـف عـن السـلوك العـدواين املتعـارف ، حي  قام ألفويس رلبح  عن أسباب االنتحار

ومــن   عمــدت الــدول األخــرى علــى  ،(م2007لــذلك أعــد أول بــرانمج للوقايــة مــن التنمــر يف النــرويج عــام  ) ؛عليــه
 تبين الربانمج وبناء برامج أخرى تتناس  مع ثقافة ءل دولة.

، نتج عنها إحصاءات دالة على أن أبل  األطفال كلةبدأ الباحثون بعمل دراسات ملعرفة مدى انتشار املشو     
شاهدين على  ضحا ، أوأو ، حا ض -متنمرينأو  ،يف مرحلة من حياهتم إما ءمتنمرينحول العامل تعرضوا للتنمر 

 التنمر.
م( بدراسـة يف الـوال ت املتحـدة األمريكيـة علـى 1998العامليـة عـام )  قامت مننمة الصـحة :فعلى املستوى العاملي   

ءـانوا   الطلبـةمـن  %29.9أظهـرت  أن قـد و ؛ مـا بـني الصـف السـادس وحـىت العاشـر ا  طالبـ 15686عينة مكونة من 
ضــحا ، ءمــا أظهــرت  -ءمتنمــرين  %6.3، وءضــحا   %10.6مــنهم ءمتنمــرين،  %13 وأن   ،مشــ ءني يف التنمــر

حالـة اعتـداء مـن  172ومنهـا   ؛ءانت نتيجـة عنـف  حالة وفاة 220م(  1999-م1994الدراسات أن ما بني عام )
ــة قبــل  ســة أخــرى أن املعتــدين ءــانوا ضــحا  تنمــر قبــل حــدوث االعتــداء ،  وأظهــرت درا ؛ وثبــت الحقــا   مــدارسطلب

أسـلحة يف املـدارس خـالل شـهر  مليون طال  محلوا 2.7( أن  م2001أجريت يف الوال ت املتحدة األمريكية عام ) 
، ءما أوضحت دراسـة أجريـت يف امءانوا ضحا  تنمر وتصرفهم وسيلة لالنتق  الطلبةهؤالء  السب  الرئيس أن  واحد، و 

متوســط التنمــر يف مجيــع  جــدت الدراســة أن  قــد و ، و ســنة 18-8ني تــ او  أعمــارهم مــا بــ طلبــةدولــة أوروبيــة علــى  11
طفـل  6379وأجريـت دراسـة أخـرى يف هولنـدا علـى  ،من عينة بريطانيـا %26، أعالها %20.6هذه الدول ءانت 
 %4مـــنهم متنمـــرين،  %17ســـنوات ووجـــدت أن ثلـــ  األطفـــال ءـــانوا مشـــارءني يف التنمـــر  6-5وطفلـــة مـــا بـــني 

عينـة والـيت طبقـت علـى ت يف الصـني علـى ءاوأثبتـت اإلحصـا ،ضحا  خـالل ثالثـة أشـهر -متنمرين %13ضحا ، و
، تعرضـوا للتنمــر خـالل شــهر مــنهم قـد %8.6 سـنة أن   18-11تـ او  أعمـارهم مــن  طلبـة مــن البنـني والبنــاتمـن ال

 19ل العـامل" يف  املـدارس حـو يف بـة( بعنـوان "املسـح الصـحي للطلم2009جاءبسن يف دراستهم عـام )و  وذءر فليمنج

 املالحق
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شــيلي، و تفوقهــا بوتســواان،  %40-20تنزانيــا وفنــزويال تراوحــت بــني و الفلبــني، و ،  أن نســبة التنمــر يف الصــنية دولــ
 .%61-41بنسبة  ؛زمبابوي، وسوازيالندو زامبيا، و أوبندا، و ءينيا، و بياان، و 

، %44.2التنمــر يف األردن بلغــت أن نســبة وجاءبســون مــن الدراســة  اســتنتج فليمــنج وعلــى املســتوى اإلقليمــي:    
،   اإلمـارات العربيـة املتحـدة بنسـبة %31.9، واملغـرب بنسـبة %33.6، تليهـا لبنـان بنسـبة %38.8تليها عمان 

لتاسـع مـن الصـف ا وطالبة   ا  طالب1670م ( يف ترءيا على 2011وآخرون ) Arslanويف دراسة أجراها  ،29.9%
 داخل دائرة التنمر. الطلبةمن هؤالء  %17وجدوا أن والعاشر يف مدارس اسطنبول 

( طالبــة مــن املرحلــة املتوســطة يف 369هـــ( علــى )1430فقــد أجــرت البقمــي دراســتها ) أمــا علــى املســتوى احمللــي:   
مــن الطالبــات قــد تعرضــن للعنــف مــن قبــل طالبــات أخــر ت خــالل دراســتهن  %56 ونــتج عنهــا أن   ،مدينــة الــر ض

م( دراسـة عـن صـحة املـراهقني بعنـوان "جيلنـا" ملعرفـة مـدى 2014رت البحـريان وآخـرون )أجـءمـا   ،رملرحلة املتوسـطة
قــد و  ؛ وطالبــة يف مجيــع منــاطق اململكــة ا  طالبــ 12,757تعــرض األطفــال للعنــف يف اململكــة العربيــة الســعودية علــى 

ق قـــد تعرضـــوا لتنمـــر خـــالل الشـــهر الـــذي ســـب) إانث %23.3ذءـــور و %27.6)مـــنهم  %50.9 وجـــدت أن  
 املرحلـة الثانويـة هـدفت إىل معرفـة مـدى تعـرض األطفـال للعنـف طلبـة( مـن 15264) الدراسة. ويف دراسـة علـى عـدد

نـتج عنهـا أن قـد و  ؛، الشـرقية(كـة املكرمـة، جـازان، م) الر ض، تبوكوهي " يف ةس مناطق ICAST" بصفة عامة
 . %47.9املتعرضني للتنمر خالل عام واحد هي  بةعدد الطل
يف املــرحلتني  وطالبــة   ا  ( طالبــ2835)  ( دراســة يف مدينــة اخلــرج رململكــة علــى م2013)  ق العيســى وآخــرونءمــا طبــ

املنيــف ويف دراســة ، مــنهم تعرضــوا للتنمــر خــالل العــام الســابق للدراســة %41.7ونــتج عنهــا أن  ؛املتوســطة والثانويــة
ملعرفـــة نســـبة  10,927ق اململكـــة علـــى عينـــة بعنـــوان "جتـــارب الطفولـــة الســـي ة" يف مجيـــع منـــاط م( 2013وآخـــرون )

ـــتعرضــهم للعنــف خــ مــنهم قــد تعرضــوا للتنمــر  %36.5أظهــرت النتــائج أن قــد و  ؛ســنة األوىل مــن حيــاهتم 18الل ال
مــنهم قــد  %31طالــ  وطالبــة أن  1877هـــ( علــى 1429ءمــا أظهــرت دراســة القحطــاين عــام )،  خــالل هــذه الفــ ة

 . تعرضوا للتنمر خالل شهر واحد
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                    (2-1) ملحق رقم                                               

رالننر ت املفسرة للتنم  

وهـي نـوع مـن أنـواع العنـف  ،لعامليـة احلديثـة نسـبيا  مـن حيـ  الطـر  والدراسـةاملشكالت التنمر من مشكلة تعترب      
املشـكالت وتسـاهم يف تفسـري  ،ت الننريـة املفسـرة للعنـف بشـكل عـام  الذي ميكن تفسريه من خالل عدد من االجتاهـا
 ورلتــايل تســاعد علــى التنبــؤ هبــا ؛وحتليــل للمراحــل الــيت متــر هبــا ،مشــكلةاالجتماعيــة مــن خــالل إعطــاء نســق منطقــي لل

 يف املستقبل.  ها والوقاية منهامن انتشار  وضع خطط اس اتيجية ملقاومتها واحلد   و 

 :لعدوانننرية اإلحباط ا

 الســلوك العــدواين يســبقه دائمــا  إحبــاط، وهــذا اإلحبــاط مــن شــأنه أن يــؤدي إىل ســلوك وهــي الننريــة الــيت تفســر أن     
 إىل أنـــواع مـن اإلحبـاط. فعنـد عدواين، فالسلوك العدواين عند الفرد يف صـوره املتعـددة وأنواعـه املختلفـة ميكـن إرجاعـه

إذا اعتربهـا   عدوانيـة علـى مصـدراإلحباط، أو مصـادر أخـرى أو يعتـدي علـى نفـــسهالفـرد تتـــولد عنـده الرببـة ال إحباط
 .(1998:16) عماره, مس ولة عما حدث له منإحباط، فيلومها بدال  من أن يلوم اآلخرين.

 الننريـة علــى اجلوانـ  االجتماعيــة للسـلوك اإلنــساين، وقــد عرضـت أول صـــورة  ـذه الننريــة وينصـ  اهتمـام هــذه    
ى فرض مؤداه وجود ارتبــاط بني اإلحبــاط والعــدوان، إذ يوجد ارتباط بني اإلحـــباط ءمثريوالعـدوان ءاسـتجابة، ءمـا علـ

ــة يف أن ءــل  ـــل جــوهر الننري ـــ ض مســبقا  وجــود إيتمث ــد مــن احتمــاالت ردالفعــل العــدواين، وءــل عــدوان ي فـ ــاط يزي حب
حبــاطي ويشــمل الـــعدوان البـــدين، اللفنـــي، تُثـــار يف الـــموقف اإل ارت الــيتاالســتج فالــــعدوان مــن أشــهر ؛إحبـاط ســابق
أن تتجــه هــذه  فمــن املمكــن ؛الطريــق أمــام العدوانيــةأبلــق العـــدوان بالبــا  حنــو مصــدر اإلحبــاط، فــإذا مــا  حيــ  يتجـــه

  (.325م، 1997، ) ءفايف العدوانية ضد بديل أو تتـجه إىل الـداخل لتصـبح عدوانية ضد الذات

 :االجتماعي التعلم ننرية

وتصـنف هـذه الننريـة بوصـفها  ،تعرف هذه الننرية همساء ءثرية منها التعلم رملالحنة والتقليد، أو الـتعلم رلنمذجـةو  
حيـــ  تفســـر عمليـــة الـــتعلم بنـــاء علـــى مفـــاهيم تلـــك ؛ ر ت الســـلوءيةوالننـــ ،حلقـــة وصـــل مـــا بـــني الننـــر ت املعرفيـــة

 الننر ت )املرجع(
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مـن األفـراد يتفاعـل  ان ءـائن اجتمـاعي يعـيش مـع جمموعـاتوهـو أن اإلنسـ لك الننريـة مـن افـ اض رئـيسنطلق تت     
واجتاهات األفـراد اآلخـرين ويتعلمهـا رملالحنـة والتقليـد حيـ   ،معهم ويؤثر ويتأثر هبم فهو يالحي سلوءيات وعادات

هناك عمليات معرفية تتوسـط بـني  رى هذه الننرية أن  وت ،يعترب الفرد هؤالء اآلخرين مبثابة مناذج يتم االقتداء بسلوءهم
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(.

ـــا ، فلـــيس رلضـــرورة أن          ـــا  انتقائي ـــتعلم رملالحنـــة جانب ـــيت  ويتضـــمن ال ـــات التعـــرض إىل األمنـــاط الســـلوءية ال عملي
أو ينفــذ بعــض منهــا  ،فقــد يعمــل الفــرد علــى إعــادة صــيابة  ــا؛ تعرضــها النمــاذج يعــىن حماءاهتــا أو حــىت حماولــة تقليــدها

 ،دون البعض اآلخر على مسـتوى الدافعيـة النماذجمن سلوءيات ، وتتوقف االنتقائية يف تعلم جوان  معينة دون الكل
 والعمليات املعرفية لدى الفرد املالحي. 

 املفاهيم األساسية لننرية التعلم االجتماعي: 

 ولكن يتم تعلمهـا علـى حنـو بـديهي بـري  ،تعلم العديد من اخلربات ال يتطل  رلضرورة املرور رخلربات املباشرة
  .الحنة أي عندما يشاهد الفرد سلوءيات حتدث أمامه تعترب خربات يتعلم منهامباشر من خالل امل

  هامـا يف ز دة دافعيـة الفـرد أو إضـعافها  مثـل العقـاب والتعزيـز دورا   النمـاذجتلع  النتائج امل تبـة علـى سـلوك
 نه يعترب رادع له عن تكراره.إوبتايل عندما يعاق  الفرد على سلوك عدواين ف

 وتنفيــذها مــن  ،لم رملالحنــة لــبعض األمنــاط الســلوءية تــتم علــى حنــو انتقــائي إذ ال يشــ ط تعلمهــاعمليــات الــتع
 قبل الفرد حبذافريها بل يتعلم وينفذ جزءا  منها ويهمل جزءا  آخر. 

 وهى اليت حتكم عملية التعلم وتنفيذ ما مت تعلمه. ؛هناك عمليات معرفية وسيطة حتكم حالة االنتقائية 

 أي بعد االنتهاء من عملية املالحنة، وإمنا  ؛يتم تنفيذ ما مت تعلمه من خالل املالحنة مباشرة ال يش ط أن
 عندما يتطل  األمر القيام هبا. على أن يتم استدعاؤه الحقا   يتم ختزينه يف الذاءرة رمز   

 ضوء ننرية التعلم االجتماعيالعوامل اليت تساعد على استمرار السلوك العدواين يف  "ولقد قد م "رندورا          

 :على النحو التايل وهي
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 الفرد العدواين التدعيم املباشر اخلارجي: املتمثل رمتدا  الوالدين أو اجملتمع لسلوك. 

 تعزيزات الذات: إذ يرى املعتدي أن سلوءه جيل  له نفعا  حيققله مصلحة، أو ألفراد أسرته. 

 اسـباملادية الـيت حيصـل عليهـا املعتـدي، وختلصـه مـن اإلضـرار احملتملـة، التدعيم البديل: املتمثل برؤية الفـرد املك
 .تقليد املعتدي يف عدوانه فيحاول هذا الفرد

  التحرر من عقاب الذات: هن جيرد املعتدى عليه منالصفات اإلنسانية، ويقنع ذاته هن املعتدى عليـه يسـتحق
  (Bandura, 1978).به االعتداء عليه وإحلاق األذى

 ية السلوءية: الننر 

 ،بــادئ معينــةمل ا  م ســلوك معــني وفقــالفــرد يــتعل ن  إحيــ   ؛د هــذه الننريــة علــى مبــدأ تعلــم واءتســاب الســلوكؤءــتو     
تعلم والتطبيـق مـن األفـراد، وقـد افـ ض )سـكنر( يف ننريتـه االشـ اط اإلجرائـي أن لـفهو قابـل ل ؛يعترب العدوان سلوكو 

تكــراره،  فالســلوك الــذي يثــاب عليــه مييــل إىل ،ســتجابةالاب عــن طريــق التعزيــز لاإلنســان يــتعلم ســلوءه رلثــواب والعقــ
وينطبق هذا على السـلوك العـدواين، فاإلنسـان  ،والذي يعاق  عليه ،ويساعده على ذلك التعزيز الذي يلي االستجابة

عليـه أو يتسـامح معـه معاقبتـه عليـه سـوف يتوقـف عـن تكـراره بينمـا عنـدما يشـجع  وتـتم ،عندما يسـلك سـلوءا  عـدوانيا  
 م(.2008 على سلوءه سوف يقوم بتكراره )النريب،
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( 3  -1)  ملحق رقم  

) حقائق عن التنمر (    

: ئق عن االستقواء ) التنمر ( منهاجمموعة من احلقا(   Beane 2005 يورد بني )                      

.زعاجأءثر من جمرد املضايقة واإل االستقواء : أن  حلقيقة األوىلا  

.احلقيقة الثانية: ميكن ألي شخص يصبح مستقوي  

: ميكن ألي شخص أن يصبح ضحية. احلقيقة الثالثة  

رها التوعية من خماط : أن االستقواء ليست مشكلة حديثة وأن احلدي  هو االهتمام هبذه الناهرة علىاحلقيقة الرابعة
. ووضع قوانني حلماية الطفولة  

. متفرج -ضحية -اء يؤثر على اجلميع مستقوياحلقيقة اخلامسة: أن االستقو   

ومنع اخلطر  ،تدخلواملستقوون حباجة إىل ال ،واألطفال الضحا  ،: هي أن االستقواء مشكلة خطريةاحلقيقة السادسة
 عنهم واملتفرجون هم عرضة لضعف الثقة رلنفس واإلحساس رلذن  ونقص اح ام الذات. 

. لول ملشكلة االستقواء ) التنمر(إجياد حعا  من أجل : أنه ميكن العمل ماحلقيقة السابعة  

. عيلزم تعاون الوالدين, املعلمني, اجملتم : اخلطة الشاملة تعطي أفضل النتائجاحلقيقة الثامنة  

. ملعرضني خلطر االستقواء: ميكن مساعدة األطفال ااحلقيقة التاسعة  

. املدارس مسؤولة عن محاية الطالب :احلقيقة العاشرة  
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(  4 -1)  ملحق رقم   

................ : امل ادفات اللغوية ملعىن ءلمة تنمر  

  البلطجة. -

 .التسلط -

 .ال هي  -

 .االست ساد -

 .االستقواء -
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 منوذج 

  ومي الربانمجـقتمارة است

 أخي/أختي .. المتدرب / ـة                         

 لسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ..ا

( أموام ، نرجوو منوك وضوال عالموة )تدريبيوةفي إجابتك الدقيقة على فقرات هذا النموذج له الدور األكبر في تطووير برامجنوا ال إن  

فاء البيانوات ، وقبول البودء فوي اإلجابوة يرجوى التكورم باسوتيثوم اإلجابوة علوى األسوالة المفتوحوة، الفقرة وتحت اإلجابوة التوي توافقوك

 التالية:

 )             ( يوم مدته  تاريخه  اسم البرنامج

 دكتوراه ماجستير  بكالوريوس   المؤهل العلمي  اسم المشارك/ـه )اختياري(

  جهة العمل
الوظيفة 

 الحالية
 

الخبرة بالوظيفة 

 الحالية
 سنة الخبرة إجمالا  سنة

 

 :( في الخانة المناسبة لرأيك أمام كل عبارة، ضال عالمة )راتأمامك مجموعة من العبا تقييم البرنامج

 بدرجة قليلة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة البيان م

      .وضوح  أهداف البرنامج  1

    .ارتباط أهداف البرنامج باحتياجاتك التدريبية  2

    .تحقيق أهداف البرنامج 3

    .تحقيق توقعاتك الشخصية من البرنامج 4

    .ارتباط موضوعات البرنامج باحتياجاتك التدريبية 5

    .ارتباط موضوعات البرنامج بمجال عملك 6

    .مواكبة موضوعات البرنامج لالتجاهات الحديثة في مجال عملك 7

    .مالءمة المادة التدريبية ألهداف البرنامج 8

    .كفاية المادة التدريبية 9

    .بيةحداثة المادة التدري 10

    .جودة إخراج المادة التدريبية وطباعتها 11

    .مالءمة الجوانب النظرية في البرنامج 12

    .حجم األنشطة والتدريبات العملية 13
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    .المهارات المكتسبة من األنشطة والتدريبات العملية 14

    .مالءمة الوقت المخصص للبرنامج 15

    .يبمالءمة توقيت جلسات التدر 16

    .مالءمة أوقات الراحة بين جلسات التدريب 17

    .مالءمة مكان التدريب 18

    .توافر التسهيالت والخدمات 19

    .توافر التجهيزات واألدوات الالزمة للتدريب 20

 

 :ة( في الخانة المناسبة لرأيك أمام كل عبار، ضال عالمة )أمامك مجموعة من العبارات تقييم المدربين

 يرجى كتابة اسم المدرب 
 اسم المدرب األول

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

 اسم المدرب الثاني

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

 اسم المدرب الثالث

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

 البيان م
بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 قليلة

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 قليلة

رجة بد

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 قليلة

          .التمكن من الجوانب النظرية للبرنامج 21

          .التمكن من الجوانب العملية للبرنامج 22

          .مالءمة األساليب التدريبية لطبيعة البرنامج 23

          قدرة المدربين على تطبيق أساليب التدريب 24

          .ألساليب واألنشطةحسن توظيف ا 25

          .وساال التدريب حسن توظيف 26

          .التفاعل مال المشاركين 27

          .استثماره لوقت التدريب 28

          .اهتمامه بالتغذية الراجعة 29

 

 

 

 

 

 

  ( أهم إيجابيات وسلبيات البرنامج30)
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 أهم السلبيات أهم اإليجابيات

1 )
.............................................................................................................

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

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

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

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

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

4 )
.............................................................................................................

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

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

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

1 )
..........................................................................................................

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

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

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

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

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

4 )
..........................................................................................................

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

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

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

 

  :( أهم المعارف والمهارات التي اكتسبتها من البرنامج31)

 أهم المهارات أهم المعارف

1 ).................................................................................................. 

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

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

4 ).................................................................................................. 

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

1 )..................................................................................................... 
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                                                                                          المراجال 

  ي المدارس.. اإلطار النظري لمشروع الوقاية من التنمر فم(2014مج األمان األسري الوطني )برنا. 

   ، ترجمة مكتب التربية العربي لدول الخليج اكسير ( بارباراهـ1433تحدي لدى االطفال الصغار) سلوك ال. 

 .الرياض  

( التنمار باين طاوط وطالباات المرحلاة المتوساطة فاي مديناة الريااض ـ هاـ1428ـ القحطااني، ناورة بناع ساعد ) 

لبيئة المدرسية ـ أطروحة دكتوراه، كلية التربية/ ما يتناسب مع ادراسة مسحية واقتراح برامج التدخل المضادة ب

 جامعة الملك سعود/ الرياض.

بياة ،مقال علماي ـ مياادين ـ مكتاب الترهـ( التنمر المدرساي وبارامج التادخل1433ـ القحطاني، نورة بنع سعد ) 

 .العربي لدول الخليج، الرياض

التوزياع : مادارس ، ترجمة دار الكتاط الترباوي للنشار وستقوينالصف الخالي من الطوط الم( د. ت ، أالن )بين

 .السعودية ،الظهران األهلية

 .م( تعديل السلوك، القوانين واإلجراءات، الطبعة الثانية، الرياض: الصفحات الذهبية1990الخطيب، جمال ) .

 ر غريب.دا :لتنمية الكفاءة الشخصية.القاهرة، مدخل (: توكيد الذاتم1998، طريف )شوقيـ 

ذ المرحلاة االبتدايياة بمديناة التنمر المدرسي وعوقته بالمهارات االجتماعية لدى تومي م(2012) ، حنان خوج  ـ

 .جامعة البحرين/13المجلد  /مجلة العلوم التربوية والنفسية، جدة

 .ـ السعوديةالحرس الوطني  وزارة  ،الوطني األسري األمانرات مركز ااصد األقران: عنف -

، شااركة العبيكااان للطباعااة والنشاار،  : الماادخل الااب البحاال فااي العلااوم الساالوكيةهااـ(1409العساااف، صااال  ) ـاا 

 .الرياض: السعودية

( بالتعاااون بااين برنااامج ا مااان 2014  )  الماامتمر الااوطني للوقايااة ماان التنماار فااي الماادارسأوراق عماال   .

( واللجنااة الوطنيااة للطفولااة بااوزارة التربيااة  األسااري بااالحرس الااوطني ومنظمااة األماام المتحاادة ) اليونساايف

 .والتعليم
 .اختبار الذكاء المصور ـ القاهرة: المطبعة العالمية :(1972)  ، أحمد زكيصال  .
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 ىـانته

 لما فيه الخير  الجميع   ق للاه ــ  وف


