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املجلس األعىل لألمومة والطفولة

كلمة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك

رئيسة االتحاد النسايئ العام، رئيسة املجلس األعىل لألمومة والطفولة، الرئيس األعىل ملؤسسة 
التنمية األرسية

تويل القيادة الرشيدة يف الدولة املسرية التعليمية يف البالد كل اهتامم وهي تسري عىل خطى املغفور له الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي مل يأل جهداً يف دعم العلم واملتعلمني. كام وضعت الدولة الربامج التي ترقى 

بالتعليم إىل مستويات عليا.

ويحرص املجلس األعىل لألمومة والطفولة عىل وضع الربامج الهادفة التي تفيد األطفال مبختلف فئاتهم وأعامرهم ويراعي 

رغباتهم وتطلعاتهم الحارضة واملستقبلية. وكان موضوع التنمر من بني هذه الربامج الهامة التي نفذها املجلس لصالح 

طلبة املدارس وأثبت مفعوله وأثره الكبري عىل سلوكيات الطالب، مؤكداً عىل رضورة التعامل واملقاربة اإليجابية مع هذه 

املشكلة بطرح مجموعة من األفكار واملبادرات واألنشطة التي تشجع الطلبة االبتعاد أي سلوك سلبي.

فالربنامج الذي نفذه املجلس األعىل لألمومة والطفولة مبدارس وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون مع منظمة اليونيسف 

ودائرة التعليم واملعرفة واستمر نحو عامني استهدف أبناءنا الطلبة وكذلك مديري ومديرات املدارس واملرشدين واملرشدات 

األكادمييني واملمرضني واملمرضات وهو يعد األول من نوعه يف  العامل العريب ألهميته الكبرية يف الحفاظ عىل أبنائنا الطلبة 

م  الربنامج ليالئم دولة اإلمارات  والبعد عاّم يرضُّ مبسريتهم الدراسية ويؤثر عىل تلقيهم العلم بكافة أشكاله. وقد ُصمِّ

العربية املتحدة بعد مراجعة أكرث من 13 برنامجاً دولياً ناجحاً. 

ويعد التنمر من الظواهر السلبية املألوفة عىل صعيد طلبة املدارس والتي لها آثار خطرية عىل صحة وسالمة املتنمرين 

والضحايا واملتفرجني عىل حد سواء حارضاً ومستقبالً والتي من بينها فقدان اإلحساس بالذنب والقلق وفقدان الثقة 

بالنفس واإلصابة بأمراض مزمنة يف املستقبل وزيادة العدوانية لدى الضحايا وتدين املستوى العلمي. 

إن التقييم الذي أجراه املجلس األعىل لألمومة والطفولة ومنظمة اليونيسف للمدارس التي شملها الربنامج أظهر فعالية 

املرشوع حيث انخفضت حاالت التنمر وكانت نتائج التقييم مشجعة، وبدا الطلبة مييلون إىل السلوك الحسن مستفيدين 

من الربامج التي أعدت لهم ونفذت عىل أرض الواقع فانخفض عدد الطلبة الذين يتعرضون للتنمر وازدادت العالقات 

اإليجابية االجتامعية بني الطلبة.

إنني أدعو أولياء األمور واملدرسني واملدرسات إىل أن يبذلوا جهداً مضاعفاً يف تربية األبناء وفق سلوك قويم وأن يستفيدوا 

من الربامج التي تعدها املؤسسات املعنية خاصة املجلس األعىل لألمومة والطفولة الذي يحرص عىل تقديم كل عون 

لألبناء واألمهات ملعالجة الظواهر السلبية التي تنشأ أثناء مامرسة األبناء لحياتهم املدرسية أو خارج املدرسة.
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املجلس األعىل لألمومة والطفولة

كلمة سعادة الريم بنت عبدالله الفاليس

األمني العام للمجلس األعىل لألمومة والطفولة

لقد حقق برنامج التنمر الذي نفذه املجلس األعىل لألمومة والطفولة خالل العامني املاضيني نجاحا باهرا بفضل دعم سمو 

الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسايئ العام، رئيسة املجلس األعىل لألمومة والطفولة، الرئيس األعىل ملؤسسة 

التنمية األرسية.

إن اإلحصاءات والنتائج التي ظهرت من خالل دراسة نتائج الربنامج مبرحلتيه األوىل والثانية تؤكد نجاحنا يف تحقيق 

األهداف املبتغاة من هذا الربنامج أال وهي زيادة الوعي حول مخاطر التنمر وخفض حاالت التنمر يف املدارس. 

ففي املرحلة األوىل من الربنامج نفذ  املجلس األعىل لألمومة والطفولة بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة للطفولة /

يونيسيف/ لدول الخليج العربية وبالتنسيق مع دائرة التعليم واملعرفة ووزارة الرتبية والتعليم »برنامج الوقاية من التنمر 

يف املدارس« يف الحلقة الثانية من 24 مدرسة حكومية وخاصة يف الدولة خالل العام الدرايس 2015-2016. وتم  يف هذه 

املرحلة رفع مستوى الوعي لدى 130 معلامً وتربوياً يف املدارس املذكورة عىل مكافحة التنمر واستفاد 1793 طالباً وطالبة 

من الربنامج وبنسبة 52% من الطالبات و 48%  من الطالب .

وبعد التقييم الذي أجراه املجلس األعىل لألمومة والطفولة ومنظمة اليونيسيف لهذه املرحلة تبني فعالية الربنامج إذ 

انخفض عدد حاالت التنمر حيث نقص عدد الطلبة الذين يتعرضون للتنمر وكذلك عدد الطلبة الذين يتنمرون عىل 

اآلخرين وعدد الطلبة الذين ال يشعرون باألمان يف املدرسة. واالهم من ذلك ازدادت حاالت العالقات اإليجابية االجتامعية 

لدى الطلبة.

إن هذه النتائج الجيدة والناجحة للربنامج يف مرحلته األوىل أعطت املجلس األعىل لألمومة والطفولة دافعا لتعميم 

الربنامج عىل مدارس أخرى اكرث عددا يف الدولة حيث تم اختيار 61 مدرسة حكومية وخاصة )الحلقة الثانية( يف العام 

الدرايس 2016 – 2017 

وبعد االنتهاء من املرحلة الثانية بينت نتائج التقييم  أن تعزيز املهارات االجتامعية كان له أثر إيجايب يف الحد من سلوك 

التنمر وخاصة بني الطالبات وأيضاً يف العديد من مدارس البنني. فانخفضت حاالت التعرض إىل التنمر وحاالت التنمر 

عىل اآلخرين وعرب الطلبة من البنني والبنات عن إعجابهم باألنشطة التي نفذت وأفادوا  أن التدخالت ساهمت يف خفض 

حاالت التنمر يف مدارسهم.

إن النتائج الباهرة التي حققها املجلس األعىل لألمومة والطفولة من هذا الربنامج دفعته إىل املشاركة يف املنتدى العاملي 

ر الذي ُعِقد يف استوكھومل مبملكة السويد يف شهر مايو ۲۰۱۷، حيث تم خالله عرض تجربة دولة اإلمارات  ملناهضة التنمُّ

ر يف املدارس، والتي تَُعد التجربة األوىل من نوعها يف الدول العربية. وقد أُعجب املشاركون  العربية املتحدة يف الوقاية من التنمُّ

يف املنتدى بهذه التجربة والنتائج الناجحة التي حققها املجلس األعىل لألمومة والطفولة بدولة اإلمارات العربية املتحدة.
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وزارة الرتبية والتعليم

كلمة معايل جميلة املهريي

وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام

بداية.. أتقدم بوافر الشكر وعظيم االمتنان إىل "أم اإلمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسايئ العام، 

رئيسة املجلس األعىل لألمومة والطفولة، الرئيس األعىل ملؤسسة التنمية األرسية - حفظها الله - ملا توليه من عناية ورعاية 

منقطعة النظري لكل ما يتصل باألرسة والطفولة واملرأة من قضايا تنموية وحامية وبناء، فضالً عن دعمها الالمحدود لجهود 

العاملني يف الحقل الرتبوي، وتعزيز جودة التعليم، وكل ما يرتبط بها من مسائل ومن ضمنها تبنيها برنامج الوقاية من 

التنمر، هذا الربنامج املهم والرائد من نوعه الذي يسلط الضوء عىل مكافحة ظاهرة التنمر، ويؤمل له أن يسهم يف توحيد 

الجهود الرتبوية واملجتمعية، متهيداً للقضاء عىل هذه القضية الشائكة يف بعض مدارسنا.

أخي املعلم.. أختي املعلمة..

أنتم املربون والقدوة الحسنة واألمنوذج الذي نفخر به، ولدينا ثقة مطلقة بأنكم عىل دراية تامة مبا يحتاجه طلبتكم من 

دعم ورعاية وتشجيع وتحفيز، لذا نتطلع من خاللكم إىل أن تكونوا خري موجه وناصح وقدوة لطلبتكم، فهم عىل اختالف 

فئاتهم سواًء كانت إيجابية أو أخرى تشوبها بعض العرثات واإلشكاليات، فإنهم يحتاجونكم يف فهم ومناقشة مشاكلهم، 

واتخاذ القرارات والخطوات ووضع الحلول التي تصب يف خدمة قضاياهم الرتبوية، فأنتم رشكاء أساسيون يف التعليم 

وبالنهوض بأجيال املستقبل. ويف هذا الدليل الذي نضعه بني أيديكم، كم وافر  من األنشطة التي تعزز قيم التعاطف 

والتعاون وتقبل الذات واآلخر لدى الطلبة، وتسهم يف بناء قدراتهم من ناحية تحمل املسؤولية واحرتام الذات واآلخرين، 

وهي أيضاً تعزز شعورهم باالطمئنان وثقتهم بأنفسهم ومبن حولهم يف الوقوف يف وجه التنمر. 

إن السبيل إىل تحقيق االستفادة القصوى من هذا الدليل مرهون بحرصكم عىل انجاحه، وبالتعاون والرشاكة مع زمالء 

املدرسة بجانب أولياء األمور، وتذكّروا دامئاً أن نجاحكم يف أداء هذه الرسالة النبيلة مرتبط بقدرتكم ومهارتكم يف تحقيق 

أهداف التعلم املطلوبة باستخدام األساليب واألدوات الفعالة التي تساعد الطلبة عىل فهم وتبني القيم والسلوكيات 

املرغوبة، وتشجعهم عىل االقبال عىل النشاط واالنخراط فيه.

نحن نعول كثريا عىل دوركم املحوري يف التطبيق الفعال ملثل هذه الربامج يف مدراسنا كوسيلة رضورية للوقاية والتصدي 

آلفة التنمر، كام ستساعدنا جهودكم وآراؤكم ورؤاكم النرية خالل التنفيذ وبعده يف البناء عىل ما يتحقق من نجاحات 

والوقوف عىل التحديات، عالوة عىل تحديد مجاالت التحسني املطلوبة، وتطوير أدوات البحث والدراسة، بغرض الوصول 

إىل أفضل الحلول لحامية أبنائنا الطلبة، ودعمهم، وصوالً إىل تحقيق مجتمع مدريس متامسك وإيجايب وملهم لغريه.

مع متنياتنا لكم بالتوفيق والّسداد،،
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منظمة اليونيسف

كلمة سعادة شاهدة أظفر

ممثل منظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسف(، لدول الخليج العربية باإلنابة

تعترب مشكلة التنمر يف املدارس مشكلة تؤثرعىل أقلية كبرية من الطالب يف العديد من البلدان.  ومن املمكن أن يؤدي 

 التنمر إىل عواقب خطرية وأحيانًا طويلة األمد تؤثر بالسلب عىل رفاه األطفال الضحايا وعىل صحتهم العقلية.

وقد قام مكتب األمم املتحدة للطفولة )يونيسف( لدول الخليج العربية بالتعاون مع املجلس األعىل لألمومة والطفولة 

بإجراء دراسة استطالعية أولية لتقييم حالة البيئة املدرسية يف مستوى العنف والتنمر بني الطلبة يف املدارس، وذلك بهدف 

وضع إطار للحامية والسالمة يف املدرسة لتحسني البيئة التعليمية بشكل عام. وبعد مراجعة أكرث من 13 برنامجاً متخصصاً 

وناجحاً يف هذا املجال، تم تطوير برنامج تدخل وطني شامل مالئم للتنفيذ يف مدارس دولة اإلمارات العربية املتحدة 

ومبني عىل أساس أفضل املامرسات الدولية يف هذا املجال. واستندت منهجية الربنامج إىل املشاركة النشطة للطلبة؛ وتغيري 

مواقف وآراء العاملني باملدارس؛ وإىل تحسني البيئة االجتامعية بشكل عام ورفع وعي أولياء األمور. 

يف هذا الربنامج ، تم تطوير »دليل الوقاية من التنمر« الذي احتوى عىل جزء حول األساليب الستة للتدخل يف التعامل مع 

املتنمرين والضحايا وهي: العقوبات املبارشة ، املصالحة، الوساطة ، مجموعة الدعم ، االهتامم املشرتك، وتعزيز الضحية. 

كام احتوى الدليل عىل جزء املهارات االجتامعية الذي تضمن أنشطة تفاعلية مختلفة لتزويد الطالب باملهارات االجتامعية 

الالزمة. 

تم تنفيذ وتقييم الربنامج عىل مرحلتني يف 64 مدرسة من الحلقة الثانية )حكومي وخاص( عىل مستوى دولة اإلمارات 

العربية املتحدة، حيث قامت كل مدرسة بتشكيل لجنة ملكافحة التنمر تضم أخصايئ اجتامعي وممرضة ونائب مدير، تم 

 بناء قدراتهم حول أساليب التدخل من خالل عقد ورش عمل تدريبية.

جاءت نتائج الربنامج ناجحة من حيث بناء القدرات وزيادة املعرفة للطلبة وللعاملني يف املدارس حول التنمر، وانخفاض 

كبري يف عدد حاالت التنمر بني الطلبة. إن هذه النتائج املشجعة تدفعنا إىل دعوة وزارة الرتبية والتعليم العتامد الربنامج 

وتعميمه عىل جميع مدارس الدولة.
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شكر وعرفان

يــأيت هــذا الدليــل التدريبي نتاج مثــرة تعاون بني العديِد من األفراد واملؤسســات، الذين يســتحّقون جميُعهم الثّناَء 

والعرفان.

وإنّنا لنتوّجه بجزيل الشكر إىل صاحبة السمّو الّشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله، رئيسة االتحاد النسايئ العام، رئيسة 

املجلس األعىل لألمومة والطفولة، الرئيس األعىل ملؤسسة التنمية األرسية، التي لطاملا متيّزت بدعمها ورعايتها املتواصلة 

لربامج األطفال والشباب محلياً واقليمياً وعاملياً.

ونُزجي شكرَنا أيضاً إىل كّل أولئك الذين أسهموا يف إصدار هذا الدليل التدريبي، ونذكر منهم عىل وجه الخصوص كالً من 

وزارة الرتبية والتعليم، ومجلس أبوظبي للتعليم، ووزارة الصحة، ورشكة الخدمات العالجية الخارجية)صّحة(؛ وذلك عىل 

دورهم الفعال كرشكاء حقيقيني يف مرشوع الوقاية من التنمر يف املدارس.

وال يسعنا إال أن نتوجه بالشكر كذلك إىل فريق العمل واملنسقني واملدربني الذين بذلوا جهوداً استثنائية لضامن نجاح 

املرشوع وإىل الفنانة التشكيلية اإلماراتية األستاذة موزة سعيد سامل السبويس عىل جهودها ومساهمتها يف تصوير الطابع 

اإلمارايت يف رسوماتها عىل الغالف الخارجي وداخل الدليل.  

الجهةاالسم
املجلس األعىل لألمومة والطفولةاألستاذة نانيس مرعب

منظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسف( لدول الخليج العربيةاألستاذ عصام عيل

منظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسف( لدول الخليج العربيةالدكتورة داليا هارون

منظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسف( لدول الخليج العربيةاألستاذ معتز عزام

منظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسف( لدول الخليج العربيةاألستاذة عال الصالح

وزارة الرتبية والتعليماألستاذة ام كلثوم فريدوين

وزارة الرتبية والتعليماألستاذ خلف الكيتوب

مجلس أبوظبي للتعليماألستاذة  أمل املرزوقي

مجلس أبوظبي للتعليماألستاذ حسن الباين

وزارة الصحة ووقاية املجتمعالدكتورة نجالء سجواين

رشكة الخدمات العالجية الخارجية )صّحة(الدكتورة نجاح مصطفى

رشكة الخدمات العالجية الخارجية )صّحة(الدكتورة غادة نجار عساف

رشكة الخدمات العالجية الخارجية )صّحة(األستاذة ناهدة سالمة

رشكة الخدمات العالجية الخارجية )صّحة(األستاذ نارص الريامي
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كام نتوجه بالشكر للمدارس التالية املشاركة يف هذا املرشوع ممثلة بإدارتها ولجانها املدرسية التي اجتهدت يف تطبيق 

املرشوع عىل مدى سنتني. 

اإلمارة اسم املدرسة
أبو ظبي املنتهى للتعليم األسايس والثانوي 1

أبو ظبي املتنبي للتعليم األسايس 2

أبو ظبي بينونة للتعليم األسايس 3

أبو ظبي العدل للتعليم األسايس 4

أبو ظبي القدرة للتعليم األسايس 5

أبو ظبي العجبان  للتعليم األسايس 6

أبو ظبي املقام للتعليم األسايس والثانوي 7

أبو ظبي مريم بنت عمران للتعليم األسايس 8

أبو ظبي الصقور للتعليم األسايس 9

أبو ظبي األصايل للتعليم األسايس 10

أبو ظبي الشبهانة للتعليم األسايس والثانوي 11

أبو ظبي الهمة للتعليم األسايس 12

أبو ظبي حمدان بن زايد للتعليم األسايس 13

أبو ظبي املريجب للتعليم األسايس 14

أبو ظبي الشوامخ للتعليم األسايس والثانوي 15

أبو ظبي الغربية للتعليم األسايس 16

أبو ظبي اإلتحاد الوطنية الخاصة 17

أبو ظبي هورايزون الخاصة 18

أبو ظبي هورايزون الخاصة )فرع( 19

أبو ظبي الروافد الخاصة 20

أبو ظبي ميبل وود انرتناشونال 21

أبو ظبي مدرسة النهضة الوطنية الخاصة - بنات 22

أبو ظبي أكادميية األندلس الخاصة 23

أبو ظبي الحمدانية الكربى الخاصة 24

أبو ظبي البشائر الخاصة 25

أبو ظبي منار العلم الخاصة 26

أبو ظبي األضواء الخاصة 27

أبو ظبي املرفأ الدولية الخاصة 28

ديب األلفية للتعليم األسايس 29

ديب الوصل للتعليم األسايس 30

ديب ند الحمر للتعليم األسايس 31

ديب محمد نور للتعليم األسايس 32
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ديب أحمد بن راشد للتعليم األسايس 33

ديب املهلب للتعليم األسايس 34

الشارقة الطالع للتعليم األسايس 35

الشارقة النوف للتعليم االسايس 36

الشارقة محمد الفاتح للتعليم االسايس 37

الشارقة عىل بن أيب طالب للتعليم االسايس 38

الشارقة أبو أيوب األنصاري للتعليم األسايس 39

الشارقة جامنة بنت أيب طالب للتعليم األسايس 40

عجامن أم عامر للتعليم األسايس 41

عجامن الزوراء للتعليم األسايس 42

عجامن الحميدية للتعليم األسايس 43

عجامن راشد بن حميد للتعليم األسايس 44

عجامن املعهد العلمي االسالمي للتعليم االسايس والثانوي 45

رأس الخيمة الريادة للتعليم األسايس 46

رأس الخيمة املطاف للتعليم االسايس 47

رأس الخيمة الغب للتعليم األسايس 48

رأس الخيمة عبدالرحمن بن عوف للتعليم األسايس 49

رأس الخيمة عثامن بن ايب العاص للتعليم األسايس 50

رأس الخيمة موىس بن نصري للتعليم األسايس 51

رأس الخيمة الربيرات للتعليم األسايس 52

أم القيوين ام القيوين للتعليم االسايس 53

أم القيوين صفية بنت عبداملطلب للتعليم األسايس 54

أم القيوين فلج املعال للتعليم األسايس والثانوي 55

أم القيوين حاتم الطايئ للتعليم األسايس والثانوي 56

أم القيوين الضياء للتعليم األسايس 57

الفجرية مسايف للتعليم األسايس والثانوي 58

الفجرية صفية بنت حيي للتعليم األسايس 59

الفجرية االبتهاج للتعليم األسايس 60

الفجرية القيعان للتعليم األسايس 61

الفجرية زيد بن الخطاب للتعليم األسايس 62

الفجرية سيف الدولة للتعليم األسايس 63

وأخريا، نتقدم ببالغ الشكر واالمتنان لجميع أطفالنا الطلبة الذين شاركوا يف جميع مراحل هذا املرشوع، والذي مل يكن 

لينجح بدون مشاركتهم الفعالة. آملني أن يساهم هذا العمل يف جعل البيئة املدرسية بيئة آمنة جذابة للطلبة يف جميع 

مدارس الدولة.
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مقدمة الدليل
تمَّ إعداُد هذا الدليل ملساعدة املدارس يف مكافحة التنّمر بني الطلبة الذي أصبح منترشاً يف مدارس دول العامل 

املختلفة، بدرجة تستدعي البحث عن إيجاد حلول لهذه املشكلة، وقد يحدث التنّمر يف حاالت بسيطٍة تتّم 

السيطرة عليها بواسطة الطلبة أنفسهم، وأّن هذه الحاالت تُخلُِّف أرضاراً نفسيّة وجسديّة لعدد من الطلبة الذين 

يصُعب عليهم معالجُة املوقف بأنفسهم، لتصبح املدرسة التي تقع فيها حاالت التنّمر بكرثة مكاناً ُمرهقاً لألطفال، 

مام يعيق قدرتَهم عىل التعلّم إىل حدٍّ بعيد. 

وقد أُجِريت دراساٌت وأبحاٌث عديدٌة حول التنّمر يف كثري من الدول، منذ اعتباره مشكلًة خطريًة خالل فرتة 

التسعينيات، حيث اهتّمت تلك األبحاُث بكيفية معالجة املشكلة من خالل املدارس بإرشاك أولياء األمور، وذلك 

للحّد من سلوكيات التنّمر املنترشة، وحامية األطفال املتنّمرين منهم والضحايا عىل حّد سواء. كام أظهرت األبحاث 

أّن انتشار التنّمر قد انخفض بشكل ملحوظ يف العديد من البلدان واملدارس يف العامل كلّه، حيث تّم جمع النتائج 

من تلك األبحاث ونرشها بواسطة ”Rigby and Smith - 2011” لتعّم الفائدُة عىل جميع املهتّمني، وعىل الرغم 

من تلك التوّجهات اإليجابيّة والجهودة املبذولة لذلك، فإنّه ال تزال مشكلُة التنّمر سبباً يف خلق حالة من القلق 

العام يف دولة اإلمارات العربيّة املتّحدة ويف دول كثرية من العامل.

إذاً يُركّز هذا الدليل عىل دور املدارس يف استخدام أفضل الطرق لتثقيف وتوعية الطلبة بالتنّمر، ومساعدتهم عىل 

تحّسني سلوكهم، وتطوير مهاراتهم االجتامعية، للتقليل من فرص حدوث هذه الظاهرة، كام يتناول الدليل كيفية تعامل 

املعلّمني واألخصائيّني االجتامعيّني واملرشفني يف املدارس وأولياء األمور مع حاالت التنّمر املختلفة حال حدوثها. 

وعند قراءة هذا الدليل وتطبيقه، سوف يتّضح جلياً أنّه ال توجد إجابٌة واحدٌة أو حلٌّ محدٌد ملشكلة التنّمر، ألّن تطبيَق 

القواعِد ومعاقبة الطلبة املتنّمرين إذا كان فّعاالً يف بعض حاالت التنّمر، فإنّه يف الحقيقة ليس الحلَّ الوحيَد لجميع 

الحاالت، إذ أّن هناك طرقاً أخرى للتعامل مع املشكلة، بإمكانها تحقيق نتائج أفضل وهي أكرث فاعليّة، لذلك نرى من 

األهمية مبكان أْن يتعلّم املعلّمون واملرشفون يف املدارس كيفية التّعامل مع املشكلة وصوالً إىل حّل جذرّي وإىل مدارس 

خالية من التنّمر، وهذا ما يقّدمه هذا الدليل، وهو بيان اإلجراءات التي ينبغي اتّباعها يف حّل املشكالت بناًء عىل نتائج 

األبحاث التي تّم القيام بها يف هذا الصدد، ولكّن هذا ليس ملزماً يف كّل يشٍء، إذْ تُعترب الخرباُت الشخصيُّة ومهارات 

املعنيني يف التّعامل مع األطفال عىل قدٍر كبريٍ من األهمية يف كيفية معالجة جميع املشكالت. 

كام تُســهم قدرُة املعلّمني عىل تطبيق ما تعلّموه يف نســبة نجاحهم أو فشــلهم يف معالجة املشــكالت، لذلك فإنّنا 

نهيــب بــكّل معلـّـٍم أن يفّكر يف أفضل طريقٍة لتطبيقها، وأن يشــارك وينقل ما تعلّمه لآلخرين، لجعل املدرســة التي 

يعمــل بها خاليًة من التنّمر. 

مقّدمة الدليل
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الجزء األول

جلسات تدريب املعلّمني

الهدف:

يرمي هذا الجزء من الدليل تزويد املتدّربني )املعلّمني( بجلسات تدريبيّة مقرتحة، متّكنهم خاللها معرفة املزيد عن 

التنّمر يف املدارس، وكيفية التعامل معه، حيث يقوم املدرّب بتحديد أهمية كّل دورة، ومن ثَّم اختيار املوضوعات 

ومالمئتها حسب حاجة املتدّربني. 

كام يتمُّ توفري املصادر املختلفة لهذه الدورات كالصور والوثائق املطبوعة، أو ملفات العروض التقدميية 

)بوربوينت(؛ لذلك نرى من الرضورة مبكان أن يقوم املتدّربون باالطالع الواسع عىل املعلومات الواردة يف املصادر،  

وقراءة املقاالت املتعلّقة باملوضوع قبل حضور الدورة، كام سيكون هناك حاجٌة لتوفري النسخ املطبوعة وملفات 

العرض التقدميّي لكّل موضوع أو دورة تدريبيّة. 

جدول الجلسات:

طبيعة التنمرالجلسة التدريبية األوىل:

املتنمرون والضحايا واملتفرجونالجلسة التدريبية الثانية:

دورة التنمرالجلسة التدريبية الثالثة:

التعامل مع حاالت التنمرالجلسة التدريبية الرابعة:

استعراض طرق مختلفة للتدخلالجلسة التدريبية الخامسة:

التنمر بني الطلبة والكادر التعليمي واإلداريالجلسة التدريبية السادسة:

سياسة مكافحة التنمر وكيفية تطبيقهاالجلسة التدريبية السابعة:
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الجلسة التدريبية األوىل: طبيعة التنّمر  

هدف الجلسة: استكشاف طبيعة التنّمر يف املدارس، وأهمية معالجته.

املصادر : استخدام املصادر )من 1 إىل 5( عند الحاجة إليها يف هذه الجلسة . 

ميكن البدء بالتعريف اآليت املخترص للتنّمر: 

»التنّمر هو االستغالل املَُتعمد للقوة«, ويتخُذ أشكاالً عديدة. 

نشاط 1

اطلع عىل املصدر 1 أدناه، وناقش مدى شيوع هذه السلوكيات بني الطلبة يف مدرستك. 

)الكادر التعليمّي واإلدارّي( تصنيفات األنواع املختلفة للتنّمر  مصدر 1 

غري مبارش مبارش

اإلساءة اللفظّية

تحريض شخص ما عىل توجيه النقد أو شتائم

الشتائم لشخص آخر  نقد قاس

نرش اإلشاعات مناداة الشخص باسم ال يحبّه

مكاملات هاتفية ورسائل إلكرتونية مجهولة

اإلساءة اإليحائّية
التجاهل املتعّمد /اإلقصاءالتهديد أو اإليحاء بحركات بذيئة

التحريض عىل التجاهل بالنظرة التهديد عرب التحديق بالعيون

اإلساءة الجسدية واملادية

تحريض أحد األشخاص عىل االعتداء الرضب

إلقاء األشياء

استخدام سالح

التعدي عىل متعلقات اآلخرين 
وإخفاؤها

التنّمر من خالل استغالل 

العالقات
تكوين تحالفات ضد أحد الطلبة

محاولة إقناع بعضهم بإقصاء شخص ما 
وتجّنبه

وهناك اختالف بني التنّمر الذي يتّم بواسطة األفراد، وبني التنّمر الذي يتّم بواسطة املجموعات، غري أّن من الصعب تحديد 
هذا االختالف؛ ألّن التنّمر الفردي عادًة ما يتّم تعزيزه من قبل مجموعة أو شلّة، وتكون بعض حاالت التنّمر حرصية مثل 
حالة تنّمر فرد ضد فرد، وأخرى بواسطة مجموعة ضد فرد، وقد يشمل التنّمر كّل هذه التصنيفات معاً، لكن ما عليك أن 
تتذكره دامئاً أّن األفعال وحدها ال تكفي لتحديد ما إذا كان الحدث تنّمراً أم ال، وتذكر أيضاً أنّه يجب األخذ بعني االعتبار 

عدم التكافؤ يف القوة والسلوكيات الظاملة واملعتدية.

٤٥
دقيقة
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نشاط 2 :

يُرجى االنتباه إىل أنه ليست كّل السلوكّيات التي تّم التطرق إليها يف الجدول السابق تُعّد تنّمراً يف كّل األحوال.

ينبغي قبل الحكم عىل بعض السلوكيات بالتنّمر أن تتوافر فيه الرشوط اآلتية: 

أن يهدف السلوك إىل إيذاء أحد األشخاص، أو مامرسة الضغط عليه. 	 

أن يكون الشخص املستهدف غري قادر عىل الدفاع عن نفسه/ها مقابل ذلك، كأن يكون الشخص املستهدف أضعف 	 

جسامً، أو بال سند )ليس لديه من يدعمه(، أو ال ميلك مهارات الدفاع عن نفسه، وبالتايل ال يوجد تكافؤ يف القوة دامئاً. 

أن يكون سلوكاً متكرراً مع الوقت. 	 

أن يكون سلوكاً مختلفاً عن العراك أو املشاجرات بني أطراف متساوية يف القوة.	 

أن يكون سلوكاً مختلفاً عن محاولة اإلغاظة، ألنّه يف هذه الحالة يكون املستهدف عىل وعي بأنّه نوٌع من املزاح. 	 

أن يكون سلوكاً ظاملاً، تكون فيه الضحيّة ُمعتدًى عليها، وغري ُمستِحقة لهذه املعاملة.	 

يُرجى قراءة ومناقشة هذه النقاط بعناية قبل االنتقال إىل النقاط التي تليها. 

سؤال: أجب عن األسئلة الواردة يف املصدر )2(، وحدد السلوكيات التي متّثل تنمراً من السلوكيات التي ال متّثله. )ضع يف 

اعتبارك أنّه ينبغي عىل املدرسة اتخاذ اإلجراء الالزم حيال السلوكيات التي تعّد تنّمراً أم ال(.

)الكادر التعليمّي واإلدارّي(: استبيان لتعريف التنّمر  مصدر 2 
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سؤال : ضع دائرة حول اإلجابة التي تراها صحيحة. 

يرُصُّ كثرٌي من الطلبة عىل مناداة زميل لهم باسم يزعجه. 

 احتامل ال نعمهل يُعترَب هذا تنّمراً؟

عادًة ما تضحك مريُم، عندما يخطئ عيّل يف نطق اسمها. 

 احتامل ال نعمهل يُعترَب هذا تنّمراً؟

مل يتّم اختيار ماجد ضمن فريق الكرة ألنّه بديٌن، وال يستطيع الجري برسعة. 

 احتامل ال نعمهل يُعترَب هذا تنّمراً؟

يستقبل يوسُف رسائل تهديد عىل هاتفه الجّوال من شخص ما. 

 احتامل ال نعمهل يُعترَب هذا تنّمراً؟

كلاّم تحدثت ندى تعّمد الطلبة االنرصاف بعيداً عنها. 

 احتامل ال نعمهل يُعترَب هذا تنّمراً؟

قرر طالبان يبلغان من العمر 11 عاماً الدخول يف عراك ملعرفة من سيتفّوق عىل اآلخر، وخالل العراك استطاع أحدهم 
طرح اآلخر أرضاً، بينام انخرط الثاين يف البكاء. 

 احتامل ال نعمهل يُعترَب هذا تنّمراً؟

حاول خالد مراراً أن يقول أشياء سيئة يف حّق أصدقاء جاك فقرروا تلقينه درساً، واستبعدوه من االشرتاك معهم يف 
اللعب. 

 احتامل ال نعمهل يُعترَب هذا تنّمراً؟

قّرر بعض أصدقاء سامي أن يقوموا برضب جوش كّل يوٍم،  وهو يف طريقه إىل املنزل. 

 احتامل ال نعمهل يُعترَب هذا تنّمراً؟

ال أحَد يحبُّ ماجدة، وجميُع الطلبة يبتعدون عنها.

 احتامل ال نعمهل يُعترَب هذا تنّمراً؟

ال يتمّكن ُعَمُر من العثور عىل كتبه املدرسية كّل يوم؛ ألن هنالك طلبًة آخرين يتعّمدون إخفاءها دامئاً. 

 احتامل ال نعمهل يُعترَب هذا تنّمراً؟

تنترُش اإلشاعاُت الكاذبُة حول سارة التي أصبحت ال ترغب يف الذهاب إىل املدرسة بعدما عرفْت ما يُقال عنها.

 احتامل ال نعمهل يُعترَب هذا تنّمراً؟

بعض أصدقاء نادين يرّصون عىل إغاظتها دامئاً؛ ألنّها طويلٌة جداً. 

 احتامل ال نعمهل يُعترَب هذا تنّمراً؟

سؤال : قارن إجاباتك فيام بعد باإلجابات املتوّفرة )باللون األحمر( يف املصدر )3( ثم ناقشها. 
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)الكادر التعليمّي واإلدارّي(: استبيان لتعريف التنمر  مصدر 3 

ضع دائرة حول اإلجابة التي تراها صحيحة. 

يرُصُّ كثرٌي من الطلبة عىل مناداة زميل لهم باسم يزعجه. 

 احتامل ال نعمهل يُعترَب هذا تنّمراً؟

عادًة ما تضحك مريُم، عندما يخطئ عيّل يف نطق اسمها. 

 احتامل ال نعمهل يُعترَب هذا تنّمراً؟

مل يتّم اختيار ماجد ضمن فريق الكرة ألنّه بديٌن، وال يستطيع الجري برسعة. 

 احتامل ال نعمهل يُعترَب هذا تنّمراً؟

يستقبل يوسُف رسائل تهديد عىل هاتفه الجّوال من شخص ما. 

 احتامل ال نعمهل يُعترَب هذا تنّمراً؟

كلاّم تحدثت ندى تعّمد الطلبة االنرصاف بعيداً عنها. 

 احتامل ال نعمهل يُعترَب هذا تنّمراً؟

قرر طالبان يبلغان من العمر 11 عاماً الدخول يف عراك ملعرفة من سيتفّوق عىل اآلخر، وخالل العراك استطاع أحدهم 
طرح اآلخر أرضاً، بينام انخرط الثاين يف البكاء. 

 احتامل ال نعمهل يُعترَب هذا تنّمراً؟

حاول خالد مراراً أن يقول أشياء سيئة يف حّق أصدقاء جاك فقرروا تلقينه درساً، واستبعدوه من االشرتاك معهم يف 
اللعب. 

 احتامل ال نعمهل يُعترَب هذا تنّمراً؟

قّرر بعض أصدقاء سامي أن يقوموا برضب جوش كّل يوٍم،  وهو يف طريقه إىل املنزل. 

 احتامل ال نعمهل يُعترَب هذا تنّمراً؟

ال أحَد يحبُّ ماجدة، وجميُع الطلبة يبتعدون عنها.

 احتامل ال نعمهل يُعترَب هذا تنّمراً؟

ال يتمّكن ُعَمُر من العثور عىل كتبه املدرسية كّل يوم؛ ألن هنالك طلبًة آخرين يتعّمدون إخفاءها دامئاً. 

 احتامل ال نعمهل يُعترَب هذا تنّمراً؟

تنترُش اإلشاعاُت الكاذبُة حول سارة التي أصبحت ال ترغب يف الذهاب إىل املدرسة بعدما عرفْت ما يُقال عنها.

 احتامل ال نعمهل يُعترَب هذا تنّمراً؟

بعض أصدقاء نادين يرّصون عىل إغاظتها دامئاً؛ ألنّها طويلٌة جداً. 

 احتامل ال نعمهل يُعترَب هذا تنّمراً؟
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اإلجابات الصحيحة باللون األحمر،لكّنك رمبا تحتاج إىل معرفة املزيد عن كّل حدث أو سلوك مام سبق، ليك تتمّكن من 

تحديد السلوكيات التي تُعترب تنّمراً من غريها. 

نشاط 3 :

يتّنوع التنّمر يف أشكاله ويف حّدته، و ميكن تصنيف حّدة التنمر يف ثالثة مستويات. انظر املصدر )4(، وناقش محتواه مع 

ر قد تسهم يف تقدير مدى الرضر الذي يُسبّبه، ويف توجيه املدرسة إىل كيفية التعامل معه.  ة التنمُّ العلم بأّن حدَّ

)الكادر التعليمي واإلداري( تقييم حّدة التنّمر مصدر 4 

ينبغي مراعاة حّدة التنّمر مثلام ينبغي مراعاة حالة كّل سلوك من سلوكياته، فليس من املنطقي التعامل مع سلوك 

اإلغاظة البسيط )حتى لو كان يرّض بصاحبه( مثل التعامل مع االعتداء الجسدّي املستمّر. 

يتّضح يف الشكل اآليت كيفية توزيع حاالت التنّمر يف إحدى املدارس.

وينبغي مراعاة األمور اآلتية عند 

قياس حّدة التنّمر: 

طبيعة السلوك عىل سبيل املثال 	 

اإلغاظة البسيطة يف مقابل 

االعتداء الجسدّي.

املدة الزمنية للتنّمر، يعني ذلك 	 

هل يتّم عىل فرتات قصرية أم 

طويلة؟ 

معدل تكرار سلوك التنّمر، أي 	 

أنّه يتّم بشكل يومي أم أسبوعي 

أم مبعدالت متفاوتة زمنياً. 

يشمل التنّمر األقل حدًة الحاالت التي يحدث فيها سلوكيات اإلغاظة املتكررة واملناداة باسم غري مرغوب واالستبعاد 

املتقطّع، ويتسبّب هذا النوع يف مضايقة الضحية، ورمبا يتطّور إىل سلوكيات تنّمر أكرث خطورة، وتنحرص معظم الحاالت يف 

هذا املستوى.

يتعرّض الطفل يف املستوى املتوسط للتنّمر إىل مضايقات بأشكال متعددة، وبصورة متكررة، ومؤذية أيضاً. ويشمل هذا 

املستوى من التنّمر اإلغاظة القاسية، واإلقصاء املستمر، وبعض التهديدات، أو التعرض لعنف جسدي متوسط القوة مثل 

الدفع أو التعرث. 

بينام يتعرّض الطفل يف املســتوى شــديد الحّدة للتنمر، إىل مضايقات عنيفة وقاســية ومؤذية جداً للضحيّة، خصوصاً إذا 
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كانت عىل فرتات طويلة، ويشــمل هذا املســتوى االعتداءات الجســدية املؤذية واملتكررة، وقد ال يتضّمن الســلوك اعتداًء 

جســدياً، لكّنه يظّل يف املســتوى شــديد الحّدة إذا كانت محاوالت التنّمر مســتمرًة لفرتات طويلة ومدّمرًة نفسياً. 

نشاط ٤: 

ميكنك أحياناً أن تكتشف مبارشة تعرّض الطفل للتنّمر، ويف حاالت أخرى ميكنك مالحظة بعض اآلثار عىل الطفل ماّم يثري 

الشّك يف تعرّضه للتنّمر. انظر إىل قامئة اإلشارات التي تدّل عىل أّن هذا الطفل قد تعرّض للتنّمر بعنف )انظر مصدر 5(، 

ثم اذكر املالحظات التي دفعتك إىل االعتقاد بأّن طفالً ما قد تعرّض للتنّمر. 

)الكادر التعليمّي واإلدارّي( عالمات تعرّض الطفل للتنّمر  مصدر ٥ 

العالمات الجسديّة:

كدماٌت غري مربرة.	 

خدوٌش أو جروح.	 

متزٌّق يف املالبس.	 

تلُف املتعلّقات الشخصيّة.	 

األعراض النفسيّة/الجسديّة )سيكوسومايت(:

آالٌم غرُي محددة.	 

صداٌع.	 

آالٌم يف البطن.	 

تقرّحاٌت يف الفم.	 

السلوكيات املتعلّقة باملدرسة: 

الخوف من الذهاب من املدرسة وإليها.	 

تغيري الطريق املعتاد إىل املدرسة.	 

الخوف من ركوب حافلة املدرسة.	 
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الطلب من الكبار توصيله/توصيلها إىل املدرسة.	 

عدم الرغبة يف الذهاب إىل املدرسة.	 

انخفاض مستوى األداء الدرايّس.	 

العودة من املدرسة يف حالة جوع شديد )ألّن نقوده أُخذت منه(.	 

الشكوى من فقدان املتعلّقات الشخصيّة .	 

الطلب املتزايد للنقود، أو رسقتها )ليك يعطيها للمتنّمر(.	 

التغرّيات يف السلوك االجتامعّي: 

التقرّب من عدد قليل من األصدقاء.	 

عدم الرغبة يف الخروج.	 

انخفاض معدل التقاء الطفل بأصدقائه عن املعتاد.	 

املؤرشات العاطفية: 

عالمات الحزن والتعاسة والوحدة واالكتئاب واالنطواء.	 

 الرغبة يف البكاء.	 

التلّعثم يف الكالم.	 

التفكري يف االنتحار.	 

تقلّبات يف املزاج.	 

السلوكيات التي تشري إىل القلق:

 العصبية واملزاج اليسء.	 

التوقف عن األكل.	 

تناول الطعام بصورة مبالغ فيها.	 



دليُل الوقاية من التنّمِر يف املدارِس   I   الجزء األول: جلسات تدريب املدرسني

20

عدم القدرة عىل النوم.	 

 الكوابيس.	 

 البكاء أثناء النوم.	 

 التّبول يف الفراش.	 

 عدم الرغبة يف اإلفصاح عام يتعرّض له. 	 

املؤرشات الصحيّة: 

 اإلجهاد العام، وانخفاض األداء.	 

ضعف مقاومة العدوى.	 

األمراض املتكررة.	 

التهديد، أو محاولة االنتحار.	 

نشاط ٥:

التأثريات التي تظهر عىل الطلبة الذين يتعرّضون للتنّمر بصورة متكررة كام أظهرت األبحاث. 

يؤدي التنّمر إىل إلحاق أرضار بالغة بالصحة العقلية لدى األطفال الضعفاء، وقد يستمّر معهم ذلك طيلة حياتهم. 	 

يكون األطفال الذين يتعرّضون للتنّمر بصورة متكررة يف مدارسهم غري قادرين عىل التعلّم يف معظم األحوال، حيث 	 

تضعف قدرتهم عىل الرتكيز يف دراستهم، وتتملّكهم الرغبة يف االبتعاد عن املدرسة. 

يصبح األطفال الذين يتورّطون يف التنّمر يف مدارسهم بصورة متكررة أقرب إىل ارتكاب جرائم وإيذاء اآلخرين يف حال 	 

عدم تغيرّي سلوكهم. 

َمْن لديه مالحظات تتّفق مع ما سبق ميكنه الحديث عنها، ومناقشتها مع اآلخرين. 
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الجلسة التدريبية الثانية: املتنّمرون والضحايا واملتفرّجون

الهدف: مساعدة أعضاء املجموعة عىل فهم األدوار التي يلعبها الطلبة يف املدرسة حسب سلوك كلٍّ منهم، سواٌء أكانوا 

متنّمرين أم ضحايا أم متفرجني. 

اإلعداد للجلسة: ينبغي التأكّد قبل بداية هذه الجلسة من أّن كلَّ عضٍو يف هذه املجموعة قد أتّم قراءة ورقة »فهم 

سـلوك املتفّرج« )مصدر1(، وسـوف تقّدم هذه الورقة إجـابات عن بعض األســـئلة التي ســيتم طرحها خـالل هذه 

الجلسة. 

)الكادر التعليمّي واإلدارّي( فهم سلوك املتفّرج: مصدر 1 

هذه نســخة معدلّة من مقالة كتبها »أ. كني رجبي و بروس جونســون« ونرُشت بواســطة مركز »جريرت جود« لعلوم 

الحياة يف ســبتمرب 2001 .

أصبح التنّمر يف املدارس من أخطر املشكالت االجتامعية املعروفة التي يجب معالجتها حديثاً، إذا كّنا مهتمني بسالمة 

األطفال من ضحايا التنّمر، وعىل الرغم من خطورة املشكلة، فقد استطاعت بعض محاوالت الحّد من التنّمر املنترش يف 

املدارس تحقيق نجاحات محدودة. 

ولنتساءل ما سبب هذه النتيجة؟ 

البّد لإلجابة عن هذا السؤال من توضيح سببني هامني: 

أما الســبب األول فيكمن يف تركيز املســؤولني عىل تشــجيع املعلّمني واملرشفني عىل مراقبة ما يحدث يف املدرســة 	 

من ســلوكيات التنّمر، ومن ثَّم اتخاذ اإلجراءات التأديبية حيالها، غري أّن الواقع غري ذلك لســوء الحظ، فإّن أغلب 

الهيئــات اإلداريـّـة والتدريســيّة املعنيّــة يف املدارس عىل غري دراية مبا يحدث، وهذا ليس مــن قبيل إلقاء اللوم عليهم، 

ولكن ليك ندرك ببســاطة أّن التنّمر عادًة يقع بني األطفال، وأحياناً يحصل بوجود معلّميهم، فيشــاهدون ما يحدث 

أمــام أعينهــم، بينــام ال يالحــظ املعلّمون ذلك، وبطبيعة الحال فإنـّـه نادراً ما يفصح األطفال عام رأوه أو يرونه. 

وأما السبب الثاين فيتمثّل يف فشل برامج مكافحة التنّمر، وعدم اعتامدها عىل دعم األطفال أنفسهم، حيث أثبتت 	 

الدراسات التي أجريت عىل سلوكيات األطفال يف السنوات األخرية أّن التنّمر يزداد بوجود األطفال اآلخرين املشاهدين 

للحادثة، وبالتايل مل يعد الئقاً التعامل مع التنّمر يف املدارس عىل أنّه سلوك خفٌي أو رسي، يتّضمن شعوراً بالذنب، 

حيث ال يراه اآلخرون، بل عىل العكس من ذلك، فقد أثبت أحد األبحاث أّن التنّمر يزدهر يف حضور الجامهري، 

يستمتع به املتفرجون من الطلبة كأنّهم يرون عرضاً مرسحياً، حينئٍذ يتورّطون شعورياً بالتشجيع، أو يأخذهم الفضول 

يف ذلك حتى لو مل يكونوا من املشاركني يف الفعل ذاته. هذا وتبقى نسبة الطلبة الذين من املمكن أن يعرتضوا عىل 

ذلك ضئيلة. 

60
دقيقة
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أمثلة عىل التنّمر الجسدّي:

عــىل الرغم من ذلك فقد يعرتض 

بعــض األطفال عىل حاالت التنّمر التي 

يشــاهدونها، لتصبح فرصًة ميكن استغاللُها 

يف العمل عىل القضاء عىل هذا الســلوك، 

حيــث أكّدت أبحاٌث عديدٌة أّن اعرتاض 

املتفّرجني يســاعد يف الحّد من التنّمر بقوة 

بنســبة تصل إىل النصف تقريباً. 

لهذا بدأ املوّجهون يعون أّن تعزيز التدخل 

اإليجايب للمتفرّجني قد يكون أكرث فاعلية يف 

معالجة مشكلة التنّمر، وبالتايل فإّن نجاح 

برامج مكافحة التنّمر، يجب أن يعتمد عىل 

دعم األطفال أنفسهم يف الدرجة األوىل. 

وكام ذُكر سابقاّ، فإّن األطفال عادًة ما يقفون متفرجني أثناء حدوث التنّمر، وال يتخذون موقفاً ضد ما يحدث أمام أعينهم، 

ومبعنى أكرث دقة، ميكن تشّجيعهم عىل اتخاذ موقف إيجايّب حيال ما يحدث؛ ألننا بحاجة إىل معرفة ما يفعله الطلبة 

تحديداً حينام يقفون متفرّجني عىل حادث التنّمر، وسبب ذلك الترصف.

لقد تعّمدنا إلقاء الضوء عىل تفاعل األطفال يف البحث الذي قمنا بإعداده، وذلك عن طريق عرض فيديو يحتوي مجموعة 

مختلفة من سلوكيات التنّمر، وتّم سؤالهم عن ترصّفهم حيال كّل موقف، يف حني وجدنا بعضهم يشجع التنّمر، وبعضهم 

اآلخر يتجاهل كّل ما يحدث، يف حني أكّد آخرون أنّهم سوف يترصّفون مبا يدعم الضحيّة، وبهذا ميكننا استغالل نواياهم 

الجيدة التي ترتاوح بني املربرات األخالقيّة البسيطة، وبني الرغبة يف املنفعة املتبادلة، ومشاعر التعاطف أو التامهي مع 

الضحيّة كوسيلة قوية ملكافحة التنّمر. 

لدينا اآلن مجموعة الرؤى املهمة املختلفة حول الطريقة التي يفّكر بها األطفال واستعداداتهم ألفعال بعينها عندما 

يشاهدون سلوكيات التنّمر يف املدرسة، وقد تساعدنا تلك املعرفة يف ابتكار أساليب أكرث فعالية يف مواجهة املشكلة، 

مثل تخصيص حصص ملناقشة التنّمر داخل الفصول الدراسية، وإجراء تجارب مع األطفال حول ما ينبغي قوله يف حال 

مشاهدتهم لحالة تنّمر، وبهذه الوسائل ميكننا تشجيع فئة املتفرّجني من الطلبة عىل الترصف بصورة إيجابية يف مواجهة 

التنّمر. 
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املتفّرج الصغري:

وليك نكتشف طريقة تفكري األطفال عندما يشاهدون حالة تنّمر، قمنا بإعداد فيديو للرسوم املتحركة يستعرض 

أشكاالً مختلفة من التنمر، بنوعيه الجسدّي واللفظّي، وبحضور املتفرّجني، وقد عرضنا الفيديو يف الفصول الدراسية 

عىل أطفال املدارس يف املرحلة االبتدائيّة العليا ويف مرحلة ما قبل الثانوية يف جنوب أسرتاليا كجزء مام أسميناه 

املرشوع الدويّل للمتفّرج، وقد تّم عرض الرشيط نفسه عىل مجموعة من األطفال يف مدارس إنجلرتا، ويف كلٍّ من 

جنوب إفريقيا وإيطاليا وبنجالديش، مع توفري الرتجمة املناسبة. 

وحينام ُسئل األطفال حول ما ميكن فعله يف كّل موقف، جاءت إجاباتهم متشابهة إىل حدٍّ كبريٍ، حيث انقسموا بني 

مشّجع للترصف بإيجابية لصالح الضحية، وبني مّؤيد لفكرة تجاهل املوقف، وانقسمت األسباب الواردة منهم لعدم 

مساعدة الضحيّة إىل 4 تصنيفات، كان أولها »هذا ليس من شأين«. حيث كتب بعض األطفال »إذا تعرض شخص ما 

ال أعرفه إىل هجوم فهذا ليس من شأين« و »ليس من الذوق أن أتدّخل يف شؤون اآلخرين« و »أنا مجرد مشاهد« 

و»ميكنهم معالجة املوقف بأنفسهم« أو »ليس من شأين«. 

أما السبب الثاين فيتعلق بالخوف من النتائج املرتتبة عىل التدّخل حيث كتب بعض األطفال » قد يهاجمونني«  

و »لو تدّخلت يف األمر قد أتعرض للرضب« و »أخاف أن يحدث ذلك معي« و »قد أتعرّض لإلحراج« بينام قال 

أحدهم »ال أريد أن أبدو أمام زماليئ يف صورة »الجبان« إذا قمت بإخبار املدرّس«. 

والسبب الثالث الذي ورد من وجهة نظر األطفال يتمثّل يف وقوع املسؤولية عىل الضحيّة يف الدفاع عن نفسها، 

حيث كتب أحدهم »ينبغي أن يدافع عن نفسه )أي الضحيّة(« بينام كتب آخر »معظم الناس يستطيعون الدفاع 

عن أنفسهم، وأحياناً تستحق )الضحية( ما يحدث لها«. كام اتضح لنا أّن األطفال األكرب سّناً ال يتعاطفون مع 

الضحايا، بل يلقون باللوم عليهم ألنّهم تركوا أنفسهم ضحايا آلخرين.

و أّما السبب الرابع فيتمثل يف وجهة النظر التي تقول بأن التدّخل الشخيّص سوف يكون عديم الفائدة، ورمبا 

يجعل املوقف أكرث سوءاً، حيث كتب أحد األطفال »لن ينتبه إيّل أحد«، وكتب آخر »إذا تجاهلت ما يحدث فقد 

يؤدي ذلك إىل توقفه ألنّهم لن يجدوا اهتامماً أو تشجيعاً«.، وباإلضافة إىل ما سبق، فإّن هناك بعض األطفال 

والكبار من شجعوا التنّمر لألسف، حيث أكّد بعضهم عىل استمتاعه مبتابعة حوادث التنّمر كقولهم: «أحبُّ 

مشاهدة العراك« و »لكّل طفل يحّب أن ميرح، وأنا أحب أن أكون جزءاً منه«.، ويف بعض الحاالت ظهر إعجاب 

بعضهم الواضح باملتنّمر مثل قول بعضهم »الشخص الذي يسّب اآلخرين شخٌص مرٌح وقوٌي«، بل وصل األمر 

إىل انعكاس ميول بعضهم باالستمتاع باملساعدة يف تعذيب اآلخرين، حيث قالوا »أنا أو أحد أصدقايئ نقوم بدفع 

)الضحيّة( بقسوة«، و »هناك أشخاص يستحقون سحق رؤوسهم ألنّهم حمقى«، بينام رأى بعضهم أّن الوقوف يف 

صّف املتنّمر هو الحل األسلم مثل قولهم »الكّل سوف يقف يف صّف املتنّمر، وليس الضحيّة ليك ال يتعرّض لألذى«، 

ولحسن الحّظ يظل هؤالء األطفال قلُة قليلة من الطلبة. 
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ما وراء النوايا الحسنة:

إّن بعض األطفال الذين يرون برضورة دعمهم للضحيّة، كان تربيرهم لذلك ينطلق من نواياهم الحسنة، وقد أعطوا تفسرياً 

أخالقياً يف كثري من الحاالت عىل أّن التنّمر فعل »خطأ »، وأّن محاولة مكافحته فعل »جيد«. فقد كتب بعض األطفال 

»نشعر أّن هذا هو الترصّف الصحيح« و »من الخطأ مضايقة شخص ما عىل هذا النحو«، و »ليس من الصحيح أن يتنّمر 

املرء عىل غريه«. فيام رّصح بعضهم بوضوح عن موقفهم األخالقي قائلني بأنّهم يرون أنفسهم منارصين للضحيّة، ألّن ذلك 

يتناسب مع طبيعتهم األساسية، معرّبين عن ذلك بالقول: »لست شخصاً جباناً« و »أحبُّ دامئاً مساعدة اآلخرين«، و »ال 

أعرف ملاذا سوف أفعل ذلك لكني سأفعله«. 

من جانب آخر، جاءت أسباب بعض الطلبة يف منارصة ضحايا التنّمر من 

قبيل التعاطف، أو االهتامم، والشعور باألسف تجاههم، حيث قالوا »أشعر 

بالذنب تجاههم، وال أريدهم أن يتأذوا« و »ال أحّب مشاهدة اآلخرين، وهم 

يتعرّضون لإلهانة«، و »إنّهم )الضحايا( عادة ما يكونون من األشخاص الذين 

ال يستطيعون الدفاع عن أنفسهم« و »إنهم يحتاجون للدعم، فرمبا يشعرون 

بالخوف«، و »ميكنني أن أتخيّل كيف يشعر املرء )الضحية( حني يتعرض 

لذلك«. 

وقد متاهى بعض األطفال مع الضحية، وكان منبع ذلك أنّهم وضعوا أنفسهم 

مكانها، أو شعروا باالمتنان يف حال حصولهم عىل مساعدة اآلخرين عند 

تعرّضهم للتنّمر، حيث قالوا »إذا حدث ودفعني أحدهم بقوة فإنني سوف 

أغضب لذلك«، و «لقد تعرضت ملواقف مشابهة وأعرف جيداً كيف يشعر من 

يتعرّض للتنّمر«، و »لقد حدث يل ذلك من قبل ومل يحاول أحد مساعديت مام 

جعلني أشعر بالغضب«، و »ال أريد أن ميّر اآلخرون بتجربتي مع التنّمر عندما 

كنت يف الصف الثالث«، و »لو كنت يف مثل هذا املوقف ألحببت أن يساعدين 

أحدهم«.

بينــام كانــت مجموعة أخرى من األطفال تبحث عــن منفعة متبادلة، حيث 

كتب أحدهم »إذا ســاعدت أحدهم فإنّني أتوقع منه أن يســاعدين«، وكتب 

آخر »من الجيد أن أســاعد شــخص ما لرمّبا أكســب صديقاً جديداً«، وعند قلة 

من األطفال، كانت مســاعدة الضحيّة مرشوطة، »أســاعد أصدقايئ إذا تعرضوا 

للتنّمــر، وأتجاهــل املوقف مع مــن ال أعرفه«. وأخرياً أكّد بعض األطفال أنّهم 

ســوف يســاعدون الضحيّة ألنّه عمٌل بطويل، حيث قال أحدهم »قد أصبح 

بطالً«. 

ٌد لطريقة تفكري األطفال يف كيفية الترصف  من الواضح أنّه ال يوجد منٌط موحَّ

حيال سلوكيات التنّمر. وتُظهر نتائج التحليالت التي توصلنا إليها أّن هناك مجموعة كبرية من املعتقدات والتوجهات 

وعىل الرغم من النوايا 

الحسنة التي يظهرها 

األطفال يف مساندتهم 

ودعمهم للضحيّة، فقد 

أظهرت دراسات سابقة أّن 

هذه املساندة ال ترتجم 

فعلياً عىل أرض الواقع 

من معظم األطفال عندما 

يقع التنّمر، كام وجدنا 

طلبة املرحلة الثانوية أكرث 

ميالً لتجاهل الحدث عند 

وقوعه، و هذا يتطابق مع 

نتائج األبحاث السابقة 

التي أكدت أّن األطفال يف 

مرحلة املراهقة يكونون 

أقّل تعاطفاً مع ضحايا 

التنّمر، معتقدين أّن اللوم 

يقع عىل الجانب األضعف 

لعدم قدرتهم عىل الدفاع 

عن أنفسهم.
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الكامنة وراء النوايا السلوكية املختلفة لألطفال. ومام ال شك فيه أيضاً وجود حالة من االرتباك يعاين منها الكثري من 

األطفال حول ما ينبغي أو ما ال ينبغي فعله، وبالتايل فإّن هؤالء األطفال يكونون عرضة للتأثري عليهم بواسطة اآلخرين. 

من هنا نجد أنفسنا جاهزين للحديث حول مجموعة األقران للطفل ومعرفة اعتقادات املجموعة وتأثرياتها الجانبية، وهذا 

الظن كان خطأ، ألننا خالل الدراسة التي قمنا بإجرائها، تّم سؤال األطفال حول توقعات زمالئهم منهم حينام يشاهدون 

أحد األشخاص يتعرّض للتنّمر داخل املدرسة، وجاءت إجابات بعضهم أّن زمالءهم ال يتوقعون منهم فعل يشء، بينام 

اعتقدت فئة قليلة من األطفال أن زمالءهم سوف يتوقّعون انضاممهم إىل سلوك التنّمر، فيام قالت نسبة كبرية بأّن 

زمالءهم سوف يتوقعون منهم مساندة الضحية، وبالتايل أصبح من الدقة مبكاٍن أن نتحّدث عن »مجموعات األقران« 

وليس »مجموعة« األقران مبا لها من داللة سلبية كبرية. 

ويف خطوة أخرى من الدراسة، تركّزت عىل الربط بني مقرتحات األطفال مثل توقعات زمالئهم لردود أفعالهم كمتفرّجني 

عىل حادث تنّمر يقع أمام أعينهم، فكانت النتيجة أّن هؤالء الذين عربوا عن نيتهم ملساعدة الضحية كانوا يف أغلب 

الحاالت هم أنفسهم يعتقدون أّن زمالءهم سوف يتوقّعون منهم فعل ذلك. 

وبالطبع قد يكون هؤالء الطلبة املبادرون مخدوعني يف زمالئهم، غري أنّنا ال نعتقد ذلك، والسبُب واضٌح ألّن األطفال 

يدركون إىل حدٍّ كبري كيف يفكر أصدقاؤهم؟

تأثري الكبار:

ولكن، ماذا عن الكبار؟ وكيف ميكن أن يكون تأثريهم يف ذلك؟ 

حينام سألنا األطفال عاّم يتوقع آباؤهم وأمهاتهم ومدرسوهم منهم أن يفعلوا إذا شاهدوا إحدى حاالت التنّمر يف املدرسة، 

كانت إجاباتهم بصفة عامة أّن هؤالء الكبار سوف يتوقعون منهم مساعدة الضحيّة، ومع ذلك كانت هناك اختالفات كبرية 

بني اعتقادات األطفال فيام هو متوقع منهم عىل وجه التحديد، ولعل األمر الهام يف ذلك أّن تلك االختالفاِت مل تكن ذات 

صلة مبا أشار إليه األطفال إىل أنّهم عىل استعداد لفعله. 

فعىل سبيل املثال، فإّن األطفال الذين اعتقدوا أّن والديهم سوف يتوقعان منهم مساعدة الضحيّة مل يكونوا عىل قدر من 

الحامس خالل التعبري عن موقفهم مقارنة باآلخرين، ويتّضح من ذلك أّن كالًّ من أولياء األمور واملعلّمني عىل حدٍّ سواء 

مل يكونوا ذوي تأثري يُذكر يف سلوك األطفال املتفرّجني. وهو ما أكده املتخصصون يف علم النفس االجتامعّي وعلم النفس 

التنموّي بأّن تأثري اآلباء واملعلّمني عىل األطفال يف املرحلة االبتدائية العليا يكاد ينعدم يف مقابل السلوكيّات التي ترتبط 

بجامعة األقران. 

وقد يكون هذا االكتشاف األخري مؤملاً بالنسبة إىل أولياء األمور الذين يعتقدون أّن بإمكانهم توجيه أطفالهم نحو 

السلوكيات الجيّدة، وباملثل يصبح هذا االكتشاف مقلقاً للمعلّمني الذين مييلون إىل تعليم األطفال كيفية التعامل مع 

بعضهم بطريقة التلقني، كأن يقول املعلّم »باحرتام من فضلك«، ويعتقدون أنّهم سينجحون. وال يعني ذلك أّن أولياء 

األمور واملعلّمني ال دور لهم يف تعليم األطفال التعاون والتعاطف مع اآلخرين، بل عىل العكس يستطيع كثرٌي منهم فعل 

ذلك، ولكّننا نشري فقط إىل أنّه مل يعد من املفيد أن نخرب األطفال مبا عليهم فعله، أو ما نتوقعه منهم من سلوكيات تجاه 

األقران. 
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ماذا ميكن أن يفعل املعلّمون؟

مبجرد أن ندرك أن أكرث العنارص تأثرياً يف سلوك األطفال املتفرّجني هو اعتقادهم فيام ميكن أن يتوقّعه منهم أصدقاؤهم 

)ليس مدرسوهم أو أولياء أمورهم(؛ لذا ميكننا البدء يف وضع طرق تعتمد عىل التأثري اإليجايّب لألقران، وهنا يبقى ما ميكن 

أن يفعله املعلّمون تدّخالً غري مبارش، ويسعى إىل تعزيز تلك النوايا الحسنة التي سّجلناها من جانب األطفال، ليصبح 

مبقدورهم االعرتاض عىل التنّمر حني ال يتواجد املعلّم. 

ونحن نرى أّن هناك فرصة جيدة لبعض األطفال مبجرد أن يعرفوا شعور أقرانهم تجاه التنّمر واعتقادهم برضورة توقفه، 

خصوصاً املتنّمرين املحتملني، بأن يتأثّروا مبا تعلّموه وأن يسعوا إىل تطبيقه. 

ويف هذا الصدد، نقرتح البدء يف عرض صور ومقاطع فيديو حول األطفال املتفرّجني أثناء مشاهدتهم لواقعات التنّمر، ومن 

ثّم طرح السؤال اآليت عىل الطلبة »ماذا سوف تفعل كمتفّرج يف هذا املوقف؟«. بعد ذلك ميكن سؤالهم عن أسباب تبنيهم 

لرد فعٍل ما دون اآلخر، وقد يفّضل بعض املعلّمني إجابة الطلبة عن األسئلة كتابة ليكتشف عرب ذلك، ما توصلنا إليه يف 

دراستنا، أّن األطفال يكتبون عبارات تحمل قدراً كبرياً من التأثري املعنوي، وهو ما ميكن ألي معلّم ماهر أن يالحظ من 

خالله أنها عبارات ترّسخت يف الوعي من خالل السمع. 

يف الوقت نفسه،ال يجب تجاهل مخاوف بعض األطفال حول إمكانية تدخلّهم يف مواقف تحمل قدراً من املخاطرة، فقد 

وجدنا أن أكرث األطفال الذين يرتددون بشأن التدّخل هم من تعرضوا إىل التنّمر يف املايض. وهنا يجب عىل املعلّمني إدراك 

أنّه مثة عوامل خطرة يجب الحذر منها، ونرى من الرضورة تحديد أبعادها ومناقشة كيفية التعامل معها بحكمة، فمثالً 

سيكون من األفضل للطفل عدم التدخل واستدعاء مساعدة خارجية يف مواقف التنّمر الخطرة، كاستدعاء املعلّم مثالً. 

وميكن للمعلّمني تبني طرق متعددة لتدخل األطفال ال تحتمل خطورات مرتفعة، كأن يقوم األطفال مثالً بتسجيل 

اعرتاضهم عىل ما يقع أمامهم من تنّمر دون التورّط يف العراك بصورة مبارشة، كتشجيع زمالئهم عىل االعرتاض بصورة 

واضحة وبصوت مرتفع، ومن األفضل أن يقوم األطفال بأداء متثييّل ملواقف مشابهة عىل سبيل التجربة مناسبة للمجموعة 

لتشجيع املتفرّجني وتدريبهم عىل الترصف بإيجابية.

 ولالستفادة من برنامج املتفّرج يجب عىل املوّجهني االلتزام به، ألّن جلسة واحدة يف فصل درايس لن تكون ذا تأثري يذكر. 

كام ننصح بقوة أن يتّم تشجيع الطلبة عىل إبالغ مدرسهم بتجاربهم يف االعرتاض عىل التنّمر سواء كانت هذه التجارب 

جيدة أم سيئة، ألنّه بهذه الطريقة سوف يتعلّم املعلّم والطلبة كيفية ترجمة النوايا الحسنة إىل أفعال مؤثّرة. 

إذاً نخلص إىل أّن تشجيع املتفرّجني عىل التدّخل ال يخلو من الخطورة متاماً؛ ألّن املتهّورين من الطلبة سوف يرتكبون 

أخطاء ال محالة، وبالتايل ميكن للمتفّرج أن يكتسب عدواً مثلام ميكن أن يكتسب صديقاً، وميكن التعلّم من الخربات 

والتفكر فيام ميكن فعله لتقليل املخاطر املستجدة يف كافة األحوال، ولعل اإلجابة النموذجية لهذه املعادلة تتمثّل يف 

مقولة إدموند بورك:

»كّل ما هو رضوري النتصار الرّش هو أْن يقف الخريُ مكتوَف األيدي«. 
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نشاط 1 

ميكن استهالل الجلسة التدريبية بتمّرين يُطبّق عىل الطلبة )راجع درس 2 الجزء الثالث(، ومن املفيد جداً للمعلّمني أن 

يشاركوا يف هذا التمرين قبل تطبيقه عىل الطلبة. 

نشاط 2

يتّم بعد تطبيق النشاط السابق جمع املقرتحات حول األسباب التي تجعل بعض األطفال يتّورطون يف سلوك التنّمر، بينام 

ال يحدث ذلك مع األطفال اآلخرين )انظر املقرتحات يف املصدر 2 للكادر التعليمّي واإلدارّي(. 

)الكادر التعليمّي واإلدارّي(: أسباب توّرط الطالب يف سلوكيات تنّمر مصدر 2 

اتضح من خالل ما سبق أّن عدم تكافؤ القوى يف املجتمع املدريّس يلعب دوراً كبرياً يف إمكانية حدوث التنّمر، وال ينطبق 

هذا بالطبع عىل جميع الطلبة،  ألنّه ال يستخدم جميع الطلبة قوتهم يف التنّمر عىل اآلخرين، ولكن يبقى هناك من يفعل 

ذلك، وهو ما سوف نتعرّف عىل أسبابه املحتملة فيام يأيت: 

اعتقاد األطفال أّن مامرسات التنّمر سوف تجعلهم يحظون بإعجاب اآلخرين، ومن ثّم يحصلون عىل ما يريدون، كام 	 

أنّهم سوف يظلون مبنأى عن محاولة اآلخرين إيذاءهم. 

اتجاه طريقتهم يف التفكري نحو الترسع والعدوانية يجعلهم أكرث عرضة للتورّط يف التنّمر. 	 

استمتاعهم بجعل اآلخرين خاضعني لهم. 	 

التنّمر عىل اآلخرين يعّد انعكاساً لصورة الذات املرتبطة بقوة الجسد التي غالباً ما تتوافر لدى الذكور غري أنّها 	 

موجودة لدى اإلناث أيضاً. 

التسلية واملتعة عند بعضهم خصوصاً إذا كان املتنّمر ينتمي إىل مجموعة متورّطة يف إغاظة شخص آخر. 	 

انعدام التعاطف الناتج عن ترحيب املحيطني مبا يحدث. 	 

العجرفة التي تجعل بعض الناس يعتقدون بأّن هناك فئاٍت تستحق أن مُيَارَس عليها التنّمر بسبب اختالفهم يف العرق 	 

أو االهتاممات. 

الشعور بعدوانية عامة تجاه اآلخرين نتيجة خربات شخصية سيئة مع األهل خصوصاً إذا كان الطفل يشعر بأنّه غري 	 

محبوب و/أو مكبوت. 

التأثّر بـ «مناذج عدوانية« يف الواقع، و/أو مشاهدة أفالم العنف والرعب بصورة كبرية. 	 

التعامل مع الضحية عىل أنّها سبب لالستفزاز مام أدى إىل معاملتها معاملة سيئة، وذلك ألّن أغلب املتنّمرين يعتربون 	 

سلوكهم مبثابة »رد فعل ُمْستَحق«. 

الشعور بامللل الشديد من املدرسة، وبالتايل يصبح التنّمر وسيلة للتسلية. 	 
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تحقيق غاية بغض النظر عن الوسيلة، ويحدث ذلك من قبل أشخاص يف مواقع إدارية غالباً. 	 

الخضوع لسيطرة زعيم الشلة وتقديم الطاعة العمياء له. 	 

اعتقاد بعض الطلبة بأّن مامرسة تلك السلوكيات يعّد جزءاً من دورهم الطبيعي كزعامء للفصل الدرايس أو قادة 	 

لزمالئهم. 

وهكذا يتّضح مام سبق أّن بعضاً من التحليالت الواردة لسلوكيات التنّمر ترجع إىل عوامل شخصية ّوأخرى تتعلق باملحيط 

االجتامعّي أو املؤثرات االجتامعيّة واملجتمعيّة معاً حيث يتداخل أحدها مع اآلخر بنسبة ما. 

نشاط 3

ناقش األسئلة اآلتية: 

كيف يترصّف املتفرّجون عندما يحدث التنّمر؟ 	 

ماذا ميكن أن يفعل الطلبة للحّد من وقوع التنمر؟ 	 

ما الوقت املناسب إلبالغ أحد البالغني عاّم يحدث؟ 	 

نشاط ٤

كيف ميكن للمعلّمني أن يحفزوا الطلبة عىل الترصّف كمتفرجني إيجابيني دون أن يعرّضوا أنفسهم للخطر أو يزيدوا 

املوقف سوءاً؟ ناقش. 

)مصدر 1 يتّضمن بعض االقرتاحات. انظر الجزء الذي يحمل عنوان »ماذا ميكن أن يفعل املعلّمون«( 



دليُل الوقاية من التنّمِر يف املدارِس   I   الجزء األول: جلسات تدريب املدرسني

29

الجلسة التدريبية الثالثة: دورة التنّمر

الهدف: التعرّف عىل دورة سلوك التنّمر، بدئها وكيفية استمراريتها إذا مل يتّم إنهاؤها.

من الرضوري توظيف العرض التقدميي )بوربوينت( كوسيلة ملناقشة األشكال املوّضحة يف هذه الجلسة. 

نشاط 1 

انظر املصدر 1 الذي يحدد 7 عوامل أساسية يف حدوث التنّمر. 

تعترب تلك العوامل مبثابة مكونات عامة لسلوك التنّمر. 

)الكادر التعليمّي واإلدارّي(: العنارص السبع للتنّمر  مصدر 1 

تتوفر هذه العنارص *كلام وقع التنّمر وهي عىل الشكل اآليت:

وهكذا تتألّف دائرة التنّمر كام هو موضح من: الرغبة يف اإليذاء + سلوك مؤٍذ + عدم تكافؤ يف القوة + استخدام غري 

عادل للقوة + التكرار النمطي + التباهي من قبل املتنّمر + شعور بالقهر من جانب الضحية. 

*املوضح أعاله هو النمط املعتاد لحالة التنّمر، وقد تتضّمن بعض الحاالت تنّمراً عرب مامرسة السيطرة عىل الشخص دون 

وجود رغبة يف إيذائه. 

60
دقيقة

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

الرغبة يف اإليذاء

سلوك مؤٍذ

عدم تكافؤ يف القوة

استخدام غ  عادل للقوة

التكرار النمطي

التباهي املعلن من جانب املعتدي

الشعور بالقهر من جانب الضحية
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نشاط 2 

انظر الشكل الذي يوضح كيفية بدء دورة التنّمر)مصدر 2( ثّم أجب عن األسئلة اآلتية:

من هم الطلبة الذين يتعرضون للتنّمر يف مدرستك؟ 	 

 ماذا يفعل الطلبة الذين يقومون بالتنّمر عليهم؟ 	 

 ملاذا يستمّر التنّمر مبجرد أن يبدأ؟ 	 

)الكادر التعليمّي واإلدارّي(: دورة التنّمر  مصدر 2 

تنطلق بداية دورة التنّمر من سيناريو يبدو فيه أحد األشخاص كضحية محتملة لسلوك عدايّئ منظّم، وقد تندرج 	 

أّي شخصية تحت ذلك التصنيف، غري أّن أغلب االحتامالت تتّسُم فيها الضحية املحتملة مبواصفات شخصيّة توحي 

بالضعف والهشاشة، فقد تكون شخصية انطوائيّة قلقة ومنعزلة، أو تكون شخصيّة لها عدد قليل من األصدقاء. 

ويقع سلوك التنّمر عىل نحو مدروس أو متعمد، حيث يرى شخص ما شخصاً آخر تبدو عليه مظاهر الضعف 	 

والهشاشة، فتسري الخطة بطريقة تضع هذا الشخص الضعيف هدفاً تحت ضغط بقصد إيذائه، والسيطرة عليه بصورة 

مهينة، ويتبع ذلك سلوكيات تنّمر مختلفة قد تكون جسدية أو لفظية أو اجتامعية، مثل ترويج اإلشاعات، ومن ثّم 

تبدأ الدورة مع احتامل انضامم أشخاص آخرين لتعزيز سلوك التنّمر، وبالتايل يصبح من الصعب كرسها. 

انطالق دائرة التنّمر

منطٍو

قلق

منعزل

مظاهر الضعف والهشاشة

التخطيط لالستهداف واإليذاء

سلوك عدواّ� جسدّي أو لفظّي أو اجت�عّي

ضحية / ضحايا
محتملون
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نشاط 3

انظر إىل الشكل املوضح يف املصدر3 الذي يستعرض حالة الضحية »السلبية« وناقش األسئلة اآلتية: 

كيف ترى الضحية السلبية سلوك املتنّمر؟ 	 

ما هو رد فعل الضحية عادًة؟ 	 

كيف يشعر املتنّمر تجاه ذلك؟ 	 

ماذا يحدث عندما يشّجع اآلخرون هذا التنّمر؟	 

)الكادر التعليمّي واإلدارّي(: الضحية السلبية  مصدر 3 

ميكن أن يطلق عىل بعض الضحايا مصطلح »ضحايا سلبيني« مبعنى أنّه ال تصدر عنهم ردة فعل تنّم عن مقاومة لسلوك 

التنّمر، ففي الشكل اآليت توضيح لذلك:

تنبع ردة فعل الضحية السلبية من الخوف، سواٌء كان ذلك بسبب تهديد املتنّمر أم لضعف الشخصية أم لكليهام معاً، وقد 

يتطّور الشعور بالخوف، ويتصاعد إىل درجة الرعب، فال ترى الضحية مثّة أمالً يف املقاومة، كام تبدو أثناء وقوع التنّمر يف 

حالة رعب وشحوب، وقد تنتابها مشاعر عدائيّة شديدة.

ويعترب »الســلوك املضطّرب« من جانب الضحية مصدراً لســعادة املتنّمر؛ ألنّه يشــعر يف ظّل هذا الســلوك بالســيطرة التي 

يعّززها تأييد املتفّرجني لهذا الســلوك، ويشــّجع املتنّمر ليكمل ما بدأ به ويســتمر، وتختفي معها أّي شــعور بالتعاطف 

تجــاه الضحيــة، وقــد يتطّور ســلوك التنّمر إىل مزيد من العنف، ويحاول املتنّمر إيجاد ســبل أخرى ملضايقة الضحية. 

• سلوك مضطرب

• رد فعل عاطفي قوي

• شعور بالتهديد

قبول

من

اآلخرين

• شعور املتنمر
بالسيطرة والبهجة

• عدم التعاطف

• استمرار واشتداد حدة 
التنمر وتوسع سلوكه
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نشاط ٤ 

انظر الشكل يف مصدر ٤ الذي يستعرض الضحيّة املقاومة. 

كيف ترى الضحية »املقاومة« سلوك املتنّمر؟ 	 

ما الخطط التي ميكن أن ترسمها الضحية للدفاع عن نفسها؟ )ناقش كّل خطة من الخطط الخمس املوّضحة(. 	 

ما الصعوبات التي ميكن أن تواجهها الضحيّة يف تنفيذ أيٍّ من تلك الخطط؟	 

ما تأثري مقاومة الضحيّة عىل سلوك املتنّمر؟ 	 

)الكادر التعليمّي واإلدارّي(: الضحّية املقاومة  مصدر ٤ 

يختلف الوضع مع الضحيّة اإليجابية، حيث ترى يف سلوك املتنّمر تحدياً ينبغي مواجهته عرب خطط دفاعيّة كام يوضح الشكل 

اآليت:

، ومن ثَّم تتبّنى إحدى الخطط  ففــي هــذه الحالــة تدرك الضحيّــة أّن هناك تهديداً موّجهاً ضدها، فتتعامل معه كتحــدٍّ

اآلتية: 

الهروب: تسعى الضحية إيجاد سبيل للهروب من موقف التنّمر أو رمبا تسعى لتقليل فرص الدخول يف عراك للدفاع عن 

النفس مع املتنّمر أو املتنّمرين. 

الرّد باملثل: العراك أو العنف اللفظي قد يكون واحداً من الخيارات املتاحة، ويف بعض األحيان يستطيع الطالب التغلّب 

عىل املشكلة من خالل االستعداد بتامرين جسدية معينة أو )بوسيلة أقّل خطورة( يتعلّم كيفية التعامل مع املوقف بحزم.

تحدي سيطرة املتنمر بعدة أساليب تحدي الضحية لسيطرة املتنمر

املتنمر يعيد تقييم خطته

انتهاء التنمر

التخطيط ملقاومة املتنمر

التحدي املتوقع

إدراك التهديد

رصف االنتباهطلب املساعدةالترصف بهدوءالرد باملثلالهرب

الضحيةاملتنمر

البحث عن أساليب جديدةالتنمر يستمراملتنمر يتوقف
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الترصّف بهدوء: قد يكون إظهار عدم االكرتاث والترصف بهدوء يف بعض األوقات أفضل وسيلة ملواجهة التنّمر، خصوصاً يف 

حالة التنّمر البسيط كاإلغاظة أو مناداة االسم )انظر سياسة التعتيم(. 

طلب املساعدة: ميكن للضحيّة طلب املساعدة من عدة أطراف مثل الطلبة اآلخرين أو أولياء األمور أو املسؤولني يف 

املدرسة، غري أّن كثرياً من الطلبة ال يحبّون هذه الطريقة ألنهم يعتربون »االحتامء باآلخرين« من الترصفات غري املقبولة 

فيام بينهم، أو ألنّها قد تجعل املوقف أكرث سوءاً. 

رصف االنتباه: رمّبا تنجح الضحيّة يف رصف انتباه املتنّمر عرب االنخراط يف لعبة ما، أو يف بدء حوار مسٍل عن موضوع ما. 

وقد تنجح تلك اإلسرتاتيجيات يف ظّل ظروف معينة يف مقاومة أو وقف التنّمر، لكّنها تفشل يف كثري من األحيان؛ ألّن 

الضحية تحتاج إىل املساعدة. 

نشاط ٥ 

لعّل من أبرز النصائح التي تساعد الطلبة حني يقول لهم أحد الطلبة أشياء غري مرغوب فيها عند أي محاولة من مامرسة 

التنّمر اللفظي معهم، هي استخدام األسلوب املعروف بـ »التعتيم«.

ميكن مناقشة السيناريو املقرتح تبّنيه بواسطة الضحيّة، وهو موضح يف املصدر ٥، باالشرتاك مع زميل آخر يف الجلسة، 

حيث تتّم مناقشة املالبسات التي قد تحيط باألطفال، وكيفية توجيههم الستخدام هذا السيناريو، ويتطلّب هذا األسلوب 

أن تحافظ الضحيّة عىل هدوئها، وتترصف بثقٍة يف محاولٍة لتخفيف حّدة املوقف وإظهار نوٍع من االستهانة بسلوك 

املتنّمر. 

مالحظة: هناك مواقُف ال ينبغي أْن يُستخدم فيها هذا األسلوب مثل سلوك التنّمر الذي يتضّمن عنفاً يُهدد الضحيّة.



دليُل الوقاية من التنّمِر يف املدارِس   I   الجزء األول: جلسات تدريب املدرسني

34

)الكادر التعليمّي واإلدارّي(: أسلوب »التمّويه« مصدر ٥ 

)ينبغي العمل هنا من خالل الفريق الثنايّئ ) الثنائيّات(، حيث ميثّل الطالب األول دور املتنّمر، بينام يلعب الطالب الثاين 

دور الضحيّة(

الجزء األول: 

املتنّمر: »لديك آذان ضخمة جداً«

الضحيّة: »هذا صحيٌح..بالفعل لدّي آذان كبرية«

املتنّمر: »إنّهام بارزتان عىل نحٍو واضٍح..وتتحركان يف الهواء« 

الضحيّة: »صحيٌح..إنّهام بارزتان« 

املتنّمر: »إنك أغبى شخٍص يف املدرسة كلِّها«

الضحيّة: »رمبا يكون ذلك صحيحاً« 

املتنّمر: »أنت أيضاً أكرثُ الشخصيات حمقاً يف املدرسة« 

الضحيّة: »أعتقًد أيّن أعرُف ملاذا تراين هكذا« 

الجزء الثاين:

املتنّمر: »ملاذا أنَت عىل هذا النحِو من الغباء« 

الضحيّة: ملاذا تعتقُد أنَت أنني غبٌي؟ )ال تدخل يف جدٍل..عليَك أْن تقوَل ببساطة: »هذا رأيُّك وأنَت حٌر فيه«(

املتنّمر: »ال أحَد يحبَُّك« 

الضحيّة: »هذا ما تعتقُدُه أنَت« )يكون الرّد عىل قدر ما قيل( 

 املتنّمر: »إنَّك تقيض وقَت اسرتاحِة الغداء يف املكتبة«

الضحيّة: »هذا صحيٌح..ولكْن ماالذي يزعُجَك يف ذلك؟« )اترك املتنّمر مييض دون أن تقول شيئاً، أو يبدو عليك االنزعاج، أو 

امللل( 

الجزء الثالث:

املتنّمر: »الحمقى هم الذين ميضوَن وقَت اسرتاحِة الغداِء يف املكتبة«

الضحيّة: »حسناً..هذا رأيُّك« 

املتنّمر: هذا .. ألنُّه ليس لديَك أصدقاء. 

الضحيَة:« هذا ما تعتقُدُه أنت«. 
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الجلسة التدريبية الرابعة: التعامل مع حاالت التنّمر

الهدف: توضيح كيف ميكن أن يتعامل املعلّمون مع حاالت التنّمر عندما ينتبهون إليها ويالحظونها.

يف كّل مدرسة يكون املعلّمون مطالبني بالتدّخل عند حصول حالة تنّمر يف املدرسة، ينتج عىل أثرها ترضر أحد الطلبة.

نشاط 1 

يتّم الرتكيز يف هذه الجلسة عىل السلوك الذي ميكن أن يقوم به املعلّم يف معالجته لحاالت التنّمر، ويتطّلب هذا النشاط 

اإلجابة عن االستبيان املرفق. )مصدر 1(.

)الكادر التعليمّي واإلدارّي( استبيان معالجة التنّمر عىل املدى القصري  مصدر 1 

ميتلك املعلّمون عادة طرق بديلة ملعالجة حاالت التنّمر يف املدرسة، ولعل ما ميكن فعله ملعالجة أّي حالة من حاالت 

التنّمر يتوقّف باألساس عىل الظروف املحيطة أوالً، وعىل حّدة سلوك التنّمر ثانياً، وبالتايل ال ميكننا التعميم املطلق يف 

الحاالت التي تتحكم فيها الظروف املختلفة؛ لذلك سنورد إجابات متفاوتة ملا يحتمل أن يفعله املعلّم يف املوقف اآليت: 

طفٌل يبلغ من العمِر 12 عاماً يتعرَض إلغاظٍة متكررٍة مبناداته بأسامء غري مرغوب فيها من قبل زميٍل له أكرث قوة، 

60
دقيقة
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استطاع بنجاح إقناَع زمالئه اآلخرين بتجّنب هذا الطفل، ونتيجة لذلك أصبح الطفُل األول منعزالً وحزيناً. 

يرجى اختيار اإلجابة األقرب ملا سوف تقوم أنت بفعله حيال هذا املوقف.

سوف 
أفعل 

بالتأكيد

من 
املحتمل 
أن أفعل

غري 
متأكّد

من 
املحتمل 
أاّل أفعل

لن 
أفعل 

بالتأكيد

أجرب املتنّمر عىل »التوقف فوراً« عام يفعل1.

أعالج املوقف برفق2.

أصّمم عىل معاقبة املتنّمر3.

أناقش املوقف مع زماليئ يف املدرسة 4.

.5
أجتمع بالطلبة جميعاً مبن فيهم املتنّمر أو 

املتنّمرين، وأناقشهم باملوقف، وأطلب منهم وضع 
حلول واقرتاحات ملعالجة املوقف.

أخرب الضحية بأن يواجه املتنمر6.

أواجه املتنّمر بأن سلوكه لن ميّر دون عقاب.7.

أترك األمر برمته إىل شخص آخر.8.

.9
أتحــّدث إىل املتنّمر وأســتعطفه باألثر الذي تركه 
عــىل الضحيّة، وأحاول إقناعه بتغيّري أســلوبه إىل 

األفضل.

أترك املوقف برمته للطلبة ملعالجته فيام بينهم.10.

أشّجع الضحيّة عىل الترصف بثقة وحزم. 11.

.12
أناقش املتنّمر يف االقرتاحات التي يقرتحها ملعالجة 

األمر، وتحسني املوقف.

.13
أضع املشكلة تحت مسؤولية إدارة املدرسة )مثل 

املدير أو النائب أو الناظر(.

 أبلغ ويل أمر الطفل مبالحظايت.14.

.15
أشــّجع الضحية عىل املقاومة حتى يســتوعب 

املتنّمــرون أنّها/أنـّـه ليس من الســهل التعّدي عليه/
عليها
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تّم تعديل هذا االستبيان من قبل بومان إس رجبي و هوبا )2008(، إسرتاتيجيات مدريس وموّجهي املدارس يف الواليات 

املتّحدة، ملعالجة حوادث التنّمر، علم النفس الرتبوّي. 

نشاط 2

تُحسب درجات االستبيان بالشكل اآليت: 

 سوف أفعل بالتأكيد = 5	 

 من املحتمل أن أفعل = 4	 

 غري متأكد = 3	 

 من املحتمل أالّ أفعل = 2	 

 لن أفعل بالتأكيد = 1	 

كيفية حســاب معدل ســلوكيات التنمر الخمســة تتم بجمع درجات األســئلة التي تشــري إىل ســلوك معني بالطريقة 

التالية: 

تجاهل املوقف: مجموع درجات األسئلة رقم 2 + 8 + 10	 

تقديم النصيحة للضحيّة: مجموع درجات األسئلة رقم 6 + 11 + 13 	 

مناقشة املتنّمر حول ما حدث: مجموع درجات األسئلة رقم 5 + 9 + 12 	 

طلب املساعدة من اآلخرين: مجموع درجات األسئلة رقم 4 + 14 + 15 	 

تأديب املتنمر: مجموع درجات األسئلة رقم 1 + 3 + 7 	 

نشاط 3 

ناقش وشارك يف نتائج االستبيان، وتعرّف اآليت: 

التوّجه األكرث انتشاراً )التوّجه الذي نجح يف إحراز أعىل النقاط(، وكذلك التوّجه الذي حظي بأقّل اختيارات املجموعة. 	 

االختالفات داخل املجموعة الواحدة، حيث يتّجه بعض املعلّمني إىل اختيار ردة فعل بعينها دون األخرى. ناقش تلك 	 

االختالفات واألسباب الكامنة وراء كل اختيار. 

يف الجلسة التالية سوف نتناول الطرق املختلفة للتدّخل يف الحاالت املتنوعة.
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الجلسة التدريبية الخامسة: استعراض طرق مختلفة للتدخل

الهدف: متكني أفراد املجموعة من التعرف عىل 6 طرق مختلفة للتدّخل يف حاالت التنّمر. 

هناك طرق بديلة للتدّخل يف حاالت التنّمر، و يتوقّف االختيار بني طريقة وأخرى عىل عوامل متعددة ميكن توضيحها من 

خالل اآليت: 

طبيعة التنّمر، درجة حّدته، املتورّطون فيه طالب أو أكرث، درجة شــعور املعتدي بالتعاطف أو األســف تجاه 	 

الضحية، درجة االســتفزاز التي يقوم بها. 

مستوى خربة وثقافة املعلّم/املرشف يف استخدام أسلوب معالجة املوقف. 	 

القــرار الذي تّم اتخــاذه يف املدرسة حول أساليب أو طرق املعالجة املعتمدة.	 

اإلعداد للجلسة: قراءة )مصدر1(.

)الكادر التعليمّي واإلدارّي( كيف يتعامل املعلّمون مع حاالت التنّمر يف املدارس:  مصدر1 

مقارنة بني طرق خمس مختلفة:

مأخوذة عن: رجبي. يك تطبيق علم النفس الرتبوّي: النظرية والبحث والتطبيق يف علم النفس الرتبوّي. لالطالع ميكن تتبع 

http://dx.doi.org/10.1080/02667363.2014.949629 هذا الرابط

ملخص املقال:

لقد تبّني وفق االستطالعات التي أجريت عىل الطلبة يف دول مختلفة، أّن هناك نسبة كبرية منهم ال يزالون يتعرّضون 

للتنّمر يف املدرسة، عىل الرغم من طلبهم املساعدة من مدرسيهم، وقد تناولت هذه املقالة عدداً من اإلسرتاتيجيات التي 

يتبّناها املعلّمون يف التعامل مع املتنّمر والضحيّة يف حاالت مختلفة، وأشارت النتائج إىل أّن معظم املعلّمني يلجؤون إىل 

إسرتاتيجية استخدام العقاب املبارش ضد الشخص أو األشخاص الذين تقع عليهم مسؤولية التنّمر، فيام يلجأ آخرون إىل 

إسرتاتيجية مشاركة جميع الطلبة عىل نحٍو فّعاٍل يف حّل املشكلة، ويشمل ذلك تطبيق أساليب املصالحة والوساطة )مبا 

فيها وساطة الزمالء(، وكذلك أسلويب الدعم واالهتامم املتبادل. 

وتصف هذه املقالة كام تناقش آلية تطبيق كل إسرتاتيجية عىل حدٍة، ومدى تجاوب الطلبة بصورة فّعالة يف ابتكار 

الحلول، كام تستدّل املقالة عىل أّن استخدام أسلوب العقاب املبارش يف معالجة التنّمر، هو األقّل نجاحاً بني البدائل 

األخرى، كام أنّه ال يؤدي إىل نتائج مستدامة. 

60
دقيقة

http://dx.doi.org/10.1080/02667363.2014.949629
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املقدمة: 

يُعترب التنّمر مشكلة عىل درجة كبرية من الخطورة يف كثري من الدول بالنظر إليه عىل أنّه »سوء استخدام منظّم للقوة« 

)Smith & Sharp, 1994(، ويحدث التنّمر عندما يحاول شخص أو مجموعة تتمتع بالقوة، إيذاء أو التعدي بصورة 

متكررة عىل شخص ما غري قادر عىل الدفاع عن نفسه/نفسها، واستناداً إىل تقارير ذاتية ألطفال ترتاوح أعامرهم بني 11 

 Due et( و15 سنة واردة من 35 دولة، فإّن هناك 10.9 % منهم يتعرّضون إىل التنّمر مرة إىل ثالث مرات شهريّاً أو أكرث

.)al., 2009

لقد أصبح ثابتاً لدى جميع الباحثني أّن حاالت التنّمر يف املدارس بني املتنّمر والضحيّة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأعراض القلق، 

 Ronning et al.,( واملشكالت الذهنية التي يعاين منها األطفال، خالل فرتة تحصيلهم الدرايس ولسنوات طويلة بعد ذلك

)2009; Ttofi, Farrington, & Lösel, 2011

وقد دأبت محاوالت عدة عىل استخدام إسرتاتيجيات استباقية وتفاعلية ملقاومة التنّمر يف املدارس، وأصبح هناك توّجه 

قوّي نحو استبدال إسرتاتيجيات االستباق أو املنع بأخرى تعتمد السيطرة عىل املوقف بدالً من االنتظار حتى تحدث 

املشكلة، ومن ثَّم اتخاذ ردة فعل تجاهها، ولهذا تَّم وضع مجموعة من األنشطة املمنهجة لتطوير املهارات االجتامعيّة 

والعاطفيّة )التعلّم االجتامعّي والعاطفّي( للطلبة. 

)Durlak,Weissberg, Dymnicki, Taylor, & Schellinger, 2011; Smith & Low, 2013(

وقد عكست تقييامت تلك الربامج نتائج متفاوتة، ففي تقييٍم للنسخة الهولنديّة من برنامج التعلّم االجتامعّي والعاطفّي 

الذي تّم تطبيقه عىل طلبة املرحلة الثانوية يف إحدى مدارس هولندا، كانت هناك نتائج إيجابيّة ملفتة يف تخفيض 

 Gravesteijn, Diekstra,( معدالت التنّمر بني مجموعات الطلبة األقران، وذلك عىل املدى القريب، وليس لفرتة طويلة

Petterson, 2013 &(. أّما يف إنجلرتا فقد تّم تقييم برنامٍج مشابٍه يسمى برنامج الجوانب االجتامعيّة للتعلّم العاطفّي 

 Humphrey, Lendrum, &( وجاءت نتائُجه مخيبًة لآلمال، حيث مل يكن له تأثرٌي يُذكر عىل سلوك الطلبة ،)SEAL(

.)Wigelsworth 2010

وقد أرجع الكتاب سبب هذا الفشل إىل نقص الدقة يف تنفيذ الربنامج، سواٌء أكانت نتيجة اإلسرتاتيجيات االستباقيّة إيجابية 

أم غري ذلك، فإّن حاالت التنّمر تظّل مستمرًة، تبقى عىل املعلّمني مسؤولية معالجتها. كام تّم قياس درجة التنّمر التي 

يتعرض لها الطلبة بواسطة زمالئهم يف املدارس، وهم بحاجة إىل مساعدة معلّميهم من خالل استطالعات أجريت يف كلٍّ 

 Fekkes, Pijpers,( وهولندا ;)Rigby, 1998; Rigby&Barnes, 2002( وأسرتاليا )Smith &Shu, 2000( من إنجلرتا

Verloove-Vanhorick, 2005 &( والواليات املتحدة )Nixon &Davis, 2011(. وأوضحت تلك االستطالعات أّن نحو 

45 إىل 52% من الطلبة تعرّضوا للتنّمر يف املدرسة ملرة واحدة عىل األقّل. ويف مستوى آخر، أظهرت االستطالعات التي 

أجريت يف الواليات املتحدة أّن 22% من الطلبة تعرّضوا إىل التنّمر مرتني أو أكرث خالل الشهر املايض، ومن بني هؤالء توجد 

نسبة ترتاوح بني 30 إىل 53% قد طلبوا مساعدة أحد معلّميهم. وكان واضحاً يف كل الدول وجود مطالب كبرية عىل عاتق 

املعلمني للتدخل. 
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وبافرتاض أّن املعلّمني حاولوا إيجاد حّل للمشكلة التي تّم إخبارهم بها، فإّن نتائج مساعيهم إليجاد الحلول ودرجة 

فاعليتها قد تّم قياسها من خالل الطلبة، كام هو موّضح يف الجدول 1، حيث تراوحت معدالت »النتائج اإليجابيّة« )أي 

انخفاض عدد حاالت التنّمر( بني 34 و 56%، فيام تراوحت معدالت »النتائج السلبيّة« )ارتفاع عدد حاالت التنّمر أو أّدى 

تدّخل املعلّم إىل سوء األحوال( بني 8 إىل 28%. وال ميكن القياس بدقة عىل هذه النسب، أو عقد مقارنات بينها، حيث 

تختلف معدالت أعامر األطفال الذين أجريت عليهم االستطالعات، كام تتفاوت تصنيفات حاالت التنّمر، غري أنّه طبقاً 

لشهادات الطلبة الذين طلبوا مساعدة املعلّمني، فإّن تدّخالتهم حققت نجاحاً يف خفض معدالت التنّمر مبا يعادل نصف 

الحاالت أو يزيد. 

 Thompson and Smith - وهناك نتائج أخرى تّم التوصل إليها من خالل طرق بديلة لتقييم أثر تدخل املعلّمني قام بها

2011(، وبناًء عىل املعلومات التي تّم جمعها من عينة شملت 285 حالة تنّمر مسّجلة من 35 مدرسة، فقد لوحظ توقف 

التنّمر عقب تدّخل املعلّم يف 67% من الحاالت، وهذا يسجل نسبة عالية من النجاح مقارنة مبا تّم تسجيله من حاالت 

التنّمر، وميكن أيضاً إيجاد تفسريات بديلة لهذا التناقض. 

الجدول1. النتائج التي تّم تسجيلها من قبل الطلبة الذين طلبوا مساعدة املعلّم بعد التعرّض للتنّمر

تغري لألسوأمل يحدث تغيريمعدل انخفاض التنّمرمعدل األعامرالعينةاالستطالعات

Rigby, )1998( 33,2366–1849438

Smith & Shu, )2000(330810-14562816

Rigby&Barnes (2002)54312-17423918

Fekkes et al., (2005(27669-11493417

Nixon & Davis (2011)11,8939-16343828

وقد يكون املعلّمون منحازين يف الحاالت التي يتعاملون معها، كام أنّه من املحتمل أن تختلف طريقة تقييم الطلبة عن 

تقييم املعلّمني فيام يتعلق بانخفاض )أو توقّف التنّمر( بصورة واقعية، فضالً عن وجود درجة ما من »تحيّز الباحث« التي 

تؤدي إىل بعض املبالغة يف التقييم )1966(. 

وأخرياً، فعىل الرغم من االختالفات الواضحة فيام يتعلّق بالنتائج املسّجلة حول »النجاح« من مصادر مختلفة، فإّن 

تدّخالت املعلّمني يف حاالت كثرية ال تسفر عن النتائج املرّجوة، سواٌء يف تقليل معدالت التنّمر أويف توقّفه التام عن 

االستمرار، فضالً عن ذلك فإنّه مل يتّم االنتباه حتى اآلن مبا يكفي إىل األنواع املختلفة من طرق تدّخل املعلّمني التي يجري 

استخدامها من حيث طبيعتُها و قدرتُها عىل إحداث التغيري. 
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األهداف: 

تهدف هذه الورقة بصفة عامة إىل البحث يف الطرق املختلفة للتدّخل التي تّم تطبيقها يف املدارس ملعالجة التنّمر، وتشمل 

تلك الطرق كالً من العقاب املبارش واملصالحة والوساطة ومجموعة الدعم، فضالً عن أسلوب االهتامم املتبادل، كام تقّدم 

هذه الورقة رشحاً وتقييامً لكلٌّ منها، أوالً من حيث املدى الذي تسمح به كلُّ طريقة من االنخراط مع الطلبة يف محاولة 

إيجاد حلٍّ أو تسوية مع كّل من املتنّمر والضحية، وثانياً من حيث األدلة املحدودة التي تتناول درجة فّعالية هذه الطرق 

يف حّل مشكالت التنّمر. 

ويشري مبدأ االنخراط هنا إىل مدى مساهمة الطلبة الفّعالة يف محاولة إيجاد حلٍّ ملشكلة املتنّمر والضحية، وقد يشمل 

الطلبة هنا كالً مام تّم تعريفهم بالجناة أو املستهدفني أو الطلبة األقل انخراطاً يف الحدث مثل باقي زمالء الفصل الدرايس 

أو املتفرّجني الذي شهدوا حالة التنّمر. وفيام يتعلّق بالطلبة الذين ميكن القول بأنّهم قد انخرطوا يف معالجة الحالة بصورة 

مؤثّرة، فإنّه البد أن تكون الفرصة قد أتيحت لهم يك يفّكروا يف األمر ويبحثوا عن حلول للمشكلة حسب ما ُطلب منهم، 

كام تشري فّعالية طريقة التدّخل إىل دورها يف تقليل حاالت التنّمر التي قد تحدث بعد التدّخل أو وقفها. 

طرق التدّخل

العقاب املبارش 

يشري مصطلح العقاب املبارش هنا إىل النتائج السلبية التي تقع عىل الطلبة املتّهمني بارتكاب فعل التنّمر، وطبقاً الستطالع 

شمل 1378 مدرسة يف بريطانيا، فإّن هذه هي الطريقة املتّبعة يف معالجة حاالت التنّمر، حيث بلغت نسبة استخدامها 

92% حسب تقارير املدارس مبا يف ذلك العقاب الجسدّي، غري أنّه يف كثري من الدول أصبحت أشكال العقاب الجسدّي مثل 

الرضب بالعصا ممنوعًة مبوجب القانون، ويف إنجلرتا تتضمن العقوبات املستخدمة يف املدارس كالً من التوبيخ اللفظي، 

واالجتامع بأولياء األمور، والطرد املؤقت من الفصل الدرايس، وسحب االمتيازات، والخدمة املجتمعيّة املدرسيّة،والحجز، 

.)Thompson & Smith, 2011, p. 83( واالستبعاد الداخيل يف غرفة خاصة، واالستبعاد لفرتة قصرية، واالستبعاد الدائم

وتلجأ املدارس إىل هذه الطريقة من منطلق أّن العقاَب جزاٌء ُمستحٌق ملن ارتكب فعل التنّمر، وأنّه وسيلٌة لردع املتنّمر 

فيام بعد، وكذلك فإنّه تخويٌف للمتنّمرين املحتملني من أن يالقوا الجزاء نفسه. وبالطبع ال يتّضمن هذا التوّجه أّي نوع 

من املشاركة اإلبداعية بني الطلبة، سواٌء كانوا من املتنّمرين أو بني غريهم من الطلبة وبني املدرس الذي يطبق العقوبة. 

ويف حال توقف التنّمر فإّن ذلك يرجع إىل عدم امتالك الجناة/املتنّمرين شجاعة االستمرار، حيث أقّر تومبسون وسميث 

أنّه طبقاً لتقارير املعلّمني، فإّن تلك العقوبة كانت ناجحة يف وقف التنّمر يف 62% من الحاالت )انظر الجدول 2(.
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الجدول 2. النسب املئوية لحاالت توّقف التنّمر يف مدارس إنجلرتا طبقاً لتقارير املدارس.

كافة املدارساملرحلة الثانويّةاملرحلة االبتدائيّةاألسلوب

6562 )69(58 )74(العقاب املبارش )122( 

73 )110(77 )86(68 )24(املصالحة 

7176 )14(80 )15(مجموعات الدعم )29(

مالحظة: األرقام الواردة بني األقواس تشري إىل عدد الحاالت التي تّم تطبيق التدّخل فيها. 

Thompson and Smith - 2011 هذا الجدول مقتبس عن

أسلوب املصالحة: 

يُستخدم هذا األسلوب يف معالجة حاالت التنّمر املتزايدة عىل نحو واضح خالل السنوات األخرية، ففي 20% من الحاالت 
التي تناولها استطالٌع واسٌع، شمل عدداً كبرياً من املدارس يف إنجلرتا، فإّن هناك 69 % من الحاالت التي متّت معالجتها بهذه 

 .)Thompson &Smith, 2011( الطريقة، ويرتكّز معظمها يف مدارس املرحلة الثانوية

وهنا يتّم عقد اجتامع يضّم املتنّمرين الذين يشار إليهم باملذنبني، حيث يطلب منهم الحضور مع الضحيّة،  وتبدأ الضحيّة 
يف وصف ما حدث لها واألذى الذي وقع عليها جرَّاء ذلك، كام يُطلب من املذنب أو املذنبني أن يرصّحوا مبا كانوا يفّكرون 
فيه أثناء االعتداء وحالياّ، والهدف من ذلك هو تعزيز الوعي لدى املتنّمر بالرضر الذي تسبّب فيه، وبالتايل يتّم استدرار 

شعوره بالتعاطف أو الندم، ويف ظّل هذا اإلطار يُسأل املتنّمر عاّم ينبغي فعله بعد ذلك. 

ومن املتوقّع هنا أن يتجه املتنّمر نحو االعتذار، والرغبة يف إصالح العالقة مع الضحيّة، وقد تقبل الضحيّة هذه املبادرة أو 
ال تقبلها، ويف أفضل الحاالت يتّم إصالح العالقة بني املتنّمر والضحيّة، وبالتايل ميكن القول بأّن هذا األسلوب يتضّمن درجة 

من اإلبداع للطلبة املنخرطني يف حاالت التنّمر. 

ويف بعض الحاالت تتّم املصالحة بحضور أطراف أخرى، مثل أولياء األمور، حيث يتّم سؤال املتنّمر أو املتنّمرين عاّم ميكن 
فعله لحّل املشكلة،كام يتّم التعرّف عىل إمكانية قبول اقرتاحات املصالحة من جانب الضحيّة من عدمه، وهنا يتمتّع 

املتنّمر بعّدة خيارات، ميكن من خاللها إصالح ما تّم إفساُده، وكذلك تتمتّع الضحية بإمكانية االختيار بني حّل وآخر لقبوله 
أو املوافقة عليه. وبخالف ذلك يجدر االنتباه هنا إىل دور املسؤول عن تطبيق األسلوب، أو دور من يقوم بالوسيط الذي 

ميكنه القيام بتوصيل بعض التوقّعات من طرف إىل آخر بصورة غري مبارشة. 

وعىل الرغم من ذلك، يجب األخذ يف االعتبار أنّه من املحتمل مامرسة ضغط ما عىل املتنّمرين لتقديم اقرتاحات مقبولة، 
خصوصاً يف حال حضور آخرين يتوقّعون »تطبيق العدالة«، أّما ما ميكن أن يغيب فهو حدوث تفاعل حقيقي بني املتنّمر 

والضحيّة، كام أنّه من غري الواضح ما إذا كانت الضحية قد لعبت دوراً يف استفزاز املتنّمر أم ال، وهو ما يحتاج إىل توضيح، 
 Solberg & Olweus,( إذ إن حوايل 20% من األطفال الذين يتعرّضون للتنّمر ميكن تصنيفهم عىل أنّهم ضحايا مستفزّون

.)2003
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وقد يشعر املتنّمر يف بعض األحيان بالضغط الذي مُيارَس عليه، ليترصف باتجاه »املصالحة«،  دون أن تكون له رغبة 
حقيقية يف ذلك، كام أنّه من املحتمل تعرضه لعقاب، حيث يتّم يف بعض الحاالت تطبيق أسلوب املصالحة بعد تطبيق 

)Duff, 2003( أسلوب العقاب

وعىل العكس من أسلوب العقاب املبارش يتضّمن أسلوب املصالحة درجة ما من االنخراط اإلبداعّي للطلبة، حيث ميكن يف 
بعض الحاالت إتاحة الفرصة لعنارص املشكلة، ليك يتّخذوا القرار املناسب لحّل املشكلة بأنفسهم، ولكن مع وجود الضغط 
الخارجي عليهم، من أجل تقديم حّل مقبول، وقد سّجلت التقارير الواردة من 73% من املدارس )انظر جدول 2( معدالت 

نجاح مرتفعة لهذا األسلوب مقارنة باألسلوب القرسّي. 

أسلوب الوساطة: 

 إّن تطبيق أســلوب الوســاطة يف معالجة التنّمر يأيت من خالل عضو هيئة 

تدريس، أو أحد الطلبة املدّربني عىل ذلك، ويســمى بالزميل الوســيط، ويتّم 

دعوة املتنّمر والضحيّة للمشــاركة يف جلســة مع الوســيط الذي يطلب من كّل 

طالــب بــدوره »أن يرسد القصة من وجهة نظره«، بينام يســتمع اآلخر من دون 

مقاطعــة، ويف النهايــة يكرر رسد ما حــدث بدقة إرضاًء للمتحّدث األول، وبذلك 

يُحفــظ لكلٍّ منهام دورُه، ويتبع ذلك ســؤال كال الطرفــني عن الحلول املمكنة لحّل 

املشــكلة، عىل أن يتّم تســجيل ذلك دون مناقشــة، ثم تأيت املرحلة التالية التي يتّم 

فيهــا تنــاول الحلول املقرتحة، وتحديد ما ميكن االتفــاق عليه، وتكمن أهمية هذا 

األســلوب يف أّن تلك الحلول قد تّم اقرتاحها من قبل املشــاركني أنفســهم. 

وعىل الطلبة )املتنّمرين والضحايا( االنخراط يف عملية البحث عن حلول مقبولة 

من كل األطراف؛، لهذا يتّضمن هذا األسلوب درجة عالية من االنخراط اإلبداعي، 

وتفاعل بني الطلبة مع بعضهم بعضاً، مع قدر قليل من توجيه الوسيط باتجاه 

االتفاق عىل حّل مشكلتهم دون قرس أو إجبار عىل تبني حّل معني، وذلك بقدر ما 

ظّل الوسيط محايداً، وقد عكست تقارير التقييم نجاحاً كبرياً لهذا األسلوب يف حّل 

 نزاعات الطلبة.

)Johnson, Johnson, & Dudley, 1992(

ومع ذلك، تبقى هناك عقبة هامة يف النزاعات التي تشمل التنّمر التي تقع حني 

يكون هناك نية لإليذاء من قبل طرف أو أطراف أكرث قوة عىل طرف أضعف، وهنا 

تكمن الصعوبة حيث يكون املعتدون غالباً غري مستعدين لتقبّل الوساطة. 

وتأيت أهمية هذا األسلوب يف معالجة حاالت النزاع بني الطلبة التي قد تؤدي 

إىل التنّمر بعد ذلك، وليس من املفاجأة أّن هذا النهج فّعال يف حاالت بعينها، إذ 

ليس هناك دليل عىل مدى استخدامه، أو نجاحه يف معالجة حاالت تنّمر فعلية. 

)Tyrrell,2002; Smith, Howard, & Thompson, 2007(

ينتاب املتنمرين شعوٌر 

بالسعادة من املوقف 

بصفة عامة، خصوصاً إذا 

كانوا يتمتّعون بالسيطرة 

أو باستغالل شخص آخر، 

وكذلك إذا كانوا يحظون 

بدعم الطلبة اآلخرين، 

خاصة إذا كانوا مجموعة 

من األصدقاء، إضافة إىل 

ذلك فإنّه من الصعب أن 

تجد وسيطاً محايداً يف 

حاالت التنّمر الحاّدة منها 

خاصة مع عدم وجود 

عنرص االستفزاز، ويظّل 

أسلوب الوسيط فعاالً من 

الناحية العملية يف حاالت 

تنّمر قليلة نسبياً. 
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وتكمن املعضلة يف ذلك حيث يقّدم أسلوب الوساطة وعداً بحّل إبداعي، وإّن احتاملية استمراره واردة بقوة ؛ألن هذا 

الحّل يأيت من دون إكراه،غري أّن هناك حاالت قليلة للتنّمر يف الوقت نفسه يتّم فيها استخدام هذا األسلوب دون عنرص 

اإلكراه، حيث يُطلب من الطلبة املتورّطني يف النزاع الخضوع إىل الوساطة، و ال يخلو املوقُف من اإلكراه، و يعني ذلك أنّه 

ليس وساطة حيادية. 

أسلوب مجموعة الّدعم: 

يعتقد املؤيدون ألسلوب مجموعة الدعم، الذي تم تطويره بواسطة روبنسون وماينس )2008(، أن مشكالت املتنمر والضحية 

ميكن حلها دون اللجوء إىل مامرسات قرسية قاسية، أو حتى األقل منها كام هو الحال يف أسلوب املصالحة، مثلام يحدث عند 

تطبيق العقاب املبارش. ويتم تطبيق ذلك األسلوب يف حاالت التنمر التي يتورط فيها مجموعة من الطلبة ضد زميل لهم، حيث 

تبدأ خطواته بتحديد مقابلة مع الضحية.

ويهدف ذلك إىل دعم الطفل/الضحيّة أوالً، واإلملام مبعلومات دقيقة حول ما تعرّض له ثانياً، خاصة الضغوطات التي 

متّت مامرستها عليه وآثارها عىل نفسه، مع التأكيد عىل عدم تعرض أّي طرف من 

األطراف للعقاب، ويتّم سؤال الضحيّة عن اسم املتنّمرين، ومن ثَّم تُعقد مقابلة 

تشمل األطفال معاً كمجموعة واحدة إضافة إىل عدد من الزمالء اآلخرين الذين 

يُتوقع منهم دعم الضحيّة، وأثناء املقابلة التي ال تحرضها الضحيّة، يتوىّل املرشف 

عىل املقابلة رشح ما حدث من مضايقات، وأيضاً توضيح اآلثار املرتتّبة عليها، 

ويطلب من الحضور تقديم اقرتاحات إلصالح املوقف، وعليه يسأل املرشُف كالً 

منهم عاّم يجب فعله، ويخربهم أنّه سوف يتّم عقد مقابلة أخرى، ويحرص املرشف 

قبل نهاية املقابل عىل تشجيع الطلبة، ليك يناقشون فيام بينهم ما ينبغي فعله 

لحّل املشكلة. 

وطبقاً لتومبسون وسميث )2011( فإّن 10% من مدارس إنجلرتا طبّقت هذا 

األسلوب، خصوصاً يف مدارس املرحلة االبتدائية، وقد بلغ نجاحه يف وقف التنّمر 

)76% كام ورد يف الجدول 2(، وبالتايل فهي نسبة تفوق املناهج األخرى، فضالً عن 

أّن هذا األسلوب يتضّمن درجة عالية من االنخراط اإلبداعي للطلبة، تقرتب من 

أسلوب املصالحة، ومن ثّم فهو أسلوب ناجح يف تحقيق الهدف. 

عــىل الرغــم من ذلك ميكن مالحظة أّن هناك درجة مــا من القرسية تبدو ضمنيًة 

يف دور املــرشف الــذي يؤكّد للطلبة أن ال أحد منهم ســوف يتعرّض للعقاب، 

لكّنــه يف الوقت نفســه ميارس نوعاً من الضغــط األخالقي عىل »املتنّمرين«، حيث 

تتــّم مواجهتهــم بالدليل القوي عىل تأذي الضحيّــة بفعل ما ارتكبوه يف حّقها، 

كــام يتّم توجيه ســؤال للمتّهمني كلٌّ عىل حدٍة عــاّم يجب فعله لتخفيف الرضر 

باعتبارهــم مســؤولني عن ذلك، ويجب عــىل كلٍّ منهم تقديم اقرتاح ما انطالقاً من 

تلك املســؤولية، كام أنّهم يف الوقت نفســه، يتعرضون لضغط من قبل األطفال 

يعتقد املؤيّدون ألسلوب 

مجموعة الدعم، الذي تّم 

تطويره بواسطة روبنسون 

وماينس )2008(، أّن 

مشكالت املتنّمر والضحيّة 

ميكن حلّها دون اللجوء إىل 

مامرسات قرسيّة قاسية، 

أو حتى األقل منها كام هو 

الحال يف أسلوب املصالحة، 

مثلام يحدث عند تطبيق 

العقاب املبارش، ويتّم 

تطبيق ذلك األسلوب يف 

حاالت التنّمر التي يتورّط 

فيها مجموعٌة من الطلبة 

ضد زميل لهم، حيث تبدأ 

خطواته بتحديد مقابلة 

مع الضحيّة. 
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اآلخريــن الحارضيــن واملتعاطفــني بالطبع مع الضحيّة، ويتوقّعون من الجاين أن يقول مــا ينبغي فعله »إلصالح« املوقف.

وبصفة عامة يظّل هذا الضغط أقّل يف أسلوب املصالحة، حيث يؤكّد املرشف من البداية أنّه ليس هناك عقاٌب أليٍّ من 

الطلبة، كام أّن غياب الضحيّة عن املقابلة ينفي إمكانية مامرسة مزيد من الضغط الذي قد يسبّبه حضورها، مثل شعور 

املتنمر بالخجل أو تأنيب الضمري، ويف املقابل ليس هناك فرصة للتفاعل بني الطلبة والضحيّة، وتبقى إمكانية االنخراط 

اإلبداعّي بني الضحيّة واملتنّمرين معدومة عىل عكس ما يحدث يف أسلوب الوساطة. 

أسلوب االهتامم املشرتك: 

وضعه عامل النفس السويدي أناتول بيكاس Pikas - 2002، ويتّضمن عدة مراحل، لذلك يسّمى أحياناً مبنهج بيكاس، وقد 

تّم تطبيق هذا األسلوب مع تعديالت طفيفة يف عدة دول، من بينها إسبانيا والسويد وإسكتلندا وأسرتاليا وإنجلرتا، حيث 

بلغت نسبة املدارس التي طبقت هذا األسلوب يف إنجلرتا 5% حسب Thompson and Smith - 2011، ويشبه أسلوب 

مجموعة الدعم يف عدم استخدام العقاب، كام يعتمد عىل العمل ضمن مجموعات تضّم املتنّمرين، وتبدأ مراحله بعقد 

مقابالت فردية مع كّل طالب من أعضاء املجموعة املتورّطني بالتنّمر ضد شخص 

ما. 

خالل هذه املقابالت، يتشارك املرشف مع الطلبة حول الطفل/الضحيّة يف االهتامم 

مستخدماً املعلومات واملالحظات املتوفّرة عن حالة التنّمر، دون اتهامات مسبقة، 

إذ يكون الهدف من هذه املرحلة هو تعريف الجاين املتوقّع بأّن هناك طفالً قد 

تعرّض لألذى بواسطة زمالئه، وأّن ذلك يسبب له يف رضراً واضحاً، ومبجرد االنتهاء 

من ذلك يتّم توجيه سؤال للطفل خالل املقابلة حول ما ميكن فعله إلصالح 

املوقف، وهنا يختلف الوضع يف املقابلة الفردية عنها يف املجموعة، حيث يكون 

التفاعل أكرث حميمية بني املرشف والطفل، إذ ال يتحّمل املرشف عبء مهمة 

مراقبة ردود األفعال املتعّددة لألطفال إذا كانوا مجموعة. 

ويف حــال االلتقــاء مبجموعة من الطلبة معاً، يصبح مــن املحتمل تضامنهم مع 

بعضهــم بعضــاً ضد جهود املرشف يف التوصــل إىل حّل، بينام يف املقابالت الفردية 

فإنـّـه مــن املمكن معالجة األمر عــىل نحو إيجايّب، خصوصاً إذا كان هذا املرشف 

مؤّهــالً مبا يكفي ليســتمع إىل وجهة نظــر الطالب/املتّهم بالتنّمر برتكيز، ودون 

أّي انتقــاد، لــيك مينحه فرصة التعبري عن نفســه، ورمبا يخلو موقف املرشف من 

التعاطــف مع الضحيّة خاصة إذا كانت هناك درجة من االســتفزاز.

يقول الفيلسوف الوجودي كري كيغارد عن صفات املستمع املثايل:«إذا أردت أن 

تضع رجالً أو )طفالً( يف موقف واضح، فعليك أن تُنصت إليه جيداً؛ لتعرف من أين 

 يبدأ؟ وأين ينتهي؟«
)Kierkegaard, 1973, pp. 333–334(

»ينبغي أن تفهمه متاماً 

ألنّه إذا مل يحدث ذلك، 

فلن تستطيع مساعدته 

بكل ما متلك من علم، 

وال تنشغل مبامرسة 

سلطتك عليه، بل إذا 

أردت مساعدة إنسان 

فعليك أن تعامله برفق، 

وتتحىّل بالصرب عليه، 

وتنمحه الوقت الكايف ليك 

يعربعن نفسه دون توجيه 

اتهامات؛ ألّن مرتكب 

الخطأ ال يكون بالرضورة 

عىل وعي بالنتائج املرتتّبة 

عىل ما فعل«.

كري كيغارد
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وهذا نادراً ما يحدث ألنّه يف أغلب الحاالت، يتّم التعامل مع املتنّمر كاآليت »انظر...هذا هو الخطأ الذي ارتكبته، فامذا 

سوف تفعل إلصالح ذلك؟« 

ويضيف كري كيغارد قائال: »ينبغي أن تفهمه متاماً ألنّه إذا مل يحدث ذلك، فلن تستطيع مساعدته بكل ما متلك من علم، 

وال تنشغل مبامرسة سلطتك عليه، بل إذا أردت مساعدة إنسان فعليك أن تعامله برفق، وتتحىّل بالصرب عليه، وتنمحه 

الوقت الكايف ليك يعربعن نفسه دون توجيه اتهامات؛ ألّن مرتكب الخطأ ال يكون بالرضورة عىل وعي بالنتائج املرتتّبة عىل 

ما فعل«، )Kierkegaard, 1973, pp. 333–334( ثم شبّه الفيلسوف حالة املتنّمر بحالة الرجل أو )الطفل( الغاضب 

الذي »ارتكب الخطأ« فقال: »إذا مل تبدأ حوارك معه، وكأنّه هو الذي يوجهك 

وليس العكس، وإذا مل متنحه الفرصة يك يلعب دور املستمع الضجر من حديثك، 

وال يريد أن يسمع منك شيئاً، بينام تتحىل أنت بالعقالنيّة والصرب، فإنّك لن 

)Kierkegaard, 1973, p 334( .»ًتستطيع مساعدته مطلقا

ويف دراسة تقيمية معّمقة أجريت يف أسرتاليا عىل نطاق ضيّق شملت 17 منوذجاً 

تطبيقياً لهذا األسلوب، اتضح أّن غالبية الطلبة الذين تّم إجراء مقابالت معهم 

أبدوا رغبة يف إصالح موقفهم من الضحية )Rigby & Griffiths, 2011(، ومبجرد 

ظهور مؤرشات واضحة عىل تحّسن املوقف، خصوصاً فيام يتعلّق بسالمة الضحيّة، 

يتّم عقد اجتامع يضّم كافة املتنّمرين املشكوك فيهم، ويهدف هذا االجتامع إىل 

منح الطلبة فرصة لالتفاق عىل كيفية حّل املشكلة يف اللقاء التايل الذي يجمعهم 

بالطفل الضحيّة. 

ومبا أّن الطلبة أبدوا استعدادهم للمساعدة يف تخفيف الضغوط عن الطفل الذي 

تعرّض للتنّمر، يتّم منحهم فرصة لالتفاق عىل كيفية حّل املشكلة، وهنا تحتاج الضحيّة إىل تجهيز، حيث يتّم عقد مقابلة 

معها لتقديم الدعم لها، والتعرّف عىل وجهة نظرها يف املوقف، وذلك الحتامل وجود حساسيات إذا كان التنّمر قد حدث 

نتيجة الستفزاز ما من جانب الضحية بوعي منها أو بدونه، ويعتمد موقف املتّهمني بالتنّمر عىل ما اتفقوا عليه يف املقابلة 

األخرية، سواء كان ذلك مجرد اعتذار أو اقرتاح باتفاق مرشوط عىل طريقة التعامل أو شكل العالقة بينهم وبني الضحية 

فيام بعد، فمثالً ميكن أن يقّدموا اقرتاحاً بالتوقف عن التنّمر برشط أن تعرتف الضحيّة بأنّها قد استفزّتهم، وعليها أن تتّعهد 

بعدم تكرار ذلك، وهنا يربز دور املرشف الذي قد يتدخل كوسيط يقود املوقف إىل االتفاق عىل حّل، ولكن ذلك يحدث 

بعد أن مّر األطفال بعدة مراحل، وتّم التعامل مع مخاوفهم بجدية، كام اتّخذت خطوات فعليّة نحو حّل املشكلة. 

وبالحديث عن تصنيفات التقييم، فإنّه يتّضح أّن أسلوب مجموعات االهتامم املشرتك يتضّمن درجة عالية من انخراط 

الطلبة املتّهمني بالتنّمر، وكذلك املرشف عىل تنفيذ األسلوب، سواء يف املقابالت الفرديّة أو الجامعيّة، كام أّن عامل مامرسة 

الضغط الخارجي ضعيف جداُ، لكّنه غري منعدم، وحني يكون الطلبة املتّهمون بالتنّمر عىل وعي بأّن املقابالت سوق تستمّر 

حتى يتّم التوصل إىل حّل ُمرٍض، تعاين بعض املدارس من طول الوقت املستهلك لحّل املشكلة عرب هذا األسلوب عىل الرغم 

من معدالت النجاح املرتفعة التي سّجلها. 

وقد أوضحت دراسة أسرتالية أّن 15 من أصل 17 حالة قد تّم معالجتها بواسطة هذا األسلوب، وهو ما يتطابق مع تقارير 

يقول الفيلسوف الوجودي 

كري كيغارد عن صفات 

املستمع املثايل: »إ ذا 

أردت أن تضع رجالً أو 

)طفالً( يف موقف واضح، 

فعليك أن تُنصت إليه 

جيداً؛ لتعرف من أين 

يبدأ؟ وأين ينتهي؟«
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أخرى مثل تقرير تومبسون وسميث اللذين أكدا أّن هيئات التعليم املحليّة يف بريطانيا قد أقرّت بأّن هذا األسلوب هو 

.)Thompson & Smith, 2011, p. 7( األكرث فاعلية

أّما ما يصعب تحديده فهو حجم ردة فعل الطلبة املتّهمني بالتنّمر عرب كّل مرحلة من مراحل تطبيق األسلوب، حيث 

جاءت إحصاءات التقارير الواردة عن املقابالت التي تّم إجراؤها مع الطلبة )تم تبديل األسامء( بعد أسبوع من التدّخل يف 

 :)Rigby, 2011a( أسرتاليا، مؤكّدة عىل أنّها كانت إيجابية، وأنّها قد حّققت نتائج جيدة

لقد استمتعت بالتجربة ألنّني مل أشعر، رغم ما حدث، بأنّني سوف أعاقب عىل ما فعلت. 	 

ساعدتني االجتامعات عىل الوقوف مع نفيس والتفكري فيام حدث، وقد أدركت مدى سوء سلوك التنّمر. 	 

َشَعر عيّل بالسعادة، ألنّنا جميعاً تحدثّنا بإيجابية.	 

لقد توقّفنا عن إيذائه، واعتذرنا عن سلوكنا السابق. 	 

أعتقد أنّه بسبب هذه املقابالت تحّسنت عالقات الصداقة التي كّونها أحمد. 	 

كان شيئاً جيداً ألنّنا توقّفنا عن إغاظة ليىل، وأصبحنا نعاملها بطريقة جيّدة. 	 

نحن مقبلون عىل االنتهاء من الصف السابع، ونريد أن نتذكّر أشياًء جيدة عندما ننظر إىل الوراء، ونفكر يف املرحلة 	 

االبتدائيّة، ليك نشعر بالرضا عن أنفسنا، كام نريد أن تتذكّرنا ليىل مبا هو جيّد. 

أشعر بالرضا عن نفيس، أليّن قمت مبساعدة اآلخرين، كام ساعدته ليشعر تجاه نفسه بالرضا. 	 

إذاً ملاذا نجح هذا األسلوب؟ رمبا يكمن ملخص اإلجابة يف الحكمة الروسيّة القدمية التي تقول: »كّل األطفال من سن 1 إىل 

 100 سنة يحبّون فكرة أنّهم اكتشفوا األشياء بأنفسهم« 

)A. Pikas, personal communication, 10 November 2010(

أوجه القصور:

يتّم تحديد يف هذا العرض أوالً طرق التدّخل يف 5 إسرتاتيجيات رئيسة استخدمت يف مدارس إنجلرتا، كام ورد عن تومبسون 

و سميث )2011(، ويف هذه الدراسة مل يتّم جمع أو تقديم معلومات حول ما حدث لحاالت التنّمر التي مل يتّم التدّخل 

فيها، وبالتايل من غري املعروف ما هو معّدل حاالت التصالح العفوّي من غري أّي تدّخل مقارنة مبعدل النتائج اإليجابيّة 

للحاالت التي شهدت تدخالً تفاعليّاً. 

إضافة إىل ذلك، مل يتّم تناول طبيعة الحاالت التي متّت معالجتها عىل سبيل املثال، خالل عرض نتائج طرق التدّخل البديلة، 

إذا كان التنّمر يتضمن اعتداًء جسديّاً أو لفظيّاً، أو هل هو من الدرجة املتوسطة أم الخطرية، وهل حدث التنّمر عىل يد 

أفراد أم مجموعات، ومثّة دراسة أخرى محكمة أجريت يف فنلندا طلب فيها من املدارس استخدام أسلوبني محددين هام 

املواجهة أو عدم املواجهة )األسلوبان يشبهان إىل حدٍّ بعيد أسلويب العقاب املبارش ومجموعة االهتامم املتبادل(، حيث 

 جاءت النتائج مشابهة يف معدالت نجاح تلك األساليب يف وقف التنّمر.

)Garandeau, Poskiparta, & Salmivalli 2014(
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أيضاً خالل هذه الدراسة مل يؤخذ يف االعتبار مدى مراعاة املعلّمني أو املرشفني لطبيعة حالة التنّمر قبل اختيار نوعية 

األساليب التي سوف يتّم استخدامها يف املعالجة، وبالتايل يظّل هناك شكٌّ يف مالمئة كّل أسلوب للظروف املحيطة بالطلبة، 

وبناًء عىل كّل ما سبق تبقى هناك حاجة إىل البحث يف كيفية اختيار األسلوب املناسب، واألكرث فاعلية يف ظّل الظروف 

)Rigby, 2010, 2011b( .املعينة التي تختلف عن غريها

جوهر النقاش:

ركّزت هذه املقالة عىل تدّخل املعلّمني سعياً للحّد من حاالت التنّمر مبجرد حدوثها، حيث تتناول نتائج مدى فاعلية طرق 

التدّخل، وقد لوحظ أنّه يف التقارير الواردة عن الطلبة الذين تعرّضوا للتنّمر، وطلبوا مساعدة مدرسيهم بخصوص أن 

التدّخل حّقق مستوًى متوسطاً من النجاح يف خفض معدل التنّمر، بينام أقّر املعلّمون أّن فاعلية تدّخلهم قد سّجلت أعىل 

درجات النجاح، وبناًء عىل هذه الدراسات ميكن استنتاج إمكانية وجود عدد ال بأس به من حاالت التنّمر التي ظلّت دون 

معالجة بعد إبالغ املعلّمني بها. 

و ميكننا من خالل نقد مناهج التدّخل الخمسة يف هذه املقالة مالحظة أنّها تختلف يف درجة االنخراط اإلبداعّي بني 

املعلّمني )أو املرشفني يف املدارس(، وبني الطلبة يف حّل مشكالت املتنّمر والضحيّة، وأّن أكرث طرق التدّخل استخداماً، هي 

طريقة العقاب املبارش، التي ال تتضّمن أيّة مشاركة من جانب »املتّهم« غري االنصياع، وهو ما يعني أّن درجة االنخراط 

اإلبداعّي يف هذا األسلوب تساوي الصفر، ويف املقابل نجد طرق التدّخل التي تتضّمن انخراطاً بدرجات متفاوتة. وكام 

تطرّقنا من قبل إىل أسلوب الوساطة فإنّه أكرث املناهج تضّمناً لدرجة عالية من االنخراط، ودرجة منخفضة من القرسية، 

وعىل الرغم من ذلك فإّن استخدامه يف املدارس يقترص عىل فئة محددة من الطلبة الذين يريدون استخدام الوساطة 

يف حّل مشكالت التنّمر، وعىل العكس من ذلك نجد أسلوب املصالحة متضّمناً درجة كبرية من القرسية، حيث )يطلب 

املرشف( من »الُجناة« تقديم حلول للمشكلة، أّما أسلوبا مجموعتي الدعم واالهتامم املشرتك فهام يتضّمنان درجة أعىل 

من االنخراط اإلبداعّي، فيام تظهر املامرسة القرسية يف نهاية املطاف. 

وحالياً كشفت بعض الدراسات التي سلّطت الضوء عىل فاعلية املناهج املختلفة أنّها تقدم حلوالً مقرتحة ليست نهائية، 

حيث أكّدت تفسريات متحّفظة لهذه النتائج أّن أكرث تلك املناهج استخداماً هو أسلوب العقاب املبارش، ومل يعد يحّقق 

النتائج السابقة يف حّل مشكالت املتنّمر والضحيّة، مثلُه يف ذلك مثُل أسلوب التصالح أو أسلوب مجموعات الدعم، وليس 

من املعروف عىل وجه الدقة أٌي من هذه املناهج ميكنه تحقيق نتائج أكرث إيجابية كام لُوحظ سابقاً. 

إذاً نحتاج إىل مزيد من العمل لتقييم آثار تلك اإلسرتاتيجيات )وكذلك ما ميكن أن يحدث يف حال عدم استخدام أّي 

من إسرتاتيجيات التدّخل(، ومن املهم أن نقوم بذلك مع مراعاة األنواع املختلفة للتنّمر، كام أنّه سيكون من املهم أن 

نستكشف اآلثار التفاعلية املمكنة بني استخدام إسرتاتيجية استباقية معينة، وبني استخدام إسرتاتيجية ردة فعل معينة 

يف معالجة حاالت التنّمر، وعىل سبيل املثال رمبا يكون مفرتضاً أّن األنشطة املدرسيّة تعمل عىل تحسني/تطوير املهارات 

العاطفيّة واالجتامعيّة لدى الطلبة، وتسهم يف مكافحة التنّمر بصورة مبارشة، لكّن األمر يحتاج إىل التدّخل الفّعال لتشجيع 

الطلبة عىل االنخراط يف حّل مشكالت املتنّمر والضحيّة. 

باإلضافة إىل ذلك ال بدَّ من البحث يف جدوى االفرتاض الذي يقول بأّن تدخل املعلّمني يحّسن من فرص نجاح الجهود 

الجامعيّة التي ينخرط فيها الطلبة التي تنتج عنها حلوٌل دامئة. 
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نشاط1

تطبيق العقوبات: تستخدم التقنيات اآلتية يف بعض الدول كوسائل ملعالجة حاالت التنّمر مثل: التوبيخ اللفظّي، وعقد 

اجتامع يضم أولياء األمور، واإلبعاد املؤقت من الفصول، وسحب االمتيازات، والخدمة املجتمعيّة املدرسيّة، والعزل 

واإلقصاء يف غرفة خاصة، واالستبعاد قصري املدى، واالستبعاد املؤقّت بينام تظّل العقوبات الجسديّة )الرضب( لألطفال 

ممنوعًة مبوجب القانون يف كثري من الدول، مبا فيها دولة اإلمارات العربية املتحدة. 

ما هي طرق العقوبة املعمول بها حالياً يف اإلمارات؟ وما هو حجم فاعلية تلك العقوبات يف مكافحة التنّمر من وجهة 

نظرك؟ 

من املوىص به أن يتّم تطبيق تلك العقوبات يف نطاق حاالت معيّنة مثل: 	 

أن تكون درجة التنّمر يف درجة حادٍة،  أو حادة جداّ. 	 

أاّل يشعر املتنّمر بالندم أو الرغبة يف االعتذار عام فعل.	 

استمرار التنّمر عىل الرغم من محاولة عالجه بطرق أخرى. 	 

هل تتفق مع ما سبق؟ ناقش. 	 

نشاط2

مســاعدة الضحّيــة يف مقاومــة املتنّمــر: يتضّمن هذا التوّجه تدريب الطلبة عىل كيفية منع التنّمر من االســتمرار، عىل 

ســبيل املثــال يتــّم تعليمهم إســرتاتيجيات متنوعة مثل »التمويه« أو التضليــل، وميكن اللجوء إىل هذا التوّجه يف األحوال 

اآلتية: 

أن يكون التنّمر من الدرجة املتوسطة، وال يتضّمن عنفاً. 	 

أن تكون الضحيّة عىل استعداد وقدرة عىل تعلّم كيفية الترصف بثقة وحزم. 	 

أن يكون املعلّم أو املرشف عىل استعداد لقضاء الوقت املطلوب لتعليم الضحيّة ومتابعة تطور الحالة. 	 

هل تتفق مع ذلك؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، فهل تعتقد أّن املعلّم أو املرشف قادٌر عىل مساعدة الضحايا من الطلبة يف 	 

اكتساب ومامرسة مهارات املقاومة؟ 

نشاط 3

تطبيق أسلوب املصالحة: يعتمد هذا األسلوب عىل عقد لقاء بني املعلّم واملتنّمر والضحيّة، والتوصل إىل إدراك املعتدي 

حجم األذى الذي سببه للضحية، وبالتايل يشعر بالندم والرغبة يف االعتذار، وميكن استخدامه يف األحوال اآلتية: 
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أن يكون التنّمر متوسط الخطورة، وغري عنيف.	 

إمكانية أن يشعر املتنّمر بالندم، وأن يقدر حجم الرضر الذي تسبّب به. 	 

أن يعتذر املتنّمر، ويبدي استعداده لوضع األمور يف مسارها الصحيح. 	 

أن تقبل الضحيّة )الحارضة بالفعل( اعتذار املتنّمر. 	 

من خالل خربتك، ما ما مدى فعالية أن يدرك املتنّمر حجم األذى الذي يتسبّب به للضحية ويعتذر له؟ 	 

هل تعتقد أّن املعلّمني واملرشفني يتلقون التدريب الكايف الستخدام هذا األسلوب؟ 	 

نشاط ٤

أســلوب مجموعة الّدعم: يتضّمن هذا األســلوب عقد لقاء مع الضحيّة، ثم مناقشــة ما تّم التوصل إليه يف اجتامع يضمُّ 

فريقاً من: )1( املتنّمر الذي/التي قام باالعتداء، و )2( طالبني آخرين يشرتكون يف النقاش، ويقّدمون اقرتاحات حول كيفية 

دعم الضحية، ويف هذه الحاالت غالباً ما يتحّمس املتنّمر لتقديم الّدعم أيضاً، وميكن تطبيق هذا األسلوب يف الحاالت 

اآلتية: 

وقع التنّمر عىل طفل بواسطة مجموعة من الطلبة.	 

التنّمر ليس من الدرجة الحاّدة أو العنيفة. 	 

إفصاح الطفل الذي تعرّض للتنّمر للمعلّم عن األذى الذي تعرّض له.	 

إظهار الطلبة اآلخرين استعداداهم لدعم الضحيّة، واالنضامم إىل اللقاء الذي يجمعهم باملتنّمرين. 	 

أسئلة: 

من خالل خربتك، ما مدى انتشار حوادث التنّمر التي تحدث بواسطة أو بتشجيع من مجموعة؟ 	 

كيف ميكن ألطفال تورطوا يف سلوك تنّمر أن يشعروا بخطئهم تجاه الضحية، و كيف لهم أن يترصفوا بصورة إيجابيّة 	 

من خالل هذا األسلوب؟ 

ما املهارات التي ينبغي أن ميتلكها املعلّم أو املرشف ليك ينجح يف تطبيق هذا األسلوب؟ 	 

نشاط ٥ 

أسلوب االهتامم املتبادل: يتضّمن هذا النهج االجتامع باملتنّمرين املشكوك فيهم، أو املحتمل تورطهم يف التنّمر، كلٍّ عىل 

حدٍة قبل إجراء املقابلة مع الضحية، حيث يخربهم املعلّم مبخاوفه حول ما تتعرّض له الضحيّة )دون توجيه اتهامات(، 

ويسألهم عن إمكانية التعاون لتحسني املوقف، أو حّل املشكلة،يعقب ذلك لقاء يجمع بني الطلبة جمعيهم بعد إجراء 
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مقابلة مع الضحيّة قبالّ، ويف هذا اللقاء يتّم حّل املشكلة. )انظر املراجع و املصادر ملزيد من الرشح(، وتستخدم هذه 

الطريقة يف األحوال اآلتية: 

تعرض طفل للتنّمر عىل أيدي مجموعة من الطلبة )مثلام هو يف الحال يف أسلوب فريق الّدعم(	 

أال تكون درجة التنّمر حاّدة أو عنيفة. 	 

أن ينخرط الطلبة يف حضور اللقاءات، سواء الفرديّة منها أو الجامعيّة، ملناقشة املشكلة وحلّها. 	 

األسئلة: 

انظر املصدر2 الذي يشمل رسامً كاريكاتورياً يوّضح هذه الطريقة .

هل تعتقد أّن اللقاءات الفردية التي تجرى مع املتنّمرين تسفر عن تقّدٍم ما بشأن شعورهم بالتّعاطف، ومن ثَّم 	 

موافقتهم عىل االعتذار، أو تحسني املوقف بأّي شّكٍل من األشكال؟ 

هــل يُبــدي املتنّمــرون اســتعداداً للتعاون مع املعلّم عندمــا يلتقي مع كافة األطراف كفريق واحد ويناقشــون 	 

املشكلة؟ 

هل يستطيع املعلّم تحسني العالقة بني املتنّمر والضحيّة ومصالحتهم؟ 	 

ما املهارات املطلوبة لتطبيق هذه الطريقة؟ 	 

رسٌم كاريكاتورّي ألسلوب مجموعة االهتامم املشرتك:  مصدر 2: 

يهدف هذا األسلوب إىل حّل مشكالت كلٍّ من املتنّمر والضحيّة، ويرجع الفضُل يف صياغته إىل بيكاس )2002(، ويتضّمن 

سلسلًة من املقابالت التي يتّم إجراؤها مع الطلبة املحتمل تورطُهم يف حالة تنّمر. 

وقد قّدم يك رجبي )2011( رشحاً مفصالً لألسلوب يف كتابه »أسلوب االهتامم املشرتك، طريقٌة فّعالة ملعالجة التنّمر يف 

املدارس« الصادر عن املجلس األسرتايّل ألبحاث التعليم ACER،  كامربويل. 

يبدأ استخدام هذا األسلوب عندما يُحتمل تورُّط مجموعٍة من الطلبة يف التنّمرعىل زميل/زميلة لهم، وغالباً ما تكون هذه 

املجموعة غري متجانسة. 

يتّم عقد مقابلة مع كلٍّ منهم بدوره، حيث يبدأ املرشف باملشاركة مبعلومات حول الزميل الهدف أو الضحيّة مع كلٍّ من 

الطلبة املتنّمرين املحتملني. 

»يبدو أّن محموداً يعاين بعض الصعوبات يف املدرسة«
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يُطلب من املتنّمر املحتمل أن يقول ما أعده/ته من اقرتاحات لتحسني املوقف، ومن ثَّم يخطّط املرشف لعقد مقابلة تالية 

لتقييم التطورات. 

يلتقي املرشف مع الضحية عند االنتهاء 

من إجراء مقابالت مع كافة املتنّمرين 

املحتملني، وتكون يف أغلب األحوال 

شخصيًة مكتئبًة، تحتاج إىل املساعدة. 

خالل املقابلة يتّم مناقشة ما ميكن القيام 

به لتحسني املوقف مع كلٍّ من املتنّمرين 

املحتملني، حيث يقّدم املرشف دعامً قوياً 

خالل النقاش، و يتّم سؤال الضحيّة عن 

دورها يف حدوث املشكلة.

»هل تعتقد يا محمود أنّك رمبا فعلت شيئاً 

ما دفعهم إىل معاملتك بطريقة سيئة؟«

يف كثري من الحاالت تكون الضحيّة بريئة، 

لكّن 20 % منها يكون هناك نوٌع من االستفزّاز. 

وبعد أن يلتقي املرشف باملتنّمرين مرة 

ثانية، ويتأكّد من أّن هناك تطوراً ملحوظاً 

يف املوقف، يتّم عقد لقاء يشملُهم جميعاً، 

ويُطلب منهم االتّفاق عىل اقرتاٍح ما لحّل 

املشكلة، وذلك إلخبار الضحية به عندما 

تنضمُّ إليهم. 

نريد اآلن االتّفاق عىل خطٍة،  لنقوَم 

بتنفيذها حني ينضمُّ إلينا محمود«

يف االجتامع التايل »لقاء القمة«، ويضمُّ 

الضحيّة، ويعرض فيه املتنّمرون االقرتاَح 

املتّفق عليه لحّل املشكلة، ويكون إّما 

اعتذاراً أو تعهداً بعدم االستمرار يف اإليذاء. 

»ال تقلق يا صديق، وتأكّد أّن ما حدث لن 

يتكّرر ثانية«



دليُل الوقاية من التنّمِر يف املدارِس   I   الجزء األول: جلسات تدريب املدرسني

53

ويف حالة وجود استفزاز من قبل الطرفني، فإّن عليهام االتّفاق بتعديل سلوكهم، ومن ثَّم التفاوض عىل حّل كام هو موّضٌح 

يف السيناريو التايل الذي تّم تطبيقه عىل 

مجموعٍة من الطالبات. 

»نعتذر عاّم حدث يا ريهام، لكّنِك أيضاً 

تعاملِت معنا عىل نحٍو يّسٍء«

يقوم املرشف يف النهاية مبناقشــة الطلبة يف 

كيفية تحســني عالقتهم، وكيفية املحافظة 

عليها، ويطلــب منهم اللجوء إليه، وطلب 

املســاعدة يف حال ظهور مشكالت جديدة، 

وبالطبــع نحتــاج إىل التأكيد عىل أنّه ينبغي 

متابعــة املوقف حتى بعد التّصالح. 

الحظ أّن ما ذكر أعاله، هو رشٌح مبّســٌط 

جداً لألســلوب، بينام يقّدم الكتاب 

رشحاً مفّصالً للمشــكالت التي قد تظهر 

أثناء تطبيق األســلوب، وكيفية تدريب 

املرشفني، وتقديم األســلوب يف املدارس. 

التقييم: 

يحتاج هذا األسلوب إىل عّدة اجتامعات، تشمل الطلبة املتورّطني يف التنّمر، أوالً بصورة فردية ثم عىل شكل مجموعة، 

وذلك عىل مدار أسبوعني، ويف املقابل يتّم إدانة املتنّمرين وتحديد »العواقب« يف حال تّم تطبيق أسلوب العقاب املبارش 

خالل فرتة زمنية قليلة، لذلك يعتربها بعض املهتّمني أرسع طريقة لحّل املشكلة، لكّنها لسوء الحظ ال تنجح يف وقف 

التنّمر، بل يظّل التنّمر مستمراً، ويتطّور إىل األسوأ. 

إذاً تحتاج حاالت التنّمر إىل مزيد من االنتباه، وقد ثبت أّن ذلك يستغرق وقتاً، لكّنه يف الوقت نفسه أثبت أسلوب 

االهتامم املشرتك أنّه بإمكانه تقديم حلول مستدامة، وهناك دليل قوي عىل فاعلية هذا األسلوب، وذلك بنسبة 99% طبقاً 

لعدد من الدراسات، ومن املهم اختيار الحاالت التي يتناسب معها تطبيق هذا األسلوب بعناية، حيث ال ينبغي استخدامه 

يف الحاالت التي تتضّمن عنفاً أو سلوكاً إجرامياً، وكذلك يف حاالت اإلغاظة املنخفضة، ألّن من األنسب تطبيق مناهج أخرى 

يف بعض الحاالت.
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الجلسة التدريبية السادسة: التنّمر بني الطلبة والكادر التعليمّي واإلدارّي

الهدف: التعرّف عىل حاالت التنّمر التي قد تحدث بني الطلبة وأعضاء الكادر التعليمّي واإلدارّي يف املدرسة، وكيفية منعها 

أو معالجتها. 

اإلعداد للجلسة: اقرأ املصدر 1 ثم ناقش األسئلة اآلتية: 

هل هناك حاالت ميكن فيها القول بأن الطلبة »تنّمروا« عىل املعلّمني؟ ماهي أشكال ذلك التنمر؟ اذكر أمثلة من خالل 	 

خربتك )إن وجدت(. 

هل هناك حاالت »يتنّمر« فيها املعلّمون عىل الطلبة؟ ما هي أشكال ذلك النوع من التنّمر؟ اذكر أمثلة من خالل 	 

خربتك )إن وجدت(. 

كيف ميكن الربط بني التنّمر ومستوى الضغط الذي ميارسه املعلّمون عىل الطلبة للقيام بواجباتهم؟ 	 

إىل أّي مدى ميكن أن يكون االستخدام غري العادل للقوة بواسطة املعلّم ضاراً بالطلبة؟ 	 

 هل من الصواب معاقبة أحد الطلبة لتخويف اآلخرين ماّم قد يحدث لهم إذا ما ارتكبوا خطأً؟ 	 

من خالل خربتك، هل يعامل املعلّمون الطلبة بطريقة غري عادلة نتيجة تحيّزهم لفئة أو شخصية بعينها دون أخرى؟ 	 

وما هي أشكال التحيّزات التي قد تظهر؟ 

ماذا ميكن أن يفعل املعلّمون لتجنب مواجهتهم للتنمر بواسطة الطلبة؟ 	 

ما هو الدعم الخارجّي الذي ميكن تقدميه للمعلّمني يف املدارس لضامن عدم تعرّضهم للتنّمر بواسطة الطلبة؟ 	 

)الكادر التعليمّي واإلدارّي(: التنّمر بني الطلبة والكادر التعليمّي واإلدارّي مصدر 1 

تنّمر املعلّمني عىل الطلبة 

قد يحدث ذلك أحياناً يف الحاالت اآلتية: 

عندما يضع املعلّمون أهدافاً غري واقعية، ثّم يرّصون عليها رغبًة منهم يف إخراج أفضل ما عند الطلبة. 	 

حني تكون وسائل الضغط عىل الطلبة غري مقبولة، مثل استخدام التهديد أو العقاب القايس، عندها يلجأ املعلّمون إىل 	 

الّسخرية واإلهانة أمام الجميع يف حال عدم تحقيق النتائج املرّجوة. 

إذا حاول املعلّم السيطرة عىل الفصل، فيقوم بتأّديب أو معاقبة بعض الطلبة دون مربر واضح. 	 

عندما يحمل املعلّم وازعاً أو سبباً شخصيّاً للتحيّز ضد بعض الطلبة، ويعاملهم بعنرصية ألسباب تخّصهم، أو قد تكون 	 

خارجة عن إرادتهم، وتتعلق مثالً باملظهر الشخيّص أو أسلوب الحديث، أو أصول عرقية وخلفيات اجتامعية. 

ضع يف اعتبارك كمعلّم أنّه من حّقك أن تحفز األطفال لتحقيق نتائج دراسيّة عالية، وللسيطرة عىل الفصل الدرايس، 	 

وأّما الطلبة فقد يرون أحياناً يف سلوكك إلرساء النظام بطريقة معتدلة تنّمراً، غري أنّه هناك حاالت تنّمر حقيقية، وغري 

عادلة يقوم بها املعلّم، وتكمن خطورتها يف أنّها قد تقّدم منوذجاً سيئاً للطالب الذي يحتذي به، وبالتايل يتنّمر عىل 

اآلخرين فيام بعد. 

٤٥
دقيقة



دليُل الوقاية من التنّمِر يف املدارِس   I   الجزء األول: جلسات تدريب املدرسني

55

تنّمر الطلبة عىل املعلّمني: 

يحدث ذلك يف الحاالت اآلتية: 

فيّة، وبالتايل يحتاج إىل تطويرها. 	  عندما ال ميلك املعلّم املهارات املناسبة لإلدارة الصَّ

إذا كان املقرر الدرايس غري مناسب للطلبة، وال يجذب اهتامماتهم. 	 

حني يكون أسلوب املعلّم يف التدريس مماّلً أو مزعجاً للطلبة، فتأيت ردة فعلهم عىل ذلك يف التنّمر عىل املعلّم. 	 

إذا اتفقت مجموعة من الطلبة عىل إزعاج أو إيذاء املعلّم مع سبق اإلرصار. 	 

حني يكون الكادر التعليمّي غري مدعوم بشكل كاف من قبل إدارة املدرسة، وخصوصاً عندما يقوم الطلبة بسلوكيات 	 

عدائيّة أو غري مقبولة. 

إذاً يحتاج املعلّمون الذين يتعرّضون باستمرار إىل التنّمر من قبل الطلبة إىل تطوير مهاراتهم يف اإلدارة الصفيّة، وكذلك 

يحتاجون إىل تنمية وتطوير وتنويع مهاراتهم التدريسيّة، إضافة إىل حاجتهم ملساندة املدرسة وزمالئهم أيضاً، كام يجب 

عىل إدارة املدرسة اتخاذ اإلجراءات الصارمة لوقف التنّمر يف الوقت نفسه عند تعرض أحد الكادر التعليمّي أو اإلدارّي 

للتنّمر من قبل الطلبة. 
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الجلسة التدريبية السابعة: سياسة مكافحة التنّمر وكيفية تطبيقها

سياسة مكافحة التنّمر: هي وثيقة تتّم صياغتها أو اعتامدها بواسطة املدرسة لوضع قواعد ملعالجة مشكلة التنّمر بني 

عنارص املجتمع املدريس، ويف بعض الدول تلتزم املدارس بهذه السياسة مبوجب القانون. 

الهدف: جعل عنارص أو أعضاء املجتمع املدريس يقّدرون أهمية وجود سياسة ملكافحة للتنّمر، ورشح مبادئ تلك السياسة 

وكيفية تطبيقها. 

نشاط 1

ما فائدة وجود سياسة ملكافحة التنّمر يف املدرسة؟ ناقش إمكانية استخدام تلك السياسة ومميزاتها. 

نشاط 2

يف املصدر1 يوجد اقرتاحات تتعلّق مبا يجب أن تتضّمنه سياسة مكافحة التنّمر.

اقرأ النقاط الثامنية اآلتية، وناقش أهميتها، وأضف إليها ما تراه مناسباً فيام يتعلق بالتنّمر الذي يشمل الكادر التعليمّي و 

اإلدارّي. 

)الكادر التعليمّي واإلدارّي( العنارص املقرتحة لسياسة مكافحة التنّمر مصدر 1 

تعرف عىل املقرتحات اآلتية التي ميكن تضمينها كعنارص يف سياسة مكافحة التنّمر: 

وضع الئحة للمدرسة توضح موقفها من مكافحة التنّمر )يتّم من خاللها رشح و توضيح التنّمر باعتباره أمراً غري 	 

مقبوٍل مع عرٍض لقيم املدرسة ومبادئها(

وضع تعريف للتنّمر مع قامئة بأنواعه املختلفة، تشمل التنّمر املبارش مثل اإليذاء الجسدّي واللفظّي، وكذلك التنّمر 	 

غري املبارش مثل اإلقصاء املتعمد، وترويج اإلشاعات، والتنّمر عرب الفضاء اإللكرتوين. 

بيــان حــّق حاميــة األفراد داخل املجتمع املدريّس، وعدم تعرّض جميع الطلبــة واملعلّمني والعاملني وأولياء األمور 	 

للتنّمر. 

التأكيد عىل رضورة العمل عىل وقف التنّمر يف حال مشاهدته يحدث من قبل أي فرد. 	 

وصف الخطوات االستباقية التي سوف تقوم بها املدرسة ملنع حدوث التنّمر. 	 

 توضيح أساليب تعامل املدرسة مع حاالت التنّمر. 	 

التعّهد بالتعاون مع أولياء األمور ملعالجة مشكلة التنّمر خصوصاً يف إيجاد حلول للحاالت التي ينبغي الترصف فيها 	 

بواسطة كّل من املدرسة وأولياء األمور. 

وضع خطة لتقييم سياسة مكافحة التنّمر يف املستقبل القريب. 	 

60
دقيقة
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إّن عمليــة تطويــر سياســة جيّــدة ملكافحة التنّمر عىل قدر بالغ األهمية، لذلك ينبغي أن يشــارك فيها كافة األطراف 	 

املعنيــة مبــن فيهــم الــكادر التعليمّي واإلدارّي وأولياء األمور والطلبة، وإذا مل تكــن هناك اتفاقية واضحة بني أعضاء 

املجتمع املدريّس، فإّن تنفيذ تلك السياســة ســوف يتّســم بالضعف وانعدام الفاعلية، ألنّه من املفّضل أن تكون 

السياســة املتّفــق عليهــا متاحــة لكافة أعضاء املجتمع املدريّس، وأن يصبح من املمكــن الحصول عليها عرب اإلنرتنت. 

نشاط 3

ما اإلجراءات املناسبة التي يجب اتخاذها إلرساء قواعد سياسة جيّدة، يلتزم فيها جميع أعضاء املجتمع املدريّس؟ ومن هم 

األطراف املعنية بذلك؟ 

نشاط ٤

كيف ميكن التأكّد من تطبيق سياسة مكافحة التنّمر؟ 

يف الحقيقة كثرٌي من املدارس لديها سياسات مشابهة، لكّنها غري فّعالة بسبب عدم تطبيقها، أو تطبيقها عىل نحو يّسء. 

ناقش بعض االقرتاحات لتأكيد فاعلية سياسة مكافحة التنّمر.

التأكّد من أّن جميع عنارص املجتمع املدريّس من املعلّمني واإلدارينّي واألخصائيّني االجتامعينّي وأولياء األمور والطلبة 	 

عىل دراية بسياسة مكافحة التنّمر التي تتبّناها املدرسة. 

التأكّد من تخصيص جلســة تعريفيّة حول الهدف من وضع سياســة ملكافحة التنّمر يف املدرســة، وتعريف بهذه 	 

السياســة، والتأكيد عىل حقوق الطلبة يف عدم تعرضهم للتنّمر، ومســؤولية جميع أعضاء املدرســة يف منع حدوث 

ذلك. 

تعيني أحد الكوادر التعليميّة قائداً ملبادرة مكافحة التنّمر وفريق مساعد من الكوادر األخرى، تكون مسؤوليتهم 	 

التأكّد من األمور اآلتية:

أّن املجتمع املدريّس )الذي يشمل املعلّمني والطلبة وأولياء األمور( عىل دراية وعلم مبحتوى سياسة مكافحة أ. 

التنّمر التي تتبّناها املدرسة. 

متابعة عملية توصيل املعلومات املتعلّقة مبكافحة التنّمر إىل الطلبة، سواء املعلومات املوجودة يف املناهج أو ب. 

من خالل األنشطة اإلضافيّة. 

التعرّف عىل حاالت التنّمر الفعلية، ومعالجتها بطريقة مناسبة. ت. 

تقييم سياسة ومامرسات مكافحة التنّمر املعتمدة يف املدرسة. ث. 



58
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الجزء الثاين

العمل مع أولياء األمور

جلسة 1: توعية أولياء األمور بالتنّمر

تدور هذه الجلسة حول إرشاد وتوعية أولياء األمور بالتنّمر، وكيفية مشاركتهم للتقليل من حدوثه يف املدارس، وما ميكن 

أن يفعلوه يف حال تورّط طفلهم يف التنّمر، سواء كان ضحية أو متنمراً. 

الهدف: املساعدة يف صياغة النصائح أو اإلرشادات التي ميكن من خاللها توعية أولياء األمور ملنع التنّمر، وكيفية التعامل 

مع سلوكيات األطفال يف حال تورّطهم يف التنّمر داخل املدرسة.

نشاط 1 

اقرأ مصدر 1 الذي يتناول األفعال التي ميكن أن يقوم بها اآلباء ملنع أطفالهم من التورّط يف التنّمر داخل املدرسة.

 يحتوي هذا املصدر عىل نصيحة ميكن تقدميها ألولياء األمور ملا ميكن فعله ملنع التنّمر، وما باستطاعتهم أن يفعلوا يف حال 

تورّط طفلهم يف التنّمر. 

هناك 10 نقاط ينبغي االطالع عىل كّل نقطة منهم، والتعرّف عىل عالقتها باملوضوع. 

قرر كيف ميكن تقديم هذه النصيحة ألولياء األمور؟ وكيف يتّم ذلك إذا كان ممكناً؟ 

نشاط 2: 

اقرأ املصدر 1 حول إمكانية تعرض طفلك للتنّمر، وناقش النقاط التي تتّفق معها، وهل تصلح املعلومات الواردة )مع 

إجراء بعض التعديالت عليها إذا كان ذلك رضورياً( إلرسالها إىل أولياء األمور. 

نشاط 3:

اقرأ املصدر 1 حول ما ميكن فعله لو تنّمر طفلك عىل طفل آخر. ناقش النقاط التي تتفق معها، وهل تصلح املعلومات 

الواردة )مع إجراء بعض التعديالت عليها إذا كان ذلك رضورياً( إلرسالها إىل أولياء األمور.
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)الكادر التعليمّي واإلدارّي( نصيحة ألولياء األمور بخصوص التنّمر يف املدرسة مصدر 1 

ماذا ميكن أن يفعل أولياء األمور ملنع طفلهم من التورّط يف التنمر داخل املدرسة؟

إّن القضاء التام عىل التنّمر يصعب يف الواقع، وعىل الرغم من ذلك، فإنّه ميكن تقليل نسبة تورّط األطفال يف التنّمر داخل 

املدرسة، سواء كانوا متنمرين أو ضحيّة، وإليكم 10 اقرتاحات ميكن عرضها بالتفصيل يف كتايب )املرجع رقم 5( مصحوبة 

بالدليل البحثّي. 

خالل األيام األوىل من عمر الطفل افعلوا ما بوسعكم لتعزيز شعوره/ها 	 

باألمان يف العالقة مع مقّدم الرعاية، ألّن عدم الشعور باألمان والقلق الشديد 

أثناء الطفولة، ميكن أن يؤثر عىل قدرة الطفل عىل االرتباط بزمالئه يف املدرسة 

فيام بعد. 

كونوا حذرين عند اختيار واستخدام مراكز رعاية األطفال، حيث إن اللجوء إىل 	 

مراكز متدنّية املستوى يف مرحلة عمريّة مبكرة ميكن أن يرّض بنفسية بعض 

األطفال، ويؤثر يف عالقتهم باألطفال اآلخرين يف املدرسة فيام بعد. 

يجب مراعاة حاجة الطفل خالل مراحل منوه املختلفة إىل فرص اجتامعية 	 

أكرث، ليك يترصّف باستقاللية، وعىل أولياء األمور مامرسة دورهم بأسلوب، 

يجمع بني السيطرة والدعم يف الوقت نفسه. 

تجّنبوا العالقة السلطوية الباردة، واملبالغة يف السيطرة عىل األطفال، ألن ذلك 	 

يؤدي إىل الترصف بعنف مع الزمالء يف املدرسة. 

ال تترصّف كمتنّمر، وإاّل سوف يصبح طفلك نسخة أخرى منك. 	 

ال تكن متساهالً أيضاً مع طفلك، ألنّه يحتاج إىل معرفة أّن هناك حدوداّ لكّل 	 

يشٍء يفعله. 

ال تبالغ يف حامية طفلك بتقليص حجم الخربات التي ميكن أن يتعلّم منها، 	 

وبالتايل ساعده يف االختالط بالطلبة اآلخرين املختلفني عنه/ها، ألّن حامية 

الطفل املبالغ فيها قد تجعله عرضة للتنّمر. 

يجب اكتشاف وتعزيز الجوانب اإليجابية يف سلوكيات الطفل ألّن ذلك يساعده عىل قبول نفسه والثقة يف شخصيته، 	 

وبالتايل يصبح أقّل تأثّراً بالتنّمر.

يجب تنمية مشاعر التعاطف مع اآلخرين من خالل سلوكك الشخيّص، ألّن ذلك سوف يساعد طفلك عىل قبول 	 

اآلخرين، وسيصبح أكرث ميالً للتعاون، وأقّل ميالً للتنّمر. 

يجب تعليم الطفل القاعدة الذهبية )ومامرستها أيضاً( التي تقول: »أحب ألخيك ما تحب لنفسك« )أبو داود( 	 

إّن القضاء التام عىل 

التنّمر يصعب يف 

الواقع، وعىل الرغم من 

ذلك، فإنّه ميكن تقليل 

نسبة تورّط األطفال يف 

التنّمر داخل املدرسة، 

سواء كانوا متنمرين 

أو ضحيّة، وإليكم 10 

اقرتاحات ميكـن عرضها 

بالتفصيـل يف كتايب 

)املرجع رقم 5( مصحوبة 

بالدليل البحثّي. 
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ماذا لو تعرض طفلك للتنّمر؟ 

إليكم بعض االقرتاحات:

يف حال راودك شــٌك بأّن طفلك رمبا تعرّض للتنّمر يف املدرســة، قم بتشــجيعه عىل الحديث معك عاّم حدث معه، 	 

واعلــم أنـّـه مــن املمكــن أن يكون من الصعب عىل الطفل الحديث يف ذلك، لذلك كن صبوراً يف اســتدراجه للتحّدث. 

احذر أن ترتك املوقف للطفل يك يترصّف فيه، أو يعالجه من تلقاء نفسه، بحجة أنّها مشكلته، ويجب عليه الدفاع 	 

عن نفسه أمام املتنّمر أو املتنّمرين، ألّن هذا األسلوب قد ال ينجح يف معظم األحيان، خصوصاً إذا كان التنّمر يشمل 

مجموعة من الطلبة. 

يف الوقت نفسه ال تبالغ يف حامية طفلك، كأن تقول له عىل سبيل املثال: »حسناً، ابق يف املنزل، ال تذهب إىل املدرسة، 	 

سوف أهتّم بك«. 

استمع إىل الطفل باهتامم وتعاطف معه، وحاول التعرّف عىل حقيقة ما يحدث له دون الضغط عليه، ليستطيع 	 

الترصيح مبا يحدث له أو الستجوابه. 

جرّب أن تتعامل مع الطفل بأساليب مختلفة، فعىل سبيل املثال ترصّف برصامة عند الحاجة، أو كن له صديقاً إذا كان 	 

ذلك أفضل، أو تحّدث إىل املعلّم أو املرشف عاّم حدث لطفلك. 

ليس من الجيد أن تتحّدث إىل ويل أمر املتنّمر، كام أنّه ليس من الحكمة مواجهة الطفل الذي يقوم بالتنّمر. 	 

قّرر إذا كان من األفضل مناقشة املشكلة مع املدرسة أو ال، وسوف يعتمد ذلك عىل: )1( مدى خطورة التنّمر ومدته، 	 

)2( وإذا كان من املمكن أن يتعلّم الطفل معالجة املوقف أم ال، )3( رغبة الطفل يف مناقشة املشكلة مع املدرسة. )يف 

الحاالت التي يكون فيها التنّمر عىل درجة عالية من الخطورة، ميكن طلب النصيحة من املدرسة، عىل الرغم من رفض 

الطفل لذلك(. 

يف حال اتخذت قراراً مبناقشة املشكلة مع املدرسة، احرص عىل وصف ما حدث لطفلك بدقّة تامة. 	 

تذكّر أّن املدرسة يف حاجة إىل معرفة ما حدث لطفلك لصالح كافة األطفال اآلخرين. 	 

كُْن عىل يقني بأّن مشكلة التنّمر التي قمَت مبناقشتها، سيتّم بحثها بعناية، ومعالجتها وفقاً لسياسة املدرسة يف 	 

مكافحة التنّمر. 

إذا اكتشفّت أن طفلك يتنّمر عىل اآلخرين يف املدرسة، فتعامل مع املوقف مبنتهى الجديّة، واتخذ ما ميكن عمله من 	 

إجراءات ملنع ذلك من االستمرار. 

إذا أخربتك املدرسة بأّن طفلك يتنّمر عىل اآلخرين، وطلبت منك الحضور للمقابلة، فكن عىل استعداد للتعاون مع 	 

املدرسة، وذلك لوضع خطة لتقويم سلوك طفلك، ووقف ما يحدث. 
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ماذا تفعل لو تنّمر طفلك عىل طفل آخر؟ 

تعامل مع املوقف بوضوح، واعلم أّن ذلك يجب أن يتّوقف. 	 

حاول أن تعرف من طفلك سبب فعله، ألنّه رمبا يكون قد تعرّض لالستفزاز، وإن كان ذلك صحيحاً، فابحث عن طرق 	 

لوقف هذا االستفزاز، الذي ميكن أن يكون، عىل سبيل املثال، مناداته باسم غري محبب، وبالتايل ميكن العمل عىل منع 

هذا السلوك دون التورّط يف التنّمر.

ال تلجأ إىل تهديد طفلك أو معاقبته بصفة عامة خصوصاً استخدام العقاب الجسدي،  ألنّه ترصف غري جيّد. 	 

يف حال تورط طفلك يف التنّمر نتيجة تشجيع من الطلبة اآلخرين، فحاول توجيهه إىل تقييم سلوكه بنفسه، بأن يحكم 	 

عىل ما يفعله، وأنّه من الجيد أن يتأثّر باآلخرين. 

أظهر تقديرك لسلوك طفلك يف حال تعاطفه مع أشخاص تعرضوا لإليذاء أو اإلزعاج. 	 

 تأكّد أنّك شخصيّاً لن تتورّط يف التنّمر، ألّن النموذج الذي تقّدمه بنفسك للطفل أكرث تأثرياً فيه ماّم تقوله. 	 

إذا مل تستطع منع استمرار التنّمر، فاطلب مساعدة املدرسة، ألّن العمل مع املدرسة يف تلك الحاالت يؤدي غالباً إىل 	 

نتائج أفضل. 

نشاط4 

يف الختام إليكم بعض الخطوات التي قد تقوم بها املدارس لتوعية أولياء األمور، والحصول عىل دعمهم. 

ناقش كالً منها عىل حدٍة، و قرر إذا كان من املمكن تطبيقها. 

منح أولياء األمور نسخة من سياسة املدرسة ملكافحة التنّمر. )يف بعض الدول تلتزم املدارس بوضع رشح مفّصل 	 

لسياستها يف مكافحة التنّمر عىل اإلنرتنت(. 

إصدار املدرسة مواد إعالميّة أخرى توّضح اإلجراءات التي تتّخذها املدرسة بخصوص التنّمر من خالل النرشات 	 

اإلخبارية التي تصل أولياء األمور. 

عقد مقابالت ملناقشة إمكانية التعاون الفّعال بني املدرسة و أولياء األمور ملنع التنّمر ومعالجته. 	 

دعوة خبري أو مجموعة من الخرباء للعمل مع أولياء األمور، وذلك للمساعدة يف حّل املشكالت املتعلّقة بالتنّمر مع 	 

دعوة أولياء األمور للحضور. )ويف هذه الحالة يتوىّل األخصائيّون االجتامعيّون إدارة الجلسات(. 
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جلسة 2: كيفية العمل مع أولياء األمور عندما يحدث التنّمر 

الهدف: التعرّف عىل ما ميكن أن يفعله املعلّم للتعاون مع ويل األمر لحّل مشكلة التنّمر. 

عىل الرغم من كّل ما يُنصح به أولياء األمور عن التنّمر )مثل ما تّم اقرتاحه يف الجلسة 1(، فإّن حاالت التنّمر تحدث من 

وقت آلخر، وبالتايل فإّن املعلّم يحتاج يف بعض الحاالت إىل العمل مع ويل األمر، وكذلك مع األطفال املتورّطني يف التنّمر. 

نشاط: ناقش األسئلة اآلتية:

متى ميكنك االتصال بويل أمر طالب متورّط يف التنّمر داخل املدرسة؟	 

يف حال قمت باالستعداد ملقابلة مع ويل األمر، ماذا سوف تقول له؟ 	 

فّكر يف هذه الحالة: اتصل بك ويل أمر طالب، وقال لك إّن طفله قد تعرّض للتنّمر يف املدرسة، وأنّه يشعر باالنزعاج 	 

نتيجة لذلك، وال يرغب يف الذهاب إىل املدرسة. 

هل تعقد مقابلة مع ويل األمر؟ 	 

ما هي املعلومات التي سوف تحاول الحصول عليها من ويل األمر بخصوص ما حدث؟ 	 

هل ستحاول استكشاف ما حدث من خالل الحديث مع كلٍّ من: 	 

الطالب الذي وقع عليه التنّمر.	 

الطالب أو الطلبة الذين يُزعم أنّه/هم تنّمر/وا عليه.	 

الطلبة اآلخرين كاملتفرّجني عىل سبيل املثال.	 

أعضاء الكادر التعليمّي واإلدارّي اآلخرين الذين ميكن أن يكونوا عىل اطالع مبا حدث.	 

الرشطة. 	 

كّل ما سبق. 	 

60
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هل تقرتح عىل ويل األمر أن يقوم بحّل املشكلة مع ويل أمر املتنّمر؟ 	 

هل تعقد مقابلة مع ويل أمر املتنّمر؟ 	 

خالل حديثك مع ويل أمر الطالب املتنّمر، هل ستتطرّق إىل أٍي من النقاط اآلتية: 	 

أّن حّل مشكلة التنّمر مسؤولية ويل األمر. 	 

أنّه يجب عىل الطفل الحضور إىل املدرسة، سواء كانت لديه رغبة يف ذلك أم ال. 	 

تقرتح عىل ويل األمر أن يستشري طبيباً أو اختصاصيّاً نفسيّاً أو اجتامعيّاً حول مشكلة الطفل. 	 

تخربه بأنّه عىل الطالب أن يتعلّم كيف يتعارك ليدافع عن نفسه. 	 

توّضح بأّن الطفل الذي قام بالتنّمر سوف تتّم معاقبته. 	 

تناقش أفكارك مع ويل األمر بخصوص إمكانية حّل املشكلة وتحسني املوقف. 	 

تؤكد لويل األمر أنّك سوف تبقى عىل اتصال معه من أجل حّل املشكلة.	 

)الكادر التعليمّي واإلدارّي( اقرتاحات حول كيفية عمل املعلّمني مع أولياء األمور  مصدر 1 

نورد يف هذا الجلسة بعض االقرتاحات خالل مقابالت أولياء األمور ملناقشة حاالت التنّمر، والبّد أن تضع يف اعتبارك أّن 

بعض األحكام الصعبة ميكن األخذ بها، كام أّن بعض الحاالت مستجّدة تتّضح مالبساتها أثناء املقابالت فقط.  

متــى ميكنــك االتصــال بويل أمر طالب متورّط يف التنّمر داخل املدرســة؟ )ضــع يف اعتبارك درجة حّدة التنّمر، حيث 	 

إنـّـه يف بعــض الحاالت ميكن حّل املشــكلة من خالل العمل مــع الطلبة املتورّطني يف التنّمر( 

يف حــال تــّم ترتيــب مقابلة مع ويل األمر، ماذا ســوف تقول له؟ )مــن الرضوري هنا معاملة ويل األمر باحرتام، وال 	 

يجب تجاهل األســباب التي أّدت لحدوث التنّمر، ألنّه يف بعض الحاالت يحدث التنّمر بســبب االســتفزاز، ولكن إذا 

كان التنّمــر حــاداً، فإنـّـه يجب عىل املعلّم أن يكون صارماً، بالتأكيد عــىل أّن التنّمر فعل غري مقبول(. 

فّكر يف الحالة اآلتية:	 

إذا اتّصل بك ويل أمر ،وقال لك بأّن طفله قد تعرّض للتنّمر يف املدرسة، وأّن الطفل يشعر باالنزعاج نتيجة لذلك، وال 

يرغب يف الذهاب إىل املدرسة. 

هــل تعقد مقابلة مــع ويل األمر؟ )من الحكمة أن تفعل ذلك(. 	 

ما املعلومات التي سوف تحاول الحصول عليها من ويل األمر بخصوص ما حدث؟ )تحتاج إىل معرفة ما حدث بدقة 	 

من حيث املتورّطون يف التنّمر، وحجم تأثريه عىل الطفل الضحيّة مع األخذ يف االعتبار أّن الصورة التي سوف ينقلها 

لك ويل األمر ليست دقيقة يف أغلب األحوال، ألنها عادة ما أخربه به الطفل املتنّمر(. 
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هل تحاول استكشــاف ما حدث من خالل الحديث مع كّل من: 	 

الطالب الذي وقع عليه التنّمر.	 

الطالب أو الطلبة الذين يُزعم أنّه/هم تنّمر/وا عليه.	 

الطلبة اآلخرين كاملتفرّجني عىل سبيل املثال.	 

أعضاء الكادر التعليمّي واإلدارّي اآلخرين الذين ميكن أن يكونوا عىل اطالع مبا حدث.	 

الرشطة. )رمبا فقط يف حاالت التنّمر الحاّدة(.	 

ميكن الحصول املعلومات من خالل كّل ما سبق، ويف بعض الحاالت ينبغي عىل املعلّم جمع معلومات من خالل تلك 

املصادر كلّها. 

هــل تقــرتح عــىل ويل األمر الضحيّة أن يحّل املشــكلة مع ويل أمر املتنّمــر؟ )يف أغلب األحوال يكون من الخطأ فعل 	 

ذلك، ألّن ويل أمر املتنّمر ســوف يربر ســلوك طفله(. 

هــل تعقــد اجتامع مع ويل أمــر املتنّمر؟ )يف حاالت التنّمر الحاّدة فقط( 	 

خــالل حديثــك مع ويل أمر الضحيّة، هل ســتتطرق إىل أيٍّ من النقاط اآلتية: 	 

أّن حّل مشــكلة التنّمر مســؤولية ويل األمر. )ال، ألنها مشــكلة مشرتكة( 	 

أنّه يجب عىل الطفل الحضور إىل املدرســة، ســواٌء أكانت لديه رغبة يف ذلك أم ال. )يف بعض الحاالت يعترب ذلك 	 

قاسياً(.  اقرتاحاً 

تقرتح عىل ويل األمر أن يستشــري طبيباً أو اختصاصيّاً نفســياً أو اجتامعياً حول مشــكلة الطفل. )من املمكن فعل 	 

ذلك، لكّنه ال يعني إعفاء املدرســة من محاولة حّل املشــكلة(.

تخــربه بــأّن عــىل الطالب الضحيّة أن يتعلّم كيف يتعارك ليدافع عن نفســه. )رمبا مــن املمكن تقديم نصيحة 	 

بخصــوص تعليــم الطفل الدفاع عن نفســه لفظياً، ولكن ليس من الحكمة التشــجيع عىل تعليمه العراك( 

تخــربه بــأّن الطفــل الذي قام بالتنّمر ســوف تتّم معاقبته. )ال يعترب ذلــك الحّل األمثل، وبالتايل من األفضل أاّل 	 

إليه(. تلجأ 

تناقش أفكارك مع ويل األمر بخصوص إمكانية حّل املشــكلة وتحســني املوقف. )ســوف يشــّجع ذلك ويل األمر 	 

عــىل تقديم اقرتاحات جيّدة(.

تؤكد لويل األمر أنّك ســوف تبقى عىل اتصال معه من أجل حّل املشــكلة. )نعم، من املهم فعل ذلك(.	 
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الجزء الثالث:

العمل داخل الفصول الدراسّية

درس1: طبيعة التنّمر داخل املدارس

الهدف: مساعدة الطلبة عىل فهم ما هو التنّمر، وملاذا يعترب سلوكاً مرفوضاً؟

املنهج: يعتمد هذا الدرس يف جزء منه عىل املرحلة العمريّة للطلبة، وتنقسم التعليامت الواردة إىل القسم )أ(، وتستهدف 

الفصول التي تضّم الطلبة األكرب سناً )الصف الرابع وما فوق(، ثم القسم )ب( يستهدف الطلبة األصغر سّناً )الصف األول 

إىل الثالث(. 

الطلبة الأكرب �سّنًا:

سوف تحتاج يف هذا الدرس إىل عرض تقدميّي عىل برنامج ) بور بوينت(، يتّم استخدامه لتوضيح األنواع املختلفة للتنّمر 

التي يواجهها الطلبة، ومن املهم للمعلّم أن يكون واعياً بكيفية تعريف التنّمر؛ لذلك من األفضل عدم البدء بتعريف 

للتنّمر يختلف عاّم سوف يأيت الحقاً، فمن األفضل منح الطلبة فرصًة لالندماج مع الصور أوالً، وهناك نسخة من هذه 

الرسومات يف املصدر 1.

رسوم توضيحّية لألشكال املختلفة للتنّمر )األطفال األكرب سّناً(  مصدر 1: 

45
دقيقة

طفٌل يتجاهله زمالؤه عمداً، وال يسمحون له 	 

باللعب معهم.

طفٌل يتعرّض للرضب والدفع والركل. 	 
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طلبٌة يّروجون ملعلومات كاذبة، أو لقصص غري 	 
حقيقة عن زمالئهم، إلبعاد الطلبة اآلخرين عنهم. 

طفٌل يتمُّ تخويفه أو إيذاؤه.	 

طفٌل يقوم زميلُه بإغاظته، والسخرية منه 	 
بأسلوب مهني. 

استقبال رسالة مزعجة عرب الهاتف أو الحاسوب.	 

هنا تحدث اإلغاظة بطريقة وديّة بني األصدقاء، 	 
لذلك ال نطلق عليها تنّمراً. 

عىل الرغم من أّن العراك سلوك خطأ، فإنّه يف 	 
حال حدوثه بني اثنني من الطلبة عىل القدر 

نفسه من القوة ال يعترب تنّمراً. 
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استخدم نسخة إلعداد العرض التقدميّي )بور بوينت(، أو قم بتوزيع نسخة مصّورة عىل كّل طالب، وميكن تقديم العرض 
التقدميّي )بور بوينت (، تباعاً حسب 

الرتتيب املناسب. 

عليك قبل بداية العرض التقدميّي أن 
توّضح اآليت فتقول: 

»تالحظون جميعاً أّن الناس أحياناً يفعلون 
بعض السلوكيات املزعجة لآلخرين، مثل 
مناداتهم بأسامء غري محبّبة، أو دفعهم 

باأليدي، وإذا استمّروا يف ذلك، وال 
يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، وإيقاف ما 
يحدث، فإّن ذلك يكون ظلامً، ونطلق عىل 

هذا السلوك: »تنّمراً«، ويأخذ التنّمر أشكاالً 
متعددة مثلام سوف تشاهدون يف الصور 

اآلتية«.

ثّم قم بعرض الصور تباعاً، وامنح الطلبة 
فرصة مناسبة لتأمل ما يُعرض عليهم، 

وبعد مشاهدة الطلبة الصور واالستامع 
إىل التعليقات املصاحبة لها )يجب أن تُقرأ 

عليهم بوضوح( اطرح عليهم األسئلة اآلتية: 

»متى يعترب الناس سلوكاً ما تنّمراً ؟ يف حني 
إنّه يف الحقيقة ليس كذلك؟« 

اإلجابة املطلوبة هنا هي »عندما تكون 
اإلغاظة وديّة أي ليست بنية اإليذاء« و »عندما يكون العراك أو التضارب بني أشخاص عىل نفس الدرجة من القوة أو 

القدرة«. تأكّد من أّن الطلبة قد فهموا ذلك جّيداً.

يف الخطوة التالية، قم بتوزيع االستبيان القصري عىل الطلبة )نسخة من املصدر 2(، واطلب منهم اإلجابة عنه. 

عندما ينتهي الطلبة من االســتبيان اطلب منهم اإلشــارة بأيديهم حســب إجابتهم عن كّل ســؤال، وقم بســؤالهم عمن 
أجاب بـ «غالباً« أو »أحياناً« أو »نادراً« أو »مل يحدث«، والحظ من خالل إجاباتهم أكرث أنواع التنّمر شــيوعاً يف املدرســة.

سوف يتطّوع بعض الطلبة بالترصيح عن حاالت التنّمر التي تعرّضوا لها شخصّياً، ولكن ال تسألهم عنها بصفة مبارشة، 

ألّن بعضهم سوف يفّضل أن يحتفظ بذلك لنفسه.
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ما هي األشكال املختلفة للتنّمر التي يشاهدها الطلبة يف املدرسة؟  مصدر 2 

كم مرًة شاهدت فيها تنّمراً يحدث يف مدرستك؟ 

أحد األشخاص يتجاهله زمالؤه عمداً، وال يسمحون له باللعب معهم. 	 

ث. مل يحدثت. نادراًب. أحياناًأ. غالباً

طفٌل يتعرّض للرضب والدفع والركل. 	 

ث. مل يحدثت. نادراًب. أحياناًأ. غالباً

طلبٌة يرّوجون ملعلومات كاذبة أو قصص غري حقيقة عن أنفسهم، ليصبحوا مختلفني عن اآلخرين. 	 

ث. مل يحدثت. نادراًب. أحياناًأ. غالباً

طفٌل يتّم تخويفه أو إيذاؤه.	 

ث. مل يحدثت. نادراًب. أحياناًأ. غالباً

طفل تتّم إغاظته والسخرية منه بأسلوب مهني ومؤٍذ.	 

ث. مل يحدثت. نادراًب. أحياناًأ. غالباً

استقبال رسالة أو صورة مزعجة عرب الهاتف أو الحاسوب.	 

ث. مل يحدثت. نادراًب. أحياناًأ. غالباً

مالحظات: 

أحياناً يحدث التنّمر بواسطة مجموعات، وأحياناً أخرى بواسطة األفراد. 	 

تذكر أّن التنّمر ميكن أن يحدث فقط عندما يكون شخص أو مجموعة أكرث قوة من الشخص أو املجموعة املستهدفة، 	 

لذلك يصبح سلوكاً ظاملاً. 

اآلن: مع الطلبة األكرب سّناً سيكون من املهّم عرض الشكل البيايّن الذي يوّضح تصنيف األشكال املختلفة للتنّمر )مصدر 3(
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تصنيفات األنواع املختلفة للتنّمر  مصدر 3 

غري مبارش مبارش

اإلساءة اللفظّية

تحريض شخص ما عىل توجيه النقد أو شتائم

الشتائم لشخص آخر  نقد قاس

نرش اإلشاعات مناداة الشخص باسم ال يحبّه

مكاملات هاتفية ورسائل إلكرتونية مجهولة

اإلساءة اإليحائّية
التجاهل املتعّمد /اإلقصاءالتهديد أو اإليحاء بحركات بذيئة

التحريض عىل التجاهل بالنظرة التهديد عرب التحديق بالعيون

اإلساءة الجسدية واملادية

تحريض أحد األشخاص عىل االعتداء الرضب

إلقاء األشياء

استخدام سالح

التعدي عىل متعلقات اآلخرين 
وإخفاؤها

تكوين تحالفات ضد أحد الطلبةالتنّمر من خالل استغالل العالقات
محاولة إقناع بعضهم بإقصاء شخص ما 

وتجّنبه

تكوين تحالفات ضد أحد الطلبةالتنّمر من خالل استغالل العالقات
محاولة إقناع بعضهم بإقصاء شخص ما 

وتجّنبه

هناك اختالف بني التنّمر الذي يتّم بواسطة األفراد، والتنّمر الذي يتّم بواسطة املجموعات، غري أنّه من الصعب تحديد 

هذا االختالف، ألّن التنّمر الفردي عادًة ما يتّم تعزيزه من قبل مجموعة أو شلّة، وتكون بعض حاالت التنّمر حرصية، أي 

بواسطة فرد ضد فرد، 1 : 1، وأخرى بواسطة مجموعة ضد فرد، وقد يشمل التنّمر كّل هذه التصنيفات معاً، لكن عليك أن 

تتذكر دامئاً أّن األفعال وحدها ال تحدد ما إذا كان الحدث تنّمراً من عدمه، وتذكر أيضاً أنّه يجب األخذ بعني االعتبار عدم 

تكافؤ القوة والسلوكيات الظاملة.
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اأخرياً وباخت�سار، اطرح عليهم الأ�سئلة الآتية: 

ما الفرق بني »الترّصف بعنف« مثلام يكون يف العراك، وبني »التنّمر« الحقيقّي؟ 	 

)ناقش إجاباتهم، وتأكّد من استيعابهم 

لفكرة أّن التنّمر يحدث فقط، عندما يقوم 

شخص ما، أو مجموعة بإيذاء شخص آخر 

أقّل منهم قوة، وأّن ذلك يعترب ظلامً، ألّن 

الشخص املستهدف ال يستحق أن يعامل 

بهذه الطريقة، كام أنّه غري قادر عىل الدفاع 

عن نفسه.

ما الفرق بني »اإلغاظة املقبولة« و»التنّمر«؟ 	 

)يف املثال السابق ميكن التعامل مع 

الشخص املستهدف عىل أنّه مصدٌر 

للتسلية( 

ما الرضر الذي قد يسبّبه التنّمر؟ )خالل 	 

مناقشة اإلجابة عن هذا السؤال تجب 

اإلشارة إىل أّن الرضر الذي قد يسبّبه التنّمر، 

ليس فقط عىل املستوى الجسدّي، لكّنه 

يتسبّب يف شعور الضحيّة باإلحباط والخوف 

من الحضور إىل املدرسة(. 

يف الختام ينبغي التأكيد عىل أّن املدرسة تعمل عىل مكافحة التنّمر، ومنع حدوثه لألسباب التي تّم الحديث عنها، وأّن 

ذلك يحتاج إىل تعاون جميع الطلبة واملعلّمني وأولياء األمور. 

الطلبة الأ�سغر �سّنًا )الوقت املتوّقع 25 دقيقة(

ميكن استخدام العرض التقدميّي )بوربوينت( خالل العمل مع الطلبة )مصدر 4(، أو بدالً عن ذلك ميكن توزيع نسخة 

مصّورة ضوئياً عىل كّل طالب. 
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صور توضح حاالت التنّمر بني األطفال األصغر سّناً مصدر 4: 

أ

أ

أ

ب

ب

ب

ج

ج

ج
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اقرأ التعليق املرفق مع كل صورة عىل حدة، ثم اطرح السؤال اآليت: »من الذي يفعل سلوكاً خاطئاً؟ هل هو )أ( أم )ب( أم 

)ج(؟ 

عندما يتعرّفون عىل »من فعل الســلوك الخطأ« يف الرســومات اســألهم »ملاذا« يعترب ذلك ســلوكاً »خاطئاً«؟. ناقش 

اإلجابات التي ســوف يقرتحها األطفال، ثم وّضح لهم أّن هذا الســلوك الخطأ يســّمى »تنّمراً«، وأنّه غري مقبول يف هذه 

املدرسة. 

وبعد تعريف »التنّمر« اطلب من الطلبة اإلشارة باستخدام الحروف )أ، ب،ج( إىل من يقع عليه اإليذاء، أو يشعر 

باالنزعاج بسبب ما يحدث، ثّم كرر هذا مع كّل صورة. 

وّضح لهم أّن ما يحدث يف الصور يسّمى »تنمراً«، ألّن »املتنّمر« أو مجموعة املتنّمرين يحاولون إيذاء، أو إزعاج شخص ما، 

وهذا الشخص ال يعرف كيف ميكنه إيقاف ذلك. 

إليك بعض االقرتاحات اإلضافية حول ما ميكن فعله أثناء عرض الصور.

ركّز عىل كّل صورة بدورها، واطلب من الطلبة تحديد »املتنّمر« و »الضحيّة«، ثّم اسألهم عاّم ميكن أن يفكر به اآلخر/ 

اآلخرون. )يف الصورة األوىل والثانية: رّبا يشعر الطفل أو الطفلة بالفخرألنّه/ها مل يتعرّض للتنّمر، بينام يف الثالثة يفّكر 

)ب( يف أنّه ال يحّب )ج(، وأنّه سعيٌد لكونه بصحبة أصدقائه(. 

بعد ذلك اطلب منهم تقديم اقرتاحات عاّم ميكن أن يفعله املتفّرج يف الصورة األوىل والثانية لتحسني املوقف. 

تّجنب تشجيع االحتكاك الجسدّي باملتنّمر، واطلب منهم تقديم اقرتاحات عاّم ميكن قوله يف هذا املوقف، وما إذا كان 

طلب تدّخل املدرس فكرة جيّدة أم ال، وفيام يتعلّق بالشكل الثالث، فاسألهم كيف ميكن مساعدة الشخص »ج« )رّبا 

يحتاج إىل تعلّم كيف يندمج مع زمالئه، أو يحتاج إىل من يعامله بلطف(. 

بعد االنتهاء من هذا التمرين اطرح األسئلة اآلتية: 

ما الطرق املختلفة التي ميكن أن يتنّمر فيها الطلبة عىل زميل لهم؟ 	 

ملاذا يُعترب التنّمر سلوكاً خاطئاً ؟ 	 

من الذي ميكنه املساعدة يف منع حدوث التنّمر؟ )يجب التأكيد عىل أنّه ليس املعلّمون فقط، ولكن هناك أيضاً الطلبة 	 

وأولياء األمور( 

ويف الختام يجب التأكيد عىل أّن املدرسة سوف تفعل ما يف وسعها ملنع حدوث التنّمر بساعدتهم.



دليُل الوقاية من التنّمِر يف املدارِس   I   الجزء الثالث: العمل داخل الفصول

75

درس2: سلوك املتفّرج

استعداداً لهذا الدرس يرجى قراءة: 

Rigby and Johnson (2006/7), Playground heroes: Who can stop bullying? Greater Good

أغلب حاالت التنّمر تحدث يف املدارس يف غياب املعلّمني، ونادراً ما يتّم إخبارهم با حدث، غري أّن الطلبة عادًة ما 

يشاهدون، ويالحظون ما يحدث، وهؤالء ميكن أن نطلق عليهم »املتفرّجون«. 

ويف الغالب يتجاهل املتفرّجون ما يحدث، غري أنّه أحياناً يتحّدث واحد منهم أو اثنان عاّم حدث، محاولني منع التنّمر، 

وعندما يفعلون ذلك فإّن 50% من الحاالت يتّم فيها توقف التنّمر فعلياً. 

كيف ميكن تشجيع املتفرّجني عىل الترّصف بإيجابيّة؟ أظهرت األبحاث التي أجريت عىل سلوك املتفرّجني يف املدارس ما 

يأيت: 

عىل الرغم من حرص بعض املتفّرجني عىل البقاء بعيداً عن مشــكالت التنّمر فإن كثرياً منهم يتمنون مســاعدة 	 

الضحيّة. 

للمعلّمني قدرة ضعيفة عىل التأثري املبارش يف ردة فعل املتفرّجني، وهذا يتّضح أكرثعندما يكرب األطفال، حيث إّن مجرد 	 

إخبارهم بعدم الترّصف بطريقة ما ليك ال يشّجعوا التنّمر، فإنّه غالباً ال يؤدي إىل تأثري ايجايّب. 

يتأثّر سلوك األطفال بشّدة باعتقاداتهم حول توقّعات زمالئهم اآلخرين منهم، ويظهر ذلك بقوة يف السلوك اإليجايّب 	 

للمتفرّجني يف عدم تشجيع التنّمر، حني يعتقدون أّن زمالءهم يتوقّعون منهم ذلك. 

ويكمن دور املعلّم يف تحسني سلوك املتفّرج، من خالل تشجيع الطلبة الذين يرغبون يف منع حدوث التنّمر، ويف 

مساعدتهم يف تقدير إمكانية وجود مخاطر يف حال التدّخل، وكذلك يف تطوير مهاراتهم يف الحكم عىل املوقف من حيث 

كيفية التدّخل والتوقيت املناسب. 

الهدف: تشجيع الطلبة عىل املساعدة يف وقف التنّمر عند مالحظته ومشاهدته. 

املنهج: يجب تذكري الطلبة بالدرس السابق حول الحاالت التي تُعّد تنّمراً، واملواقف التي ال يُعترب فيها تنّمر، واألشكال 

املختلفة للتنّمر. 

وميكنك تقديم موضوع ســلوك املتفّرج للطلبة بســؤالهم عن عدد حاالت التنّمر التي شــاهدوها تحدث يف مدرســتهم. 

وارشح لهم أّن »املتفّرج« هو ببســاطة الشــخص الذي يكون حارضاً أو شــاهداً عىل حالة تنّمر تحدث بني أشــخاص 

آخرين. 

اطلب منهم اإلجابة عن االستبيان )من مصدر 1( الذي يضّم أسئلة حول موقفهم من الحاالت املذكورة. 

30
دقيقة
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استبيان املتفّرج املصدر 1: 

إليكم صورة شخص يتعرّض للتنّمر، بينام يشاهده أشخاص آخرون،وميكن أن نطلق عىل الشخص الذي يتعرّض للتهديد 

لقب »املستهدف«، بينام نطلق عىل من يهّدده لقب »املتنّمر«.  

كم مرة يحدث مثل هذا املوقف يف مدرستك؟ ضع عالمة جانب اإلجابة التي تختارها: 

كّل يوم.	 

أغلب أيام األسبوع. 	 

مرة أو مرتني يف األسبوع. 	 

أقّل من مرة يف األسبوع. 	 

نادراً أو تقريباً ال يحدث. 	 

اآلن فّكر بدقّة ماذا ميكن أن تفعل حني 

تشاهد ما يحدث. ضع عالمة عىل إجابة 

واحدة من اآليت: 

سوف أتجاهله. 	 

سوف أدعم الشخص الذي يتعرّض 	 

للتهديد. 

سوف أدعم الشخص الذي يهّدد 	 

شخصاً آخر. 

سوف أخرب أحد املعلّمني.	 

اكتب جملة توّضح فيها سبب اختيارك إلجابة معينة.

هناك طريقتان الستكامل هذا الدرس، ميكنك اختيار إحداهام. 

الطريقة األوىل: اطلب بعد انتهاء جميع الطلبة من اإلجابة عن االستبيان منهم فوراً ذكر أسباب إجابتهم بطريقة معينة 

دون أخرى، ومن املهم أاّل يقوم املعلّم بإلقاء اللوم عىل أّي من الطلبة أيّاً كانت إجابته، كام أنّه من الرضوري تشجيع بقية 

الطلبة عىل مناقشة اإلجابات والتعليق عليها.

يف هذا التمرين ليس من الرضوري جمع االستبيانات من الطلبة إال إذا أراد املعلّم ذلك. 
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2- الطريقة الثانية: تكون من خالل جمع االستبيان بعد انتهاء جميع الطلبة من اإلجابة عنه، ثم قراءته وتلخيص 

التعليقات عليه، ومناقشة إجابات الطلبة داخل الفصل يف اللقاء التايل.

 وميكن أن تبدأ بالقول: إّن الطلبة قد كتبوا إجابات جيّدة كثرياً يف االستبيان، ثّم قُم بقراءتها علناً، ومناقشة أبرزها مع 

الطلبة، واطلب منهم التعليق، ومن األفضل أاّل تسأل من قال كذا أو كذا، بل اترك لهم حرية الترصيح بذلك. 

وقد أثبتت التجربة أّن معظم الطلبة سوف 

يدعمون الشخص املستهدف، ويقدمون 

أسباباً جيّدة ملساعدته، ويف الوقت نفسه 

سوف مييل بعضهم إىل تجاهل التنّمر، 

وسوف تكون أسبابهم لذلك مثالً أّن »األمر 

يعود إىل الشخص املستهدف، إذا أراد 

الدفاع عن نفسه أمام املتنّمر« أو »قد 

يكون املوقف محرجاً أو خطراً إذا حاولت 

التدّخل«، ويجب أن تأخذ تلك األسباب 

يف االعتبار، وأن يتّم مناقشتها، ألنّها تعترب 

بثابة مؤرشات ملا سوف يقول األطفال 

أو يفعلونه، ومتى سيتدخلون مبارشة، 

والوقت املناسب إلخبار أحد املعلّمني. 

سوف يوافق معظم الطلبة عىل تقديم 

املساعدة ملنع استمرار حاالت التنّمر، إذا 

كان باستطاعتهم ذلك. كام سوف تأيت 

أغلب االقرتاحات حول ما ميكن أن يقول أو يفعل املتفّرج من دون الدخول يف عراك، ومن األفضل متابعة هذا التمرين 

بعد مرور عدة أيام أو أسابيع عرب سؤال الطلبة عاّم فعلوا ملنع حدوث التنّمر وماذا حدث؟
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درس 3: أدوار املتنّمرين والضحايا واملتفرجني

يتناول هذا الدرس موضوع الدرس السابق نفسه، لكن بدرجة أكرث تفاعلية، مع تسليط الضوء عىل بعض املسائل األخرى، 

مثل: ملاذا يقع بعض األطفال يف خانة املتنّمرين، بينام يقع آخرون يف خانة املُتنّمر عليهم، ويفّضل االستعانة بكال الدرسني. 

الهدف: مساعدة األطفال عىل التفكري ومناقشة األدوار التي يلعبها )1( املتنّمر )2( الضحيّة )3( املتفّرج

يرجى قراءة املصدر اآليت إعداداً لهذا الدرس: 

Rigby and Johnson (2006/7), Playground heroes: Who can stop bullying? 

عن املتفّرج: عندما يقع التنّمر يف املدرسة،  فغالباً ما يكون يف عدم وجود املعلّمني ونادراً ما يتّم إخبارهم با حدث. فالطلبة 

الذين يشاهدون، ويالحظون ما يحدث نطلق عليهم »املتفرّجون«.

يف الغالب يتجاهل الطلبة ما يحدث أمامهم، لكن أحياناً يتخذ واحد منهم أو اثنني موقفاً تجاه ما يشاهد، ويحاول عدم 

تشجيع التنّمر، ونتيجة لذلك فإنّه يف 50% من الحاالت يتوقّف التنّمر فعلياً. 

كيف ميكن تشجيع املتفرّجني عىل الترصّف؟ أظهرت األبحاث التي أجريت عىل سلوك املتفرّجني يف املدارس ما يأيت: 

عــىل الرغــم مــن حرص بعض املتفّرجني عــىل البقاء بعيداً عن حــوادث التنّمر، فإّن كثرياً منهم يتمنون مســاعدة 	 

الضحيّة. 

 للمعلّمني قدرة ضعيفة يف التأثري املبارش عىل ردة فعل املتفرّجني، وهذا يتّضح خاصة أكرث عندما يكرب األطفال، حيث 	 

أنَّ مجرد إخبارهم بالترصف بطريقة ما ال تشجع التنّمر، فإّن ذلك غالباً ال يؤدي إىل تأثري إيجايّب.

يتأثر سلوك األطفال با يعتقدون أّن زمالءهم يتوقّعون منهم فعله، ويظهر ذلك بقوة يف السلوك اإليجايّب للمتفرّجني 	 

يف عدم تشجيع التنّمر، حني يعتقدون أّن زمالءهم يتوقّعون منهم ذلك. 

يكمن دور املعلّم يف تحسني سلوك املتفّرج، من خالل تشجيع الطلبة الذين يرغبون يف منع حدوث التنّمر، ويف مساعدة 

الطلبة يف تقدير إمكانية وجود مخاطر يف حال التدّخل، وكذلك يف تطوير مهاراتهم يف الحكم عىل املوقف من حيث كيفية 

التدخل وتوقيته. 

الحظ أنّه ميكن تقديم هذا التمرين فقط عندما تكون عىل ثقة بأّن الطلبة لن يكونوا منزعجني منه، ومن األفضل أن 

تكون قد مارست هذا التمرين بنفسك مع معلمني آخرين قبل مشاركته مع الطلبة. 

50
دقيقة
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املنهج: وفّر مكاناً واســعاً لتتمّكن مجموعة من الطلبة التحرك عىل شــكٍل دائرّي، بينام يشــاهدهم بقية الطلبة يف 

ل موســيقى، ويفّضل أن تكون موســيقى مناســبًة لحركة األطفال، عىل أن يتّم توقيفها  الفصل، وقم باســتخدام ُمشــغِّ

وتشــغيلها مــن وقــت إىل آخر، وإذا مل تكن هناك موســيقى متاحة، ميكن للمدرس التصفيــق بديالً عنها، والتوقف عند 

اللزوم. 

اطلب من الطلبة التطوع باملشاركة، مع التأكيد عىل أنّه لن يُطلب من أحدهم قول أو فعل أّي يشٍء عىل غري رغبته، وال 

تختار أكرث من 12 طالباً وطالبة للتمثيل، بينام بقية الطلبة »الجمهور« سيشاركون الحقاً. 

اطلب من الطلبة الذين تّم اختيارهم الوقوف يف طابور، وارشح لهم أنّهم سوف يسريون يف دائرة بحاذاة بعضهم بعضاً، 

بينام يسمعون املوسيقى، وعندما تتّوقف املوسيقى يف لحظة معينة، فإنّه يتوّجب عىل كلٍّ منهم الوقوف يف وضع، كأنّه 

يتنّمر عىل شخص ما يف خياله، وأنّه ينبغي عىل كلٍّ منهم أن يقف يف وضع ثابت كأنّه متثال. 

عىل املعلّم أن ينظر يف وجه كلٍّ منهم، ويختار واحداً أو اثنني ليقوموا بتسجيل وضع وشكل املتنّمر، حسب ما يظهر من 

الطلبة، وكذلك من يبدو عليه الرغبة يف تهديد وإيذاء شخص ما. 

كام يُطلب من الجمهور واملشاركني تقديم اقرتاحات كاآليت: 

كيف يشعر »املتنّمر« الذي تّم اختياره؟ )عىل سبيل املثال: يشعر بأهمية نفسه، أم بالرغبة يف إيذاء شخص ما، أم 	 

يترصف بعدائية( 

ماذا يتوقّع أن يجني/تجني من وراء التنّمر؟ )عىل سبيل املثال: تخويف الشخص املستهدف، أم إبهار اآلخرين، أم 	 

إجبار املستهدف/ة عىل فعل يشء ال يرغب فيه( 

ملاذا يترصّف املتنّمر عىل هذا النحو؟ )عىل سبيل املثال: رّبا يشعر بالكره أو التحيز ضد الشخص املستهدف لصالح 	 

شخص آخر، أم يفعل ذلك بهدف التسلية، أم الستعراض »قوته«، أم ليك ال يتجرأ أحد بالتنّمر عليه(. 

واستكامالً للتمرين، ارشح للطلبة هذه املرة أنّه عندما تتوقف املوسيقى، فإنّه عليهم أن يتخذوا وضع الضحيّة، ثّم اطلب 

منهم أن يتوقّفوا يف وضع ثابت، واخرت األفضل من بينهم يف متثيل وضع املستهدف. 

وسوف تكون األسئلة املطروحة عىل الشكل اآليت: 

كيف يفّكر الشخص املستهدف من التنّمر يف رأيك ؟ 	 

 ملاذا يتّم اختيار هذا الشخص كمستهدف بواسطة املتنّمر يف رأيك ؟ 	 

كيف سيتأثر هذا الشخص بسلوك املتنّمر يف رأيك ؟ 	 

ماذا يجب أن يفعل الشخص املستهدف يف رأيك؟ 	 

يف الجزء الثالث واألخري من هذا التمرين يقف الطالب الذي تّم اختياره »كمتنّمر«، والطالب الذي تّم اختياره »كضحية« 

يف املنتصف، ويدور الطلبة حولهام، ثّم يواجه كلٌّ منهام اآلخر دون حركة. 
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ارشح للطلبة الذين يدورون حولهام أنّه عند توقف املوسيقى، وبينام هم يدورون حول املتنّمر والضحيّة يتوقّفون أو 

»يتّجمدون« يف أماكنهم، كأنهم متفرّجون يشاهدون ما يحدث. 

هذه املرة ال يتّم اختيار أحد، بل يظّل الجميع ثابتني، ويُطلب من الجمهور أن يجيب عن األسئلة اآلتية:

يف اعتقادكم، كيف يفكر املتفرّجون؟ )سوف تكون اإلجابات املتوقعة عىل سبيل املثال: إنّهم يشعرون باألسف تجاه 	 

الضحية، أو إنّهم يتسلون بشاهدة ما يحدث، أو إنّهم ببساطة ال يهتّمون با يحدث إلخ( 

ماذا ينبغي أن يفعلوا؟ )سوف تأيت إجاباتهم باتجاه إيقاف املتنّمر عن هذا السلوك، أو أن يخربوا أحد املعلّمني، أو 	 

تجاهل ما يحدث، أو تشجيع الضحيّة عىل الدفاع عن نفسه أمام املتنّمر(. 

ويف النهاية يتّم شكر الطلبة الذين شاركوا يف التمرين أمام املجموعة، والرشح لجميع الطلبة أّن الدرس القادم سوف 

يتناول أشياء ميكن فعلها عندما يتعرّض شخٌص ما للتنّمر داخل املدرسة. 
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درس 4: ماذا يفعل الطلبة حني يتعرّضون للتنّمر؟

الهدف: مساعدة الطلبة عىل تطوير طرق مختلفة ملواجهة التنّمر

يتناول هذا الدرس طرق مواجهة التنّمر التي تعتمد عىل طبيعة التنّمر، فمثالً عندما يتعرّض طالب إىل سلوك تنّمر حادٍّ، 

يتضّمن عىل سبيل املثال اعتداًء جسدياً متكرراً، فمن املهم أن يطلب مساعدة أحد املعلّمني أو البالغني، بينام يف حاالت 

التنّمر البسيط الذي يتضّمن إغاظة أو مناداة طالب باسم غري محبب له، ميكن أن يعتمد الطالب عىل نفسه يف معالجة 

املوقف. 

الحظ أنّه عند مناقشة هذا الدرس مع الطلبة األكرب سّناً، ميكن االستعانة باملعلومات املتوفّرة يف املصدر 4 )تقييم حدة 

التنمر( التي ترشح كيفية التعامل مع مختلف درجات التنّمر. 

مترين 1

سوف يستغرق التمّرين األول نحو ) 15( دقيقة. 

الهدف: إيجاد طرق مختلفة، ميكن أن يتعامل الطلبة من خاللها مع التنّمر اللفظّي البسيط. 

طرق ترصّف/ردة فعل الطلبة من خالل الشكل البيايّن للكّف 

املنهج: قم بداية براجعة تعريف الحاالت التي تُعترب تنّمراً، والحاالت التي ال تٌعترب تنّمراً، وناقش مواصفات »التنّمر 

الحاّد«، ومن الرضوري أن يطلب املستهدف املساعدة يف حالة التعرّض لذلك. 

اطلب من الطلبة تعريف ما هو التنّمر »الحاّد«، والحاالت التي ال يُعترب فيها كذلك، ثّم ناقش ما سوف يقولون. )خالل 

العمل عىل هذا التمّرين ال تنس االستعانة باملصدر 7، وال حاجة إىل توزيعه عىل الطلبة إال إذا كانوا عىل درجة كبرية من 

النضج والكفاءة(. 

يف الخطوة التالية، قم بتوزيع نسخة من الرسم البيايّن لليد املوّضح أدناه. )مصدر1( 

الشكل البياين لليد  مصدر 1: 

تََجاهْل. 	 

تحرّك بعيداً .	 

تحّدْث بلطٍف .	 

تحّدْث برصامٍة .	 

اطلِب املساعدَة .	 

)كفك( 

40
دقيقة
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تجاهل

١

٢
٣ ٤

٥

امش بعيداً

تحدث بشكل 
وّدي تحدث بشكل 

حازم

أبلغ

�سرح ر�سم اليد البيايّن للطلبة: 

ابدأ باإلصبع الصغري )1(، وارشح 

للطلبة أنّه ميكنهم التعامل مع التنّمر 

يف أبسط حاالته بالتجاهل، أي عندما 

يعلق شخص ما مثالً بكلامت غري 

لطيفة عن أحدهم كأن يقول: »أليس 

هذا الولد قصرياً؟« أو »هذه الفتاة 

ترتدي حذاًء متسخاً« أو »ال أحد 

يحّب هذا الولد«. فاإلنسان ميكن أن 

يتظاهر بأنّه مل يسمع ما قيل، أو أّن 

ما قيل ليس له أهمية. 

ناقش مع الطلبة أنواع السلوكيات 

التي ميكن تجاهلها، وكذلك التي ال 

ميكن تجاهلها. 

بعد ذلك انتقل إىل اإلصبع )2(، 

الذي يشري إىل القاعدة التي تقول 

»اذهب بعيداً«، وارشح للطلبة 

أنّه من األفضل أحياناً أن يذهب 

اإلنسان، ويبتعد عن مصدر األذى، 

واسألهم متى يكون من األفضل، يف 

اعتقادهم، أن يذهب املستهدف 

ببساطة، ويبتعد عن املتنّمر؟ )توقّع 

منهم إجابات مثل: عندما ال يستحّق األمر البقاء يف املكان نفسه، أو مواجهة الشخص املتنّمر ليست فكرة جيّدة يف هذه 

اللحظة(. 

يف الخطوة التالية ارشح للطلبة أنّه يف حال استمرار املضايقة، فإنّه رّبا يكون من األفضل التحّدث إىل »املتنّمر« بأسلوب 

، ودون عنف )يتّم اإلشارة إىل اإلصبع 3(، فمن املمكن أن يكون املتنّمر يف حاجة إىل لفت انتباهه فقط، ومن ثّم  وديٍّ

يتوقّف بعدها عن اإلزعاج. 

باالنتقال إىل اإلصبع )4( ارشح للطلبة أنّه يف حال عدم توقّف التنّمر، فإنّه ينبغي التحّدث إىل املتنّمر بأسلوب صارم، 

وإبالغه بأّن عليه التوقف عن فعل هذا السلوك. 

وأخرياً، باالنتقال إىل القاعدة /اإلصبع )5( التي تقول بأنّه ينبغي طلب املساعدة يف حال عدم توقّف التنّمر، اطلب من 

الطلبة اختيار الشخص الذي سوف يطلبون منه املساعدة بدقة، حيث يجب أن يكون هذا الشخص موثوقاً فيه، ومتوقعاً 

منه حّل املشكلة بدون استخدام العنف أو القوة، وعادة ما يكون املعلّم هو الشخص الذي تتوفّر فيه تلك املواصفات. 
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مترين 2 

سوف يستغرق هذا التمّرين نحو)20( دقيقة 

الهدف: تعليم الطلبة استخدام أسلوب »التمّويه« الذي قد يفيد يف حاالت التنّمر اللفظّي البسيط. 

اإلعداد للتمّرين: 

ميكن تطبيق هذا التمّرين باالشرتاك مع معلّم آخر باستخدام السيناريو املوّضح أدناه، ومن املهم جداً التأكيد عىل أّن 

أسلوب »التمّويه« ميكن أن يكون مفيداً يف حاالت الطلبة الذين يعانون من تنّمر يف درجة بسيطة، أو مجرد إزعاج 

بواسطة طالب آخر يريد مضايقته، وبعكس حاالت التنّمر التي تحدث بواسطة مجموعات، حيث ال يكون من املناسب أن 

نستخدم أسلوب »التمّويه«، ويحتاج الطالب/الضحيّة إىل مساعدة. 

ميكن تعليم الفصل بأكمله كيفية استخدام هذا األسلوب، وخصوصاً للطلبة الذين يتعرّضون لتنّمٍر لفظّي، ويرغبون يف 

تجريبه، والهدف من هذا األسلوب هو متّكني الضحيّة من الرد عىل التعليقات السيئة التي قد يتعرّض لها دون انزعاج، 

ودون محاولة الرّد باستخدام نفس أسلوب املتنّمر، وإذا كان التنّمر أقوى من ذلك، فإّن الرّد باألسلوب املزعج ذاته سوف 

يكون أكرث خطورة، وليس من الحكمة عىل اإلطالق، بينام يف حال الرّد من خالل أسلوب التمّويه، فإّن الطفل املستهدف 

سيكون أكرث ثقة يف سلوكه، حني يرصح بأّن املتنّمر حٌر يف التعبري عن رأيه، لكّنه يف الوقت نفسه ال يعري هذا الرأي 

اهتامماً. 

ميكن استخدام هذا األسلوب يف الحاالت اآلتية: 

حني تكون محاولة التنّمر بسيطة، ومن خالل استخدام كلامت تخلو من التهديد العنيف. 	 

أن يكون التنّمر بواسطة فرد، وليست مجموعة تتكاتف مع بعضها بعضاً. 	 

أن يكون الطالب عىل ثقة كافية الستخدامه. 	 

ويعتمد هذا األسلوب عىل أن تتّفق مع املتنّمر يف أّن من حّقه أن يفكر بهذه الطريقة، أو أن يكون له هذا الرأي، لكّنك يف 

الوقت نفسه ال تهتّم با يقوله. 

املنهج: ارشح للطلبة أنّه بإمكانهم أحياناً منع الناس من محاولة إزعاجهم أو مضايقتهم، من خالل االعرتاف بحّقهم يف 

االعتقاد، أو قول ما يشاؤون، لكن ذلك ال يعني للطلبة شيئاً. 
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اعرض عىل الطلبة السيناريو/خطوات املنهج املوّضحة أدناه يف املصدر 2، واطلب منهم العمل يف ثنائيات، حيث يلعب 

أحدهم دور »املتنّمر«، بينام يلعب اآلخر دور »املستهدف«، ومن املهم تدريب »املستهدف« عىل الرد بثقة )ليس بغضب 

أو بتهكم(، وهو يخاطب »املتنّمر« مبارشة. 

ثم اطلب منهم التوقف بعد أداء هذا الجزء من التمّرين )هناك تعليامت موّضحة يف خطوات املنهج حول ما ينبغي فعله 

عند التوقّف(، ويف نهاية الجزء األول من التمّرين اسأل الطلبة عاّم قد يشعر به املتنّمر، عندما يجد رّدة فعل هادئ من 

املستهدف. 

)يف أغلب الحاالت يشعر املتنّمر بإحباط، عندما يجد املستهدف غري مهتّم، ومستمرّاً يف طريقه(. 

اطلب منهم االستمرار يف التمّرين، وهذه املرة مع تبادل األدوار، حيث يلعب املستهدف دور املتنّمر وهكذا. 

يف النهاية :ارشح للطلبة بوضوح أّن الكلامت التي استخدمها املستهدف يف دوره خالل التمّرين، هي أمثلة عىل األشياء 

التي ميكن قولها فقط، كام ينبغي أن ترُتك الحرية »للمستهَدف« أن يقول ما يراه مناسباً خالل التمّرين. 

مالحظة: ميكن للمعلّم أو املرشف أن يقرر استخدام هذا املنهج مع حاالت التنّمر الفردّي فقط، وذلك حني يتعرّض الطفل 

إىل تنّمر لفظّي، ويرغب يف تعلّم هذا األسلوب.

)الكادر التعليمّي واإلدارّي(: أسلوب »التمّويه«  مصدر 2: 

)ينبغي العمل هنا من خالل الفريق الثنايّئ ) الثنائيّات(، حيث ميثّل الطالب األول دور املتنّمر، بينام يلعب الطالب الثاين 

دور الضحيّة(

الجزء األول: 

املتنّمر: »لديك آذان ضخمة جداً«

الضحيّة: »هذا صحيٌح..بالفعل لدّي آذان كبرية«

املتنّمر: »إنّهام بارزتان عىل نحٍو واضٍح.. وتتحركان يف الهواء« 

الضحيّة: »صحيٌح..إنّهام بارزتان«   

املتنّمر: »إنك أغبى شخٍص يف املدرسة كلِّها«

الضحيّة: »ربا يكون ذلك صحيحاً«  

املتنّمر: »أنت أيضاً أكرثُ الشخصيات حمقاً يف املدرسة« 

الضحيّة: »أعتقًد أيّن أعرُف ملاذا تراين هكذا« 
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الجزء الثاين:

املتنّمر: »ملاذا أنَت عىل هذا النحِو من الغباء« 

الضحيّة: ملاذا تعتقُد أنَت أنني غبٌي؟ )ال تدخل يف جدٍل..عليَك أْن تقوَل ببساطة: »هذا رأيُّك وأنَت حٌر فيه(

املتنّمر: »ال أحَد يحبَُّك« 

الضحيّة: »هذا ما تعتقُدُه أنَت« )يكون الرّد عىل قدر ما قيل( 

 املتنّمر: »إنَّك تقيض وقَت اسرتاحِة الغداء يف املكتبة«

الضحيّة: »هذا صحيٌح.. ولكْن ما الذي يزعُجَك يف ذلك؟« )اترك املتنّمر مييض دون أن تقول شيئاً، أو يبدو عليك االنزعاج، 

أو امللل(  

الجزء الثالث:

املتنّمر: »الحمقى هم الذين ميضوَن وقَت اسرتاحِة الغداِء يف املكتبة«

الضحيّة: »حسناً..هذا رأيُّك« 

املتنّمر: هذا .. ألنُّه ليس لديَك أصدقاء. 

الضحيَة:« هذا ما تعتقُدُه أنت«.
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درس 5: دائرة الوقت

دائرة الوقت هو أسلوب لتطوير أو بناء عالقات إيجابية بني الطلبة، وكسب دعم بعضهم بعضاً، للتعرف عىل مشكالتهم 

وحلّها، ويعتمد الوقت املستغرق يف ذلك عىل درجة انخراط الطلبة يف التمّرين، حيث يحتاج األمر عادًة إىل 30 دقيقة، 

ومن املهم تكرار هذا األسلوب من وقت إىل آخر، ألنّه من املمكن أن يكون أداة لبناء عالقات جيّدة بني الطلبة. 

اإلعداد لهذا التمّرين: اقرأ مصدر 1 

الهدف: تطوير عالقات طيّبة بني الطلبة، ومناقشة مشكالتهم املشرتكة با فيها التنّمر. 

املنهج: يعتمد هذا املنهج عىل تنظيم مقابالت تضّم الطلبة من خالل مجموعة تجلس يف دائرة، و مصدر 1 يرشح 

بالتفصيل كيفية تطبيق منهج دائرة الوقت، وينبغي استخدام هذا املنهج بصورة دوريّة للحصول عىل أفضل النتائج 

املمكنة، كام أّن استخدامه يتّحسن كلام تّم تكراره. 

اقرتاحات لتنفيذ مقابالت منهج دائرة الوقت.  مصدر 1: 

دائرة الوقت هي نشاط مُيّكن األطفال من مشاركة اهتامماتهم ومخاوفهم مع زمالئهم ومعلّمهم يف الفصل الدرايس، 

ويف حال تنفيذها عىل نحو متقن، فإنّها ميكن أن تعّزز شعور الطلبة بالرتابط والتعاطف مع بعضهم، كام أنّها تساعد يف 

التعرّف عىل مشكالت الطلبة، أو املعّوقات التي تواجههم يف املدرسة، وكيفية إيجاد حلول لتلك املشاكل، وقد يساعد هذا 

املنهج يف الحّد من التنّمر، لكن ذلك ليس الهدف الوحيد. ويف الحقيقة ليس من الجيّد بصفة عامة الرتكيز عىل التنّمر 

بصورة حرصية إال يف حاالت وجبت فيها مناقشته، كأن يثري الطلبة املوضوع، وأرادوا مناقشته، أو حينام يريد املعلّم حّل 

مشكلة عىل سبيل املثال إذا اكتشف املعلّم وجود حاالت تنّمر بعينها، وأراد مشاركة الطلبة يف حّل املشكلة. 

ومن املهم جداً  أن يجعل املعلّم من دائرة الوقت تجربة ممتعة للطلبة، عىل أن يرتاوح عدد املشاركني فيها من 6 إىل 

18 مشاركاً، وإذا كان الفصل يحتوي عىل عدد كبري من الطلبة، فإنّه من األفضل تقسيم الطلبة إىل مجموعات صغرية، 

يجلسون عىل كرايس أو وسائد يف دائرة مفتوحة من دون وجود فواصل بينهم، ليستطيع كّل طالب النظر يف وجه اآلخر 

بوضوح. 

ويكون املعلّم جزءاً من الدائرة يجلس عىل الكريس نفسه الذي يجلس عليه كافة الطلبة، حيث يدّل ذلك عىل أن املعلّم 

»واحد منهم«، تتمثل وظيفته يف تنظيم الجلسة، وليس يف إدارتها. 

يف الوقت نفسه يتحّمل املعلّم مسؤولية تطبيق القواعد املتّفق عليها، وأن مشاعر األفراد يتّم الحفاظ عليها وأّن األنشطة 

التي تّم إعدادها تناسب جميع الطلبة. وعىل املعلّم أن يكون عىل استعداد إللغاء الجلسة إذا مل يلتزم الطلبة بالقواعد، 

وقد يحدث ذلك مع دوائر املراهقني عىل وجه الخصوص، ومع ذلك يظّل من الرضوري الوضع يف االعتبار أن فشل جلسة 

ال يعني تجاهل املنهج متاماً.

30
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كيف ميكن تنفيذ هذه املقابالت؟ 

ينبغي أن تكون مقابالت دائرة الوقت ممتعة وتعليمية يف آن واحد، لذلك يُفضل البدء بنشاط يساعد الطلبة عىل التفاعل 

أثناء املقابلة،وميكن مثالً تشجيع املجموعة عىل التلويح بأيديهم معاً )موجة مكسيكية(، حيث يرفع كّل طالب يده، ثم 

يليه آخر بالتبعية، حتى يشارك جميع الطلبة ثم يتّم إعادة ذلك يف اتجاه آخر وهكذا. 

وليك يكون النشاط تعليمياً، يتّم تلقني أحد الطلبة رسالة يفرتض متريرها بني طالب وآخر بطريقة هامسة، عىل أن تكون 

رسالة مفّصلة ومركّبة بعض اليشء، ثم يقوم آخر طالب يتلقى الرسالة بإعالنها لجميع الطلبة، والحكمة من هذا النشاط 

أّن الرسالة سوف يتّم روايتها بصور مختلفة بني طالب وآخر، حتى أنّها قد تخرج يف النهاية مختلفة أو مدهشة، وهو ما 

يرمز إىل كيفية تغري القصص التي يتّم تداولها عن األشخاص با يف ذلك الشائعات. 

بعد ذلك يعلن املعلّم أنّه بإمكان الطلبة التحّدث حول اهتامماتهم أو املوضوعات التي يرغبون يف مشاركتها معاً، ولكن 

قبل ذلك ينبغي التأكيد عىل أّن هناك قواعد يجب اتباعها. 

تعترب القواعد اآلتية أساسية، ويجب االتفاق عىل االلتزام بها قبل االستمرار يف املقابلة: 

يجب أن يتكلم طالب واحد فقط يف كّل مرة، وذلك لضامن منح فرصة التحّدث للشخص الذي عنده ما يقول،  وميكن 	 

االستعانة يف ذلك بيشء ما يتفق عليه ليكون إشارة إىل املتحّدث مثل َصَدفَة أو حجر أو خشبة ذات شكل مميّز، يتّم 

منحها للطالب الذي يسمح له املعلّم بالحديث. 

ليس من الرضوري أن يتحّدث كافة الطلبة، فمن ليس لديه يشء يقوله، ميكنه أن يساعد يف أنشطة الجلسة ببساطة. 	 

غري مسموح ألّي من الطلبة بأن يهني أو يحّط من شأن اآلخر، وإذا حدث ذلك يتّم سحب اإلذن بالحديث، حتى 	 

يعتذر املخطئ. 

ونرسد فيام يأيت خطوات استكامل الجلسة: 

اتفق مع جميع الطلبة عىل اتباع قواعد الجلسة و تعليامتها. 	 

ابدأ املقابلة بوضوعات يسهل عىل الطلبة التحّدث فيها مثل: 	 

ما لعبتك املفضلة، أو ما األنشطة التي تحّب القيام بها؟ أ. 

من هو الصديق الجيّد من وجهة نظرك؟ ب. 

ما أفضل يوم يف حياتك؟ ت. 

بعد ذلك ميكن التطرّق ملوضوعات ترى أنّها يف صالح النقاش مثل: 	 

ما أسوأ يوم يف حياتك؟ أ. 

ما أفضل وأسوأ يشء يف املدرسة بالنسبة لك؟ ب. 

ما الذي يزعجك أو يسبب لك القلق يف املدرسة )إذا كان هناك ما يسبب لك إزعاج(؟ت. 

هل لديك اقرتاحات لجعل املدرسة مكاناً مفضالً لجميع الطلبة؟ث. 
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كيف يتفاعل املدرس مع الطلبة بصورة إيجابّية؟ 

بأن يشكر كّل طالب عىل مشاركته دامئاً. 	 

يجب االنتباه إىل ما يقوله املعلّم، حيث ال يسبب إحباطاً أليٍّ من الطلبة. 	 

يشّجع الطلبة عىل التفكري وتقديم اقرتاحات لحّل املشكالت. 	 

يف حال عدم التزام الطلبة بالقواعد املتّفق عليها، يعلن املعلّم بوضوح أنّه يجب احرتام القواعد، وإاّل يتّم إلغاء املقابلة 	 

لهذا اليوم.

كيف يتّم معالجة التنّمر؟ 

يف حال تّم تنفيذ املقابلة بنجاح بعيداً عن موضوع التنّمر يصبح املناخ مهيئاً ملناقشة حاالت التنّمر بنهج تعليمّي، حيث 

يستطيع املعلّم التحدث ببساطة عن الوقائع التي كشف عنها الطلبة، ومن ثّم ميكن طرح األسئلة وتقديم اقرتاحات حول 

إمكانية حّل املشكلة وتحسني املوقف. 

وعىل العكس من ذلك تأيت النتائج حني يتّم بدء املقابلة بناقشة حاالت التنّمر، حيث يكون من الصعب الوصول إىل نتائج 

إيجابيّة، ويف هذه الحاالت يُفّضل استخدام أسلوب مجموعة الدعم أو أسلوب االهتامم املشرتك.

يرجى االطالع عىل املراجع. 

كيف يرتبط منهج دائرة الوقت بالتنّمر يف املدارس؟ 

عىل الرغم من أنّه ال تتّم معالجة حاالت التنّمر من خالل دائرة الوقت مبارشة، و إّنا هناك عدد من العوامل اإليجابيّة 

لهذا املنهج، تعمل عىل منع أو خفض حاالت التنّمر، وميكن توضيح فوائدها باآليت: 

تسهم دائرة الوقت يف تطوير عالقات الطلبة مع بعضهم البعض إىل األفضل. 

يدرك الطلبة عرب هذا املنهج مدى اهتامم املعلّم بشؤونهم، ومن املعروف أنّه عندما توجد عالقة جيّدة بني املعلّمني 

والطلبة، ينخفض معّدل التنّمر، خصوصاً بني مجموعات األقران، كام مييل الطلبة إىل طلب مساعدة املعلّم إذا احتاجوا 

ذلك. 

خالل مقابالت دائرة الوقت ميكن التوصل إىل حّل مشكالت املتنّمر/الضحية عرب اقرتاحات وأفكار الطلبة، خصوصاً إذا 

اتّفقوا عىل تطوير عالقات إنسانية جيّدة فيام بينهم. واملرجع األفضل يف ذلك عىل شبكة اإلنرتنت عىل الرابط اآليت: 
http://www.antibullying.net/circletime.htm

http://www.antibullying.net/circletime.htm
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درس 6: الطلبة يضعون القواعد

اإلعداد لهذا التمّرين: استعداداً لهذا الدرس يجب األخذ يف االعتبار أشكال أو أنواع القواعد التي قد يقرتحها الطلبة خالل 

النقاشات التي تتّم بني مجموعات الطلبة. 

وعــىل الرغــم من أّن وضع القواعد وتطبيقها مســؤولية املدرســة، التي يتبعها عقوبــات ُملزمة يف حال عدم اتباعها، تظّل 

قواعــد الســلوك التــي تنبع من داخــل الطلبة، ويتفقون عليها هي األقوى، واألكرث فاعلية يف بنــاء العالقة فيام بني الطلبة. 

القواعد الخاصة بسلوك الطالب: 

ناذج من ترصيحات الطلبة حول التنّمر: 

لن نتنّمر عىل زمالئنا اآلخرين. 	 

سوف نحاول مساعدة الطلبة الذين تعرّضوا للتنّمر.	 

سوف نحاول احتواء الطلبة الذين يجلسون وحدهم. 	 

إذا عرفنا أّن أحد الطلبة يتعرّض للتنّمر فسوف نخرب املدرس يك يساعده. 	 

ولكن تذكر مرة أخرى أنّه من املهم للمعلّم أال يخرب الطلبة بالقواعد، بل يجب أن تنبع القواعد من اقرتاحاتهم خالل 

النقاش. 

أخرياً، ويف حال وجود سياسة مكافحة للتنّمر داخل املدرسة،  فينبغي مشاركتها مع الطلبة، ومناقشتها خالل الجلسات. 

يجب تطبيق هذا النشاط أو الدرس عىل طلبة الفصل الدرايس الواحد، حني يلتقون معاً بصفة منتظمة، عىل أن تستغرق 

الجلسة من 20 إىل 30 دقيقة. 

الهدف: وضع قواعد لشكل العالقة، وأسلوب ترصّف الطلبة أنفسهم مع بعضهم البعض وعرب مقرتحاتهم. 

املنهج: ارشح للطلبة أنّك تريد منهم مناقشة القواعد فيام بينهم، أو اإلرشادات املهمة التي سوف تساعدهم يف التعامل 

مع بعضهم بصورة جيّدة، مام يقلل من حاالت التنّمر، وميكن تنظيم هذه النقاشات من خالل مجموعات صغرية، ال يزيد 

عدد املشاركني فيها عن )5( طلبة. 

مالحظة: تجّنب توجيه الطلبة إىل ما ينبغي أو ال ينبغي قوله، ولكن ميكنك مساعدتهم يف اختيار األلفاظ املناسبة للتعبري 

عاّم يريدون. 

اطلب منهم أن يكتبوا )4 أو 5 »قواعد«( اتفقوا عليها، وبعد مرور نحو )10 دقائق( اطلب من املتحّدث باسم كّل مجموعة 

قراءة ما تّم االتفاق عليه، وعند االنتهاء من سامع ما كتبته كّل مجموعة يتّم جمع كّل املقرتحات يف قامئة واحدة، واختيار 

املقرتح األكرث فائدة يف معالجة التنّمر داخل املدرسة، عىل أن تعلّق قامئة قصرية بالقواعد التي تّم اختيارها عىل حائط الفصل 

الدرايس، مع ترصيح يقول بأّن هذه القواعد قد تّم االتفاق عليها بواسطة أعضاء الفصل. 

30
دقيقة
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درس 7: اختبار الطلبة

الهدف: تقييم درجة استيعاب الطلبة للدروس السابقة. 

املنهج: اطلب من الطلبة اإلجابة عن االستبيان املرفق يف املصدر1، حيث تتّم اإلجابة عن األسئلة، ثم تُناقش اإلجابات بعد 

أن ينتهي جميع الطلبة منها. 

ويتضّمن املصدر 2 إجابة االستبيان، لكن ينبغي عدم توزيعها عىل الطلبة قبل االنتهاء من اإلجابة عن األسئلة بأنفسهم 

أوالً. 

اجمع االستبيان من الطلبة با يحتويه من إجابات، تكمن أهميتها يف أنّها سوف تساعدك عىل معرفة ما تعلّمه أو فهمه 

الطلبة من الدروس والجلسات السابقة، ومن خالل تلك اإلجابات ميكن التأكيد عىل النقاط التي مل يستوعبوها جيّداً. 

اختبار الطلبة:  املصدر 1 

اقرأ االستبيان املرفق أدناه، وأجب عن األسئلة، وليس من الرضوري كتابة اسمك، لكّن من املهم أن تجيب عن األسئلة 

جميعها. 

مــن خــالل هذا االســتبيان ميكن للمعلّمني قياس درجة اســتيعاب الطلبة للدروس الســابقة وحجــم ما حصلوا من 

معلومات. 

غري صحيحغري متأكّدصحيحالسؤال

التنّمر هو ذاته العراك.1.

قد يتضّمن التنّمر نبذاً متعّمداً ألحد األشخاص.2.

مناداة األشخاص بأسامء ال يحبّونها يعترب تنّمراً.3.

اإلغاظة تعترب دامئاً أحد أشكال التنّمر.4.

إخبار الناس بأكاذيب عن اآلخرين ليك ال يحبّوهم يعترب تنّمراً.5.

.6
إرسال رسائل مزعجة بواسطة الجوال أو الحاسب اآليل يعترب نوعاً من 

التنّمر.

ميكنك دامئاً وقف التنّمر من خالل الدفاع عن نفسك بالعراك.7.

ال أحد يصاب باالكتئاب نتيجة التنّمر.8.

هناك محاوالت انتحار تّم تسجيلها بسبب التنّمر.9.

يحدث التنّمر غالباً يف عدم وجود أحد.10.

30
دقيقة
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املتفّرج هو شخص يشهد حدوث التنّمر أمام عينيه.11.

.12
تقول القاعدة إّن املتفرّجني يعرتضون عندما يشاهدوا التنّمر يحدث 

أمامهم.

االعرتاض عىل التنّمر ال يُحدث فرقاً.13.

الطلبة الذين يتعرّضون للتنّمر غالباً ما يكونون سبباً يف حدوثه.14.

.15. يعتقد بعض الطلبة أّن مشاهدة التنّمر يشء مسلٍّ

.16
إذا حاول شخص ما التنّمر عليك فإنّه من األفضل أن تخرب أحد املعلّمني 

مبارشة.

أحياناً يكون من األفضل أن تتظاهر بعدم االهتامم با يقول املتنّمر.17.

.18
من الطبيعي أن تطلب مساعدة اآلخرين إذا مل تستطع معالجة سلوك 

املتنّمر بنفسك. 

بعض الطلبة لديهم ميل إىل التنّمر عن اآلخرين.19.

املتنّمرون ال ميكن إصالحهم.20.
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إجابات اختبار الطلبة:  مصدر 2: 

التنّمر هو ذاته العراك. 

غري صحيح. العراك قد يحدث بني أشخاص عىل القدر نفسه من القوة، بينام يكون التنّمر بني شخص قوي وشخص أقّل 

منه قوة. 

قد يتّضمن التنّمر إقصاًء متعّمداً ألحد األشخاص. 

صحيح. قد يستغل املتنّمر قوته يف إقصاء أحد األشخاص، وتركه وحيداً دون سبب. 

مناداة األشخاص بأسامء ال يحبونها يعترب تنمراً.

صحيح. يُعترب ذلك نوعاً من أنواع التنّمر اللفظّي. 

تعترب اإلغاظة يف كّل األحوال تنّمراً. 

غري صحيح. قد تكون اإلغاظة أحياناً سلوكاً وديّاً بني األصدقاء أو الزمالء من دون نية لإليذاء. 

إخبار الناس بأكاذيب عن اآلخرين، ليك ال يحّبونهم يعترب تنّمراً.

صحيح. يعترب ذلك رشوعاً يف تنّمر غري مبارش، ألنّه يهدف إىل إيذاء الناس ظلامً. 

إرسال رسائل مزعجة بواسطة الجوال أو الحاسب اآليل يعترب نوعاً من التنّمر.

صحيح. يُعرف ذلك بالتنّمر االفرتايّض. 

ميكنك دامئاً وقف التنّمر من خالل الدفاع عن نفسك بالعراك.

غري صحيح. ألنّه يف الحال الدخول يف عراك مع طالب أو طلبة أكرث قوة، فإّن ذلك لن يفلح يف وقف التنّمر. 

ال أحد يصاب باالكتئاب نتيجة التنّمر.

غري صحيح. أثبتت األبحاث أّن اإلصابة باالكتئاب، قد تكون نتيجة طبيعية للتعرّض للتنّمر املتكرر. 

هناك محاوالت انتحار تّم تسجيلها بسبب التنّمر.

صحيح. بعض األفراد حاولوا االنتحار نتيجة التعرّض للتنّمر. 

يحدث التنّمرغالباً يف عدم وجود أحد.

غري صحيح. أحياناً يحدث التنّمر يف عدم وجود أحد، غري أنّه يف الغالب يوجد شهود عىل ما يحدث. 
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املتفّرج هو شخص يشهد حدوث التنّمر أمام عينيه. 

صحيح. تستخدم كلمة املتفّرج لوصف الشخص الذي يشهد سلوك التنّمر يحدث أمام عينيه. 

تقول القاعدة إّن املتفرّجني يعرتّضون، عندما يشاهدوا التنّمر يحدث أمامهم.

غري صحيح. قلة قليلة من املتفرّجني هي التي تعرتض وتحتّج عندما تشاهد التنّمر يحدث.

االعرتاض عىل التنّمر ال يُحدث فرقاً.

غري صحيح. يُحدث االعرتاض عىل التنّمر فرقاً كبرياً يف تقليل سلوكيات التنّمر، أو توقفها يف 50% من الحاالت.

الطلبة الذين يتعرّضون للتنمر، غالباً ما يكونون سبباً يف حدوثه.

غري صحيح. ربا يحدث التنّمر نتيجة استفزازات بني الطلبة، ويف أحوال كثرية يكون الطفل املستهدف برئ منها. 

. يعتقد بعض الطلبة أّن مشاهدة التنّمر يشٌء مسلٍّ

صحيح. ترى فئة قليلة من الطلبة أّن مشاهدة التنّمر يشٌء ممتٌع. 

إذا حاول شخص ما التنّمر عليك، فإنّه من األفضل أن تخرب أحد املعلّمني مبارشة.

غري متأكد. هي اإلجابة املناسبة هنا، ألّن املوقف يعتمد عىل قدرة الطالب عىل الترصف، دون عنف ملنع املتنّمر من 

االستمرار فيام يفعل، وإذا مل يستطع، فإنّه يكون من األفضل أن يخرب أحد املعلّمني. 

أحياناً يكون من األفضل أن تتظاهر بعدم االهتامم مبا يقول املتنّمر.

صحيح. عندما يكون ما يقال غري ذي أهمية، ويقصد منه اإلزعاج فقط، فمن األفضل أاّل يظهر املستهدف تأثره با سمعه 

)لكن يف حال كان التنّمر حاّداً ال ينبغي تجاهله(

من الطبيعي أن تطلب مساعدة اآلخرين، إذا مل تستطع معالجة سلوك املتنّمر بنفسك.

صحيح. من األفضل طلب مساعدة شخص ما يثق فيه الطالب بدالً عن تحمل اإليذاء يف صمت. 

بعض الطلبة لديهم ميل إىل التنّمر عن آخرين. 

صحيح. عىل الرغم من أّن جميع الطلبة قد ميارسون التنّمر، فإّن هناك طلبة، يف مواقف معينة، يكونون أكرث ميالً من 

غريهم إىل العنف وعدم مراعاة اآلخرين. 

املتنّمرون ال ميكن إصالحهم. 

غري صحيح. هناك حاالت متّت فيها معالجة الطلبة الذين تنّمروا، وقد تغرّيوا بالفعل لألفضل، وأصبحوا يترصّفون باحرتام 

مع اآلخرين، خصوصاً مع تقدّمهم يف العمر، وكذلك مع وجود من يساعدهم عىل تغيري مسارهم.
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نشاط رقم 1: القطار املوجه

نبذة عن النشاط:

من خالل نشاط القطار املوجه يخترب الطالب دوره يف العمل الجامعي ويدرك أهمية دوره الشخيص الذي يتطلب الدقة 

واملشاركة ليك تصل الجامعة إىل الهدف.

٤٠
دقيقة

15 للنشاط + 25 للمناقشة

عدد الطلبةالهدف

من 20 إىل 25 طالبأن يكتشف الطالب دوره يف العمل الجامعي.

األدوات:

15 رشيط عريض لتغمية األعني.	 

مساحة خاليه من أي أثاث. فصل أو فناء يوضع فيها صناديق من الكرتون كحواجز متفرقة.	 

تحديد نقطة بداية تعنى مغادرة القطار ونقطة نهاية تعني مكان وصول القطار.	 

الخطوات: 

يقوم املنشط بتقسيم الفصل إىل مجموعتني. املجموعة األوىل تقوم بالنشاط والثانية تالحظ ما يحدث ثم تتبادل 	 

األدوار. 

يتكون من املجموعة األوىل قطاران من الطلبه مغميض األعني. )من 5 إىل 7 طلبة يف كل قطار(	 

يضع كل طالب يديه عىل كتفي من هو أمامه.	 

الطالب األخري يف القطار هو الوحيد الذى يرى فهو القائد. عليه أن يوجه القطار إىل نقطة النهاية متفاديًا الحواجز 	 

باستخدام اإلشارة دون أن يتحدث.

إذا أراد أن يوجه القطار إىل اليمني فريبت بيده اليمنى عىل الكتف األمين ملن هو أمامه كإشارة للسري جهة اليمني. 	 

وتتكرر نفس الحركة بالتتابع إىل أن تصل اإلشارة إىل الطالب األول ليتحرك مييًنا يف االتجاه الذى حدده القائد.

إذا أراد أن يوجه القطار إىل اليسار فيكرر نفس الخطوة السابقة باستخدام يده اليرسى.	 

للسري إىل األمام يربت القائد عىل الكتفني مًعا وتتكرر نفس الحركة بالتتابع إىل أن تصل اإلشارة إىل الطالب األول.	 

أما إذا أراد التوقف فيضغط الكتفني مًعا بكلتا اليدين.	 

98



دليُل الوقاية من التنّمِر يف املدارِس   I   الجزء الرابع: دليل أنشطة املهارات االجتامعية

املناقـشـــة :

صف مشاركتك يف هذا النشاط ومدى سهولته أو صعوبته؟ وملاذا؟	 

ما هو شعورك تجاه مسئولية قيادة القطار؟ وما هي الصعوبات التي واجهتك؟	 

ما الذى لفت انتباهك من خالل مشاهدتك للمجموعات األخرى؟	 

ما مدى استفادتكم من تجارب املجموعات األخرى يف الوصول إىل خط النهاية؟	 

ملن يرجع نجاح وصول القطار إىل نقطة النهاية؟ )مثال: يرجع النجاح إىل العمل الجامعي، التفهم، كل طالب قام 	 

بدوره، تناغم بني أفراد املجموعة، إرصار عىل النجاح، الهدف وحد املجموعة،... إلخ(

اذكر موقف يف حياتك شاركت فيه اآلخرين للوصول إىل هدف ما.	 
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نشاط رقم 2: عرب عن رأيك

نبذة عن النشاط:

إتاحة فرصة للتفكري يف كيفية استقبالنا للمعلومات واألخبار و تحققنا من صحتها أو بناء آراءنا عليها.

٤٠
دقيقة

عدد الطلبةالهدف

من 20 إىل 25 طالبأن ينتبه الطالب ويتحقق من صحة الرسائل الضمنية أو املبارشة. 

األدوات:

مساحه تسمح بالحركة.	 

الفته مكتوب عليها )أوافق( وأخرى )ال أوافق(.	 

يقوم املنشط بتحضري الفتات عليها العبارات التالية بخط كبري وواضح.	 

ما يتداول بني األصدقاء عرب وسائل التواصل االجتامعي هي معلومات دقيقة.	 

من حقي أن أعرف كل يشء عن زماليئ.	 

ال أحتاج للتحقق أو التدقيق ألين أفهم كل ما يقال فهاًم صحيًحا.	 

تصلح وسائل التواصل االجتامعي أن تكون مصدراً ملعلومايت وأخباري لتكوين وجهه نظري. 	 

الخطوات:

يقوم املنشط بتثبيت الفتة )أوافق( عىل حائط القاعة.... والفتة )ال أوافق( عىل الحائط املواجه.	 

يقوم املنشط بتثبيت الفتة العبارة األوىل عىل حائط القاعة. 	 

يقرأ املنشط العبارة األوىل بصوٍت مرتفع.	 

عىل كل طالب أن يتخذ موقفاً من العبارة وذلك بالتوجه إىل الالفتة املناسبة )أوافق / ال أوافق( 	 

يشجع املنشط الطلبة عىل التعبري عن آرائهم ويدير نقاش بينهم مبحايدة دون إبداء رأيه. توضح كل مجموعة وجهة 	 

نظرها من خالل إعطاء أمثلة حياتية.

يف حالة االقتناع بوجهة النظر األخرى، ميكن للطالب أن ينسحب من مجموعته وينضم للمجموعة األخرى.	 

وتتكرر الخطوات بالتوايل مع كل عبارة. 	 

يختم املنشط النشاط بالتأكيد عىل أهمية االنتباه ملا نتداوله من معلومات أو أفكار أو أخبار. 	 
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نشاط رقم 3: رأى أم حقيقة

نبذة عن النشاط:

يساعد هذا النشاط الطالب عىل النقد والتحليل وال سيام التشكيك فيام نسمعه والذي ميكن أن يدرج تحت مفهوم الرأي 

أو الحقيقة والتمييز بني القدرة عىل رفض أو قبول الفكرة أو املعلومة املطروحة. 

٤٠
دقيقة

عدد الطلبةالهدف

من 20 إىل 25 طالبأن يكتسب الطالب مهارة التحليل والنقد.

األدوات:

يقوم املنشط بتحضري الفتات عليها العبارات التالية بخط كبري وواضح:	 

الولد أذىك من البنت.	 

نواجه مشكالت ىف حياتنا ال تصلح للحوار أو التفاوض.	 

الطفل العريب أذىك طفل ىف العامل.	 

القرار الجامعي هو األصوب دامئًا.	 

ليك أنجح عىل أزيل اآلخرين.	 

الخطوات: 

يقوم املنشط بتثبيت العبارات التي سوف يتم مناقشتها واحدة تلو األخرى. 	 

يسأل املنشط الطلبة عن رأيهم يف املقولة إن كانت رأي أم حقيقة وملاذا؟	 

يهتم املنشط بإعطاء الفرصة لجميع الطلبة لىك يشاركوا يف هذا النقاش.	 

يختم املنشط املناقشة ويتسأل عام إذا كان هناك مقوالت أخرى متداولة نعتقد أنها حقيقه ولكنها ال تتعدى كونها 	 

رأى شخيص. فعلينا باستمرار التدقيق والنقد والتحليل ملا نسمع من أراء أو أفكار.
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نشاط رقم ٤: لوحة جامعية

نبذة عن النشاط: 

مامرسة الطلبة شكالً من أشكال التعاون من خالل نشاط يعتمد عىل اإلبداع والقدرات الحركية وحل املشكالت للوصول 

إىل هدف جامعي.

٤٠
دقيقة

15 للنشاط + 25 للمناقشة

عدد الطلبةالهدف

من 20 إىل 25 طالبأن يشارك الطالب يف إيجاد حلول لتحديات مطروحة أمام مجموعته. 

األدوات:

مساحة خالية من األثاث.	 

صندوق صغري يحتوي عىل بطاقات صغرية مدون عليها: )شجرة – هرم – سيارة – حافلة – ساعة حائط بتوقيت ما – 	 

منزل – أخرى...(

الخطوات:

يقسم املنشط الطلبة إىل مجموعات صغرية من خمسة إىل سبعة.	 

يطلب املنشط من كل مجموعة تكوين شكل بأجسامهم للكلمة املدونة عىل البطاقة خالل ثالث دقائق.	 

يتقدم ممثل عن املجموعة األوىل ويسحب بطاقة من الصندوق الصغري.	 

تقوم املجموعة بتكوين الشكل املطلوب وعىل باقي املجموعات معرفة الكلمة املدونة.	 

وتتابع مجموعة تلو األخرى يف تكوين األشكال. 	 

املناقشــة:

كيف كان يتم اإلتفاق داخل املجموعة لتكوين الشكل املطلوب )اإلسترياتيجية واألدوار(؟	 

ما الذى ساعد املجموعة للوصول لتكوين الشكل املطلوب؟	 

هل توجد ىف حياتنا مهام تتطلب مهارات العمل الجامعي؟...... اعط أمثلة من حياتنا.	 

من واقع خربتك أعط 5 نصائح تساعد اإلنسان عىل العمل يف مجموعة.	 
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نشاط رقم 5: لعبة الكرايس املوسيقية

نبذة عن النشاط: 

عن طريق لعبة الكرايس املوسيقية يخترب الطالب نتائج مختلفة عند استبدال قواعد التنافس بقواعد التعاون، فيعيش 

خربة الفوز الجامعي.

٤٠
دقيقة

20 للنشاط + 20 للمناقشة

عدد الطلبةالهدف

أن يدرك الطالب مزايا التنافس والتعاون. أن يتبنى القيم الداعمة للتعاون ىف 

حياته.

15 طالب. )يقسم 

الطلبة إىل مجموعات 

صغرية يتحدد حجمها 

حسب سعة املكان 

من 7 إىل 9 طلبة(.

األدوات:

سبورة أو لوحات ورقية - أقالم فلوماسرت عريضة.	 

كرايس.	 

الخطوات: 

الجزء األول:

يقوم الطلبة برتتيب الكرايس عىل شكل دائري بحيث يكون عدد الكرايس أقل من عدد املشاركني بواحد بحيث تكون 	 

مقاعد الكرايس متجهه إىل خارج الدائرة.

يبدأ املنشط يف التصفيق فتدور املجموعة حول الكرايس. 	 

عندما يتوقف املنشط عن التصفيق، يحاول كل طالب الجلوس عىل كريس واحد. ومن مل يجد لنفسه مكان يستبَعد 	 

من اللعبة.

يف كل مرة نقلل عدد الكرايس، ونعيد الكرّة حتى يفوز طالب واحد.	 

الجزء الثاين:

سيعيد الطلبة النشاط نفسه ولكن بقانون مختلف. سنقلل عدد الكرايس وإذا بقى أحد الطلبة دون كريس يخرس 	 

الجميع. ولذا يجب أن يعمل الجميع عىل أن ال يبقى أحد دون كريس وإال خرس الفريق.

تعاد الخطوات 1 و 2 كام يف الجزء األول.	 
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عندما يتوقف املنشط عن التصفيق يحاول جميع الطلبة إيجاد مكان للجلوس حتى وإن تشاركوا يف نفس الكريس. 	 

)أي نحاول أن نجد مكانًا للواقفني فيجلسوا(.

إذا نجح جميع الطلبة يف إيجاد مكان للجلوس يقوم املنشط باستبعاد أحد الكرايس من الدائرة. إذا مل ينجحوا،  يتم 	 

استبدال املجموعة.

وتتكرر الخطوات نفسها إىل أقل عدد ممكن من الكرايس يحاول أن يجلس عليهم جميع الطلبة. 	 

املناقشــــة:

ما الذي حدث يف الجزء األول من اللعبة؟	 

ما الذي حدث يف الجزء الثاىن؟ يدير املنشط الحوار، مبينا« مفهوم التنافس ىف الجزء األول، ومفهوم التعاون ىف الجزء 	 

الثاىن.

يف الجزء األول ما الذي ساعد يف فوز طالب واحد؟	 

يف الجزء الثاين ما الذي ساعد يف فوز جميع الطلبة؟	 

يقوم املنشط بتدوين اآلراء عىل لوحتني متجاورتني، إحداهام بعنوان »التنافس« واألخرى بعنوان »التعاون« ويدير 	 

الحوار الستخالص بعض القواعد التي تحكم اللعبتني. 

 مثال:

التعاونالتنافس

تقوم قواعدها عىل الَضمتقوم قواعدها عىل االستبعاد

الفوز للجميعالفائز واحد

التفاهمالعنف

الحوار إليجاد حلالتوتر أو العصبية أو الغضب

التفكري اإليجاىباستخدام طرق غري مرشوعة

ما هي مواقف التنافس يف حياتنا؟ كيف ميكن أن نستبدلها مبواقف للتعاون؟	 

ما فوائد القيم الداعمة للتعاون عىل كل منا وعىل املجتمع بشكل أواسع؟ 	 
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نشاط رقم 6: العقدة

نبذة عن النشاط: 

يتيح هذا النشاط الفرصة ليك تستخدم الطلبة مهاراتها الحركية والفكرية والشخصية واالجتامعية للوصول إىل حل جامعي 

ملشكلة ما. 

٤٠
دقيقة

15 للنشاط + 25 للمناقشة

عدد الطلبةالهدف

أن يكتسب الطالب أدوات ومهارات لحل املشكالت يف إطار جامعي.

20 طالب.

يقسم الطلبة إىل  

مجموعات كل منها 

ال يتجاوز عرشة

األدوات:

مساحة كافية لحرية الحركة.

الخطوات: 

يقوم املنشط بتقسيم الطالب إىل مجموعتان كل مجموعة ال تزيد عن عرشة طلبة.	 

كل مجموعة تقف ىف دائرة صغرية.	 

يطلب املنشط من الطالب إغامض أعينهم ثم مد األيدي املتشابكة إىل األمام واالمساك بأيدي الطلبة األخرين يف 	 

الدائرة.

يجب أن تكون كل األيدى متامسكة بهدف ُصنع عقدة.	 

ثم يفتح الجميع أعينهم ويطلب املنشط منهم أن يقوموا بَحل العقدة بدون فك أيديهم.	 

يقوم املنشط بتشجيع املجموعتان ودفعهام لالستمرار يف املحاولة.	 

ملحوظــة:

أحيانًا تفك العقدة الواحدة إىل أكرث من دائرة.	 

ميكن أن يقرر املنشط إعادة املحاولة ىف حالتني:	 

عدم الجدية وفك األيدي أثناء محاولتهم َحل العقدة.أ. 

إذا استطاعت إحدى املجموعات َحل العقدة واألخرى مل تستطع، هنا ميكن دعوتهم لإلعادة.ب. 
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املناقشـة:

من كان يتوقع الوصول إىل َحل العقدة؟ ومن مل يكن يتوقع؟	 

من كان يتخذ القرار أثناء اللعبة؟ وملاذا لعب هذا الدور؟ ومن الذى كان يحفز ويساعد اآلخرين؟	 

ما الذى أعاق املجموعة عن حل العقدة؟ وكيف تغلبتم عليها؟	 

يف حياتنا هل نعيش ما يشبه هذه اللعبة؟ )مثال: يف ملعب املدرسة الذي ال يساع إال لعبة واحدة حدث نزاع بني 	 

مجموعتان من الطلبة كل منهام اختارت لعبة مختلفة. فكيف نحل هذا الخالف(. 

يختم املنشط اللقاء بالتأكيد عىل أنه ال يوجد حل واحد ألى مشكلة وإن كل مجموعة قادرة عىل ابتكار حلول تتناسب 

مع مهارات أعضائها.
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نشاط رقم 7: ارسم يل رسمة

نبذة عن النشاط:

يتيح هذا النشاط الفرصة الكتشاف مفهوم التكامل من خالل مشاركة الجميع يف رسم لوحة فنية. 

مثال:

٤٠
دقيقة

15 للنشاط + 25 للمناقشة

عدد الطلبةالهدف

من 20 إىل 25 طالبأن يكتسب الطالب بعض مهارات العمل الجامعي من خالل مفهوم التكامل. 

الخطوات: 

يبدأ املنشط بتعليق اللوح الورقي الكبري عىل حائط وبجانبه األلوان الفلوماسرت. 	 

يتم النشاط يف صمت، فأثناء النشاط ال يجب التعليق أو التحدث عام ميكن أن يؤول إليه الشكل أو الرسم مع عدم 	 

توجيه اآلخرين. 

يختار املنشط أي طالب يك يبدأ بوضع الخط األول. 	 

ثم بالتتابع يتقدم طالب بعد اآلخر ليكمل الرسم خالل 30 ثانية.	 

لكل طالب الحق يف اختيار اللون الذى يراه مناسبًا ثم يضع ملسته الشخصية عىل اللوح الورقي ليكمل شكل أو رسم 	 

معني. 

(٥) (٤) (٣) (٢) (١)
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املناقشة:

سؤال موجه للطالب الذين وضعوا ملستهم األوىل:

ما الذي كان يف مخيلتك عندما بدأت بالرسم؟ 	 

هل كانت مشاركتك يف إكامل الرسم سهلة أم صعبة وملاذا؟ 	 

ما الذى يرس أو أعاق العمل؟ 	 

هل توقعت أننا لن نصل ليشء واضح؟ أم كنت تتوقع الوصول لتكوين رسم واضح؟ 	 

ما هو اليشء اإليجايب الذي اكتشفته من مشاركتك يف هذا العمل الجامعي وتشعر بأهميته يف حياتك؟ مثال: مشاركة، 	 

تعاون، تكامل، احرتام، تبادل،...

يختم املنشط النشاط بإلقاء الضوء حول أهمية العمل يف جامعة وقدرتنا عىل االبتكار والتكامل متخًذا بعض األمثلة التي 

جاءت عىل لسان املشاركني. 
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نشاط رقم 8: مصدر الضوء

نبذة عن النشاط:

من خالل لعبة البحث عن جامعة )مصدر الضوء( يخترب الطالب االنتامء لجامعة يشاركها يف عمل إيجايب مام يساعده عىل 

االنفتاح والفرح.

٤٠
دقيقة

15 للنشاط + 25 للمناقشة

عدد الطلبةالهدف

أن يدرك الطالب أهمية االنفتاح واالنتامء إىل جامعة يشاركها يف عمل إيجايب.

20 طالب )يقسم 

العدد عىل 

مجموعتان يقوما 

بالنشاط عىل التوايل(.

األدوات:

10 رشائط عريضة لتغمية األعني	 

مساحة خالية من أي أثاث )فصل أو فناء(.	 

الخطوات: 

يقوم املنشط بتقسيم الفصل إىل مجموعتني. املجموعة األوىل تقوم بالنشاط والثانية تالحظ ما يحدث ثم تتبادل 	 

األدوار.

يطلب املنشط من املجموعة األوىل إغامض أعينها قبل بدء النشاط. ثم يختار مصدر الضوء.	 

قوانني اللعبة: 

تغمية أعني الجميع ما عدا طالب واحد ال يتحرك وهو )مصدر الضوء(. 	 

يتحرك الطلبة بهدوء وصمت يف املساحة املتاحة يف محاولة للوصول إىل مصدر الضوء.	 

مصدر الضوء هو الشخص الوحيد الذى ال يحق له الحركة أو الكالم أو حتى إصدار أى صوت.	 

يف أثناء البحث يسأل الطالب زميله الذي اقرتب منه إن كان هو مصدر الضوء. إذا كانت اإلجابة »ال« فليستمر يف 	 

البحث... 

أما إذا وصل الطالب ملصدر الضوء، فعىل مصدر الضوء أن ميسك يده. وىف هذه الحالة يقوم الطالب برفع الغاممة من 	 

عىل عينيه ويصبح هو أيًضا مصدًرا للضوء غري متحرك وصامت.

 تنتهى اللعبة بعد أن يصبح الجميع مصدًرا للضوء، مفتوحي األعني ومتامسيك األيدي.	 

ثم تتبادل األدوار بني املجموعتني عىل أن تقوم املجموعة الثانية بالنشاط واألوىل باملالحظة.	 
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املناقشـــة:

سؤال موجه إىل أول مصدر للضوء: ما هو شعورك وأنت الوحيد الذى ترى؟ وما شعورك بعد أن أصبح الجميع 	 

معك؟

سؤال موجه آلخر طالب وصل إىل أن يكون مصدر الضوء: هل شعرت بأن زمالئك سوف ينتظرونك؟	 

ما هي الطرق التي استخدمتموها يك تصلوا إىل مصدر الضوء؟	 

إىل أي مدى تحتاج أن تنتمى إىل جامعة تشاركها يف عمل إيجايب؟ أعط مثااًل.	 

يختم املنشط النشاط بإلقاء الضوء حول أهمية االننتامء إىل جامعة من خالل حياتنا فعندما نقيم فرح ندعو 

الجامعة ليك نفرح معها. فالجامعة هي مصدر الفرح.
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 نشاط رقم 9: دوائر مستقبلة 

نبذة عن النشاط:

يكتشف الطالب أشكال من املجموعات املنفتحة واملنغلقة وآليه التعامل معها بإيجابية من خالل لعبة تكوين دوائر. 

٤٠
دقيقة

10 للنشاط + 30 للمناقشة

عدد الطلبةالهدف

أن يكتسب الطالب مهارة التعامل بانفتاح مع املجموعات األخرى بدالً من 

االنغالق الذي يؤدي إىل اإلقصاء.
من 20 إىل 25 طالب

األدوات:

مساحة تسمح بالحركة.	 

الخطوات: 

يطلب املنشط من الطلبة أن يقفوا ىف دائرة واحدة كبرية. 	 

يطلب املنشط من الطلبة تكوين دوائر مكونة من العدد الذي سيحدده.	 

الطالب الذي لن يجد مكان داخل دائرة ليس من حقة استكامل اللعبة.	 

مثال توضيحي:

إذا كان عدد الطلبة 24 يطلب املنشط تكوين دوائر من 6 طلبة. فتتكون أربعة دوائر )ال يوجد طلبة مستبعدة(. يتأكد 

املنشط أن كل مجموعة بها 6 طلبة. 

ثم يطلب املنشــط تكوين دوائر من 5 طلبة، فتتكون أربعة دوائر )4 طلبة ســيكونوا مســتبعدين(. يكون املتبقي 20 	 

طالب.

يكرر املنشط اللعبة ويطلب تكوين دوائر من 10 طالب، فتتكّون دائرتان )ال يوجد طلبة مستبعدة(	 

ثم تكوين دوائر من 8 طالب، فتتكّون دائرتان. )4 طلبة سيكونوا مستبعدين(	 

ثم تكوين دوائر من 6 طالب، فتتكون دائرتان. )4 طلبة سيكونوا مستبعدين( 	 

ثم تكوين دوائر من 8 طالب، فتتكّون دائرة واحدة. )4 طلبة سيكونوا مستبعدين(	 

ثم ينهي املنشط اللعبة مع هذه الخطوة ويستدعي جميع الطلبة وتبدأ املناقشة.	 
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املناقشة: 

عند تكوين املجموعات ما الذى كان يقلقك؟ 	 

هل شعرت ىف مرة أنه سوف يتم استبعادك ولكنه مل يحدث؟ كم مرة؟ 	 

ما هو شعور كل طالب أثناء اللعبة وهو يجد مجموعة تستقبله؟ وما هو شعور كل طالب مل يجد مجموعة تستقبله؟ 	 

هل تجد عالقة بني هذه اللعبة وحياتك اليومية؟ )اذكر أمثلة( 	 
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نشاط رقم 1٠: الوجه اآلخر 

نبذة عن النشاط:

يكتشف الطالب الغنى الحقيقي وراء االختالف والتنوع من خالل تصميم لوحة حائط.

٤٠
دقيقة

25 للنشاط + 15 للمناقشة

عدد الطلبةالهدف

أن يكتشف الطالب أن التنوع واالختالف يرثي حياتنا هو أحد مصادر التقدم 

والنجاح.
من 20 إىل 25 طالب

األدوات:

مجالت أو جرائد )ميكن قصها(	 

ألوح كرتون مقاس 100 يف 70 سم بعدد املجموعات	 

أقالم	 

الصق	 

ألوان	 

كمبيوتر وطابعة إن وجد. 	 

الخطوات:

يقوم املنشط بتقسيم الطالب إىل مجموعات مكونة من 4 إىل 5 طلبة. 	 

يطلب املنشـــط من كل مجموعة تصميم مجلة حــــائط حول موضوع »التنوع واالختالف هو أحدى ســامت 	 

الحيــاة«

يطلب املنشط من كل مجموعة اختيار عنوان ملجلة الحائط وتنسيقها ليتم عرضها عىل باقى املجموعات. 	 

ميكن قص بعض الصور من املجالت والجرائد الستخدامها أو طباعة كلامت أو صور من اإلنرتنت.	 
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أمثلة:

املراحل العمرية لإلنسان.	 

وسائل النقل املختلفة.	 

املهن املختلفة.	 

التنوع السكاين والجنسيات املختلفة.	 

الطبيعة باختالف بيئاتها )صحراء – غابات -...( 	 

الحيوانات والطيور والنباتات املختلفة. 	 

البذور والثامر.	 

الخ....	 

املناقشة:

يقوم شخص من كل مجموعة بتقديم وعرض لوحة الحائط الخاصة مبجموعته، ثم تبدأ املناقشة الجامعية كالتايل:

ما الذى لفت انتباهنا من خالل عرض لوحات الحائط؟	 

ما رايك يف وجود التنوع واالختالف كعنرص أسايس يف حياتنا؟ 	 

من واقع حياتنا: عندما نلتقى بأشخاص مختلفني )ثقافياً، اجتامعياً...( يدفعنا هذا االختالف إىل: انفتاح وقبول، 	 

تصنيف، تنافر..؟ قلق.. رفض... تكامل... ؟ 

يختم املنشط اللقاء بأن يؤكد عىل أن جميع جوانب الحياة بها تنوع، وكلام استقبلنا وانفتحنا عىل هذا التنوع كلام كان 

لدينا اتساق مع الطبيعة والحياة وإن االختالف يغني حياتنا.
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نشاط رقم 11: أصل الحوار

نبذة عن النشاط

انتباه الطالب إىل أهمية االصغاء والتجاوب كمهارة أساسية للحوار من خالل لعب أدوار يف مشهدين األول استامع سلبي 

والثاين استامع إيجايب. 

٤٠
دقيقة

10 للنشاط + 30 للمناقشة

عدد الطلبةالهدف

من 20 إىل 25 طالبتنمية مهارة االستامع واالصغاء والتجاوب لدى الطالب بني بعضهم البعض.

األدوات:

منضدة صغرية و 4 كرايس. 	 

الخطوات: 

يختار املنشط 8 طالب من مجموع الطلبة يتم تقسيمهم إىل مجموعتني )4 أفراد يف كل مجموعة( و يطلب من كل 

مجموعة القيام بأداء دور مختلف. وعىل باقي الطالب االستامع للمجموعتني.

املجموعة االوىل »نشاط استامع سلبي« 

يطرح املنشط موضوع الحوار التايل للمجموعة األوىل: )يتفوق فريق الكرة إن اعتمد عىل العمل الجامعي أكرث من 

االعتامد عىل املهارات الفردية.( مدة الحوار 3 

دقائق.

يقوم أعضاء املجموعة بالجلوس حول املنضدة 

والبدء يف لعب أدوار أمناط شخصيات سلبية 

أثناء الحوار كام ييل: 

شخص غري مبايل و يبغى انهاء الحوار 	 

رسيعاً.

شخص ذو الصوت العايل. 	 

شخص يتحدث أثناء حديث آخرين )منط 	 

املقاطع لآلخر يف الحوار( 

شخص معرتض بدون فهم.	 

115



دليُل الوقاية من التنّمِر يف املدارِس   I   الجزء الرابع: دليل أنشطة املهارات االجتامعية

املجموعة الثانية: »نشاط استامع ايجايب«

يطرح املنشط موضوع )العنف بني األقران ضار يف كل األوقات(. مدة الحوار 3 دقائق.

يقوم أعضاء املجموعة بإقامة حواراً إيجابياً وبناًء، عىل أن يستمع كل منهم لآلخر باهتامم والبدء يف لعب أدوار أمناط 

شخصيات ايجابية كام ييل: 

شخص يستمع ويظهر اهتامم مبا يقال. 	 

شخص يقوم بطرح أسئلة إلثراء الحوار. 	 

شخص يطلب أخذ دوره يف الحديث.	 

شخص يلخص أراء اآلخرين ليرثى الحوار.	 

املناقشة

خالل املناقشة يحرص املنشط إعطاء مساحة للطالب للتعبري عن مالحظاتهم أثناء املشهدين.

 ما هي خصائص الحوار يف املجموعة األوىل؟ أمثلة )صوت عال، اعرتاض، ال مباالة، اعرتاض بدون فهم، مقاطعة،...(	 

ما هي خصائص الحوار يف املجموعة الثانية؟ أمثلة )تفهم، استامع وأصغاء، االستئذان للتحدث، أسئلة توضيحية، 	 

تشجيع، تلخيص الفكرة،...( 

أي منط من هذين الحوارين متداول يف حياتنا اليومية؟ اعط أمثلة؟ 	 

اذا كان لديك فرصة مشابهة للحوار، أي من األسلوبني تختار؟ وملاذا؟ 	 

ما هي األفعال التي تساعد عىل خلق مناخ ايجايب لحوار ناجح؟ مثال )أسمع، أتفهم، أشارك، أكون إيجايب، أعطى 	 

فرصة، أهتم، أباىل، أناقش، أشجع،...( 

116



دليُل الوقاية من التنّمِر يف املدارِس   I   الجزء الرابع: دليل أنشطة املهارات االجتامعية

نشاط رقم 12: أشخاص يف حيايت

نبذة عن النشاط:

اكتشاف أهمية الدور الذي يقوم به األشخاص الذين يستمعون ويتعاطفون معنا وأهمية القيام بدور مامثل تجاه 

األخرين.

٤٠
دقيقة

10 للنشاط + 30 للمناقشة

عدد الطلبةالهدف

من 20 إىل 25 طالبأن يعى الطالب أهميه التعاطف مع مشاعر اآلخرين.

األدوات:

25 بطاقة مطبوع عليها دائرة داخل مربع كام موضح بالشكل.	 

أقالم.	 

لوح ورقي به الجدول التايل:	 

الصفات املساعدة التي تتوفر يف الشخص الذي ميكنني 

مشاركته مشاعري

الصفات املعيقة التي تتوفر يف الشخص فال ميكنني 

مشاركته مشاعري

الصفات املعيقة

الصفات
املساعدة
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الخطوات: 

يقوم املنشط بتوزيع البطاقات عىل الطالب.	 

يطلب املنشط من كل طالب أن يكتب يف الدائرة » الصفات املساعدة التي تتوفر يف الشخص الذي ميكنه مشاركته 	 

مشاعره »ويف املربع« الصفات املعيقة التي تتوفر يف الشخص فال ميكنه مشاركته مشاعره«. 

يتم تجميع املشاركات من خالل الجدول. 	 

عند إضافة أى صفة من املهم أن يعرب الطالب عن سبب اختياره لهذه الصفة. 	 

يراعى مشاركة أكرب عدد ممكن من الطلبه حتى إذا كان هناك تكرار لصفة معينة.	 

إدارة مناقشــــــــــة حول: أهمية الدور الذى يقوم به الشخص املتعاطف مع مشاعرنا. 	 

إىل أي مدى أقوم بأدوار مامثله يف والتعاطف مع مشاعر اآلخرين... اعط أمثله.	 
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نشاط رقم 13: دوائر يف حيايت

نبذة عن النشاط: 

أن يكتشف الطالب انتامؤه إىل عدة مجموعات، فاختالف هذه املجموعات وتعددها يساعد عىل منو مهاراته وقدراته من 

خالل املشاركة اإليجابية التي تحدث ما بني أفراد املجموعة. 

٤٠
دقيقة

5 للمقدمة + 15 للنشاط
+ 30 للمناقشة

عدد الطلبةالهدف

من 20 إىل 25 طالبأن يكتشف الطالب مميّزات شخصيته مام ييرس االنتامء لعدة مجموعات.

األدوات:

دائرة من الكرايس حول مكان يسمح بالحركة.	 

تحضري نسخة من ورقة النشاط بأجزائها الثالثة. 	 

الخطوات: 

أوالً : )كرس الجمود( 

يدعو املنشط جميع الطلبة إىل الوقوف يف وسط القاعة. 	 

 يطرح املنشط بعض األسئلة الرسيعة عىل املشاركني كنقطة إنطالق. مثال: - هل يوجد يشء مشرتك بيننا جميعاً؟ - ما 	 

الذي مييّزنا عن باقي األشخاص؟ - ما الذي مييّز مدرستنا عن املدارس األخرى؟

يستمع املنشط إلجابات املشاركني بدون الخوض يف التفاصيل.	 

ثانيًا: النشاط

الجزء الثاين من اللقاء يتطلب حركة ورسعة وحامس من املنشط ليساعد الطلبة عىل االنضامم رسيًعا إىل املجموعات 

املختلفة يف كل مرة.

يطرح املنشط بعض األسئلة من خاللها يكّون الطلبة مجموعات بحسب إجاباتهم. 	 

يرتك املنشط بعض الوقت للطلبة لتكوين املجموعات والتحاور حول اإلجابة.	 

بعد االنتهاء من تكوين املجموعات يطرح املنشط السؤال الثاين وتتوايل ديناميكية تكوين املجموعات.	 
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األسئلة املطروحة:

مواليد الشهور: يناير – فرباير – مارس – إلخ ...	 

اإلعتناء بالحيوانات )تربية الكالب – أسامك – عصافري – قطط –...(	 

الهوايات: رياضة – موسيقى - فنون – نشاط اجتامعي -...(	 

الفريق الريايض الذى أشجعه.	 

األكلة املفضلة )الدجاج- أسامك – لحوم – خرضوات - فاكهة( ومن املمكن وضع أسامء أكالت مشهورة يف املجتمع 	 

األلوان املفضلة )أحمر – أزرق – رمادي – أبيض – أخرض -...(	 

ثالًثا: املناقشـة:

ما مدى سهولة أو صعوبة تكوين مجموعات؟	 

هل الحظت أن أحد الطلبة يشاركني دامئاً نفس املجموعة أو مل نتشارك أبًدا؟ 	 

هل أستغربت لتكوين بعض الطلبة مجموعات مل أكن أتوقع إنتامئهم لها؟	 

هل شعرت بالسعادة من وجودك ىف مجموعة معينه؟ 	 

هل تختلف الطريقة التي أعرف نفيس بها بحسب املكان / األشخاص / املوقف؟ 	 

ما الذي يعنيه انتامءك إىل مجموعات مختلفة.	 

يختم املنشط النشاط بالتأكيد عىل انه ال يوجد شخص ينتمي إىل مجموعة واحدة بل إىل عدة مجموعات مام يساعد عىل 

تعدد املهارات والقدرات. 
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نشاط رقم 1٤: إستامرة تعارف

نبذة عن النشاط: 

يساعد هذا النشاط الطالب عىل اكتشاف مفهوم الحياة الشخصية واختيار مبدأ االحرتام كحد فاصل بني ما يحق وما ال 

يحق أن يعرفه اآلخرين. 

٤٠
دقيقة

10 للنشاط + 30 للمناقشة

عدد الطلبةالهدف

أن يعي الطالب أهمية احرتام الحياة الشخصية لآلخرين والفصل بني ما يحق 

وما ال يحق معرفته وتداوله.
من 20 إىل 25 طالب

األدوات:

طباعة استامرة التعارف بعدد الطلبة. )املرفقة(	 

سبورة أو لوح ورقي مدّون عليه الجدول التايل.	 

عدد األصوات )ما ال يحـق(عدد أصوات )ما يحـــق(الجملة

الخطوات: 

أن يقوم املنشط بتوزيع استامرة التعارف املرفقة عىل الطلبه. 	 

ميأل كل طالب هذه االستامرة بشكل شخيص.	 

يؤكد املنشط أن كل طالب سيحتفظ بورقته.	 

يقرأ املنشط للطلبة محتوى االستامرة ويؤكد عىل أنه ليس مطلوب منهم اإلجابة إال بوضع عالمة ) √ ( أمام ما يحق 	 

وما ال يحق لهم استخدامه كسؤال للتعارف.
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املناقشـــــة:

يقوم املنشط بتجميع اآلراء عىل اللوح الورقي بأخذ عدد األصوات لكل جملة يف الجدول أعاله.	 

من خالل نتائج االستبيان: 	 

ما الذي لفت انتباهك؟ 	 

ما هي أكرث عبارة احتملت اكرث من وجهة نظر؟	 

ما هي أكرث العبارات التي كان ردك عليها واضح ومؤكد؟	 

يف عالقتنا مع األخرين إىل أي مدى نحرتم حياتهم الخاصة دون تدخل. أعط أمثلة. 	 

يختم املنشط اللقاء بالتأكيد عىل احرتام الحياة الشخصية وعدم تداول معلومات خاصة بحياة األخرين.
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استامرة للتعارف:

ضع عالمة ) √ ( أمام ما يحق وما ال يحق لك استخدامه كسؤال للتعارف.

ما ال يحقما يحق

االسم1.

يوم امليالد2.

سنة امليالد3.

الطول4.

الوزن5.

عدد أفراد األرسة6.

عدد الساعات التي تقضيها يف التصفح والبحث عىل اإلنرتنت7.

عدد الساعات التي تقضيها عىل صفحات التواصل االجتامعي8.

الدرجة والتقدير يف الشهادة النهائية9.

أكرث شخص ال تحبه01.

هوايتك املفضلة11.

املواقع التي تقوم بتصفحها عىل اإلنرتنت12.

مدى حبك للقراءة وكتبك املفضلة13.

املكان الذي قضيت فيه آخر عطلة14.
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نشاط رقم 15: دعــــــوة للتعاطف

نبذة عن النشاط: 

من خالل أداء ولعب أدوار يف مواقف مختلفة يخترب الطالب فعل التعاطف مع مشاعر اآلخرين ويضع نفسه مكانهم. 

٤٠
دقيقة

 20 للنشاط )5 لكل موقف(
+ 20 للمناقشة

عدد الطلبةالهدف

من 20 إىل 25 طالبتنمية وادراك مفهوم التعاطف لدى الطلبة.

األدوات:

قامئة املواقف.

تقابلت مع أحد أصدقايئ وأخربته بأنه هناك من يقول عني أنني منغلق ومتكرب وهذا أعطى 	 

صورة غري حقيقية عني. 

استعرت من أحد أصدقائك ساعة قيمه بها امكانيات وتقنيات عالية الجودة وأضعتها. 	 

أحسست بالضيق والحزن وتريد أن تبلغه بهذا.

صديق يحىك لك عن مباراة اليوم وإخفاقه فيها واضاعة فرص فوز فريقه مام أدى إىل 	 

االستهزاء به من قبل أفراد فريقه والفريق املنافس.

يحيك لك صديق عن فقده لشخص عزيز عليه خالل حادث.	 
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الخطوات: 

يرشح املنشط تعريف كلمة »تعاطف«: 	 

أن أكون قادًرا عىل الشعور باآلخر ىف موقف محدد حتى أتفهم ما يعيشه وما يشعر به من أحاسيس ومشاعر.

يقوم املنشط بقراءة وتقديم موقف من قامئة املواقف.	 

يختار املنشط طالبني يقوموا بتقمص شخصيات املوقف املقرتح.	 

يطلب املنشط من الطلبة املشاهدين أنه عندما يشعر أحدهم بالتعاطف مع أحد متقميص األدوار يرفع يده. وحني 	 

يؤذن له يحل مكان الشخص الذي تعاطف معه ويكمل الدور من حيث إنتهى اآلخر.

إن مل يتعاطف أحد املشاهدين، يشجع املنشط طالب آخر ليحل محل أحد املتقمصني ويكمل الدور من حيث إنتهى 	 

اآلخر.

ثم يكرر املنشط بتقديم موقف آخر من قامئة املواقف املقرتحه بنفس األسلوب السابق.	 

يراعى مشاركة أكرب عدد من الطلبة عىل أال يتعدى املوقف التمثييل أكرث من خمس دقائق.

املناقشــة:

ما هو أسهل أو أصعب موقف من وجهة نظرك؟	 

ما الذى دفعك إىل املبادرة ووضع نفسك مكان زميلك؟	 

ما هو شعورك عندما استطاع أحد الزمالء أن يفهم ما تعيشه ويضع نفسه مكانك؟	 

كيف ترى هذه الخربة ىف حياتك )واقعيه - خيالية - نحتاج إليها - ...(؟ احيك موقف من خالل حياتك كنت متعاطف 	 

مع شخص ما أو كنت يف احتياج إىل تعاطف األخرين معك.
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نشاط رقم 16: هيا نفكـر

نبذة عن النشاط: 

من خالل محاولة إيجاد حلول ملشكلة معينة يكتشف الطالب أنه لكل مشكلة عده حلول وأن لديه القدرة عىل اختيار ما 

يناسبه من بني الحلول والبدائل املطروحة. 

٤٠
دقيقة

 10 عصف ذهني 
+ 10 عمل يف 

 مجموعات
+ 10 تجميع

عدد الطلبةالهدف

أن يكتسب الطالب مهارة التفكري االيجايب وإيجاد حلول وبدائل 	 

للمشكالت.

أن يستطيع الطالب الفصل بني البدائل )إيجاىب / سلبى – مناسب / غري 	 

مناسب(

من 20 إىل 25 طالب

األدوات:

بطاقة املشكالت: بطاقة لكل مجموعة. )مرفق(	 

بطاقة لتدوين آراء كل مجموعة.	 

الخطوات:

يبدأ املنشط بطرح هذه املشكلة:	 

تنظم املدرسة معسكر يف أجازه نهاية العام الدرايس... أنت تريد اإلشرتاك مع أصدقائك ولكن تكاليف املعسكر 	 

باهظة.

يطلب املنشط من الطلبة إيجاد أكرب عدد من الحلول.	 

يستمع املنشط إىل الحلول املمكنة لهذه املشكلة من خالل عصف ذهني تلقايئ للطالب.	 

أمثلة: من بعض األفكار والحلول:	   

أناقش والدى يف مميزات املعسكر وما ميكنني اكتشافه واالستفادة منه لدعمي.	 

إيجاد طرق مبتكرة لتوفري تكاليف املعسكر.	 

نبحث عن راعي رسمي للمعسكر يتحمل جزء من التكاليف.	 
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ميكن طلب تقسيط االشرتاك. إلخ...	 

يؤكد املنشط عىل أن لكل مشكلة حلول وبدائل عديدة بدون الدخول ىف التفاصيل.	 

يقسم املنشط الطلبة إىل مجموعات من خمس طلبة أو أكرث ويقوم بتوزيع بطاقة املشكالت عىل كل مجموعة.	 

يعطي املنشط للمجموعات عرش دقائق حتى تدون كل مجموعة جميع الحلول يف بطاقة تدوين اآلراء. 	 

املناقشــــة:

يقوم املنشط باالستامع إىل كل املشكالت والحلول التي متت مناقشتها من كل مجموعة.	 

يختار املنشط واحدة أو اثنان من املشكالت التي ُعرضت لتحليلها.	 

يقدم البدائل الواحدة تلو األخرى ويدير حوار حول ما إذا كان هذا الحل إيجايب مبعــنى: )سلمى، يتبنى قيم إنسانية، 	 

يساعد عىل النمو،...( أو أذا كان هذا الحل سلبى مبعـنى : )يشجع عىل العنف، يؤدى إىل االنغال، مخالفاً للقيم 

اإلنسانية،...(

يختـم املنشط اللقاء بالتأكيد عىل أهمية الفصل بني البدائل إليجاد ما هو مناسب وميكن تطبيقه من خالل املعايري 	 

السابقة، وأن لكل مشكلة عدة حلول وعلينا أن نأخذ وقتاً للتفكري اإليجايب. 

 بطاقات املشكـالت 

البطاقة األوىل: تزايد حدة الغضب بني مجموعتني من األصدقاء داخل املدرسة مام 	 

أدى إىل وجود مشاعر سلبية بينهام )توتر شديد يف العالقات(

 البطاقة الثانية: يتم استبعادي من قبل أقراين من أى نشاط إجتامعى أو رياىض 	 

يتم تنظيمه مام أدى إىل توتر عالقايت مع الجميع.

 البطاقة الثالثة: استعرت إحدى األلعاب اإللكرتونية من صديق لك ولكن حدث 	 

تلف بها مام أدى إىل توتري.
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نشاط رقم 17: كن جريئاً

نبذة عن النشاط: 

تنمية قدرة الطالب عىل توجيه رسالة حاسمة للدفاع عن النفس أو رفض مواقف ظاملة أمام األخرين وذلك من خالل 

تحليل موقف يف الحياة املدرسية.

٤٠
دقيقة

 10 مقدمة وقراءة 
النص + 30 للمناقشة

عدد الطلبةالهدف

من 20 إىل 25 طالبأن يستطيع الطالب قول »ال« بحزم للتعبري عن نفسه أمام موقف ظامل.

األدوات:

قصة »القلم األبنوس« للكاتب ابراهيم اصالن من ديوان »يشء من هذا القبيل« مطبوعة عىل عدد الطلبة.	 

سبورة أو لوح ورقي وقلم. 	 

ورقة وقلم لكل مجموعة. 	 

الخطوات: 

يقوم املنشط بتوزيع القصة عىل الطالب وقراءتها بتأين. 	 

يقسم الطلبة إىل 4 مجموعات عىل ان تختار كل مجموعة موقف احدى الشخصيات )صاحب القلم، املعلم، مجموعة 	 

الرفاق، الطالب املتهم برسقة القلم(. 

تبدأ املناقسة يف املجموعات حول شعورك ورأيك فيام حدث من خالل توجيه )تساؤل / نقد / رسالة( لكل من 	 

األطراف األخرى.

كل مجموعة تختار طالب يقوم بتدوين ما تقوله املجموعة ليعرضها وقت املناقشة. 	 

املناقشة:

يطلب املنشط من كل مجموعة عرض أفكارها و رسائلها )تساؤل / نقد / رسالة(.	 

يدير املنشط حوار من خالل األسئلة التالية: 	 

ما رأيك تجاه ردود أفعال جميع الشخصيات؟ ما الذى تدينه وترفضه وما الذى تتضامن معه؟ 	 
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سؤال موجه لشخصية: 

املعلم: ما هى الدوافع التي جعلتك تتبنى هذا املوقف؟ 	 

الرفاق: هل من املمكن ىف مثل هذه املواقف ان تتبنوا موقًفا مغايرًا؟ 	 

صاحب القلم: إن مل ير أحد ما حدث فكيف لك أن تتهم شخص محدد؟ هل موقفك هذا واقعي؟ 	 

الطالب املتهم برسقة القلم: ملاذا مل تدافع عن نفسك؟ ما الذى ينقصك أو يعيقك حتى تقول »ال«. 	 

تحدث عن مواقف شخيص ترى فيها نفسك ىف موقف أحد شخصيات هذه القصة. 	 

يختم املنشط هذا الحوار بعمل قامئة من خالل مشاركات الطالب عام يجب أن نقول امامه »ال«. أمثلة: 

العدوان، اإلهانة، الظلم، االستبداد، العنف، إستهداف شخص، النميمة،..... الخ 

وكيف ميكن أن نقول »أل« أمثلة:

تســجيل اإلعــرتاض، كتابــة أل، الرفض، التنديد، الجراءة ىف التعبري، مقاومــة »مفهوم أنا ماىل«، رفض الصمت، املواجهة، 

وقول أل....
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القصة: »قلم أبنوس«

املرة الثانية التي صادفت فيها ذلك »القلم األبنوس«، كانت يف إحدى املدارس التي التحقت بها. كان مع واحد من تالمذة 

الفصل. وكان يحتفظ به يف درجه املغلق. وعندما كان يفتح القفل باملفتاح ويخرج القلم، كنت أنتقل من مكاين وأنضم 

إليه مع بعض األوالد، أتفرج عليه وأطلب منه أن يسمح يل باإلمساك به وتفحصه.

يف أحد األيام جاء الولد ووجد الدرج مكسوراً، والقلم اختفى.

أنا مل أنتبه ملا حدث، إال أنني الحظت أن األوالد، وكانوا يجلسون أمامي يف الناحية اليمنى من الفصل، يلتفتون نحوي 

ويتهامسون. وعندما دخل املدرس، قام الولد وشكاين بأنني أخذت القلم. واستشهد بزمالئه الذين قالوا إنني كنت شديد 

االهتامم به، وقال آخر إنني فعالً الوحيد الذي كان: »نفسه فيه«.

واملدرس طلب مني الوقوف.

ال أذكر أنني تكلمت.

ما أذكره أن الدموع انهمرت من عيني وأنا واقف، ومل يكن معي منديل، وجففت عيني وأنفي يف كم القميص. وصاح 

املدرس:

»إخص. الله يقرفك«.

وأشار بيده إىل الباب:

»اخرج بره«.

ما أذكره أنني مشيت حتى مقدمة الفصل، وجريت.

رمبا ما زلت أجري حتى اآلن.

 ابراهيم اصالن »يشء من هذا القبيل« 
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نشاط رقم 18: من أنا؟

نبذة عن النشاط:

هذا النشاط يتيح فرصة للطالب للتعبري عن ذاته من خالل كتابة رسالة يكتشف من خاللها ما مييّز شخصيّته.

٤٠
دقيقة

 5 مقدمة + 10 كتابة 
ورقة الطالب + 25  

للمناقشة

عدد الطلبةالهدف

أن يكون الطالب قادراً عىل التعبري عن نقاط القوة والضعف يف شخصيته و 

قبولها. 
من 20 إىل 25 طالب

األدوات:

بطاقة الطالب مصورة عىل عدد الطلبة. )مرفقة(

الخطوات:

 يطلب املنشط من كل طالب أن يكتب رسالة يعرب فيها عن هويته من خالل بطاقة »من أنا؟« املرفقة ويقوم باختيار 	 

ملَن يرسل هذه الرسالة.

يؤكد املنشط أن هذه البطاقة شخصية وسوف يحتفظ بها الطالب، كام يؤكد أيضاً عىل حرية الطالب يف املشاركة 	 

مبحتوى هذه الرسالة وقت املناقشة والحوار.

يقوم املنشط بتوزيع البطاقات واألقالم.	 

يرتك املنشط الطلبة ملدة عرش دقائق لكتابة الرسالة. 	 

املناقشة: 

ما هى العبارة التى ترددت أمامها ومثلت لك صعوبة؟ 	 

ما هى العبارة التى كانت إجابتها حارضة لك منذ الوهلة األوىل؟ 	 

ما الذى اكتشفته عن نفسك من خالل الرسالة؟ 	 

من هم األشخاص الذين افكر فيهم يك أرسل لهم هذه الرسالة؟ و ملاذا؟ 	 

ما الذى تفكر يف تغيريه إذا كتبت هذه الرسالة بعد فرتة؟ 	 

ما الذى تريد أن تؤكد عليه للشخص الذي سوف ترسل له رسالتك؟ 	 

يختم املنشط اللقاء بالتأكيد عىل أن ما يكتشفه الطالب عن نفسه اليوم قد يتغرّي فهو يف منو دائم وعلينا أن نتعرف 

ونقبل شخصيتنا بكل ما فيها وهذا ما يدفعنا إىل التطور.
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رســــــالـــــــة 

عزيزي / عزيزيت:

أود أن أعلن لك يف هذه الرسالة عن أشياء بداخيل سأبوح بها لك ألنها فرصة يك تتعرف عيّل أكرث اآلن. 

لذا أردت أن أقول لك: 

أن أكرث ما أحب هو:

و ما يخيفني:

و ما أحرتمه:

و ما أؤمن به:

و ما أبحث عنه:

و ما أبغضه:

و ما أنجح فيه:

و ما أفشل فيه: 

و ما أنتظره:

و ما أفكر فيه:

أؤكد لك أن هذا هو اكتشايف اليوم عن نفىس، قد يتغرّي غداً ولكن أتطلع إىل أن تقبلني كام أنا بدون حكم وبدون إدانة. 

مع خالص تحيايت وثقتي. 

التاريخ      /      /     20 أنا       
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نشاط رقم 19: قال الراوي

نبذة عن النشاط:

يكتشف الطالب من خالل رسد قصة أنه كلام اختلف الراوي تختلف القصة وإن كل إنسان يرى األحداث من وجهة نظرة 

الشخصيّة. 

٤٠
دقيقة

 10 نشاط + 30 
للمناقشة

عدد الطلبةالهدف

أن يراعي الطالب الدقة عند نقل أي خرب أو أي رسالة بحيث ال يضيف أو 

ينقص من تفاصيلها شيئًا ويخل بها، فـالعهدة عىل الراوي.
من 20 إىل 25 طالب

األدوات:

القصة املرفقة 

الخطوات: 

يختار املنشط ثالث طلبة ويطلب منهم مغادرة مكان النشاط واالنتظار بالخارج. 	 

يقرأ املنشط القصة املرفقة عىل باقى الطلبة مع التأكيد عىل أهمية االنصات. 	 

يستدعى املنشط الطالب األول عىل أن ترسد له مجموعة من الطلبة القصة. عىل املنشط أال يتدخل يف توضيح أو 	 

تصحيح أي معلومة لكنه يعطي الكلمة لطالب تلو اآلخر حتى تُستَكَمل القصة.

يستدعى الطالب الثاين وعىل الطالب األول أن يحيك له القصة كامله مبفرده و بدون مساعدة أحد من املجموعة. 	 

ثم يستدعى الطالب الثالث وعىل الطالب الثاين أن يحيك له القصة مبفرده و بدون مساعدة أحد	 

ثم يروى الطالب الثالث القصة عىل املجموعة ومن هنا تبدأ املناقشة. 	 
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املناقشة: 

ما هو الفرق بني الرواية التى قصها الطالب الثالث وبني القصة األصلية؟ 	 

ما الذى أدى اىل هذا االختالف بني القصتني؟ 	 

عندما يَقص طالب موقف أو حدث ما يف حياتنا اليومية هل يختلف مضمون القصة مع اختالف الراوي )اضافة، 	 

حذف،...(؟ وما تأثري ذلك عىل املتلقي أو شخصيات الحدث؟ 

ما الذى يجب االنتباه إليه عند سامع موقف أو حدث ما؟ 	 

يختم املنشط اللقاء بالتأكيد عىل أننا مختلفون فهناك َمن منا يهتم بالتفاصيل وهناك من يهتم باألساسيات أو 	 

املضمون مام يخلق صعوبة يف فهم حقائق القصة كاملة وتذكرها. فمن السهل نسيان األجزاء الهامة من القصة مام 

يؤدى اىل تغيري القصة الكاملة.
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قصة : »بالغ عن رسقة«

لقد حدثت رسقة ! ولقد اتصلت لتوي بالرشطة من خارج املحل عن طريق التليفون الذي يعمل بالعملة. وأنا مجروح، 

ويجب عيل الذهاب إىل املستشفى حاالً. فأرجوكم انصتو إىل جيًدا. كنت يف طريقي ألدخل املحل عندما خرج رجل مرسع 

منه. فدفعني واستمر يجري. كان يحمل حقيبة بيضاء يف يده اليمنى ويبدو أنه كان يحمل مسدًسا يف يده اليرسى. كان 

يرتدي معطًفا جلديًا أكاممه ممزقة، وقميًصا ذا مربعات من األزرق واألخرض وبنطلونًا من الجينز. ذو ساقني نحيفتني 

وكرش كبري. ويرتدي نظارات ذات إطار معدين وحذاء أسود للجري ذا رقبة عالية. كان أصلًعا ذا شارب بني. طوله أكرث من 

ست أقدام وغالبًا يف متوسط الثالثينيات من عمره. 
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نشاط رقم 2٠ : وقت للهدوء 

نبذة عن النشاط: 

يكتشــف الطالب طرق الســتعادة هدوءه والتخلص من الطاقة الســلبية من خالل مترين االســرتخاء واملســاعدة عىل 

الهدوء.

٤٠
دقيقة

 20 للتدريب + 20 
للمناقشة

عدد الطلبةالهدف

من 20 إىل 25 طالبأن يكتشف الطالب األساليب املساعدة إلستعادة الهدوء.

األدوات: 

مساحة مريحة للنشاط )مكان هادىء بقدر اإلمكان(	 

بطاقات أفكار وطرق استعادة الهدوء. بعدد الطلبة.	 

أفكار وطرق استعادة الهدوء: 

الجري – الرياضة – امليش الرسيع – استامع للموسيقى – الرسم – الكتابة – حامم دايفء – تنظيم التنفس – رشب 

املاء – متزيق ورق- االسرتخاء – الكالم – القراءة – الزراعة – السباحة – القفز يف املكان – اللعب – طلب املساعدة من 

شخص بالغ،...

جهاز كمبيوتر أو تسجيل لسامع خلفية أصوات من الطبيعة: 	 
https://www.youtube.com/watch?v=EfyF_cma4P4

إضاءة هادئة.	 

الخطوات:

يطلب املنشط من كل طالب أن يختار مكان مريح وجلسة مريحة )عىل كريس، عىل األرض...( 	 

يبدأ املنشط بتشغيل »خلفية أصوات من الطبيعة« ثم يتلو بصوت هاديء وبطيء عىل الطالب الخطوات التالية مع 	 

إعطاء وقت كايف لكل خطوة: 

اسند ظهرك واجد وضع مريح أليديك وأرجلك.	 

ابداء بتننظيم التنفس )شــهيق عميق و زفري طويل( شــهيق.... وزفري مع كل شــهيق اســتحرض وتذكر كل يشء 	 

إيجــايب بداخلــك ومــع كل زفــري حاول ان تُخِرج كل طاقة ســلبية بداخلك )افرغ خوفــك، اخرج قلقك، افرغ 

غضبك...(
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اغمض عينيك مع اإلحتفاظ بعملية التنفس العميق، استمر مع كل شهيق ىف استدعاء كل القوى اإليجابية التى 	 

بداخلك ومع كل زفري افراغ كل الحزن والوحدة والكراهية التى بداخلك تجاه شخص بعينه. 

حاول ان تنىس كل صوت و كل شخص من حولك، قم فقط بالرتكيز ىف النفس الذى يدُخل بداخلك، اشعر به مير 	 

بجسدك كاملًة من رأسك حتى اصابع قدميك. 

اما اآلن فتخيل نفسك ىف اكرث مكان تحبه رمبا شاطئ البحر أو عىل قمة جبل أو ىف حجرتك أو سائراً يف حديقة.	 

انظر اىل كل التفاصيل من حولك هل تشعر بحرارة الجو أم بربودته؟ 	 

هل اليوم مشمس أم ملبد بالغيوم؟ 	 

كن مليئاً بالحيوية واطلق نفسك لتفعل ما تشاء. هل تريد أن تجرى؟ تسري بخطوة رسيعة؟ تريد اإلستلقاء حتى 	 

ترتاح؟

استغل هذا الوقت لتتخلص من كل ضيق ميأل قلبك. 	 

استمع لألصوات واطلق لخيالك العنان وِعش مع هذه املشاعر الجميلة.	 

ِعش هذه اللحظات املريحة وحاول أن تستعيد هدوءك وافرغ كل ما يف نفسك من ضيق أو عنف أو حزن.	 

املناقشة:

ما هو شعورك قبل وأثناء وبعد التمرين.	 

ما الذي يساعدك يف أثناء التمرين؟ )الهدوء، املوسيقى، الجلسة..( 	 

ما هي العوائق أثناء هذا التمرين؟ )الضوضاء، عدم األهمية، الرفاق،...(	 

ما هو املكان املفضل لديك والذى قمت باستدعائه خالل هذا التمرين؟ صفه لنا؟ 	 

ما هي املشاعر السلبية التى كنت تحاول التخلص منها والتنازل عنها مع كل زفري؟ 	 

ما هي الحالة التي تعيشها األن بعد هذا التمرين؟ 	 

هل تشعر انك ىف احتياج لتكرار مثل هذا التمرين من حني آلخر؟ و ملاذا؟ 	 

يختم املنشط اللقاء: إن كل إنسان يحتاج ألساليب تساعده عىل استعادة الهدوء و ان التمرين الذى قمنا به اليوم هو 

احدى النامذج التى ميكن تكرارها. 

ثم يوزع املنشط البطاقة املرفقة لكل طالب، والتي تحتوى عىل أفكار وطرق الستعادة الهدوء ويقرأها معهم. 
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نشاط رقم 21: نحو اإلستقالل

نبذة عن النشاط:

دعوة الطالب الكتشاف اسلوبه الخاص وما ميكن أن يطوره أو يضيفه كمهارة الزمة لحياته نحو االستقالل والنضج يف 

اتخاذ القرارات .ولذا فال توجد اجابة صحيحة أو خاطئة يف هذا التدريب فإننا نبتعد عن الحكم عىل الطالب.

٤٠
دقيقة

 10 مللئ البطاقة + 
30 للمناقشة

عدد الطلبةالهدف

أن يكتشف الطالب اسلوبه يف كيفية اتخاذ قرار مسؤول وناضج وطرق 

تطويره.
من 20 إىل 25 طالب

األدوات:

بطاقة الطالب )مرفق( و أقالم بعدد الطلبة. 	 

الخطوات: 

 يقوم املنشط بتوزيع بطاقة الطالب واألقالم عىل جميع الطلبة.	 

يقوم بالتنبيه عىل أنه ال يوجد إجابة منوذجية وعىل كل طالب اختيار اإلجابة األنسب لشخصيته واسلوبه و إن هذه 	 

البطاقة شخصية يحق لكل طالب االحتفاظ بها.

ينظم املنشط الحوار باإلستعانة بإجابات الطلبة من خالل عنارص املناقشة واألفكار املقرتحة إلثراء الحوار كام يسمح 	 

ألكرب عدد من املشاركني بالتعبري عن آرائهم واملناقشة.

املناقشة: 

عىل أي أساس كنت تختار اجاباتك؟ 	 

هل هناك بعض األسئلة لها أكرث من إجابة تراها مناسبة؟ فامذا فعلت؟ 	 

ما هي اإلجابات التي قمت باستبعادها؟ وملاذا؟ 	 

هل تستطيع من خالل هذا التدريب وضع مالمح ألسلوبك يف اتخاذ القرار؟ )اعط أمثلة( 	 

ما مدى أهمية مشاركة األخرين عند اتخاذ قرار يخصك؟ وهل يؤثر ذلك باإليجاب أو بالسلب؟ )اعط أمثلة( 	 

ما هو رد فعلك تجاه األشخاص الذين يتدخلون يف اتخاذ قراًرا بالنيابة عنك؟ 	 

ما هي الخطوات التي تتدرب عليها اآلن لتساعدك عىل اتخاذ قرارتك باستقالل ونضج؟ 	 

يختم املنشط اللقاء بالتأكيد عىل: 

اننا يف مسرية للنمو حتى نصل إىل النضج واإلستقالل يف اتخاذ القرارات، وهذا يجعلنا منفتحني عىل خربات اآلخرين دون 

اسقاط مفهوم مسئوليتي واستقاليل يف اتخاذ القرار. 
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بطاقة الطالب

اخرت اإلجابة املناسبة. 	

ىف حالة حدوث خالف بني صديقني لك: أ. 

اتحدث مع كل شخص عىل حده. ب. 

ابادر إليجاد حل. ت. 

ال أتدخل. ث. 

أطلب تدخل شخص بالغ. ج. 

عند رشاء مالبس:  	

أخرج للتسوق مع أرسيت.أ. 

أقوم برشاء ما يرتديه أصدقايئ )ماركة تجارية(. ب. 

أضع ميزانية وأقوم بانتقاء ما أريده وفق هذه امليزانية.ت. 

أدعو أصدقايئ ملشاركتي يف االختيار. ث. 

عند ترتيب حقيبة السفر:  	

أنتظر حتى آخر دقيقة إلعدادها.أ. 

أضع قامئة الحتياجايت أوالً.ب. 

أرشع يف تحضريها.ت. 

أطلب املساعدة.ث. 
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أثناء السفر حدث عطل كبري يف الحافلة:  	

أنتظر أن يجد اآلخرين حالً. أ. 

تتصل بأفراد العائلة إلخبارهم. ب. 

تتوتر وتقلق. ت. 

أهتم بأسباب العطل مع التفكري يف إيجاد حل.ث. 

بعد التخرج:  	

سأبحث عن عمل مستقل. أ. 

سأبحث عن عمل مع أحد أفراد األرسة.ب. 

سأبحث عن عمل مع صديق. ت. 

سأبحث عن عمل يف هيئة حكومية أو خاصة.ث. 

عند مواجهة مشكلة:  	

أحتاج إىل وقت شخيص للتفكري. أ. 

أفضل االتصال بصديق للمناقشة.ب. 

أقوم باستشارة متخصص.ت. 

ألجأ إىل أرسيت.ث. 
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نشاط رقم 22 : بدون كالم

نبذة عن النشاط:

من خالل أداء تعبريي ملجموعة من املشاعر يتعلم الطالب التعبري عن مشاعرة واحرتام مشاعر األخرين. 

٤٠
دقيقة

 15 نشاط + 25 
للمناقشة

عدد الطلبةالهدف

من 20 إىل 25 طالبأن يكتسب الطالب مهارة التعبري عن املشاعر.

األدوات:

صندوق صغري بداخله بطاقات مدون عىل كل بطاقة شعور معني 	 

)الخجل - اإلحباط - الحزن - الفرح – الغضب - الغرية - الحب - الضغط - الخوف - التعب - املفاجأة - التفاجؤ - 

الرعب - اإلحراج – السعادة - الالمباالة - الرضا - العدوانية...(

صندوق صغري بداخله أوراق ودون عليها أسامء الطلبة املشاركني.	 

الخطوات: 

يختار املنشط ورقة )اسم طالب( من صندوق األسامء.	 

عىل الطالب املختار التقدم لسحب بطاقة من صندوق املشاعر. 	 

يحاول الطالب التعبري عن الشعور املدون بالبطاقة وذلك من خالل أداء بدون كالم.	 

عىل باقي الطلبة محاولة معرفة الشعور الذي عرّب عنه الطالب.	 

يعطي املنشط فرصة للجميع للمشاركة بهدف الوصول للكلمة.	 

يختار املنشط طالب آخر الذى بدوره يقوم بسحب ورقة من الصندوق وأداء الكلمة املدونة عليها. وتتواىل الخطوات 	 

تباًعا.

املناقشـــــة:

ما هي الصعوبات التي واجهتك أثناء األداء؟	 

ما هي املشاعر التى يصعب التعبري عنها بدون كالم؟	 

ما هو املوقف التعبريي الذي كان يوحي بإنطباع آخر مختلف عام كان يقوم بأدائه؟	 

هل كان هناك فهم متناقضا مع املطلوب التعبري عنه؟ اشـرح.	 

هل هناك طرق أخرى ميكن التعبري بها عن مشاعرنا يف حياتنا اليومية؟ ما هي؟ أعط أمثلة. 	 
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