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 توطئة

 

 يةوالعاملين في التربالطالب  حساسإيعّزز  التربوي الذيمناخ ال والتعليم على تطوير التربية جهاز  يدأب 

مجموعة ًبا يحوي اتك في إطار البرنامج الشمولي للوزارة، نضع بين أيديكم. ةالرفاهية النفسيّ باألمان و والتعليم

د  لقد  التنّمر.ظاهرة االجتماعية ومواجهة و الشخصية المسؤوليةاإلحساس بتنمية  تهدف إلىالتي ن األدوات م    أ ع 

وني   والدأ فيها ،أحداث تحصل حولنافي أعقاب  باتالكهذا   نوال يفعلو يقفون مكتوفي اليدين أو ؤَذْون، أو ي  ؤذ 

 اإليذاء.حدوث  للحيلولة دونشيًئا 

 األحيان في أغلب فىخْ ة تَ دعقّ م   مواجهة ظاهرةفهو يستوجب ، قراًرا هّيًنار ظاهرة التنمّ قرار بالخوض في ال ليس

 . بخالف هذا االعتقاد،نارسان هذه الظاهرة الخطيرة ليست موجودة في مداالعتقاد أ نميل إلى، كما عن األنظار

 ىبإلحاق األذ ةنيّ وجود يكفي و ،وساطة وفي كل األة والتعليميّ في كل المراحل التربويّ موجودة  الظاهرةفإن 

. اأو تنّمرً  مضايقة نعتبر ما يحصلالمعتدي والمعتَدى عليه لبين  وةالقفي تفاوت وجود و عملية اإليذاء راتكرو

وفي ، ليهاوإ المدرسة نالسفر م   المدرسة، بعد الظهر، أثناءفي : أيًضا نواحي الحياة في جميع نشهد التنّمرنحن 

  . ز االفتراضيالحيّ 

ى والمعتدَ  لمعتديفي ا رو  حْ مَ وعدم االكتفاء بالتّ  جميعهم لطالبق لتطرّ الب حاجةً  الواسع لقد ولّد نطاق الظاهرة

والعمل على منعها وتنمية  لظاهرةا معالجة ضرورة (2011ראמ"ה, معطيات رصد المناخ ) دتأكّ لقد  .عليه

دون يهدّ طالب  وجودإلى  من الطالب 14أشار % حيث، ةة الشخصيّ إحساس األوالد والشباب بالمسؤوليّ 

الطالب العنيفين الذين يضايقون ن م   مجموعات إلى وجود من الطالب 11% وأشار ،في مدرستهم ويتنّمرون

 خرين.ا آون طالبً ؤذ  وي  

، مباشر فقطعلى العالج ال وأ ر التي تحصلالتنمّ  حداثعلى عالج أ ر المواجهة الناجعةص  تَ قْ ال يمكن أن تَ 

ط   ب سيرورةتتطلّ  ناجعةالمواجهة فال دةم  الفرد،  دراتتعزيز قو في المجموعة، فرادعالقات بين األلا لتنمية ر 

أن تتطّرق لذلك؛ ال بّد . المسؤولية المشتركة والتكافل وتنمية ةيجابياإل ةالذاتي ةروالصو مشاعرالإدارة  تطوير و

معطيات لل امعالجتهسيرورة  مختلف األصعدة والمجاالت: خالل ر فيالتنمّ  ظاهرةة إلى التربوي لمؤسسةا

مهارات البرامج "تطوير عند الفتراضي، وز االحيّ في و ،افيه لمناخ التربويا تطوير خاللو، شاذةالداث حاألو

 .افيه ةحياتية" والتربية االجتماعيّ ال

، شعورّيةالة وجتماعيّ االهارات مالمع  ر والتعّرض لإليذاءظاهرة التنمّ  طبْ رَ اقتراحه في  باتالكهذا  ن تفّردم  يكْ 

السيرورة هذه  زك  تَ رْ تالشخصي والجماعي.  على الصعيدينإحساس الطالب بالمسؤولية  تنمية وذلك من خالل

 في والعالقات ،باالنتماء حساساإلوذاتية، القدرة الو، اعرشمال إدارةو، ةيجابياإل ةذاتيال ةصورال نميةعلى ت

ز عزيتو ،كأفراد الطالب   ز  عزيت التربوية في سيرورة   الطواقمَ  ب  االكت واكبياالفتراضي. الحيز في و الواقع
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رؤية "اآلخر  ق على أرض الواقعب  طَ وي  كما ، والمسؤولية الشخصية التكافل على اجتماعي يرتكزالصف كتنظيم 

 نا".هو أ

 السيروراتق في للبحث والتعمّ  يدعوهمكما  ، لنةتْ حَ م  ونظرّية شاملة  معلوماتب ب  الطواقَم التربويةايزّود الكت

ل تدخّ البناء برنامج  أسسح وض  ي هذا باإلضافة إلى أنه ،تاإلنترن شبكةفي تحصل في الصف والتي جماعية ال

طَرح فيها الب ت  للمعلمين والط ورشات   أيًضا بالكتايحوي  وفي نواحي الحياة المختلفة. المدرسة على صعيد

طالب  نتجهاأ أفالم   لهاالض خعرَ ت  ، وتراضيز االفوفي الحيّ بعده وقضايا ومعضالت تحصل أثناء الدوام 

 التلفزيون التربوي. بالتعاون مع ،المركز التكنولوجي في حولون -HITفي  قسم اإلعالمن من امعيوج

ر"ظاهرة  مواجهةالمسؤولية الشخصية واالجتماعية و"تنمية  برنامج قادة المديرون والمربونسيكون  ، التنم 

تم ذلك بالتعاون وسي ،ناالختصاصيون النفسيون والمرشدوون، المستشارون التربويو وسيدعمهم في السيرورة

 راء زمالئهم الطالب.على آ رينكمؤثّ الطالب  مجالس مع

ننا أبن تفاؤل وإيمان تعقيداته، وانطالًقا م  و م الواقعهْ انطالًقا من رغبة في فَ الموضوع في  ضوْ مدعوون للخَ  أنتم

 ث التغيير.حد  ن ن  أ نستطيع

      

 مع تحيات

 عيناب لوك    

  المساعدة والوقايةمديرة قسم برامج     

 ةة االستشاريّ الخدمات النفسيّ 

 وزارة التربية والتعليم    

 

 عودة إلى الفهرس
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سنتذكّر صمت  لن نتذكّر كلمات أعدائنا، بل "في نهاية المطاف،

 أصدقائنا"

 ف()مارتن لوثر كينج، بتصرّ  

 نظري  ال اإلطار -الفصل األول

 (Bullyingر )المضايقة والتنم  ظاهرة ول: القسم األ
 ميخال زخريه

ر أي ب  اعت  في الماضي، . (Bullying" )التنّمر"هو  في مجال العنف المدرسي ةحد المصطلحات المركزيّ أ

ر التنمّ عّرفا  (2006, 'בינבנשתי ושות)أستور وبنبنشتي ، غير أن اتنّمرً  ةالمدرسيحصل في ف يعنتصّرف 

 .مدرسيصناف العنف الن أكصنف م  في مرحلة الحقة 

، االهتمام التنّمر الكثير من حول (Olweus, 1991, 1993س )يولوالباحث النرويجي أأبحاث  استقطبت لقد

 :في تعريفه مركزية ماتس   ثالثوقد أشار إلى 

 ا\لديه ضائقةبالأو إثارة الشعور ، يهدف إلى إخافة الضحية ،كالمي أو نفسي جسدي أو و تهديدأ هجوم .1

 .ا\به ضررإلحاق الأو 

على من  بالهجوم القوي/األقوياء م الطالب/الطالبحيث يقو ،ة(ة أو الجسديّ )النفسيّ  القوةفي  تفاوت .2

 دائًما. هو/هم أضعف منه/م

 .فترة من الزمن الطالب تستمرنفس  أحداث متكررة بين .3

قبل مجموعة أو ذ من نفّ عّمد، ي  تَ ف عنيف م  ر كتصرّ التنمّ  حيث عّرفوا، أيًضا التعريف هذا خرونباحثون آاّتبع 

 ,.Smith et. al) ا بسهولةضحية ال تستطيع الدفاع عن نفسه تجاه ،ن الزمنكل متكرر وطيلة فترة م  بش ،فرد

في القوة  لتفاوتااستغالل فيه  ج يتمّ هْ نَ " ر بأنهتنمّ ال ( عّرفاSmith & Sharp, 1994(. سميث وشارب )2006

 (."systematic abuse of power"" )سلبي على نحو  

كر سابًقا،  في نفس طالب الن تحدث مشاجرات بين يمكن أ صناف العنف، حيثن أا م  صنفً  رالتنمّ  رعتبَ ي  كما ذ 

في المدرسة وعلى  جواءلها تأثير على األ أو أحداث خطيرة أخرى الفرص أثناء تصرفات طائشةأو ، العمر

ق طرّ في المدرسة الت الشمولي على البرنامج ، يجبلذلك. ، لكنها ليست نتيجة عالقات مستمرةالطالب شعور

 للتدخ  ا وذلك ليتم  تستوجب دراية واستعداًدا  صةزات خاممي  أن للتنّمر ناف العنف. الحًقا، سنالحظ لجميع أص

 .المالئمة طريقةالبوالعالج 
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 رالمضايقة والتنم   أساليب

 ر الجسدي )الر تنم  ال تهاًء وان (الدفع، الضرب) "المعتدل"العنف استخدام  نم   داءً تاب مباشر(:التنم 

ًجا طبًيا، استخدام أدوات خطيرة أو ستوجب عالة تجسديّ  ب بإصابةبالعنف الجسدي الخطير )التسبّ 

 سلحة(.أ

 ر جتماعي )االر تنم  ال  لحاق الضرر، إغتياباالالنميمة و ،كالميالعنف ال مباشر(:الغير التنم 

 .ذ والتحريضبْ والنّ  اإلقصاءو المقاطعة ،وتشويه السمعةوالقذف شاعات اإل، نشر بصداقات

 

 رلتنم  اظاهرة  بة علىالمترت   النتائج

 على توضيح األفكار في هذا البند( كعنات كلوم  )شكًرا ل د. 

ة، تحصيل مشاكل في التأقلم، مشاكل صحيّ  :ما يليمرتبط بر للتنمّ  ضحيةً  أن الوقوع أظهرت نتائج األبحاث

ة ة األصدقاء أو جودجتماعي، قلّ ر ذاتي منخفض، قلق، رفض ا، تصوّ لى المدرسةوامتناع عن القدوم إ متدن  

مخدرات ال كحول، وتعاطيالالبيت، اضطرابات في األكل، شرب ن هرب م  منخفضة للعالقات االجتماعية، 

(Centers for Disease Control and Prevention-CDC, 2012.) 

يمكن أن يكون ، . مثاًل أو نتائج له رللتنمّ  للتعّرض إليها أعاله يمكن أن تكون أسباًبا شارجميع الظواهر الم  

 لتعّرضإحدى نتائج ا يمكن أن يكون ر، ولكنللتنمّ  التعّرض امكانية ة سلوكية تزيدمَ منخفض س  ر الذاتي التصوّ ال

ك رللتنّمر أيًضا يميل ، مثاًل . له نتيجةخرى تظهر ، وأللتنّمرالتعّرض  أن هناك صفات تسبق ، يبدوآنًفا . رغم ما ذ 

 للظهور قبل عدم الثقة بالنفس ر، بينما يميللتعّرض للتنمّ بة على االمترتّ  إحدى النتائجكلى الظهور االكتئاب إ

 أصيبوا  15-14جيال األفي  ن تعّرضوا للتنّمرمَ  نأ أظهرتدت نتائج األبحاث هذا، حيث أكّ  . لقدالتعّرض للتنّمر

 (.Card and Hodges, 2008; Hawker & Boulton, 2000) 23-22 جيالفي األأكثر  االكتئابب

ن أ هنا اإليضاح ولكن ال بّد من ،النتحارا لىي إر يؤدّ للتنمّ  ضحيةً ن الوقوع أ كثير من األحيان، ي شار إلىفي 

ين انتحار المراهق، يكون الواقع في(. Hertz, 2013) رّكبةعالقة م  هي المراهقين  ر وانتحارلتنمّ االعالقة بين 

وغيرها( ائلية، بيولوجية، اجتماعية عوامل شخصية، ع هامن) العواملن األسباب وم  مجموعة حصيلة غالًبا 

 (.Gould, Greenberg, Velting & Shaffer, 2003) فقط سبب واحد وليس نتيجة

إلى بحاث تشير ة أليس دقيًقا. هناك عدّ  واالنتحار تنّمرالتداخل بال بين مباشرةة سببيّ عاء بوجود عالقة االدّ إن 

بحاث انظر ة بالضرورة )الستعراض شامل لألببيّ سعالقة ليست  ولكنها بينهما( correlationعالقة ارتباطية )

Kim & Leventhal, 2008افرقً  وجود عالقة سببية تفحصالتي  القليلة مداألة يلطوبحاث األ (. لقد أظهرت 

يد من خطر ة يزر واألمراض النفسيّ لتنمّ ا ن الدمج بينأ حيان كثيرة أظهرت النتائجوفي أ ،بين الفتيان والفتيات

 كتئاب أواال، كوسيطة لعوام واالنتحار رالتنمّ ب التداخلبين  العالقة تتواجد فيأن  خرى، يمكنأ النتحار. بعبارةا
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 ,Epselage & Holt, 2013; Klomek et. al., 2009النتحار )خطر ان م  تزيد  التي سلوكي،الضطراب اال

هي ، وولىما زالت في مراحلها األفالنتحار الشبكة وا ر بواسطةلتنمّ ااألبحاث حول العالقة بين  أما(. 2011

 .بينهما ةسببيّ عالقة  ن الصعب اإلشارة إلىم   لذلكة  في الغالب، وارتباطي

-bully)رين هم ضحايا أيًضا متنمّ  ، خصوًصا عند الحديث عنفي التأقلم مشاكل نم  أيًضا رون يعاني المتنمّ 

victims( )Card and Hodges, 2008; Hawker & Boulton, 2000).   بدرجة عّرضةهذه المجموعة م 

 (.Klomek et.al., 2010 أنظر )الستعراض شامل لألبحاث صوى لإلصابة باالكتئابق  

متداخل المراهق خضاع الإن م   بدّ  ن جيل المراهقة، لذلك، الم   اا طبيعيً جزءً  الشبكة ليسار في والتنمّ  رالتنمّ 

بشأن تعّرضه لإلصابة  للقرار ضحية( للتقييم المهني-رمّ /ضحية/متنمعتد  الشبكة  )كر في ر أو التنمّ التنمّ ب

 واالنتحار عند المراهقين.ر ن المهم أن ال ننسى أنه يمكن منع التنمّ (. م  Klomek et. al., 2011)الكتئاب با

 ،ارحول االنتح همأفكارر والتنمّ ب عاطف حول تداخلهمل المراهقين بشكل مباشر ومتأن نسأكبالغين، علينا 

للطالب نؤّكد فيها تفّهمنا رسالة  ن المهم أن نوصللى ذلك، م  ضافة إ. باإلالمهنية المساعدة وتوجيههم لتلقّي

م النفسيألصعوبة التي يواجهونها في تحّمل ل ه  الشبكة. ر في نمّ ر/التلمواجهة التنمّ  حلّ الاالنتحار ليس ولكن ، لَم 

ر التنمّ لتداخلهم في ن ا، وأمل موجود دائمً د لهم أن األتة. يجب أن نؤكّ منه لمشكلة مؤقّ  ال رجعة االنتحار هو حلّ 

 سنساعدهم. همية،كبالغين ذوي أ ،د بأنناع  وأن نَ  ،ناجعة أخرى حلواًل 

ك ر ة. مهنيّ المساعدة على ال رالتنمّ شباب المتداخلين في والد والاأل أن يحصلعلى  ، يجب أن نحرصاسابقً  كما ذ 

يدمج بين المجاالت  ، على نحو  مداأل بعيد ة بشكل شموليامج الوقاية المدرسيّ لى ذلك، يجب تفعيل برضافة إباإل

(. Ttofi, & Farrington, 2009; Vreeman & Carroll, 2007ألبحاث أنظر شامل لالستعراض المختلفة )

( الجماعيةمدرسية، العائلية، الجتماعية، االشخصية، الى بالعمل على عوامل الحصانة والخطورة )يوصَ 

 (.Bradshow, 2012ر واالنتحار )لتنمّ االمشتركة لمنع 

ر   اجتماعية  استراتيجية  كالتنم 

على مكانتهم االجتماعية في وليحافظوا  روا قوتهمه  ظْ كي ي   الضحايا ذاءَ يإ متنّمرالف تصرّ الذوو  والد  يختار األ

ن حاالت التنّمر تحصل بوجود شهود(. م   80%شهود بشكل عام ) لذلك، يحصل التنّمر أثناء تواجد المجموعة.

 يةاالجتماعية متدنّ ومكانتهم جسدًيا ، ضعفاء ، ال يثقون بأنفسهمعينا خاضوالدً أغالًبا ما يكونون ف ،ضحاياالأما 

(O'Connell, Pepler & Craig, 1999.) 

س بياوخصوًصا أولالباحثون، مفهوم ظاهرة التنّمر حيث اعتبرها  طرأ تغيير على في اآلونة األخيرة،

ْبق ي عليها  ظواهرن الم   ، مجموعةً سلميبالي وسميثو  ، حيثالصف/الشريحة العمريةالء في مزالتي يتيحها وي 

ن خالل أداء  دعمونه، أو ي (، أوbullyن يعاونون المعتدي )مَ هناك )مثال  مختلفة دوارأيشاركون فيها م 

 ،"مجموعة األتراب" في الحديثة في األبحاثهات التوجّ  تتمحوريتجاهلون ما يحصل(. بعبارة أخرى، 
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 Participant roles in theر" )التنمّ  في سيرورة دوار المشاركينتحت عنوان "أ بحاثألاهذه  وستجدون

bullying process) المشارك" جدوار المتفرّ أو "أ. 

 اإلطار النظري -"المشارك ج"أدوار المتفر  

ه أنهذا اإلطار النظري يفترض ر. التنمّ بها الطالب في التي يتداخل  لطريقةباالنظري  طاراإليتمحور هذا 

لمضايقة . بكلمات أخرى، باإلضافة لمتداخلون بالتنمرون آخر باإلضافة للمتنّمرين والضحايا، هناك طالب

 خرونأوالد آ هناك ،لتنفيذ المخالفة بشكل فّعال (bullyالمعتدي ) مبادرة، ولضحايالرة والمستمرة المتكرّ 

عكس موقفهم حول ما يث دَ الحَ  أثناء ف األوالد المتواجدينتصرّ إن ر. عملية التنمّ دائًما  ويشاهدونيتواجدون 

 ما يحصلتماًما  ونع  ر يَ التنمّ  الصف الذي يحصل فيه في طالبن معظم الأ حيث أصبح معلوًما اآلنيجري، 

َدث على نتيجة حر هذا يؤثّ (. Salmivalli,1992) ، وأن كثيرين منهم يتواجدون اثناء حصول التنّمرحولهم

ني عاو  دور م   ونؤدّ وي   آخربه ر عندما يْشَرع للتنمّ  والد والمراهقيناأل بعض ينضمّ  بشكل كبير، حيث التنّمر

 فعل ردّ المعتدي يمنحون  همة ولكنالضحيّ على  ل فعليّ بشك ال يعتدون الذين آخرون (، وهناكbullyلمعتدي )ا

ضحك ضونه على الضحية بواسطة اليحرّ أو جمهور، ب دونهيزوّ  أو رون ليتفّرجوافيحض   ،على ما يفعل يجابيّ إ

ضم  ف تصرّ  طالب ذوو هناك. ما يفعله على االستمرار في تشجيعأو  واسون ي   حيث، أيًضا رللتنمّ  عار 

 ".مدافعونالهم " هؤالء الطالب ،رلتنمّ ع اآلخرين عن ادْ ، ويحاولون رَ ويقّدمون الدعم "الضحية"

 

 (Sutton, Smith, 1999دوار االجتماعية )األ

ياراتهم، اختالتنّمر وعملية  ردود فعل األوالد المتواجدين أثناءج المشارك" في لقد تَمْحَور باحثو "أدوار المتفرّ 

 ا". "أدوارً  رالتنمّ  أثناء والد  ه األد  م  تَ عْ الذي يَ السلوكي  النمطَ  . اعتبر الباحثونفهمفي تصرّ  سهااكانعو

ر" وْ ر "الدَ يتأثّ تحقيقها في وضع معين. فراد ن األع م  َوقّ تَ التي ي  ن التوقعات م   ر االجتماعية" هي مجموعةدوا"األ

يعمل النظام باتجاهين: من . منه خرينوبتوقعات اآل صفاتهبالفرد )الولد في هذه الحالة(  يهالذي يؤدّ  االجتماعي

 موعةفراد المجتوقعات أ تقرر خرى،ن ناحية أ، وم  منه نف معيّ تصرّ  خرين لَتَوقّعه اآليوجّ  ف الفردتصرّ ناحية، 

دوار اجتماعية في أ بها أوالد   َيْعلَق ةرغة سلبيّ فْ ن حلقة م  ذلك، تتكوّ . نتيجة للفرد جتماعيكبير الدور اال لى حدّ إ

 لفترة طويلة.

 

 

 

 

صفات 

 الفرد

توقعات 

 اآلخرين

 تصرفات الفرد
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ف أوالد في الصفين السادس والثامن صورة واضحة، حيث يختار فحصت تصرّ التي بحاث األ نتائجلقد أظهرت 

 ،20% للتنمر عون، مشجّ 7% -،  معاونون8% -ر ودعمه )معتدونتنمّ لى استمرار الإ يؤدّ ا يتصرفً  معظمهم

مع  (. هذه النتيجة تتناقض17% -ر )مدافعونتنمّ لللى وضع حّد ي إئق تؤدّ طرا يختارون وق لّة( 24متجاهلون %

التي  مواقفالأن  هذا يعنير. لألسف، التنمّ  أنهم يعارضون فيها ونشيروالتي يالتي يصّرح بها الطالب  مواقفال

حيث تراب، مجموعة األ ا في نطاقض الواقع، خصوصً هم على أره تصّرفج  وَ ب كأفراد ال ت  الطال يصّرح بها

 ,Salmivalli) ن دون آخرمعيّ  تصّرفلقيام بل إلى ضغط   مثال( كالم جاراة)ة يجماعوآليات معايير ي تؤدّ 

Lagerspetz, Bjorkvist, ostarman& Kaukiainen, 1996.) 

 

 رالتنم   األدوار أثناء

 ةن  ي  من التالميذ في الع   88تم مسح %

(Salmivalli et. al., 1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعتدي

bully 

 الضحية

victim 

المعاون

assistant 

ع الُمشج 

reinforcer 

 المتجاهل

outsider 

 المدافع

defender 

  

 

    
 

 
  

 

  

    

   

8% 12% 

17% 

24% 
20% 

7% 

 رالتنم  

ل مجموعة من الظواهر التي ُتتاح ويتم اإلبقاء  عليها من ق ب 

مرية، حيث يشاركون فيها من زمالء في الصف/الشريحة الع

 خالل أداء أدوار مختلفة 
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  "دوار االجتماعيةاأل"مميزات 

 المعتدي (Bully:)   ة لمضايقة ، يجد طرائق جديدإليه ونخرين ينضمّ ر للمضايقة، يجعل اآلباد  الم

 طالب.مجموعة ل الضحية، قائد

  ُعاونالم (assistant:) ( يساعد المعتديbullyبواسطة اإل ) ّللمعتدي  مساك بالضحية، ينضم

(bully). 

  ُر التنم  ع ج  ش  م(rreinforce) :ع شجّ ي جسدّيًا لكنه يسخر من الضحية، يموجود دائًما هناك، ال يؤذ

خرين على يشّجع اآل م نَر دًما بعد".ه"، "لر  "أ :مثال أو يقول له، ( بواسطة الهتافbully) المعتدي

 المشاهدة.

 تمال( جاهلoutsider:) يتظاهر بأنه ال يالحظ ما يحصل، ال يفعل شيًئا.  أو يبتعد،عادة  ال يكون هناك

 ر.التنمّ عن ا خذ موقًفا حول الموضوع، وكأنه ال يعرف شيئً ال يتّ 

 المدافع (defender :)  يحاول  ر،التنمّ  يحصل فيهه للمكان الذي ر  ف  نْ تَ سْ و يَ أ ا يحصلعمّ  ابالغً  خبري

لى لمساعدة، يبقى إتقديم اخرين لد اآلع الضحية، يجنّ ا يفعلون، يشجّ عمّ  فواأن يتوقّ بقناع المعتدين إ

 الضحية.جانب 

 ( الضحيةvictim:) ز ، يتميّ منخفضة ذاتيةا ذا شعور بقيمة ا ما يكون طالبً . غالبً ضحية المضايقة

ل بَ من ق  "ضحية" على أنه  شار إليهي   .ا في بعض األحيانعنيفً ويكون  واالنطواءנסיגה( ) كوصبالنّ 

 قل.ه على األصفّ  لثث  

ن مع التوقعات منه نسااإل فوافق تصرّ تَ ق نفسها؛ حيث يحقّ لى نبوءة تإ "دوار االجتماعيةاأل"ل يمكن أن تتحوّ 

تمنح المجموعة منه.  "رالتحرّ "ن، سيستصعب معيّ  ل إليه دور  وكَ ي  و أ ادورً  شخص   ييؤدّ  عندمابشكل تدريجي. 

، ال تكافئ صحيح والعكس ،ل للشخصوك  الذي أ  لدور االجتماعي توافق مع اي الذي فتصرّ العلى "مكافأة" 

 ، يمكن أن يعتقد الطالب الذين يعّرفون أنفسهم كمعتدينلذلك االجتماعي. ض مع الدورتعارَ ي ف الذيالتصرّ 

(bulliesأ ) ّكذلك  وأنهم ال يملكون خياًرا سلوكًيا آخر سوى التنّمر،  غاير،بشكل م  ف نهم ال يستطيعون التصر

 بيئته المحيطة ةعاملكبير في تصّرفه بسبب م إلى حدّ  يستمرّ حيث لطالب المزعج" في الصف "ل األمر بالنسبة

 .وتوقعاتها منه

كي  ناع  سْ ما في و   كلّ هو أن نبذل  ،اصخبشكل ربية دورنا كمجتمع بشكل عام، وكعاملين في التفإن ن هنا، م  

. هذا هو السبب الذي صدار األحكام بشكل مطلقواالمتناع عن إ مذكورة أعالهالغة السلبية رَ فْ نكسر الحلقة الم  

 بدال من ذلك استخدمناو في هذا الكتابطيلة استعراضنا لألبحاث  متنّمر""جعلنا نمتنع عن استخدام المصطلح 

 .بين قوسين bully ب المصطلحت  " وك  يعتد"م   مصطلحال

دور  ، حيث يكون أداءأيًضا ماعياالجتالدور هذا ن ر م  في التحرّ الطالب الذين تعّرضوا للتنّمر صعوبة  يواجه

حتى احتمال أن يتكّرر تعّرضهم للتنّمر هناك  . باإلضافة إلى ذلك،شكل خاصة بصعبمهمة صدقائهم بين أ مغاير

ة، خصوًصا عند لى مجموعة جديدالسهل الدخول إ(. ليس من Salmivalli, 1999)ن تواجدوا في صف جديد وإ

الذين  الجدد، لى الزمالءإ هتخوفاتبنفسه و ثقتهعدم تم "بّث" ي. و مراهق عاش تجربة مأزومةالحديث عن ولد أ
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ر، تؤثّ  "الضحايا"توقعات ر، هذا باإلضافة إلى أن للتنمّ  "اا مناسبً فً هد" لقمة سائغة والطالب الجديد يعتبرون 

 معهم.  على تعامل زمالئهمبشكل ال واع، 

ر، لمشكلة التنمّ ناجًعا  كون حاًل لى صف جديد ال يمكن أن يإ لضحيةا عي الباحثون أن نقل، يدّ نتيجة هذا

هناك احتمال سيكون هذه الطريقة، التي ظهرت فيها. وفق  المجموعة لمشاكل في نطاقمعالجة ا ويقترحون

حول חוויה מתקנת( )حة ح  صَ تجربة م  ب كل أفراد الصف ظىحْ يَ ر في األدوار االجتماعية، حيث لحصول تغيي

 .بشكل سليم المشكلة حلّ  عندما يتمّ  ن شعور الجميعتحس  و مشاكلالمواجهة كيفية 

"األدوار االجتماعية"  في تغييرالكطاقم عالجي مهني، أن ال ندع صعوبة ، كعاملين في التربية والتعليم وعلينا

ال يلغي  السنين في المدرسة على مدار" ألدوار االجتماعية"ل إن االستقرار والثبات النسبي. عزائمنا فع  ضْ ت  

بيئة ي الف دروسمالل دخّ بل العكس هو الصحيح، فالت ر،التنمّ  وتقليص ظاهرةدوار تغيير األلوجود احتمال 

خَ يمنع "تبّني" األدوار وتَ يمكن أن  التي يحصل فيها التنّمراالجتماعية  ل ها. إنرس  صلة مع الوذا د ر  ُمط  ال التدخ 

االنتقال إلى أدوار إيجابية  تحقيق ما نريد:احتمال  ، يزيدةالطبيعي ةاالجتماعيبيئته في  الذي يتم  واقع الطالب، و

  وتقليص ظاهرة التنّمر. أكثر

لدى ة ة سلبيّ ة واجتماعيّ نتائج صحيّ ن احتمال حصول ل م  قلّ تيمكن أن العوامل التالية  أن لقد أشارت األبحاث

(، Resnick et. Al., 1997باالنتماء للمدرسة ) (: الشعورProtective factors) المستقبل الطالب في

حساس ( واإلEisenberg & Strayer, 1990القدرة على التعاطف )و(، Snyder et.al., 1991مل )األو

ا لدى كثر تدنيً باالنتماء للمدرسة هو األ أن الشعور نتائجالأظهرت (. لقد Bandura, 1997) الذاتيةبالقدرة 

 باألمل هو األعلى لدى أيًضا أن الشعور ظهر ".على لدى "المدافعين، واأل"الضحايا"و( bullies) "المعتدين"

-"المعتدينو (bullies)""المعتدين، ""المتفرجينلدى "الضحايا"، كان األدنى ، بينما "مدافعينل"ا

منخفضة ( bullies) "لمعتدينا"لقد كانت قدرة التعاطف لدى وفق هذا الترتيب(. ) ((bully-victim"الضحايا

عندما تمت المقارنة بين (. Ruderman, 2012التعاطف )ى قدرة على عل" ألضحايا" و "المدافعين"ل بينما كان

على نفس نتائج "الضحايا" و"المدافعين" في الجانب الذهني حصل "المعتدون" ، "للتعاطف"جوانب مختلفة 

( عوري للتعاطف )أي االكتراث والرأفة، ولكن نتائجهم  في الجانب الش(اطف )ما يسمى بالقدرة األخالقيةللتع

ثر من حاجته كا أن اإلنسان بحاجة إلى الجانب الشعوري للتعاطف أيضً أظهرت النتائج أ. كانت أكثر انخفاًضا

 (.Gini, Pozzoli & Hauser, 2011)إلى الجانب الذهني كي يدافع عّمن يتم إيذاؤه 

 بين الفتيان والفتيات نبايُ ت  

في  لالنخراط أكبر احتمااًل لفتيان لأن  في الواليات المتحدة والعالم واسعة النطاقاستطالعات بحاث ور أه  ظْ ت  

اق إلحو للسرقة أ أكثر نمعّرضو أنهمكما ، صابة منهاأو اإلبواسطتها ض للتهديد التعرّ  وأسلحة، األ لمْ حَ 

عنف لل اك احتمال أكبر أن يتعّرضنفهن لفتياتأما ا اء شجار،صابة جرّ و اإلفي المدرسة أ همممتلكاتالضرر ب

 Deakin, 2006; Aye) و بواسطة الوسائل االلكترونيةالمدرسة أ فيسواء ، والمضايقاتوالجنسي االجتماعي 

Maung, 1995). أساليب  لن الستخدامم  يَ  ا لديهن. هنقل شيوعً ألكنها ة الجسدية، لمضايقتستخدم الفتيات ا
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ظهران ليان ي  ول والرسم البياني التاد. الجنشر اإلشاعات وما شابهو المجموعةقصاء من اإلالنبذ ومضايقة ك

 :االجتماعية" دواراأل"في  االختالف بين الفتيان والفتيات

 

 الفتيات الفتيان دواراأل

 %30 %5 لمدافعا

 40% 7% متجاهلال

 1.7% 37% مشجعال

 1.4%  12% المعاون

 %11 %6 (bully) المعتدي

 12% 12% الضحية

 

 

 

لقد  . لّتنمرل حدّ  بغية وضع للتدّخل الفتيان مدى استعدادتمحورت في  أبحاثلقد أجريت في اآلونة األخيرة 

 أكثر منل استعدادهم للتدخّ بين يتنبأ بالمقرّ  صدقائهمأفي مجموعة  الموجودر التنمّ أن مدى أظهرت النتائج 

ل ن برامج التدخّ أ يمكن أن نستنتج ،هنا . من(Espelage, green & Polanin, 2012) مع الضحية همتعاطف

الموجود دون تغيير السلوك  مع الضحية تعاطفهم ر وزيادةلتنمّ ا حيال الطالب مواقف تغييرالتي تقتصر على 

5% 7% 

37% 

12% 11% 12% 

30% 

40% 

1.70% 

1.40% 
6% 

12% 
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50%

  المعتدي المعاون المشجع المتجاهل المدافع
(bully) 

 الضحية

 الفتيات

 الفتيان



14 
 

. لدى الفتيان لن تكون ناجعة -بينالمقرّ  صدقائهمأفي مجموعة  الموجودر التنمّ مدى أي  -المحيطة في بيئتهم

 لمعاييرق ل، والتطرّ لتنّمرل في حاالت اتدخّ ال تجاههم أصدقائ قفامو بالحديث مع الطالب عن يوصى لذلك؛

ّتبعة   .صوًصا في مجموعة الفتيانخ ،لج التدخّ نامبر في مجموعة األصدقاء طيلةالم 

 ر والرفض االجتماعيالتنم  

. (Salmivalli, 2009) المجموعات االجتماعية في الصف ومشكلة التنّمر سلميبالي العالقة بين مبنى تْ فحصَ 

" في ين"أدوار المشارك وفق لةم  كَ م   بطريقة مشابهة أولى التصّرف إوالد الذين يميلون أن األ لقد أظهرت النتائج

عالقة وثيقة  ات اجتماعية مع بعضهم البعض. كانت هناكنوا شبككوّ  (11-10 أنظر الصفحات) رحاالت التنمّ 

لى ضافة إباإل اء مجموعته في نفس األوضاع.عضف أة تصرّ ر وبين طريقالتنمّ  ف الفرد أثناء عمليةبين تصرّ 

تلك ع من "المشجعين" انتموا لشبكات اجتماعية أوسو ""المعاونينو (bullies) ن المعتدينأ ذلك، أظهرت النتائج

 شبكات االجتماعية همال ينتمون لل ناألوالد الذي"الضحايا"، وأن ون" و"المتجاهل" وليها "المدافعونالتي ينتمي إ

 ألحيان.ا كثير من في"ضحايا" 

)عالقة  فض االجتماعيالقلق االجتماعي والر نر يعانون أيًضا م  لتنمّ ل ن يتعّرضونأن مَ  أيًضا أظهرت النتائج

 & Ladd) ن أن يكون نتيجة لهر أكثر م  للتنمّ للتعّرض  اسببً لرفض االجتماعي اهناك ميل العتبار . ارتباطية(

Troop-Gordon, 2003; Salmivalli & Isaacs, 2005 ن اإلنسان وْ كَ ن أ إلىهنا اإلشارة  من المهم(، ولكن

ن خيرة أجري في اآلونة األلقد أظهر بحث أَ ر بالضرورة. لتنمّ التعّرض  ل لىي إؤدّ ال ي ااجتماعيً مرفوًضا 

 من تعّرضل قلّ تيمكن أن والقدرة الرياضية، مية القدرة التعلّ و لمظهر الخارجياكق بالسلوك، ال تتعلّ صفات 

ا األ  ,Knack, Tsar, Vaillancourt) أن تمنع حصول ذلك لدرجة رللمضايقة والتنمّ والد المرفوضين اجتماعّيً

Hymel & McDougall, 2012ولكن ال  ،الغالب فيمرفوًضا اجتماعًيا يكون ر لتنم  ضحية ا (. هذا يعني أن

 .لى ضحيةإاجتماعًيا ل كل ولد مرفوض يتحو  

 

 ر والمجموعات االجتماعيةالتنم  

قوة في  االجتماعية واكتساب ن مكانتهتحسييعتمدها المعتدي بغية استراتيجية كجزء من  رالتنمّ  يمكن أن يحصل

 شعبية (bullies) "نالمعتدو" يكتسب ، حيثسف، هذه االستراتيجية تثبت نجاعتها. لألمجموعة األتراب

(Caravita, Diablasio & Salmivalli, 2008)، بالدرجة األولى محبوبينهم ليسوا الولكن (Cillessen & 

rose, 2005  عدة أبحاث  أظهرت . لقدرالمتنمّ  ألسلوبة لمن الدعم أو المكافأة االجتماعي انوعً  الشعبية عتبر(. ت

فيها ع ي شج  التي صفوف ال: في عامل حاسمهذه الحاالت هو  )المتواجدين( أثناءف "المتفرجين" تصرّ أن 

ر الدفاع عنوَينْ  كثيًرا (bully) "عتديمال"  & Salmivalli, Voeten) أكثر شيوًعار التنمّ  ، كان"الضحية" د 

Poskiparta,2011 عدم أو مل "المتفرجين" )مثل التهجّ بَ ر من ق  نمّ للت ف داعمتصرّ  في الصف حصل(، وعندما 

داف ًعا ا، عندما أظهر الطالب تصرفً صحيح لفترة أطول. والعكس رحية( شوهد تنمّ الض الدفاع عن تقلّصت ، م 

 الرسم البياني التالي:  . يمكن رؤية ذلك من خاللرتنمّ ال ظاهرة
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 (-1انحراف معياري ) دفاع قليل
  دفاع متوسط

 +(1 عياريمنحراف ا) دفاع مرتفع

 +(2 عياريم نحرافا) جًدا دفاع مرتفع

 

 

 

يمكن  حاالت التنّمر جين المتواجدين أثناءالمتفرّ  تصّرف لتربوي على تغييرن العمل اأمن النتائج أعاله نستنتج 

 ,Karna, Voeten, Poskiparta & Salmivalli)للتنّمر  ذين يتعّرضونال األوالديفيد في الدفاع عن ن أ

2010.) 

ك ر كما . َتْسَتثير هذه نطوائيةاالو نكوصال، المنخفض تقدير الذاتيكال ،مشتركة وجد للضحايا مميزاتا، تسابقً  ذ 

نفسهم من ن الدفاع عن أم   "ضحاياال" هذه المميزات تمنعَتْجل ب المضايقة من ناحية، كما المميزات المعتدين فَتسْ 

 تجاه األوالد( Hymel, 1986) )הטיה שלילית( "انحياز سلبي" ث إلى وجودابحاأل شيرخرى. تناحية أ

قاَرن األوعندر هذا االنحياز ظهَ المرفوضين اجتماعًيا.  يَ  ، اجتماعًيا مع األوالد المقبولينن الد المرفوضوما ي 

. هذا االنحياز يدعم بوليناألوالد المق أكثر من ن تنّمرلهم م   مسؤولية ما يحصل ي َحم ل األوالد المرفوضون حيث

ا همن أترابفعل سلبي م   لى ردّ ال يحصلون ع حيث ،األوالد العنيفين . عندما يضايقون أوالًدا مرفوضين اجتماعّيً

ن م   أن يخّفف يمكنو االجتماعية في مجموعة األتراب مكانتهن فقدان م   المعتدي فيخا، ن ناحية أخرىم  

ر لتنمّ ا عمذي يدف اللتصرّ لن أأيًضا  أظهرت النتائج لألسف، .عنهم ن يدافعمَ كان هناك إذا  لضحايال مضايقته

 (.Karna, Voeten, Poskiparta & Salmivalli,2010لضحية )ف المدافع عن االتصرّ  نأكبر م   اتأثيرً 

ك ر ضوء على  االجتماعية في المدرسة العالقات الطريقة التي تنتظم فيها عاله،  يمكن الموازاة بينأ ما ذ 

استراتيجيات ر ال يجب أن تتمحو  ا لهذا، وفقً ر. حاالت التنمّ  البيئة االجتماعية أثناء فيها فتصرّ ت والطريقة التي

)الصف أو  ايضً ي األوسع أنما في السياق االجتماعفراد فحسب، وإفي األر والوقاية منه التنم   ل لمكافحةدخ  الت

 .المجموعة(

 

 

 

مدى الرفض االجتماعي 

 تجاه الطالب

 التعّرض للتنّمر
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لتدخ  النظرية وبرامج ال األطر  

النفس "علم  ن( وم  Antonovsky, 1979, 1987) "ةنييج  تولاالس ن "النظريةم   المستقاة لر برامج التدخّ وَ حْ مَ تَ تَ 

الحصانة والرفاهية  مصادرعلى ة بناء القدرات والطاقات باالعتماد ( في إعادSeligman,2005يجابي" )اإل

ق سيافي . على سبيل المثال، وإصالح ما هو قابل لإلصالح "المرض البحث عن "أسباب نبداًل م   النفسية،

ة النفسيّ في مصادر الحصانة  تغييرلل تعزيز األتراب كُمحف زين"أدوار المشاركين"، يتمحور طار النظري حول اإل

بين  وال تفصل ،لكل الموجودينتتطّرق  ل هذهة التدخّ قيجابي في المدرسة. طرير اإلوبالطالب ذوي التأثي

لى تعزيز مثال ع تمحور في المعتديالذي ي السالتوجيني ل. سيعمل برنامج التدخّ "متفرج"و "معتد  "و، "ضحية"

بغية تقوية المهارات يجابية، وذلك اإلقيم الجتماعية واالمعايير ز اليعزّ  ابييجوتطوير مناخ إ ،م الفرديَ ق  

 ر.للتنمّ  ضةعار  ي أدوار م  مشاعر التعاطف وتبنّ االجتماعية و

ليتدّخلوا   "المتفرجين" لى دفعتهدف إ برامج خيرة نجاعةونة األتحليلي عالمي أ جري في اآل بحث   صَ حَ فَ لقد 

من  ابحثً  12 وقارن نتائج  ،(Polanin, Espelage & Pigott, 2012ر )لتنمّ ل ن أجل وضع حدّ أكثر م  

في  تهمنيّ و، لفي التدخّ  ة "المتفرجين"نيّ  التغّير الذي طرأ علىقياس  تمّ  وروبا، حيثفي أ دولالواليات المتحدة و

 حاالت أثناءحازم بشكل  ي الردّ فالتي يواجهونها ، والصعوبة بشكل فعليل التدخّ وقيامهم بر، لتنمّ وضع حّد ل

 لتدخّ  ازدياًدا فيائج تنظهرت الألقد مع الضحية.  همتعاطففي الذي طرأ ر فحص التغيّ  تمّ كما  ،رالتنمّ 

كما  (،Hedges's g-.20, 95%) هافي ن لم يشاركوال مقارنة مع مَ تدخّ البرامج في  شاركوا الذين متفرجين"ال"

 لأن قدرة تدخّ  األخيرة إلىالنتيجة  تشيرربما  في المدارس الثانوية. ل أكثر نجاعةبت البحث أن برامج التدخّ ثأ

 رية.النواحي التطوّ بأيًضا ر تتأثّ  "متفرجينال"

 

 رالتنم   مواجهةاستراتيجيات 

Harper, Parries, Henrich, Verjas & Meyers (2012): 

كبت المشاعر  هذه االستراتيجيات:ن . م  نجاعة متغّيرة درجاتالمختلفة  رستراتيجيات مواجهة التنمّ ال توجد

 الردّ يجابية للحياة، في النواحي اإل التمحور (،wishfull thinking) ي(، التمنّ internalizing) وإخفاؤها

الدعم  لحصول علىا ،(externalizing)(، التعبير عن المشاعر بواسطة السلوك fighting back) والمقاومة

 problemر في المشكلة )و  ح  م  ت  مواجهة ت  لى نوعين: إ المواجهة طرائقَ  األبحاث   فن  صَ ت  االجتماعي وغيرها. 

focused) ( ومواجهة تتمحور في العاطفةemotion focued) .رة في المشكلةو  حْ مَ تَ الم   المواجهة" تتمحور "

أو بالغ،  خباركإ، يضع حًدا لما يحصل وإيجاد حلّ  ب للخطرسب  معرفة العامل الم  في رغبته  أو قدرة الفرد في

محورة في المواجهة المت" (، أماTenenbaum et.al., 2011وغيرها ) حديث مع المعتديإجراء  أو التشاور،

 سحساالخوف، القلق، أو اإللعصبية، الغضب، ار كلتنمّ التي يثيرها التعّرض ل المشاعر فتتمحور في "العاطفة

صياغة الوضع من جديد  أوالصراخ،  البكاء أوك ن المشاعرالتنفيس عمل استراتيجيات هانة، وتشباإل
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(reframing ،) ( أو كوسيلة للتهدئة الذاتية 10الرقم  حتى  أن َيعدّ مثاًل لبية )ن المشاعر السمحاولة التخفيف م  أو

 هانة(.اإلالشعور ب)االتهام الذاتي، إخفاء ئها وإخفا المشاعر كبت

لدى  (approach) المبادرة مدىأو  (avoidant) االمتناعى وفق مدأيًضا يمكن التمييز بين طرائق المواجهة 

المشكلة  ر، أو حلّ بشكل مباش ب للخطرسبّ الم  عامل المواجهة تّم ، تاستراتيجية المبادرة من خالل .الضحية

(. bully) المعتدي عدْ رَ ل   ( أو تخطيط طريقةمعلمين..من الخرين )مثال مساعدة من اآل بواسطة الحصول على

ن مناطق و االبتعاد عتجاهله أ أو لخطر،ب لسبّ الم  عامل التجاوز  يتمّ ذلك، في استراتيجيات االمتناع، ل خالًفا

 ق التخطيط التالي:وف أعاله الموصوفة  تتقاطع طرائق المواجهة ر.لتنمّ فيها ل يحصل

 

 في المشكلة ر  وُ ح  م  ت  ال في العاطفة ر  وُ ح  م  ت  ال 

مين المعل طلب الدعم من مبادرة

، صدقاء، الحديث مع المعتديواأل

 تفسير المشاعر

، الصراخ، الهجوم على المعتدي

 جراءلالنتقام، إ طريقة البحث عن

فّعال من خالل تجنيد حلفاء، رد 

 حازم

دون محاولة  التنفيس عن المشاعر امتناع

تغيير الوضع، االتهام الذاتي، 

تجاهل الموقف ورفض الحديث 

 عنه

مناطق تتم  التواجد في ناالمتناع ع

 رفيها عملية التنمّ 

 

 :بين الفتيان والفتيات نتبايُ  -استراتيجيات المواجهة

 في العاطفةتتمحور لى استخدام استراتيجيات ن إلْ م  يَ ر في مواجهتهن للتنمّ  أن الفتيات ثابحت األثب  ت  

يميلون ف الفتيانأما  يجابي،اإلالجانب في  والتمحور التمني أو ،كبت المشاعر وإخفائهاناع كمتلال واستراتيجيات

 -مثلالمشكلة  التمحور فيالمبادرة و، أو التعبير عن المشاعر بواسطة السلوك لى استخدام استراتيجياتإ

 نتقام.طريقة لالالضرب، الصراخ والبحث عن 

 جعةااستراتيجيات ن

التأثير الذهني  ر، أو تخفيفللتنمّ  التعّرضن م   التقليلإيجابية كذا انتهت بنتائج إ المواجهة  ناجعةً  طرائق   ربَ عتَ ت  

 تجّنب التواجد في، كما أن السلبية ن المشاعرف م  بالمشاعر أن يخفّ صدقاء شراك األإل يمكن .ب عليهترتّ الم

 ت غيرستراتيجياتزيد االذلك،  . بخالفله كانية التعّرضن إمم   يمكن أن يقلّل رها التنمّ ق التي يحصل فيالمناط

 عن تنفيسال( bully) العنف تجاه المعتدياستخدام يتيح ، على سبيل المثال. رللتنمّ  إمكانية التعّرض الناجعة من

أن  األبحاث أظهرتنتهي بنتائج وخيمة. ن ير ويمكن أللتنمّ  زيد إمكانية التعّرضسلبية، لكنه يالمشاعر ال
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 لى إيجاد حلّ للتأقلم طالما يسعيان إا أسلوبين كونالمشاكل يمكن أن ي والتمحور في حلّ التمحور في العاطفة 

 النزاعات. حلّ استراتيجيات  تطوير انشجعوي ،المشكلة حلّ  المساعدة بهدف ان الحصول علىشجعوي ،رللتنمّ 

 

 مواجهة؟الكيف يختار الطالب استراتيجيات 

لهذه  الطالب( عامال مركزًيا في اختيار coping effectivenessت عتبر نجاعة استراتيجية المواجهة )

 . يتمّ يجة التي يريدهاتنال على تحقيق قدرتهانجاعة االستراتيجية بواسطة تقييم  بتقييم الطالب يقوم. االستراتيجية

. هايمانه بقدرته على تنفيذإ الطالب السابقة وموارد الدعم المتاحة له، ومدىتجارب ق ة وفيجاالستراتي اختيار

جعة عند الحديث عن ، تكون نامثاًل الحزم ك ،الفّعالةن الطالب يعتقدون أن االستراتيجيات أ األبحاث أظهرت

ناجعة في مواجهة  يعتبرونها غير والتي ،تجاهل الموقفكالة، عّ فالستراتيجيات غير اال ر، بخالفمواجهة التنمّ 

، حيث المعتدي أثناء وجودعره م في مشاالتحكّ  على بمتعلقة بقدرة الطال نجاعة االستراتيجيةكانت ر. التنمّ 

 ، أّما تنظيماء، غضب وغيرها()بك عاطفة بشكل مفرطعندما أظهر ازدادت إمكانية تعّرض الطالب للتنّمر 

 ,.Ben Zur, 2005; Tenenbaum et. al) ناجعة االستراتيجية احتمال أن تكونن زاد م  ف مشاعره وضبطها

2011.) 

 

 عودة إلى الفهرس
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 (Cyberbullying) الشبكة ر بواسطةالتنم  القسم الثاني: 
 عيناب لوك وميخال زخريه

المعلومات  استهالكوالعادات الحياتية، و أنماط االتصال،على الشخصية ت والتكنولوجيا شبكة اإلنترن رؤثّ ت

ر ن جديد حول حدود التعبيثير التفكير م  . إن تأثير الحيز االفتراضي في جميع مجاالت الحياة يموطرائق التعلّ 

لى جزء إفي القرن العشرين اإلنترنت  ت شبكةلتحوّ . لقد المعايير األخالقية واالجتماعيةو حقوق الفرد،و، رّ الح  

يديرون و ،اتهمحي ا منا كبيرً جزءً فيها ويقضون  ،والدالشباب واألالبالغون وفيها  بحري   ن الحياة، حيثم   مركزي

المواضيع التي  من "العالقة االلكترونية بين األصدقاء" لقد كانت. هناك ا من عالقاتهم االجتماعيةا كبيرً قسمً 

 41في المدارس في  2011-1994( في السنوات HBSCالعالمية )رعاية منظمة الصحة جري ببحث أ   فحصها

سرائيل إ ن عمرهم فيم   ةغون الخامسة عشرل  بْ من يَ أن  ظهرت النتائج ألقد . وروبادولة في شمال أمريكا وأ

الهاتف، صدقاء كمع األ ائل االلكترونية ليتواصلواون الموقع الخامس في العالم في االستخدام اليومي للوسحتلّ ي

إلى  الفتياتمن  64%و  من الفتيان 54%أشار لقد وسبة الفورية. ، والرسائل المحَ (SMSالرسائل الفورية )و

 والد إسرائيل في هذا العمرمن أ 28.5ن %أ ايضً أ ت النتائجظهرأ. صدقائهميومي مع أ لكترونيتواصل إ

والد سويسرا من نفس من أفقط  3.8%. للمقارنة فقط، اقل يوميً ساعات على األ 4 اإلنترنت بكةش يبحرون في

 (.2013, 'פיש ושות-הראל)نترنت عدد ساعات مماثل اإل بحرون فيي الشريحة العمرية

 الحيز االفتراضي رب  جتماعي ع  الا لتواصلامميزات 

الفتراضي الحيز ا جتماعي َعْبراال يحوي التواصلوجه، جتماعية التي تتم وجًها لالعالقات اال رارعلى غ  

 ، حتلنة، إعالم، مشاركة عاطفية، حديثلى القلب، حديث عاديب إحديث من القل مختلفة ومتنوعة: مضامين

  وذاهائاًل  احيزً  تنترنفي اإل التواصل االجتماعي كاتشبت عتبر بكاء. وحك حكايات شخصية، ضداعم، ج دال، 

 مور االجتماعية والشخصية.في األ ضوْ لخَ عظيم لتأثير 

بجهاز،  قفي متناول اليد لكنه متعلّ  ، فهومميزات خاصة الشبكة في واالجتماعيلتواصل الشخصي توجد ل

 قابة،ليات للرآفيه ، ال توجد وميمبين الشخصي والعالفاصلة لحدود افيه تتالشى لمشاركين، د لد  عَ تَ  فيه، قثّ وَ م  

 بصري، اتصال يوجد ، الאי נראות() ن نتحدث معهم وهم ال يرونناال نرى مَ ، إخفاء الهوية الشخصيةيمكن 

. وغيرها.  ريوْ فَ يتّم بشكل فالم، األصور ولة أو اللى الكلمة المكتوبة أو المسجّ إ ستند، يص المدى الحّسييتقلّ 

تصريحات و ، خواطرتمنيات وتهان  يعّبرون من خاللها عن أمور شخصية: ة ة منصّ الشبك يجعلون كثيرون

أو بصحبة أصدقائهم، في وضعيات مختلفة وهم وحدهم نفسهم أل يلتقطون صوًرا نوحكايات خاصة. هناك مَ 

 .هاويقومون بنشر

 The Online) "تالشي الضوابط" التي تحصل في الشبكة ق إلى ظاهرةفي كثير من األحيان يتم التطرّ 

Disinhibition Effect )م بأمور الضوابط والكوابح التي تردع اإلنسان عن القياى تالشت أو\، حيث تضعف و

ر عاماًل يؤثّ  אי נראות() لشبكة وعدم رؤيتهم لناا ن نتحدث معهم عبرة مَ رؤي عدمَ  ن يعتبرونمعينة. هناك مَ 

يزيد من   ولكنهوالشخصي،  يلالتعبير األص العامل هذا يتيح ،ن ناحيةم   .الكوابحالضوابط وهذه على إزالة 

 .ن ناحية أخرىهين م  م  و الذعبشكل  ر على الميل للردّ ي ويؤثّ الكشف الذاتي الشخص
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مؤذية أو فيها يمكن أن تكون ذة والعمليات المنفّ  التطبيقات المتاحة فيهاف ؤذي،ا ال تذاتهفي حّد ت نترنشبكة اإل

مسؤولية  في اختيار التصرفات الالتحلّي ب ز االفتراضيذي يستخدم الحيّ لفرد اللذلك، يجب على ا .مفيدة

 ذة.والتطبيقات المحبّ 

ر طوّ قاعدة لتَ  هم منها قياًسا مع البالغينن  ك  مَ دة تَ وْ جية وجَ استخدام الطالب للشبكة واألدوات التكنولونطاق لقد كان 

وذوي السلطة في  والشبابوالد فجوة بين األتكّون إلى  ذلك ىأدّ ، فبها خاّصةاجتماعية  اعرافً ثقافة تشمل لغة وأ

( 2010י, אלגל)" للعالم الرقمي "مواطن أصليالمصطلح  مي ستخدَ . (معلمينمورهم والأ ولياءأ) عالمهم

 ، أما مصطلحالمحيطة بيئته نا م  ا مركزيًّ ت جزءً نترنر اإلعتب  يَ  حيث 1986عد سنة لجيل المولود بلإلشارة إلى ا

وجيا في موا استخدام التكنولالذين تعلّ ن للبالغيستخدم لإلشارة في  ( 2010אלגלי, ")مهاجرون في العالم الرقمي"

والطاقم مورهم وأولياء أن ناحية م  بين الطالب الموجودة  الرقمّية لفجوةار هذه تؤثّ  ن حياتهم.رة م  متأخّ مرحلة 

ذوي سلطة محدودة في  للبالغين، حيث يعتبرونهم الطالب على تصّور من ناحية اخرىالتربوي في المدرسة 

بالنسبة لطريقة البالغين بالعجز حساس لى إإ ي أيًضاحيان تؤدّ في كثير من األو ،تاإلنترنقة بالمواضيع المتعلّ 

 ز.همية في هذا الحيّ كشخصيات ذات أ ذةدائهم المحبّ أ

البالغين، واإلتاحة لصالحهم مقارنة مع يل الفجوة التي تموفي الشبكة،  استقاللية الطالب في تدبير أمورهم

تجعل الطالب الذين  خرى؛األومميزاتها الخاصة ها فيالكبيرة الموجودة بالشبكة، وغياب بالغ ذي أهمية 

: ة وغير مناسبةمضامين مضرّ ويحوي  هو خطير ومؤذ   دة، منها ماا معقّ وضاعً يواجهون أيستخدمون الشبكة 

عالقات مع غرباء، انتحال  ، استغالل جنسي وشذوذ جنسي،نتحارفظائع، كراهية، سموم واباحية، إمواد 

 .احتيالو

 :Cyberbullying–الشبكة  ر بواسطةم  نالت

استخدام  ل مجموعة أو فرد بواسطةبَ ذ من ق  نفّ د يتعمّ سلوك عنيف م  الشبكة على أنه  ر بواسطةلتنمّ ف اعر  ي  

 دفاع عن نفسهاال ضحية تستصعب تجاه ن الزمنبشكل متكرر ولفترة م   ة بالعالقاتالمختصّ الوسائل االلكترونية 

(Smith, Mahdavi, Carvalho & Tippett, 2006 ّيد .) الشبكة  ر بواسطةن الباحثين أن التنمّ م  عي قسم

الحلبة  ذ عبرفّ نَ قصاء االجتماعي وغيرها( لكنه ي  اإلر غير المباشر )نشر االشاعات، المقاطعة، لتنمّ يشبه ا

 (.Law, Shapka, Hymel, Olson & Waterhouse, 2012االلكترونية )

 الشبكة، ولكن ر بواسطةتنمّ التعّرض للالشبكة و ر خارجتنمّ ض للالتعرّ هناك تشابه كبير بين  ،بشكل عام

الحدود  تالشىتفي الشبكة،  إلى وجود اختالف فيما بينهما.تؤّدي المميزات الخاصة بالشبكة )أنظر الحًقا( 

الحياة ما يحصل في الشبكة في ما يحصل في ، ويتداخل تدريجيبشكل  االفتراضيالحيز وبين الواقع الفاصلة 

 روالتنمّ  ةاالجتماعيواقع العالقات  يتم بواسطة الشبكة نقلباإلضافة إلى ذلك،  .والعكس صحيح خارج الشبكة،

ه هذ .(2011טרבלסי, היימן, ואולניק שימש, ) إلى المدرسة ومن البيت ،البيتإلى  المدرسة فيالموجود 

 المميزات تزيد من حجم األذى الناجم عن التنّمر.
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 الشبكة ر بواسطةوالتنم   وجًها لوجه(الذي يحصل ) ر التقليديبين التنم   الختالفا

ومن ضمنها  وفي عدة أماكن (24\7) متاح على مدار الساعةالشبكة  يذاء بواسطة: اإلاستمرارية زمكانية

 في أي وقت وفي كل مكان. تراضي تكون الضحية في متناول اليدالبيت. في الحيز االف

 أصحابَ ن ليم والمرشدون في التربية والتعالعاملواألمور و ولياء  أ ربَ عتَ : ي  غياب الرقابة في الحيز االفتراضي

يردع  راسية وحركات الشبيبة وغيرها. إن وجود البالغين ذوي السلطةالحلقات الدفي المدرسة والبيت والسلطة 

 سلطة."شخصيات" ذات فليس هناك ت اإلنترنشبكة في  ر، أماللتنمّ  ع حدّ وضَ ي  بذلك و المعتدين

رر ُعم   نحنى الشبكة التنمر بواسطة : يظهرالمتداخلين في التنم  تكون  עקומת פעמון() الجرس بيانًيا كم 

في  ر التقليديللتنم   دية، بينما تكون ذروة التعّرضالسابع والثامن، أي في المرحلة اإلعداذروته في الصفين 

 .م في السنا مع التقدّ تدريجيًّ  السادس( وينخفض-الخامس -)الرابع سًناصغر أجيال أ

أو زمالء في الصف، من  ل زميلبَ من ق   الشبكة ر بواسطةلتنمّ يذاء غالبية ضحايا ايتم إ :العالقة بين المتداخلين

 الجيل. نفس

في التداخل في  رق بين الفتيان والفتياتلفا نتائج األبحاث حولفي  ال يوجد اّطراد :الفرق بين الفتيان والفتيات

تشير أبحاث ولكن ، الفتيان والفتيات فرق كبير بينأنه ال يوجد بحاث األ بعض تشير الشبكة. ر بواسطةلتنمّ ا

ر التنم  أن  لهذه النتيجة يتمحور فيحد التفسيرات الشبكة. أ ضن أكثر لإليذاء بواسطةأخرى أن البنات يتعرّ 

 الواقع فيكثر أفيه  الفتياتتنخرط  الذي (غير المباشرر االجتماعي )التنم  ا يشبه عمليًّ  الشبكة بواسطة

(Tokunaga, 2010.) 

 الشبكة مقارنة مع التنمر التقليدي ر بواسطةالتنم   -تماعيةجدوار االاأل

 "المعتديمميزات " ، وال تختلففي الشبكة أيًضا (11-10: )ص رت أعالهك  التي ذ   االجتماعية" دواراأل"تظهر 

 "ضحايا"هم  في الشبكة "الضحايا"غالبية  في الحيز االفتراضي عن مميزاتهما في التنمر التقليدي. "الضحية"و

 ، ال يطرأ تغيير في . بعبارة أخرى"الشهود"و "للمعتدين"بالنسبة األمر ، كذلك أيًضا ارج الشبكةللعنف خ

 .سهلين األدوار في الشبكة أشكل عام، رغم أن االنتقال بب" الضحايا"و جتماعية "للمعتدين"دوار االاأل

  المعتدي(bully :) ،هم لوا وأن يتحوّ  لإليذاء نيتعّرض المعتدو أكبر أن احتمال هناكفي الشبكة

في التي تحصل "  الوقوع ضحية-التنّمر "َدْورة سطةيمكن تفسير هذه الظاهرة بوا. لى ضحاياإأنفسهم 

بع المتّ  يكون مجموعات في الشبكة إلى الدورةذه ه تشير(. Cyberbullying-Victim Cycle) الشبكة

الشبكة هو  ر بواسطةالدوافع للتنمّ  أحد(. Li, 2007) تجاه اآلخر والمستمر كل   رمتكرّ اليذاء اإلفيها 

ن المكانة االجتماعية. رفع م  الم والصور وغيرها يمكن أن ينشر األفف؛ والشهرة لى الشعبيةطموح إال

رت  كمية المشاهدين للفحوىها أكثر. مشاهدتت أكثر، تمّ  فةمتطرّ  لما كانت الفحوىك التي ن ش 

للتنّمر بواسطة ضافي والمجد. دافع إ هي مصدر للشعور بالشهرةفي الشبكة مجموعات لين لمّ ضَ نْ لم  وا

دعم  كثير من األحيان، يتمّ في . التي يعيشها تجربةلى عليه واعتدَ الم   لمشاعرهو عدم الوعي الشبكة 
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نفّذ  ،بة على ذلكآلثار المترتّ تفكير باالدون ومتهّور بشكل مندفع  اأو المشاركة فيه ةالمؤذي الفحوى وي 

 لحظة." وفي حماسة العابةعلى أنه "د  

 :لى ع إنسان قادرلى الضحية إ ن دورم  في الشبكة االنتقال يكون مقارنة مع التنّمر التقليدي،  الضحية

الجانب الجسدي  نتيجة لعدم وجود ، وذلكسهلأ (رمتنمّ   ردّ باستخدام  أن تقوم الضحية لدرجة) الردّ 

الهوية وعدم ة ، سريّ ن نتحدث معهم وعدم رؤيتهم لنا)عدم رؤية مَ  زات الخاصة بالشبكةيّ ونتيجة للمم

 (...وغيرهامتاحة للجميع يذاء" ، "أداة اإلالشخصية، ازالة الضوابط والكوابح معرفة الهوية

 المعتدون-الضحايا (bully-victim :)بينما ضحاياال-معتدينعدد ال يزدادالشبكة، ّمر بواسطة نفي الت ،

( ودور bully)الفاصل بين دور المعتدي  الحدّ  لنتائج أنر اظه  ر التقليدي. ت  التنمّ   فييكون عددهم قلياًل 

 .عند الحديث عن التنّمر بواسطة الشبكة كبربسهولة أيتالشى الضحية 

 :بعض ر من يتغيّ كن أن حيان يمي كثير من األعدد المتفرجين في الشبكة مجهول وف المتفرجون

مع  بشكل غير متزامن ر يمكن أن تتمّ ة التنمّ مشاهدة عمليالف، وذلك نظًرا إلى أن لى مئات وآفراد إاأل

دور  إلى" ج غير متداخلن دور "متفرّ النتقال م  ا يتمّ  حصوله بالضرورة(. أثناء أي ال تتمّ ث )دَ الحَ 

 يتحّول أوالد وشباب إلى شركاء، حيث في الشبكة كبربسهولة أ..( ع، معاونك في اإليذاء" )مشجّ ير"ش

يه مر بادر إل( عن أpost)( أو يكتبون منشوًرا share(، يشاركون )like" )بونجَ عْ عندما "ي  في اإليذاء 

 آخرون.

 لشرطة، كتابة عن اإليذاء لبالغ أو ل اإلبالغ :بواسطةالشبكة  الضحية في الدفاع عنيمكن  :المدافع

لمشاركة في فعالية بديلة إذا عليه لى عتدَ يذاء، دعوة الم  إلوضع حّد لهدفها أو رسالة  (postمنشور )

يَ   وغيرها. اجتماعيً ا قاطعوه أو أ ْقص 

 يذاء بالشبكةنواع اإلأ

االستعماالت التكنولوجي و رالتطوّ تختلف وفق عدة أشكال، وبدرجات خطورة متفاوتة يظهر اإليذاء بالشبكة في 

 في الشبكة هي: يذاءاإل د. أنواعالواأل الرائجة لدى

 لى شخص أو/و ر إهة بشكل مباشموجّ  رسائل شخصية بواسطة إرسال هانة:السخرية، التجريح واإل

 آخرين.

 :أو أن تكون دون فحوى للشخص. يمكن أن تحوي هذه الرسائل الكثير من الرسائل إرسال المضايقة 

 .هدف المضايقةل ،فحوى

 يمكن  ،ت معالجتهافيلم أو صورة تمّ  أو مكتوب كاذيب ونشرها بواسطة نصّ األق التخاشاعات: نشر إ

في صور وأفالم  شخص على جسد شخص آخر يظهروضع وجه ) أيًضا ةة جنسيّ على خلفيّ هذا  أن يتمّ 

 باحية ونشرها في الشبكة(.إ

 :ن مْ ق  ، أو فتيات ي  قبيح -يير معينة. مثال، جميلسماء وفق معاأ نشر قوائم تشمل التدريج االجتماعي

 ن "عالقات" وغيرها. مْ ق  ال ي   -"عالقات" مع شبان
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 :حول الشخصية جراء استطالعات، إفي الشبكة ن مجموعة أصدقاءم   اإلقصاء واإلبعاد المقاطعة 

إنشاء  اطعته، أومعين أو مقن ولد السخرية م   إلى تدعو الزمالء حة في الفيسبوكصفكروهة، إنشاء الم

 وغيرها. السمعةتشويه هانة وص لإلت مخصّ موقع انترن

 :البتزاز.د، تثير الخوف وتهدف لأن تهدّ  هارسائل يمكن التخويف، التهديد واالبتزاز 

 :في الفيسبوك ) "بروفيل" مزيفاستخدام اسم أو صورة لشخص آخر. مثال، نشر  االنتحالfake 

profile وكأنها قامت بنشرها بنفسها.لها حراجإلب ار تسبّ وَ ع ص  ضْ وَ الصف وَ ( لزميلة في ، 

 غالًبا دون علمه.و خر دون موافقته: نشر أفالم وصور لشخص آفالم أو صورنشر أ 

األبحاث أن الطالب  أظهرت لقد .التنّمر المذكورة أعاله أنواعأنه يوجد تفاوت في درجة خطورة  يعتقد الطالب

 ينما يعتقدون أنالبريد اإللكتروني أقل إيذاًء، ب ورية ورسائلالرسائل الفو אט('צالمحادثة )ف رَ غ  يعتقدون أن 

ر التقليدي التنمّ  نم  خطورة أكثر  أنهم يعتبرونهادرجة لضحية لعلى االصور واألفالم خطيرة وذات تأثير كبير 

(Smith, Mahdavi, Carvalho & Tippett, 2006.) 

 الشبكة ر بواسطةلتنم  ا بة علىاآلثار المترت  

ة. نفسيّ المشاكل الوالشبكة وظواهر شعورية كالضغط، اإلحباط بواسطة ر لتنمّ األبحاث وجود عالقة بين ا تثبت  

. يوجد احتمال ضئيل يذاء، تكراره وخطورتهبمدة اإل الشبكة لتعّرض لإليذاء بواسطةبة على ااآلثار المترتّ تتعلّق 

ة المستمرة لفترة طويلة. مد مقارنة مع المضايقبضرر طويل األ اواحدة مرتبطً مرة  لمضايقةالتعّرض ل كونأن ي

أفراد العائلة في أعقاب التعّرض  بين م وطبيعة العالقاتالتعلّ مستوى تدني بحاث معينة موضوع أ تْ فحصَ لقد 

أظهرت لقد . شعوريةالية ونفسال ضطراباتاالر خرى في تطوّ تمحورت أبحاث أالشبكة، و يذاء بواسطةإلل

مقارنة مع الفترة التي  يميعن مشاكل في المجال التعلباستمرار  غونالشبكة يبلّ  ر بواسطةلتنمّ أن ضحايا ا النتائج

عن المدرسة ب تغيّ ازدياد في الو لتحصيل،مفاجئ في ا تدن   . لقد أشار الطالب إلىسبقت التعّرض للتنّمر

. همنفسلى المدرسة بغية الدفاع عن أحضار أسلحة إإل همميلازداد ، كما درسةالمفي  حساس بعدم األمانإو

عقاب كونهم سلبي في العالقات في العائلة في أل عن تحوّ ضحايا الغ ما يقارب الربع من بلّ باإلضافة إلى ذلك، 

مع احتماالت ة ر بواسطة الشبكة مرتبطالخطيرة للتنمّ  شكالأن األأيًضا  حايا في الشبكة. أظهرت النتائجض

 هي:الشبكة  ر بواسطةلتنمّ ع ارتبطة مطيرة. المشاكل النفسية المخكبيرة ألمراض نفسية ومشاكل اجتماعية 

 الغضب على المعتدي،ة، حساس بالضائقة النفسيّ إلاالكتئاب، القلق االجتماعي، انخفاض القيمة الذاتية، ا

على أن األبحاث التي  هنامن المهم التأكيد  ر التقليدي.لتنمّ الحديث عن ا ا عنديضً أ هذه الظواهر تظهرالجنوح. و

عندما أظهرت النتائج  .لىواأل احلهافي مر التنّمر بواسطة الشبكة واالنتحار ما زالتالعالقة بين تتمحور في 

 .رابط سببي ولذلك، ال يمكن اإلشارة إلى ،في الغالب ارتباطيةكانت هذه العالقة  عالقةً 

 رالشبكة ومعالجة حاالت التنم   بواسطةر ن التنم  ة م  لوقايا

بغية تطوير مناخ  ةوسياسة مدرسيّ شامل ر تربوي هي جزء من تصوّ  شاذةال محوسبةالحداث األمواجهة إن 

 تعزيزبغية  المعلمين والطالبو مورولياء األألذلك هي العمل مع . البنية التحتية من في المدرسةآم ومحتر  

من خالل تراب في الشبكة. األ حمل المسؤولية لدىليقظة وتاالفتراضي وزيادة احضور البالغين في الحيز 
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مع الطالب وإكسابهم شعوري -تربوييمكن إجراء حوار ب، اتات الحياتية" المقترح في هذا الكبرنامج "المهار

 .بشكل ناجع يذاءكة ومواجهة حاالت اإلفي الشب مهارات لسلوك أفضلات ودوأ

 الشبكة؟ يذاء بواسطةاإلما هي طرائق المواجهة التي يعتمدها الطالب حيال 

שמש, -ואולניק טרבלוס, היימן) ا لوجهوجهً الذي يحصل العنف الشبكة و العنف بواسطة في بحث قارن بين

كما  همجاباتإتوزيع كان الشبكة.  لعنف بواسطةل لوضع حدّ برأيهم لى ضالطريقة الف  ل الطالب عن ئ  ( س   2011

 :(N=458) يلي

 % المتغيرات

 57 חסימה() صد الرسائل وعدم استقبالها

 31.9 خبار ولي أمر أو معلمإ

 29  تجاهلال

 25.1 الشرطة إبالغ

 16.6 لكتروني أو رقم الهاتفتغيير عنوان البريد اإل

 12.2 ةالمؤذي ةلكترونياإل توثيق الرسالة

 8.7 الشبكة "حرب" عبر شنّ بواسطة  التصدي

 5.9 عما يفعلون فرين التوقّ ن المتنمّ م   أن يطلب

 2.8 آخر

 

ئ ل الطالب حول  وضع أن دام الوسائل الرقمية في نطاق المدرسة، أشاروا وضع تحديدات الستخعندما س 

لالستخدام ع تحديدات ضْ ا أن وَ أشاروة، كما يَ فْ خ   استخدامهاإلى بهم  يسيؤدّ دام الهواتف الخلوية ستخال تحديدات

  ,Smith, Mahdavi)ها خارج منع حصول حاالت عنفلن ي المدرسة في نطاق لإلنترنت الشخصي

Carvalho & Tippett, 2006.) 

 

  



25 
 

 :ذي يحصل بواسطة الشبكةاليذاء خطوات لمعالجة اإل

الخدمات النفسية ، أعد  من قبل الجة إيذاء يحصل بواسطة الشبكةلمعللطواقم التربوية  مستند يحوي توجيهاتمقتبس من )

 وإدارة العلوم والتكنولوجيا، وزارة التربية والتعليم( االستشارية

 : ى المؤذيةوضع حّد لإليذاء وإزالة الفحوعلى مدير المدرسة أن يبذل كل ما في وسعه ل

 في المدرسة/مدير الحوسبة زركّ م   درسة، فعلىلمالخاص با اإللكتروني موقعالفي  إذا حصل ذلك 

ث دَ عند حصول حَ إليها ه يمكن التوجّ  في الموقع الجهة التي ر)يجب أن ي ذكَ  الموضوعأن يعالج  الموقع

 شاذ(.

  أو أي التواصل االجتماعي  ، مثل شبكاتأخرى )خارج المدرسة(لكترونية إفي مواقع  ذلكاذا حصل

 :االستعانة بالجهات التالية خرى، يمكنخدمات أ

o  استمارة رسال أو إ 911-9700-03، على الرقم سرائيليت اإللمنظمة اإلنترن توحالخط المف

 في الموقع الخاص بالمنظمة(. موجودة ) إبالغ

o هذه  يمكن العثور علىعن فحوى غير مالئمة".  اإلبالغ" حول اتالبحث عن توجيه

في صفحة الفي أسفل ، مساعدة"و/أو " " و/أو "حول الموقع"خدمةالشروط "في  التوجيهات

 .بشكل عام إلكتروني موقعكل 

o  ّه للشرطة بواسطة الفيسبوكالتوج. 

  دارة إ ه إلى المسؤول فيرة التربية والتعليم يجب التوجّ يذاء في موقع من مواقع وزااإلاذا حصل

التالي: لكتروني أو بواسطة البريد اإل 5602599-02ظم المعلوماتية على الرقم حوسبة والن  ال

shaulbe@education.gov.il 

  ّالجمهور في هات وشكاوي قسم توجّ  لىه إمكن التوجّ ، يحلّ  العثور علىفيها  في الحاالت التي لم يتم

التالي: لكتروني وبواسطة البريد اإل 5602390-02يم بواسطة فاكس وزارة التربية والتعل

tluna@education.gov.il 

 

 

 عودة إلى الفهرس

  

http://safe.org.il/report/
http://safe.org.il/report/
http://safe.org.il/report/
mailto:shaulbe@education.gov.il
mailto:shaulbe@education.gov.il
mailto:tluna@education.gov.il
mailto:tluna@education.gov.il


26 
 

ر في المجتمع العربي  القسم الثالث: ظاهرة التنم 

 بشير وكوثر عبد-غنايمعال 

ظاهرة عالمية تستوجب التطّرق  "  العنَف، ومن ضمنه التنّمر، Ecological model" َيْعَتب ر النموذج  البيئي  

  Bronfenbrenner,1979)للسياق الذي تظهر فيه )المدرسة، الحي، الحضارة، الحالة االقتصادية وغيرها( 

ة في األبحاث التشابه بين الحضارات والمجتمعات المختلف. لقد بّينت (Benbenishty & Astor, 2008في 

ع االختالف أيًضا ْغف ل مواض  التعّرف  . إن(Benbenishty & Astor, 2008) ظاهرة التنّمر، غير أنها لم ت 

لتنّمر في مميزات ظاهرة ا ن رصدالمختلفة سيمّكننا م   والمختلف بين الحضارات والمجتمعاتالمشترك  على

 والتحديات في سيرورة المواجهة.ز الف َرص واإلمكانيات ر  بْ ي  سالمجتمع العربي، و نطاق

، وسنتطّرق من خالله إلى المجتمع العربيالنظر في ظاهرة التنّمر في نطاق  القسم إمعانسنحاول في هذا 

ذه المجتمع بأسره(. تجدر اإلشارة إلى أن هوالصعيد الفردي واألصعدة الجماعية )العائلة، الصف، المدرسة، 

َوري دَ التطّرق لكل صعيد على ح  األصعدة مترابطة فيما بينها، و َمْحض، وتّم اعتماده بغية ة في هذا القسم هو ص 

 لقارئ ال غير.التيسير ل

 

 في إسرائيل يالعربالمجتمع 

توجد لعالقة السكان العرب مع . (2015)למ"ס, العرب في إسرائيل هم أقلية في دولة أغلبيتها من اليهود 

-יוסי וצבר בן'אבו עסבה, גالستعراض هذه المميزات انظر )الدولة ومع األغلبية اليهودية مميزات خاصة 

بعض الباحثين أن انتماء الطالب إلى أقلية يزيد من احتمال تداخله في العنف  لقد أشار. (2011יהושוע, 

-Attar-Schwartz & Khoury )كسابري -خوريشوارتس و-.عطار(2003לאופר והראל, الخطير)

Kassabri, 2008)  تعتقدان أن هذا التداخل نابع من "تهميش األقلية العربية، واإلحباط الذي تواجهه

لقد َذَكَر  .(161)ص:" اليومية الحياة اكم جّراء األحداث الحاصلة أثناءر المترباعتبارها حضارة ثانوية، والتوتّ 

 عدة عوامل تسهم في ازدياد العنف في المجتمع العربي:( 2010רונן , في קזאז  قزاز )

تفّكًكا في "العائلة الموسعة" )الحمولة( وانتقااًل إلى : يشهد المجتمع العربي تغّير في مبنى العائلة -1

اف سلطة رؤساء إضع أنعكسرد الدعم المتاحة للفرد، كما موا . لقد قلّص هذا التفّكك"العائلة النواة"

 .فأضعفها سلطة المعلمين والمديرينالحمائل على 

مستمر بالغربة تجاه المجتمع اإلسرائيلي ذي األغلبية  يخالج األقليَة العربيَة شعور بالغربة: شعور -2

 اليهودية، والذي ينبع من الصعوبة في االندماج فيه والقبول إليه.

اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية : لقد أّكدت العربيسيرورة بلورة الهوية التي يشهدها المجتمع  -3

ننا، العرب الفلسطينيين، بحاجة إلى " التصّور المستقبلي للعرب الفلسطينيين في إسرائيلفي "ا العربية

، لمجاالت الوجودية" )اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية"تعريف ذاتي يشمل جميع ا

فيها استبدال العادات والتقاليد والقيم  هذا، تشهد األقلية العربية سيرورة يتمّ (. رغم 3ص:، 2006
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نتيجة للمخالطة  ن مجتمع األغلبية )اليهودية(دة" م  المّتبعة في المجتمع العربي بعادات وقيم "مسَتْور

مرحلة اعتبارها  وحول هية هذه السيرورةحول ما. هناك اختالف في اآلراء (2007אבו עסבה, )

، يوجد لهذه السيرورة تأثير على الهوية . في كلتا الحالتينأم أزمة ق يم يشهدها المجتمع العربي انتقالية

شعور بالغربة ي إلى دات الحضارية يمكن أن يؤدّ (. إن فقدان العا2007סגל, المجتمعية والفردية )

يتين: األصلية ن الحضارم  بأنهم ال ينتمون ألي  راعات بين األجيال، وشعورهم، وصةبأبناء الشبيلدى 

 (.2009בורשטיין,  في  Ji et. al., 2001) والبديلة 

أقل من االجتماعية - ن الناحية االقتصاديةم   اقتصادية: معطيات السكان العرب-عوامل اجتماعية -4

ْعَتَبر الفجوات . ت  (العالية، معدل الدخل الشهري المنخفض.. نسبة الفقرمثال ) غيرهم من سكان البالد

 االقتصادية عامال "محفًزا" للعنف واإلجرام في كثير من األحيان.-االجتماعية

طالًبا عرًبا شملت عّينة فات الخطرة ،ومن ضمنها التنّمر، في التصرنسبة  ، أجري بحث لفحص2012في سنة 

 ,Harel-Fisch, Abdeen, Walsh) 2لسطينيين من الضفة من سكان اسرائيل، وطالًبا فويهوًدا 

Radwan & Fogel-Grinvald, 2012) أشارت إحدى . لقد أظهر هذا البحث نتائج مهمة جًدا، حيث

نة واحدة كلفي ( bullyالنتائج أن نسبة الطالب المعتدين )  دول ن نسبتهم فيهي أعلى م من مجموعات العي 

شَبع بالصراعات فّسر الباحثون هذه النتيجة بأنها. العالم أخرى في الشرق  في منطقة تعكس الواقع المرّكب والم 

 & Harel-Fisch, Radwan, Walsh, Laufer, Amitai, Fogel-Grinvald)  األوسط 

Abdeen, 2010الحضارية )-(. هذا التفسير يتوافق مع النظرية االجتماعيةSocio-cultural 

perspective( )Kazarian & Ammar, 2013) َر التنّمر "تبّنًيا لثقافة "الحرب" بدال من تبّني ب  عتَ ، التي ت

 ثقافة "السالم". إن األجواء المشبعة بالصراعات السياسية والعنف، والتمييز بين مجموعات في المجتمع، وحلّ 

يمكن أن يدفع الطالب إلى تقليد العنف وتحويله جزًءا  األقليات سائل عنيفة والتمييز ضدّ الصراعات بواسطة و

 يتم استيراده" إلى \(. لقد أشار الباحثون عدة مرات أن العنف يمكن أن "ينسكب40ياتهم اليومية" )ص:ن حم  

 & Benbenishty & Astor, 2008, p:64; Addington)  داخل المدرسة من البيئة المحيطة

Yablon, 2011, p:327 .) 

إلى الجنوح  (Pratt, Gau & Franklin, 2011 في Herschi, 1969) لقد تطّرقت نظرية ه رشي 

واالنحراف االجتماعي ويمكن أن تلقي الضوء على جوانب إضافية في ظاهرة التنّمر. ترتكز النظرية على 

اجتماعية  ميل االنسان للقيام بسلوكيات غير : كلما كانت الرقابة االجتماعية ناجعة أكثر، كانفرضية أساسية هي

 :ق ما يليناجعة يجب أن يتحقّ أقل. لكي تكون الرقابة االجتماعية 

ن حوله أهمية كبيرة لعالقته مع اآلخرين. تعلّق اإلنسان مع مَ (: يمنح االنسان Attachmentالتعلّق ) -1

 .اجتماعية سيردعه عن القيام بسلوكيات غير لهم هثاكتروا

 \اجتماعية\(: تداخل االنسان ومشاركته وانشغاله في فعاليات عائليةInvolvementالتداخل ) -2

ْبقي له مجاال ليقوم بفعاليات جانحة.  جماهيرية لن ت 

                                                             
2

 في البحث نفسه.يستند تصنيف الطالب المذكور هنا إلى تصنيفهم  
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(: استثمار االنسان للوقت والطاقات والجهود في فعاليات مقبولة اجتماعًيا Commitmentااللتزام ) -3

 سَيْرَدعه عن القيام بأمور يمكن أن تعّرض ما أنجزه للخطر.

 والقوانين يدفعه إلى االنصياع لها. (: إيمان اإلنسان بوجود شرعية أخالقية لألعرافBeliefاإليمان ) -4

ْلح ق األذى بالعالقات  نسان يمتنع عن القيام بأمور معينةأعاله أن اإل اج مما ذكريمكن االستنت آلنه يخشى أن ي 

ت ذات ن حوله ) األصدقاء، العائلة، المجتمع(. يوجد لهذا االستنتاج أهمية خاصة في األقلياالتي يملكها مع مَ 

 ,Khoury-Kassabri, Haj-Yahia & Ben-Arieh)كالمجتمع العربي والتقليدي  الطابع الجماعي

مجتمعات، يمكن ة، التي تكتسب أهمية خاصة في هذه الوذلك ألن آليات الرقابة االجتماعية غير الرسمي (2006

م السلوكيات غير االجتماعية  عدة  خذتّ ضوء المذكور آنًفا، يمكن أن ت  . على (2014)חסייסי וטשנר, أن َتْلج 

 خطوات عملّية لمكافحة السلوكيات غير االجتماعية:

تمنح الشخصيات المهمة )الوالدان، العائلة وغيرهم( الفرد "مكافأة" على سلوك حيث وسائل مباشرة:  -1

 اجتماعي، وتعاقبه على سلوك غير اجتماعي.

، حيث سيمتنع عن تنفيذ وسائل "داخلية": العمل على أن يذّوت الفرد االعتبارات الموجود في المجتمع -2

 السلوكيات غير االجتماعية ألن "ضميره" يمنعه من ذلك.

وسائل غير مباشرة: أن يتماهى اإلنسان مع من يؤّثرون على تصّرفه )الوالدين، الشخصيات المهمة  -3

 بالنسبة له(.حينها، سيمتنع عن سلوكيات يمكن أن تسبب لهم األلم أو الخيبة.

لب ى هذه الحاجات، لن .حاجات لم ت لب ى ماعيةالسلوكيات غير االجتتعكس  -4 تكون هناك دوافع  عندما ت 

 غير االجتماعي. تؤدي إلى السلوك

ر ل من أجل الحد من العنف بشكل عام، والتنم  أعاله ركائز لسيرورة التدخ  المذكورة يمكن أن تكون الوسائل 

 .والفردية األصعدة الجماعية بشكل خاص، على

 

 المجتمع العربيالمدرسة في 

على مدار فرًقا ملحوًظا  4وتقرير "رصد العنف في المدارس"  3لقد بّين تقرير "النجاعة والنماء المدرسي"

إلى وجود  ارواشين أبين الطالب العرب واليهود في عدة مؤشرات. مثال، نسبة الطالب العرب الذ السنين

ون ويضايقون طالًبا آخرين   ودمن نسبة الطالب اليه أعلىمجموعات )عصابات( من الطالب العنيفين الذين ي ؤذ 

فقط من الطالب اليهود من المرحلة  6من الطالب العرب مقابل % 15)مثال، % المراحل التعليمية في جميع

ث كانت نسبة كذلك األمر بالنسبة للتنّمر الفردي، حي .(2016 الثانوية وفق تقرير رصد العنف في المدارس،

في جميع  الطالب اليهودنسبة ويتنّمرون أعلى من إلى وجود طالب يهّددون  الطالب العرب الذين أشاروا

فقط من الطالب اليهود وفق تقرير  8من العرب في المدارس الثانوية مقابل % 15%مثال المراحل التعليمية )

                                                             
3

 מיצב )ראמ"ה, תשע"ז( 
4

 (תי הספר לפי דיווח תלמידים )ראמ"ה, תשע"וניטור האלימות בב 
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بعدم األمان  واليهود بالشعور(. ظهر أيًضا فرق واضح بين الطالب العرب 2016دارس، رصد العنف في الم

المرحلة في من الطالب اليهود  5من الطالب العرب مقابل % 11%) في جميع المراحل في المدرسة

في بين الطالب العرب واليهود الفرق  (. لقد تقلّص2017ير النجاعة والنماء المدرسي، تقر اإلعدادية وفق

د ضرورة التدّخل ، ولكن استمرار وجوده على مدار السنين يؤكّ وفي بعض المراحل التعليميةبعض المؤشرات 

 .ي والجماعيف والشمولي على الصعيدين الفردالمكثّ 

 

 العالقة بين المعلم والطالب  . أ

البالغ ذو األهمية توجد للعالقة بين المعلم والطالب أهمية كبيرة في ظاهرة التنّمر، وذلك ألن المعلم هو 

في اإلطار التربوي. عندما َيْنَته ج المعلم  نهًجا تربوًيا بغية تنمية المسؤولية الشخصية واالجتماعية 

سيحصل تحّرك في اتجاه "أدوار المشاركين" اإليجابية )لشرح عن األدوار ومميزاتها أنظر الصفحات 

 عنّمر، والمنّبه والّرادع والحامي والمداف(، حيث يكون المعلم العنوان لإلبالغ عن حاالت الت9-11

عتَدى عليه\لجميع المشاركين )المعتدي ،والمساعد والداعم كي يتمّكن المعلم  ين(.\م والمتفرج\ن، الم 

كيف يتعامل المجتمع العربي مع من تحقيق ذلك، ال بّد من الوقوف على األسئلة التالية أوال: 

بيعة العالقة بين المعلم والطالب في المجتمع العربي؟ ألي و"طلب المساعدة"؟ ما هي ط 5"اإلبالغ"

ب ر الطالُب العربي المعلم  عنواًنا يلجأ إليه؟ ت  ع   مدى ي 

ت بّين األبحاث جوانب مختلفة ومتنوعة للعالقة بين المعلم والطالب في جهاز التربية والتعليم في 

إليه الطالب للحصول على المساعدة، يلجأ  رت بعض األبحاث المعلم مالًذاالمجتمع العربي. اعتب

الطالب وتشجعه  عالجية للعوامل التي يمكن أن تحفّزوأّكدت على أهمية وعي المعلمين والطواقم ال

 أو طلب المساعدة. \على اإلبالغ و

كوا اآلخرين أو  لقد أظهرت نتائج بحث قارن بين الطالب العرب واليهود في استعدادهم ألن ي شر 

وا طاقم المدرسة يبلغوهم عن  إيذاء  تعّرضوا له )إهمال، اعتداء، عنف( أن الطالب العرب َمْوَضع 

)المعلم أو المستشار( بعد الوالدين والصديق، أي في المرتبة الرابعة، بينما َمْوَضَع الطالب  اليهود 

 ائجيجة بنتتم دعم هذه النتلقد . (2013ויזל, -ולב 'איזיקוביץطاقَم المدرسة في المرتبة السادسة )

تراوحت نسبة الطالب العرب الذين حيث  (2017) تقرير النجاعة والنماء المدرسي في أخرى

، 81-89يشيرون إلى وجود عالقة جيدة ومتقاربة مع معلميهم  في مختلف المراحل التعليمية بين % 

رون بالضيق أو كما تراوحت نسبة الذين يشيرون أنه يمكنهم التوجه للمعلمين للحديث معهم عندما يشع

ن نتائج الطالب أعلى م   هذه النتائج. لقد كانت 39-77الحزن  في مختلف المراحل التعليمية بين %

 اليهود في جميع المراحل التعليمية تقريًبا. 

نتائج األبحاث حول "طلب المساعدة" و "اإلبالغ" على صعيد المجتمع العربي مختلفة تماًما عن نتائج 

اله. لقد كانت نسبة المتوّجهين للجهات المهنية )الرفاه االجتماعي( في المجتمع الطالب المذكورة أع

( 2010וייסבלאי, العربي، نتيجة للعنف داخل العائلة مثال، أقل من نسبتهم في المجتمع اليهودي )

                                                             
5

أْوَصَل أو من المهم التمييز بين مصطلح "اإلبالغ" ومصطلح "الوشاية" )أو "الفساد" بالعامية(. وفق المعاجم اللغوية معنى "أبلغ" هو  

 . أو غيّر فيهفي الكالم كذب أما معنى "وشى في الكالم" فهو   أعلََم أو أْخَبرَ 

http://www.maajim.com/dictionary/????
http://www.maajim.com/dictionary/????
http://www.maajim.com/dictionary/????
http://www.maajim.com/dictionary/???
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كذلك األمر بالنسبة للمتوّجهين للخدمات النفسية في المجتمع العربي مقارنة مع المجتمع اليهودي 

(Fienson, Popper & Handelsman, 1992; Savaya, 1998.)  َذَكر الباحثون عدة

عوامل يمكن أن تؤّدي إلى انخفاض نسبة المتوّجهين للجهات المهنية في المجتمع العربي: الخوف من 

المحافظة على سرية وخصوصيات العائلة وعدم كشف األمور  لى اإلنسان، الخجل،وضع "وصمة" ع

لإلخفاء وعدم اإلبالغ ) لدى المهنيين أيًضا(، إحساس باالرتياب حيال المساعدة التي الشخصية، الميل 

لحصول على  ليجب دفع مبالغ تمنحها األغلبية )اليهودية(، مدى إتاحة الموارد والخدمات )مثال 

 ,Savaya, 1998; Nickerson، البعد الجغرافي، صعوبات في اللغة( وغيرها )الخدمات

Helms, & Teller, 1994  ,2010; וייסבלאי   .) 

 

"طلب  والبالغين في المجتمع العربي حولقد تشير الصورة أعاله إلى احتمال وجود فرق بين الن ْشء 

المساعدة" و"اإلبالغ". تدعم نتائج أبحاث أجريت في اآلونة األخيرة هذا االحتمال، حيث تشير أن 

لب المساعدة قبل التوّجه إلى الجهات المهنية، ولكن عندما هون إلى والديهم لطالمراهقين العرب يتوجّ 

خارج  المراهقين العرب واليهود في مدى استعدادهم لطلب المساعدة من مصادر تمت المقارنة بين

العائلة )األصدقاء، المعلمين، المستشارين، االختصاصيين النفسيين( أظهرت النتائج أن المراهقين 

اعدة من الجهات المهنية )اختصاصي نفسي، مستشار، معلم( أكثر من العرب يمكن أن يطلبوا المس

 ,Slone, Meir & Tarrasch, 2013; Sherer & Kanieli-Miller) راهقين اليهودالم

2007.) 

اقترح الباحثون عدة تفسيرات للنتائج أعاله، وكان تأكيد الحضارة الغربية على أهمية تلقّي المساعدة 

ا. لقد أشار الباحثون أن اللقاءات ،المخططة مسبًقا والعفوية، بين الطالب من الجهات المهنية أحده

المجتمع اليهودي، يمكن أن تؤّثر بشكل غير مباشر على مواقفهم نحو "طلب \العرب والطالب اليهود

ن الجهات المهنية لدى الطالب العرب رغبتهم المساعدة". وفق هذا التفسير، يعكس "طلب المساعدة" م  

العمل "وفق" المعايير الغربية، واالعتراف بأن مصادر المساعدة )التقليدية( األخرى ال تمنح في 

 ;Al-Krenawi, Greham, Dean &Eltaibe, 2004المساعدة الكافية في بعض األحيان )

Ben –Ari, 2004; Abu-Saad, 1999 تطّرق تفسير آخر إلى كون المجتمع العربي األبوي .)

(patriarchal )متسلطوال (authoritarian( والجماعي )collectivistic ) ّع التعبير عن ال يشج

ه المركزية. لذلك، االعتراف بالضعف والحاجة  المشاعر، والكشف الذاتي والحميمية ليسا من َمعال م 

شّكل تهديًدا على الذات. لهذا، يمكن أن يعتبر المراهقون العرب ام األصدقاء يمكن أن يبالمساعدة أم

ّنون إضافًيا نيين مورًدا المه ك  يحصلون من خالله على المساعدة والدعم العاطفي، خصوًصا وأنهم ي 

    االحترام والتقدير للمثقفين والمتعلمين ذوي السلطة المهنية )االختصاصيين النفسيين والمستشارين( 

 (Slone, Meir & Tarrasch, 2013.) لصورة تجدر اإلشارة هنا إلى نتيجة إضافية توضح ا

أكثر، حيث أظهرت أن الفتيات )دون عالقة بالقومية، العربيات واليهوديات على حد سواء( يطلبن 

أكثر من الفتيان )معلم، اختصاصي نفسي، مستشار، عامل اجتماعي(  ن الجهات الرسميةالمساعدة م

 ,Slone, Meir & Tarrasch, 2013; Sherer & Karnieli-Miller;2015)יבלון, 
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رهن وعن ّبْرن أكثر من الفتيان عن مشاععَ ّسر الباحثون هذه النتيجة بكون الفتيات ي  ف (.2007

 أما الفتيان فيعتبرون طلب المساعدة عالمة للضعف والّدونية. المصاعب التي يواجهنها،

العالقة بين المعلم والطالب كمصدر للحصول على إلى األبحاث أعاله التي تمحورت في  باإلضافة

المساعدة، كانت هناك أبحاث أخرى سلّطت الضوء على جوانب إضافية فيها. لقد أشار الطالب العرب 

المعلمين  إلى وجود معاملة مسيئة بين (Khoury-Kassabri, 2009)كسابري -في بحث خوري

أثناء  الدور الذي يؤديهباختالف  ا الطالباءة التي تعّرض لهدرجة اإلس والطالب، حيث اختلفت

. كانت درجة اإلساءة التي تعّرض لها الطالب من قبل معلميهم كما يلي )بترتيب تنازلي(: 6التنّمر

(، معتدين، ضحايا، غير متداخلين. اقترحت الباحثة عدة تفسيرات bully-victimضحية )-معتدي

المجتمع ب الحضارية الخاصة-السياسية-اديةاالقتص-عيةلهذه النتائج، حيث أشارت إلى العوامل االجتما

العربي، ولكنها أّكدت أيًضا على أهمية فحص السؤال: "هل المعلمون العرب يعتبرون العنف وسيلة 

(. لقد تطّرقت الباحثة أيًضا إلى النتيجة التي أظهرت أن المعلمين 920شرعية لحل المشاكل؟" )ص:

 ,.Benbenishty et. alوذكرت في تفسيرها بحًثا سابًقا ) ،يسيئون معاملة "الضحايا" أيًضا

ن الطالب أن المعلمين يعاقبون الطرفين عندما يواجهون حالة عنف بدال م   70أشار فيه %( 2006

 ن االستفسار واالستيضاح حول ما حصل. م  

يواجهون  (bully-victimضحايا" )-"معتدينمن الطالب كـفون يظهر من النتائج أعاله أن من ي صن  

تحّدًيا  ونَشّكلل المعلمين. يجب منح هؤالء الطالب اهتماًما خاًصا ألنهم ي  بَ أعلى درجات اإلساءة من ق  

دعم من المعلمين، ويشعرون بالخوف وعدم  وأنهم يحصلون على أدنىفريًدا من نوعه، خصوًصا 

 & Berkowitzمن الطالب )   ميتسّربون من المدرسة أكثر من غيره\األمان في المدرسة، ويتغّيبون

Benbenishty, 2012; Benbenishty, Vinokur & Zeira, 2006; Addington & 

Yablon, 2011; Khoury-Kassabri,2011 .)الضحايا" -لقد برز "َتَمي ز" مجموعة "المعتدين

املة المسيئة أكثر عندما أظهرت نتيجة إضافية أن الفتيان المصن فين في هذه المجموعة يتعّرضون للمع

لقد َعَزت  .(Khoury-Kassabri, 2009) أكثر من الفتيات المصنفات فيهامن ق َبل المعلمين 

الباحثة هذه النتيجة إلى َكْون الفتيان متداخلين في التنّمر أكثر من الفتيات بشكل عام، لذلك، هناك حاجة 

ضافًيا لهذه النتيجة، ارتكزت فيه على اقترحت الباحثة تفسيًرا إعلمين لردعهم ومواجهتهم. أكبر لدى الم

ر  "لْمس" جسد األنثى، لذلك،  المعايير االجتماعية التقليدية الموجودة في المجتمع العربي التي تْحظ 

 يتعّرض الفتيان إلى العقاب الجسدي أكثر من الفتيات.

تقرير النجاعة ( و2016) تقرير "رصد العنف في المدارس"النتائج المذكورة أعاله في  لقد ظهرت

إيجابية ظهرت باستمرار على مدار  كانت هناك نتائج إضافية ولكن، (2017) أيًضا والنماء المدرسي

 السنين:

  ارتفاع مستمر في اإلحساس اإليجابي تجاه المدرسة لدى الطالب العرب )في المرحلتين االبتدائية

 واإلعدادية(.

                                                             
6

كسابري الطالب في هذا البحث بطريقة مختلفة عن تصنيف الباحثة سلميبالي، حيث شملت المجموعات -صنفت الباحثة خوري 

، ضحية، وغير متداخلين في التنّمر)أنظر األدوار ومميزاتها وفق سلميبالي في الصفحات -التالية: معتد  (.11-9ضحية، معتد 
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   ب ارتفاع مستمر في نسبة الطالب العرب الذين َيص ف ون عالقتهم مع معلميهم بأنها عالقة َتقار 

 )في جميع المراحل التعليمية(. ، واستقرارها في السنوات األربع األخيرة واكتراث

  ب واكتراث مع معلميهم كانت دائًما نسبة الطالب العرب الذين يشيرون إلى وجود عالقة تقار 

 المراحل التعليمية: االبتدائية، واإلعدادية والثانوية(. على من نسبة الطالب اليهود )في جميعأ

في سيرورة مكافحة مهمة خطوة هي  الطالببين المعلمين و صحية عالقة تطوير تؤكد األبحاث أن

. لقد بّينت النتائج أن الطالب ((Marachi, Astor & Benbenishty, 2007العنف في المدرسة 

يتعّرضون للعنف أقل من غيرهم من الطالب يملكون "عالقة )العرب واليهود على حد سواء( الذين 

داعمة" مع معلميهم. لقد فّصل الطالب مميزات هذه "العالقة الداعمة": المعلمون عادلون في تعاملهم، 

يحترم المعلمون الطالب، يثق الطالب بالمعلمين ويمكنهم االعتماد عليهم، يكترث المعلمون للطالب، 

، ينجح الطالبب عندما يتعّرضون لإليذاء، هناك عالقة تقارب بين المعلمين ويساعد المعلمون الطال

 الطالب الذين يثيرون المشاكل. ي متابعةالمعلمون ف

 الثقافة التنظيمية . ب

 التنظيمي الداخلي-التنّمر دون التطّرق للتفاعل االجتماعيتؤكد األبحاث أنه ال يمكن التعّمق في ظاهرة 

وفق هذا  (.Astor, Benbeneshty, Vinokur & Zeira, 2006الموجودة في المدرسة ) 

عَتَبر المدرسة التي تشّجع آليات وقوانين وّدية تجاه الطالب وتعّزز العالقات اإليجابية بين  المفهوم، ت 

المعلمين والطالب نقيَض المدرسة التي يظهر فيها التنّمر. من هنا، ت عتبر ظاهرة التنّمر عارًضا من 

أو صراع َخف ي بين الطالب وأولياء األمور وطاقم المدرسة،  اجتماعي داخلي عنيف اض تفاعلأعر

عالقة بديهية مع توجد لهذه األوصاف ، وجود خطط لحل هذه الصراعات. بطبيعة الحالدون 

 .(Kazarian & Ammar, 2013المدارس التي تّتخذ العقاَب رؤيًة تربويًة )

على أهمية "الفلسفة" التي يّتبعها  (Hyman & Snook, 2000;2001 )يؤّكد هايمن وسنوك 

المتصلّبة  authoritarian))ر الباحثان أن الفلسفات المتسلطة المسؤولون في المدرسة. لقد أشا

تصّعد العدوانية والشعور بالغربة لدى الطالب، أما السيرورات الديمقراطية التي تشّجع الطالب على 

الطالب شعوًرا بأن هناك من  فلها عدة فضائل، حيث تمنح 7اتالمشاركة الفّعالة في اتخاذ القرار

يحترم آراءهم ويقّدرها، كما وتمنحهم شعوًرا باالنتماء والتداخل، األمر الذي سيدفعهم إلى تحّمل 

 مسؤولية أعمالهم. 

ك ر آنًفا من مزايا األسلوب الديمقراطي، أّكد باحثون آخرون على أهمية فحص مالءمة  رغم ما ذ 

األسلوب الديمقراطي للسياق الحضاري، خصوًصا  في الحضارات التي تكون فيها عالقة المعلم مع 

ّية )  أن  لقد اّدعى هؤالء (.Marachi, Astor & Benbenishty, 2007الطالب عالقة َهَرم 

مة إيجابية في بعض الحضارات، وأن الطالب اتخاذ القراراإشراك الطالب في  ت ال ي عتَبر دائًما س 

ْمل ي  يمكن أن يفّسروا إشراكهم بعملية اتخاذ القرارات على أنه "فوضى"، خصوًصا في الحاالت التي ي 

فيها المعيار االجتماعي هرًما للسلطة في المدرسة. توجد لهذا االدعاء أهمية في المجتمع العربي وذلك 

                                                             
7

رغم األهمية الكبيرة للجوانب الداعمة في المناخ المدرسي التي شملها هذا البحث، إال أنه تم ذكر "المشاركة في اتخاذ القرارات" هنا  

 ها كانت المتغيّر الذي أظهر فيه الطالب العرب اختالًفا عن الطالب اليهود.على وجه الخصوص ألن
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لقد  (.Zeira, Astor & Benbenishty, 2002) دارس فيه محافظة وهرمية وأبويةألن الم

( حيث بّينت Marachi, Astor & Benbenishty, 2007دعمت نتائج األبحاث هذا االدعاء )

يؤّديان دوًرا في العالقة بين المشاركة في اتخاذ القرارات في المدرسة الطالب جنس أن الحضارة و

بين إشراك الطالب קשר חיובי( )النتائج وجود رابط طردي لعنف. لقد أظهرت وبين الوقوع ضحية ل

الب للعنف من قبل زمالئهم ومعلميهم، أما لدى الط القرارات في المدرسة وتعّرضهمالعرب في اتخاذ 

بين إشراك الطالب في اتخاذ القرارات ووقوعهم ضحية للعنف من  اليهود فكان هناك رابط طردي

اتخاذ القرارات  قبل زمالئهم فقط. لقد أظهرت النتائج أيًضا أن ال عالقة بين إشراك الفتيات في

للعنف من قبل زمالئهن ومعلميهن. لقد أشار الباحثون في تفسيرهم لهذه النتيجة أن الفتيان وتعّرضهن 

القرارات أكثر من الفتيات، لذلك، هناك احتمال أكبر ان يخوضوا في صراعات  يشتركون في اتخاذ

الطالب الذين ينتمون لبيئات أبوية يتأّثر . اقترح الباحثون تفسيًرا إضافًيا، وفقه، زمالئهم ومعلميهم مع

(patriarchal) ن أكثر م القيادة\بالسلطة تغييرات التي تطرأ على التفاعل االجتماعي المتعلقبال

ر فيها إشراكهم، يمكن أن يعّرضهم غيرهم  . لذلك؛ إشراك هؤالء الطالب باتخاذ القرارات في بيئة  َيْند 

 للعنف.

بوا الطالب ق َيًما كانت هناك أبحاث أخرى  تمحورت في التقنّيات التي يّتبعها المعلمون لكي ي كس 

 ,Roth,  Kanat-Maymon & Bibi )   "فلسفة" المسؤولين في المدرسةوعالقتها بـ   اجتماعية

2011; Roth, 2008)بحاث إلى تقنّيتين:شارت هذه األ. أ 

  السيطرةتقنّية"" (controlling socialization) تعتمد الضغط على الفرد كي :

لطة خارجية، كالحصول على المكافأة، أو \يشعر\يفّكر يتصّرف بطريقة معينة بواسطة استخدام س 

إلى تذويت  ي الباحثين، تؤّدي هذه التقنيةرأحسب ع للقوانين. الخوف من العقاب، أو االنصيا

 .بشكل كاف الحياة اليومية تطبيق هذه القيم خالل تؤّدي إلىسطحي للقيم لدى الطالب، وال 

  ّدعم االستقالليةة تقني"" autonomy-supportive socialization)) تعتمد على معرفة :

، التفسيرات وحرية االختيار، والضغط عليه أقل ما يمكن، ومنحه وجهة نظرهي مشاعر الولد وتبنّ 

واقع صلة بال هذه التقنية وثيقة تكونه وأهدافه الخاصة. م  يَ ق   يتصّرف انطالًقا من\يشعر\حيث يفكر

ز تعزّ ، ومرونة أكبرالسلوك  تمنحفات، كما صرتتيح تذويًتا أعمق للقيم والمواقف والتلطالب فا

 العلمي. تحصيل الطالبب باإلضافة إلى ارتباطهاالنفسية، هذا رفاهية ال

قيمة "االكتراث  بغية إكساب الطالب تقاللية"تقنية "دعم االساّتباع المعلمين  أن النتائجلقد أظهرت 

هم في تحقيق األهداف والقيم ن االكتراث لآلخرين ومساعدتهم يسيضاح من خاللها ألآلخرين" )يتم اإل

 تقنيةاّتباعهم أما  ،שלילי( קשרتنّمر الطالب )مع  بط عكسيبرارتبط ي والمصالح الشخصية(

لقد أكد الباحثون في هذا . חיובי( קשרالطالب برابط طردي ) تنّمر مع "السيطرة" فكان مرتبًطا

التقنيتين. تكتسب تقنية "السيطرة" أهمية خاصة في األطر التربوية  على أهمية استخدام كلتا البحث

دة حول الطريقة المحبذة ر  طّ م  وال توجد فيها أنظمة وتوجيهات واضحة ووالعنف سم بالفوضى التي تتّ 

على  عمق،بشكل أ اجتماعيةا قيمً الحقة، ولكي يتم إكساب الطالب  ف الطالب. في مرحلةتصرّ ل

 ر فيها.المدرسة اتباع تقنية "دعم االستقاللية"  والتمحو  
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 البيئة المحيطة القريبة من الطالب

حثون بشكل البا اهتمّ ر وعالقتها مع الظاهرة. عائلة الطالب المتداخل بالتنمّ  تحديد مميزات بحاثحاولت األ

ائلية أو منظومة العالقات والديناميكا الع (parenting styles) ةالوالدي التربية باليسخاص في العالقة بين أ

 & Kazariane & Ammar, 2013; Wolkeر )ظاهرة التنمّ ائلة )كاألخوة مثال( وفراد في العبين األ

Samara, 2004.) َتها الفرد في اإلطار العائلي، يتم  تفترض هذه االبحاث أن التجارب التي ذو 

تماعية أخرى )كالصف أو المدرسة(. لقد أطر اج ( إلىgeneralized\displacementتعميمها )\إزاحتها

 & Kazarian; 2008)הורוביץ, السمات التالية في عائلة المتداخلين في التنّمر  وجود أشارت األبحاث إلى

Ammar, 2013) : 

 بالحماية المفرطة ) عائلة "الضحية": تّتسم(overprotective أو التدّخل المفرط ،

(enmeshedم في  إحساس الضحية بالّدونية والعجز. ( بين أفرادها. هذه السمات ت سه 

 :"ما يتم التعبير فيها  فيها، درجة التعاطف منخفضة، نادًراال توجد رقابة كافية  عائلة "المعتدي

جراءات التأديبية، يوجد مواجهات راد في اإلعنف، ال يوجد اطّ ستخدم فيها العن الحب، ي  

نف. إن السيطرة المفرطة ع على استخدام الع، أو تشجّ لعقاب، التسلطوصراعات داخلها، تنتهج ا

فتتم إزاحة  ،م في إحساس المعتدي أنه "غير محبوب"والعقاب جميعها ي سه   والتسلط

(displacement )طار التربويالعدوانية والعنف إلى اإل.  

 

ربي بشكل عام هو أسلوب التربية المّتبع في المجتمع الع : إنأساليب التربية في العائلة العربية . أ

لقد ربطت عدة أبحاث بين اّتباع authoritarian (Dwairy, 2004 .))" )األسلوب "المتسلط

في المجال النفسي واالجتماعي، مستقباًل الوالدين أسلوب التربية هذا مع صعوبات سيواجهها أبناؤهم 

ن المحتمل أن يكون تأثير أساليب التربية مختلًفا في ( أشار أنه م  Dwairy, 2008غير أن دويري )

ن ي يرتبط باالضطرابات النفسية والسلوكية لدى المراهقيأن العامل الذنطاق الحضارات المختلفة، و

أساليب التربية ( inconsistency) عدم اّطرادذاته بل  حدّ في  العرب هو ليس األسلوب المتسلط

 ,Dwairy, Achui, Abouserie & Farah, 2006; Dwairyالموجودة في بيئتهم المحيطة )

على في أساليب التربية  عدم اّطراد في البالد مع العربيالفتاة في المجت\يواجه الفتى . يمكن أن(2008

 :عدة أصعدة

 إلى تغّير ( 2006יחיא אבו אחמד, -'חאגيحيى أبو أحمد )-حاج : لقد أشارتفي بيئته القريبة

ات أسلوب التربية المجتمع العربي، حيث فّضلت الجدّ  أسلوب التربية لدى األمهات في طرأ على

لت بناتهن وحفيداتهن أسلوب التربية الديمقراطي بينما فضّ ( authoritarian) المتسلط

(authoritativeلذلك، يمكن أن يواجه .) تربية أسلوب بين  الطفل العربي عدم اّطراد\المراهق

 ,Dwairy, 2008; Dwairy, Achoui) ألمهات وأسلوب تربية الجدات. أشار دويري كذلكا

 Abouserie, Farah, Ghazal, Fayad & Khan, 2006في  ( إلى وجود عدم اّطراد
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 مات متسلطةحيث يحوي س   في المجتمع العربي في البالد أسلوب التربية الذي يّتبعه أولياء األمور

(authoritarianومتساهلة ) (permissive ).في آن واحد 

  بع في التربية المتبع في البيت مقابل أسلوب أسلوب التربية : الحضارة السائدةاألسلوب المت 

 السلطوية، َبْيدة وهو يتماشى مع الحضارة الشرقية العربي هو األسلوب السائد في العائلة المتسلط

والتي تعكس الحضارة  (اليهودية)بعة في مجتمع األغلبية تّ أساليب التربية الم   مع أنه يتضارب

 .(Dwairy, 2008) الغربية المتحررة

 

، حيث ترتبط هوية الفرد ة العربية بطابع جماعيتتميز العائل: لعائلة العربيةالجماعي لالطابع  . ب

(. لقد أشار (Dwairy & Achoui, 2006المجتمع( \الشخصية مع الهوية الجماعية )العائلة

. الطابع يمكن أن يفسر تعّرض الطالب العرب للتنّمر الكالمي أقل من الطالب اليهودالباحثون أن هذا 

ن يؤذي طالًبا كالمًيا يجازف ألن مَ ت رًسا" للطالب العربي، "  عيالطابع الجماهذا لقد اعتبر الباحثون 

 ,Attar-Schwartz & Khoury-Kassabri)بنشوب صراع بين العائالت ومجموعات االنتماء 

2008) . 

المجتمع العربي من زاوية مختلفة \العائلةسلّط باحثون آخرون الضوء على الطابع الجماعي في 

(Kazariane & Ammar, 2013) . ّعى هؤالء أن االنتماء إلى مجموعة معينة )لقد ادin 

group َن ينتمون إلى ( يمكن أن ي ولّد ضغًطا اجتماعًيا يجعل األفراد يتصّرفون بتنّمر تجاه م

أعلى في مجموعة االنتماء. \(، وذلك بغية الحصول على مكانة عاليةout groupمجموعات أخرى )

ر معينة )تنّمر جماعي( أكثر من أنواع أخرى )تنّمر فردي( في لذلك، هناك احتمال أن تظهر أنواع تنمّ 

 (.Benbenishty & Astor, 2008)المجتمعات ذات الطابع الجماعي 

 

 الحيز االفتراضي

لمدرسي وتقرير النجاعة والنماء ا( 2016) لقد أشار الطالب العرب في تقرير رصد العنف في المدارس

أنهم يتعّرضون للعنف بواسطة وسائل االتصال االلكترونية )اإلنترنت، الهاتف الخلوي( أكثر من  (2017)

 الطالب اليهود. ظهر هذا الفرق في جميع المراحل التعليمية. 

والرقمية الذي  (2011)כפיר, الرتفاع الهائل في استخدام وسائل االتصال الخلوية النتيجة مع اترتبط هذه 

( 2010في سنة  63إلى % 2006في سنة  30من %ارتفع ) في اآلونة األخيرة لعربيالمجتمع ا يشهده

واإلنترنت في . خالل البحث عن معطيات حول استخدام الهاتف الخلوي (2009ניסים ודאו, -)בוניאל

أن أغلب األبحاث تمحورت في اإلنترنت، ولم تتوفّر معلومات حول استخدام الهاتف  المجتمع العربي، تبين

 الخلوي.
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 ,.Ganaim et. al)اإلنترنت يومًيا  شبكة من الشباب العرب يستخدمون 95لقد أظهرت المعطيات أن %

عالقات  بغية التزود بمعلومات، وتوسيع آفاقهم، وخلق (2012; וייס, 2009ניסים ודאו, -; בוניאל2011

 . (Heiman & Olenik Shemesh, 2015; 2010אבו עסבה, )والمحافظة على استمرارها 

لقد اّدعى بعض الباحثين أن االزدياد في استخدام اإلنترنت لدى الشباب العرب نابع من إمكانية استخدام الشبكة 

ار والمشاعر الدفينة التي ال يمكن من خاللها التعبير عن األفكعلى سّرية الهوية الشخصية، حيث  مع الحفاظ

يقبل المجتمع التعبير عنها عالنية، هذا باإلضافة إلى أنها ت عتَبر حيًزا ال يخضع لرقابة البالغين والتقييدات 

 נסים ודאו, -בוניאליوالعقوبات االجتماعية التي تنتهجها المجتمعات المحافظة التقليدية ذات الطابع الجماعي )

 & Heimenشيمش )-لقد عّززت نتائج بحث هايمن وأولنيك (.2012וייס,  ;2010; אבו עסבה,2009

(Olnik Shemesh, 2015 قة الوثيقة بين األدوار فيرغم العال اءات أعاله. لقد أظهر بحثهما أنهاالدع 

ن يكون "ضحية" في أحد الحيزين، يكون غالًبا "ضحية"  في الحيز اآلخر )مَ  "الحيز االفتراضي"و "اقعالو"

ض له عن نوع التنّمر الشائع الذي تتعرّ  "الواقع"ض له الضحية في ا( يختلف نوع التنّمر الشائع الذي تتعرّ أيضً 

من 77الكالمي واالغتياب )% العنفَ هو  "الواقع"األكثر شيوًعا في  . لقد كان التنّمر"الحيز االفتراضي"في 

حظات تحمل طابًعا جنسًيا هو ضحايا التنّمر التقليدي تعّرضوا لهذا النوع من التنّمر( بينما كان التعّرض لمال

من ضحايا التنّمر في الشبكة أشاروا إلى تعّرضهم لهذا  91% التنّمر األكثر شيوًعا في الحيز االفتراضي )

 النوع من التنّمر(.

 "الواقع"اتخاذ قراراتهم في ينتهجها الشباب في تسيير أمورهم واختالًفا في الطرائق التي ه النتائج قد تعكس هذ

أخالقية )كالتنّمر بواسطة الشبكة  ا بما يتعلّق بارتكاب سلوكيات غير، خصوصً "الحيز االفتراضي" مقارنة مع

قون التي يضعها المراهשיפוט מוסרי( االعتبارات األخالقية )أظهرت بعض األبحاث اختالًفا في  مثال(. لقد

شمل البحث عّينة من  -Bounik & Mor, 2014) "الحيز االفتراضي" مقارنة مع "الواقع"في الحسبان في 

فتراضي أن المراهقين يستخدمون االعتبارات األخالقية للحكم على األمور في الحيز اال وبّينت الطالب اليهود(

 .أقل مما يستخدمونها في الواقع

أنهم ال يملكون الوعي الكافي حول اإليذاء بواسطة الشبكة، وأنهم من ناحية أخرى، أّكد المعلمون العرب 

-)יחיא, היימן ואולניקيواجهون صعوبة في رصد هذه الحاالت وفي معرفة الطريقة الناجعة لمواجهتها 

ته وحدهم. لقد أشارت ن يتعّرضون للتنّمر بواسطة الشبكة لمواجه. نتيجة لهذا، يضطر مَ (2012 שמש,

ر الحصول على المساندة والدعم االجتماعي هي من سمات ضحايا  األبحاث أن الشعور بالوحدة واإلحساس بَتَعذ 

. ( Heiman & Olenik Shemesh, 2015 ;Gofin & Avitzour, 2012التنّمر بواسطة الشبكة )

 لإليذاء.  هذه السمات تجعلهم معّرضين أكثر
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 في التربية والتعليم في المجتمع العربيدور العاملين 

 اهرة والحّد منها، وسائل ناجعة لمواجهة الظإلخفاء والتغاضي ليست التأكيد على أن السكوت وا

 بالنسبة للمعتدي والمعتدى عليه على حد سواء. بل يمكن أن تزيد من تفاقم الحالة،

 ،ه هون لوالديهم قبل التوجّ يتوجّ  تشير األبحاث أن الطالب العرب، عندما يريدون طلب المساعدة

للجهات المهنية )أنظر أعاله(. لذلك؛ ال بد من فتح قنوات تواصل متنوعة مع الطالب ومع أولياء 

 أمورهم. يجب التأكيد على السرية، والتمييز بين "اإلبالغ" و"الوشاية".

 خصوص يجب أن يكون هناك حوار وتنسيق مستمر بين اإلطار التربوي وأولياء األمور ب

ْنَتَهج في البيت والمد  وتضارب رسة، وذلك لتجّنب حصول عدم اّطراد"الفلسفة" التربوية التي ت 

(inconsistency.بين البيت واإلطار التربوي ) 

  يجب االهتمام بتداخل الطالب والطالبات في سيرورات اتخاذ القرار على حد سواء، وأن يتم ذلك

 زمالئهم.\لصراعات مع معلميهم هذا ال يعّرضهمبحيث بشكل مدروس 

   والمعتدى  المعتدي ، حيث يلجأ إليهن في التربية والتعليم مالًذامليالعا من المهم أن َيْعَتب ر الطالب

 وذلك بغية إتاحة االنتقال إلى األدوار االجتماعية اإليجابية. ،نعليه والمتفرجو

 تعرقل \لكافي للعوامل التي تسهمال بد من أن يملك العاملون في التربية والتعليم الوعي ا

مة طلب المساعدة، والعمل على تعزيز\اإلبالغ سه  المعرقلة. يجب وتقليص العوامل  العوامل الم 

 طلب المساعدة.\العمل ايًضا على التقليل من "الثمن" الذي يشعر الطالب أنه يدفعه نتيجة لإلبالغ

 المجتمع العربي،  هرت في نطاقلطالب التي ظاالستمرار في تنمية العالقة المتقاربة بين المعلم وا

ع هذه العالقة، ك  العنف مثال.اإلساءة وواجتثاث ظواهر يمكن أن ت َضْعض 

 تأديبية.ح عما حصل واتخاذ إجراءات عالجية وعندما يحصل إيذاء، ال بد من االستيضا 

  أجل تلبية التعاون مع أولياء األمور والمهنيين من مجاالت أخرى والجهات ذات الصلة، من

 حاجات الطالب.

  توعية الطالب حول ظاهرة التنّمر والدور الذي يؤدونه فيها. يجب التأكيد على أهمية المسؤولية

-9الشخصية، والتكافل، ودور الحّراس و"المدافعين" )أنظر الشرح عن األدوار في الصفحات 

11.) 

 وأولياء األمور والطالب حول اإليذاء بواسطة الشبكة. يمكن  ناك أهمية كبيرة لتوعية المعلمينه

مهمة في المواجهة  أن يكون الوعي لهذه الظاهرة وتطبيق مناشير المدير العام المتعلقة بها خطوةً 

 الناجعة مع الظاهرة.

  منح الطالب أدوات " حول الموضوع. تهدف هذه الدروس إلى دروس "مهارات حياتيةتنفيذ

ب فعاليات اء، واستراتيجيات لمواجهته. توجد في الفصول الالحقة من هذا الكتلتشخيص اإليذا

 وورشات تمت مالءمتها للمجتمع العربي.

 عودة إلى الفهرس
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 ول والثاني(لقسمين األ)ل اجع اإلطار النظريمر
לילידים דיגיטליים. תרבותי בין מהגרים -(. אינטרנט כתרבות: מפגש בין2010אלגלי, צ' )

 .1-17, 5כתב עת אשלים,  -עט השדה

אלימות במערכת החינוך בישראל (. 2006כסאברי, מ' ואסטור, ר' א' )-בנבנישתי, ר', חורי
ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים, בית  .תשס"ה: דוח ממצאים מסכם –

 הספר לעבודה סוציאלית.

, נוער בישראל: בריאות, רווחה נפשית וחברתית, ודפוסי 2013ושות',  י' פיש,-הראל
 ,2011ישראל  HBSCממצאי מחקר  -התנהגות וסיכון בקרב בני נוער בישראל 

  .אוניברסיטת בר אילן גן:-רמת

פנים -אל-(. אלימות באינטרנט מול אלימות פנים2011שמש, ד' )-טרבלסי, ת', היימן, ט' ואולניק
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 "!السقوط واصةلمب تقوم بذكل ابلعنف، بلال يه  ء تثقب احلجر."قطرة املا

 )قول مأ ثور(         

 

 المدرسة فيشمولي ل برنامج تدخ  الفصل الثاني:      
 عيناب لوك وميخال زخريه

 

ل برنامج بناءالقسم األول: أسس   الشمولي التدخ 

ومنها ما العوامل البيولوجية والشخصية، ك ،فردبال هو مرتبط دوافع عديدة، منها مار يف والمتنمّ ف العنللتصرّ 

 مدرسية.العوامل الاالجتماعية ووالعوامل العائلية ك هو مرتبط باألطر الجماعية

للمباني  ر المناخ األمثل على الصعيد المدرسي، وذلك ألنا يطوّ  شموليً تدخاًل اجهة ظاهرة التنّمر موتستوجب 

 ر.على ظهور ظاهرة التنمّ عالقات بين األشخاص في المدرسة تأثير كبير ل، وللمناخ ولالتنظيمية

 & Astor, Benbenishty) "البيئة االجتماعيةوفق مفهوم " رمنع العنف والتنمّ لالنظرّي طار اإل تم تطوير

Mayer, 2004 ) המודל האקולוגי( "النموذج البيئي" )الذي يرتكز على(Bronfenbrenner, 1979 .)

لحالة لأن  على فق الباحثونيتّ  ل.التدخّ  ر المركزي فيوَ حْ يكون اإلطار المدرسي الم  وفق هذا المفهوم، 

 تأثير ؛لد على عنف في العائلة وغيرهااالقتصادية، الحي، مجموعة االنتماء، العائلة، انكشاف الو-االجتماعية

ول( أن بحاث كثيرة )انظر الفصل األتثبت أرغم هذا، . المؤسسة التربويةر في تنمّ العنف والظهور على كبير 

 شعوًرا يمنح مناآلمناخ التطوير إن العمل طويل األمد على . ث تغييًراد  حْ ت  أن  ل المدرسية يمكنبرامج التدخّ 

ل على صعيد دخّ الت باإلضافة إلى أنهذا  ،بشكل أفضل رحداث التنمّ مواجهة أإمكانية يح للمدرسة تالحماية ويب

 ا.الجماعية أيضً  على األصعدةسب، بل فح يلفردا على الصعيد ال يؤّثر المدرسة

 

لذلك،  .الموجودة فيه المجتمعبالمدرسة و لىناطة بكل القادمين إمهمة مشتركة م  ر هة ظاهرة التنمّ مواجر عتبَ ت  

دارة، اإلاون بين الجهات المهمة كتع خلق هناك ضرورة فيولكي يتم تطوير المناخ اآلمن ومنع العنف والتنّمر، 

 . كلما زاد إحساسالبلدة والمجتمعهات في ج  الومور األأولياء والطالب، والطاقم المساعد، والطاقم التربوي، و

ليتهم ر واعترفوا بمسؤوسيرورات لخلق مناخ تربوي أفضل ومنع التنمّ أنهم شركاء في بالطالب وأولياء أمورهم 

وأن معنى  ا ذاحوارً الشركاء  جرييجب أن ي  . كبر لتحقيق وتنفيذ هذه السيروراتكان استعدادهم أ المشتركة،

روا  َبْلو  ومنع  ،النفسية لدى الطاقم والطالب رفاهيةلوا ،التربوي في المدرسةلمناخ تتمحور في ا ةرؤية تربويي 

 خطرة.التصرفات ال
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يتم تشكيل . تتيح بلورة البرنامج، تفعيله وتقييمه تنظيمية ن  بمبان المهم االستعانة ، م  اشموليً  لتدخّ كي يكون ال

 ،إلى تطوير مهارات الصداقة ومنع التنّمر هذا الطاقم يتطّرق. بقيادة مدير المدرسة، "للمناخ القياديطاقم "

القوة في ط . على الطاقم تشخيص نقالرؤية التربوية المدرسيةاحول فضليات وحول األجري حواًرا ذا معنى ي  و

صحاب أ مضمار ومجاالت المسؤولية التي ي كلّف بهاالموجودة في هذا ال تاالحتياجاالمدرسة ونقاط الضعف و

 الوظائف.

 

 ل الشموليالتدخ   حلمرا

 

 المرحلة األولى

 :سيرورة تشخيص المناخ من خالل وتحديدها االحتياجات مسح

 ع من مصادرجمَ تحليل المعطيات التي ت  و على تشخيص المدرسة مدل الشمولي بعيد األالتدخّ  برنامجيرتكز 

 عديدة:

لى ق هذا المؤشر إ. يتطرّ וסביבה פדגוגית( מיצ"ב אקלים) ر المناخ والبيئة التدريسيةمؤش .1

 ر:للتنمّ والتعّرض  ،حساس باألماناإلو ،العالقات بين الطالب سئلة حولعدة أ المناخ المدرسي ويشمل

 

 . يجابية بين الطالب وزمالئهم في الصفالعالقات اإلمؤشر 

 -يشمل البنود التالية

  متماسك"مّتحد و"صفي 

 " معه الفرصة يقضون زميل صفي يفالطالب  غلبأليوجد" 

 آلخر"ا ايساعد كل منّ  طالب صفي أن "من المهم ألغلب 

 "يكترث طالب الصف لبعضهم البعض" 

 جواء جيدة بين الطالب""في صفي أ 

 

 لدى الطالبحساس باألمان إلعدم امؤشر 

 -يشمل البنود التالية

 يتصرفون بعنف" اطالبً  فيها ناف أن أذهب الى المدرسة ألخأ ا حيانً "أ 

 ألني أخاف أن يقوموا بإيذائي الصف خالل الفرصةفي  ل المكوثفضّ ا أحيانً "أ" 

 "ل فيهاخاف التجوّ اكن في المدرسة أهناك أم"  

 

 رالتنم   سئلة حولأ

 " خرين ويؤذونهم"ا آالعنيفين الذين يضايقون طالبً  من الطالب جموعاتم يوجد في المدرسة 
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 אח"מ()مثل استبيان المناخ التربوي األ .2

ية االجتماعية مسؤوللوتحديد االحتياجات في مجال ا إجراء مسحد من االستبيان في بنويمكن أن تساعد 

 :ر في المؤسسة التربويةوالتنمّ 

 

 حساس باالنتماء لدى الطالباإل رقم البند

 صدقاء في الصفألالكثير من الدي  1

 وا لي يد العون عند الحاجةصدقاء في الصف أن يمدّ أستطيع االعتماد على أ 9

 لصفي ني منتم  أ أحسّ  14

 والقيمة الذاتية  االحساس باالحترام 

 صفي معي باحتراميتعامل طالب  2

 غبيةيعتقد طالب صفي ان أفكاري  10

 حيانفي كثير من األ يسخر طالب من الصف مني 15

 قول بجديةيتعامل الطالب مع ما أ 19

 طالب صفي يقّدرونني 30

 رلتنم  ا أساليب 

 طالب/ة اخر/ى سخر/ت مني، أهانني/أهانتني، أذلّني/أذلّتني 45

 وقست عليكمجموعة طالب في المدرسة هددتك  47

 شياء ثمينة(أو أطالب/ة ابتزك/ابتزتك بواسطة التهديد )نقود، طعام  48

 يذائيبغية إ في شبكة اإلنترنتشائعات  نشروا عني 52

ا من الطالب العنيفين الذين يضايقون ويؤذون طالبً  في المدرسة هناك مجموعات 53

 خرينآ

 معيأو اللعب د الحديث ر  : مجموعة طالب لم ت  "قاطعوني"خير األ في الشهر 54

 اي عمدً نهناك طالب في المدرسة يضايقون 55

 ذىت أغضبتني أو سّببت لي أنترنا لي في اإلنشروا صورً  56

 حساس باألماناإل 

 في المدرسةبالحماية واألمان  ا أشعرغالبً  69

 يتصرفون بعنف اطالبً  ن فيهاأحيانا أخاف الذهاب إلى المدرسة، أل 65

 ن يقوموا بإيذائيألني أخاف أ في الصف خالل الفرصة المكوثل فضّ أحيانا أ 66

 في المدرسة اخاف التجول فيها هناك أماكن 67

 



53 
 

بيان خاص بواسطة است ر و"المتفرجين"رة التنمّ ظاهلمسح إجراء : يمكن رم  نالت استبيان حول .3

 المدرسة. اعتبارات مدير وذلك وفق( الفصل الرابع، القسم الثانيوع )انظر بالموض

 

عَتَبر ر:عن أحداث التنم   اإلبالغ .4  في امهمً  امؤشرً  ر منهابَ استخالص الع  و حداث الشاذةمتابعة األ ت 

، مقاطعة طالب :تراكم البالغات حول أحداث من هذا القبيل )مثالإن . االحتياجات تحديدسيرورة 

ب بناء وج  ي (أثناء الدوام أو بعده تنّمرجسدي جّراء  يذاءإأو االجتماعي إيذاء بواسطة شبكات التواصل 

ّطلعين أاّل يكونوا م   خذ بالحسبان أنه من المحتملعلى الطاقم التربوي األل بالموضوع. برنامج تدخّ 

 . يجب التعاملبالغين من إشراك همفخوّ تالطالب و متكتّ  ري وذلك بسببطابع تنمّ حداث ذات على أ

أكثر ث دَ "القسم الظاهر من جبل الجليد" لحَ بمثابة  إذا كان صحْ وفَ  معلومة ه أوكل توجّ ة مع بجديّ 

 أو ظاهرة نطاقها أوسع.  ادً يعقت

في  الطالب المتداخلين المربين تحديد ىعل ،كجزء من سيرورة المسح :الضحاياو معتدينتحديد ال .5

ل الحًقا )فردي برنامج تدخّ  ء وبناءيذاإلل وضع حدّ  التشخيص بغية كضحايا. يتمّ أو \و عتدينر كمتنمّ ال

 وفق الحاجة(. ،أو جماعي

ن .6 المناخ متعلقة بالمختلفة الجوانب ال في يجب إجراء مشاهدة والتمعن في التنظيم: المشاهدة والتمع 

ة، طريقة العمل موجودالتنظيمية المباني الحضارية، المميزات ال، مبنى المدرسةالمدرسي:  التربوي

هيل المعلمين في الموضوع، وجود حصص مهارات حياتية في الصفوف، طريقة ، تأأثناء االستراحات

يمكن أن ها. وغير الطاقم ات بين أعضاءدارة، العالقالقرارات، العالقة بين أولياء األمور واإلاتخاذ 

 جراء هذه المشاهدةيمكن لطاقم المناخ إسيرورة. ستمر طيلة الوأن تبداية في التتم هذه المشاهدة 

مثل، مرشد المناخ التربوي األوالخدمات النفسية االستشارية، قسم د من بمشاركة وتوجيه مرش

 االختصاصي النفسي وغيرهم.و

االستبيانات  نمستخلصة م   كمّيةجمع معطيات  باإلضافة إلى :קבוצות מיקוד() حوار حلقات .7

تشكيل ة. يتم ذلك بواسطة يّ ف  يْ بواسطة جمع معلومات كَ  الظاهرة بشكل أعمقفهم نأن  ، يمكنالمختلفة

م هْ في فَ هذه العملية  مه  سْ يمكن أن ت   .مور ومعلمينأ ولياءأو ا،طالبً  تشمل، لقات حوارأو ح مجموعات

 المواقفالمفاهيم و حول ستيضاحاال الحوار من خاللكن يمكما شركاء، تجنيد في الظاهرة و

 .بشكل أعمق المختلفة وجهات النظرالمعضالت وو

o  اآلنية اجات تيحالويجب مالءمتها ل، متنوعة النقاش في مجموعات الحوار مواضيعتكون

 استبيان أو استطالع نتائج ، من أجل َفهمعلى سبيل المثال الوقت، والمكان(،من حيث )

 رثْ طالب ك   أشار مثال، إذارسي(. شر النجاعة والنماء المدمثل، مؤبوي األخ الترالمنانتائج )

من خالل  ها يقصدونمّ ع ستيضاحااليمكن  ،أن المعلمين ال يعيرونهم اهتماًما نهم يشعرونأ

على حوار  مع الحرصمعهم  المحادثة تظهر أثناء فكار التيواأل لى المشاعرق إالتطرّ 

 .م ومحميّ م حتر  

o الوقوف "، "اإلبالغ"، "طلب المساعدة" حول المفاهيموالمواقف  حول ستيضاحيمكن اال

 : هلمثاًل  ،أيًضا قضايا للنقاشطرح يمكن . "صديقلتقديم مساعدة "و "الصداقة"، "جانًبا
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البالغين في هذا  دورألوالد وا دور ماو ؟شرعي بالغين في صداقات األوالدلل اتدخّ 

 الموضوع؟

o ولية ؤ"المس في موضوع إليه كل مجموعةطمح ، يمكن بلورة الهدف الذي تاالستيضاح بعد

ا ذون تطويرها في المدرسة في هالقيم التي يودّ  ح اسئلة حولطرَ ت   . "راالجتماعية ومنع التنمّ 

 الواقعالمدرسة؟ كيف ستظهر في  في يصعيد السلوكالعلى  وكيف ستظهر هذه القيمق، االسي

 ر وتقييمه؟ر يتوقعون؟ كيف يمكن قياس التغيّ يّ غَ تَ  ؟ أي  االفتراضيالحيز وفي 

o   مور. األطالب وأولياء العلمين، مال -كل مجموعة زة الخاصة بتشخيص المبادرات الممي

والتي يمكن أن  في المجتمع والسلطة المحلية، رسة،ضافية خارج المدالبحث عن جهات إ

الشبيبة، قسم الرياضة، أولياء أمور يملكون معرفة  حركات الشبيبة، مرشدو) تفيد السيرورة

 بالموضوع وغيرها(

o  م القياديللطاق لينضم ة حواركل مجموعمن اختيار مندوب. 

 

 المرحلة الثانية

 تشكيل الطاقم القيادي للمناخ

 المدرسة مدير   مناخ. َيْرأَس  الب المتعلقة مواضيعالنقاش في اليتيح  ى تنظيمينقيادي" كمبال طاقمالل المدرسة "شكّ ت  

االختصاصي  التربوي، المستشارك المدرسة مديروفق اعتبارات  صحاب الوظائفأفيه  شترك، ويالطاقمَ 

الطبقات، مرشد  زيز منع الكحول والمخدرات، مديري المراحل/مركّ مركّ ز التربية االجتماعية، النفسي، مركّ 

ا للنقاش في ا ومكانً زمانً  كّرسي لطاقم بشكل جار  ا اجتماع. إن مات النفسية االستشارية وغيرهمدالخقسم ن قبل م  

يكون النقاش ف فقط. يث عندَ حَ  وليس عند حصول المعتادة ةاليوميّ ة المدرسيّ الحياة  المناخ خاللق بتتعلّ يع مواض

 خطيرةالحداث األل، معالجة تدخّ الوقاية، برامج الرامج ب عمل،النماط ا ويتيح دراسة أشموليًّ  في الطاقم

لتسلسل اليوم بأسره وتتوافق  قتتطرّ  ا من رؤية شمولية ل تربوي انطالقً تدخّ  كي يتم إجراءر. بَ ع  الواستخالص 

من السلطة مة هجهات م الل السنة تشارك فيهاخ موّسعةعدة لقاءات  بأن تتمّ  يوصىرؤية السلطة المحلية  مع

 الطاقم القيادييضم  عنف"، الشرطة الجماهيرية وغيرهم. البالشبيبة، مدير "مدينة  مدير قسم: المحلية والمجتمع

لين من ممثلين فاع  ر" ية االجتماعية ومنع التنمّ المسؤول "تنميةعمق في موضوع ر بشكل أالذي يختار التمحو  

بناء هدف مشترك و تحديد هي ورة. وظيفة الطاقم القياديالسير وا فيساعديمكنهم أن ي مجموعات الحوار

 .وتوزيعها المسؤوليات وتحديد ل وفق هذا الهدفبرنامج تدخّ 

 

 المرحلة الثالثة

 لبناء برنامج التدخ   

مع  المدرسةكل الوافدين الى  اتوطموحأحالَم و رؤيةَ تعكس  ممّيزة ل هو عملية ابتكارالتدخّ  جبناء برنام

خاللها حول بناء مجتمع ل السيرورة ويْ بَ وار ق  الحيدور ن سيرورة المسح.  م   المستخلصة لى المعطياتق إالتطرّ 

ل اآلخر. إنه التسامح وتقبّ و شخاصألالعالقات بين او المسؤولية االجتماعيةو على االحترام المتبادل قيمي يرتكز

ات الحضارة ر. تتم مالءمة الحوار لمميزن ضمنها التنمّ الخطرة وم   السلوكياتل مسؤولية منع يتحمّ مجتمع 
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ل، تدخّ طرائق  أهداًفا،  يات،غاشمل: والذي ي ل الخاصاستنباط برنامج التدخّ ن خالل الحوار ، ويتم م  والمجتمع

ة وأخرى ة النفسيّ ق بالرفاهيّ جوانب تتعلّ ل برنامج التدخّ  تقييم. يشملزمنّيًا، وطرائق  جدواًل  موارد،شركاء، 

 الشمولي والفردي. ينالمسح على الصعيد ذلك بناء على نتائجو، منع التصرفات الخطرةتتعلق ب

لحوار، ل على ثالثة محاور مركزية: حيز باألمان في المدرسة شعورالتطوير ل الذي يطمح لبرنامج التدخّ  يرتكز

بنية تحتية تتيح  ووجود ،الحدودفي المدرسة من خالل وضع  الشعور باألمان نبعث حدود وحضور، حيث

من لتطوير المناخ التربوي اآل ح.ح.ح"همية. دمج المركبات الثالثة يخلق نموذج "ي أبالغ ذ حضورو ،حوارال

 .روتقليص العنف والتنمّ 

 

 حدود والحضور مع المجموعاتالعمل على األبعاد: الحوار، ال الجماهير ذات األهمية في المدرسة: العمل مع

تطبيق على المبان تنظيمية تتيح  ضافة إلى وضعمور، باإلاأل طالب وأولياءال معلمين،ال: في المدرسة المهمة

 لصعيد العملي.ا

 

 

 

 

 : أعالهالثالثة األبعاد شمل ي العمل مع طاقم المعلمين:

  الدستور ة. ستظهر نتائج المحادثة في في المدرسالموجودة  الحدود معهم حول محادثةيجب إجراء

 . رعند حصول حدث فيه تنمّ  الممكنة لكل ردود الفعل فيهق يتم التطرّ  ، حيثمدرسيال

 ح.ح.ح

 حيز للحوار وضع حدود حضور

مبان  
 تنظيمية

الطاقم 
 التربوي

 األوالد
أولياء 
 األمور
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  الحوار مور. يبعثمع الطالب وأولياء األ حوار ذي معنىعلى مهارات إجراء  عمل معهماليجب 

َحنالمصاعب واللطلب المساعدة ويتيح تشخيص  هع التوجّ يشجّ وتراث، ارب واالكقتبال شعوًرا يجب . م 

 ،لمفاهيم في المجموعةاالمواقف و يتناول، بالطالبصلة وجيه حوار ذي تتنمية مهارات المعلمين في 

 . يةقيادة الطالباليجابية في الصف وز الطاقة اإلويعزّ 

 لحضور الجسدي والشعوري في المدرسة وتعزيز المعلمين على معنى االعمل مع يجب  :رلحضوا

 حضورهم.

 

 العمل مع الطالب: 

  قوانين الهم وفق أمورتسيير على تشجيعهم في المدرسة و لحدودا الى خالل العمل معهم قتطرّ اليجب

تدعيم الحدود في في سيرورات شمولية تتمحور في  وإشراكهملذاتية السيطرة ا ن خاللة م  يالمدرس

 المدرسة. 

 شخصي-البين تصالاالفي  اتهمتدعيم مهاريمكن  من خالل برنامج "المهارات الحياتية"، :الحوار 

بشكل  ن(معلميالمور واأل )أولياء حولهم البالغينوصدقاء األ ومهارات االتصال الذي يحترم بشكل عام

 ة.الحاج ده لطلب المساعدة عنالتوجّ يمكن تشجيعهم على كما  ،خاص

 هملالحياة المدرسية بواسطة تعزيز تحمّ  في وحضورهم تداخلهملى زيادة ق إيجب التطرّ  :الحضور 

 ر.المسؤولية االجتماعية ومنع التنمّ 

 

في  ركون، حيث يشاأولياء األمور والمدرسة تعزيز الشراكة بين سيتم ذلك بواسطة العمل مع أولياء األمور:

للعمل المدرسي. سيتم  دعًماوتداخاًل ويتيح مسؤولية مشتركة  المدرسة. هذا في حدودالووضع  كتابة الدستور

تم ي. لتدخّ الوبناء برنامج التربوية  رؤيةالبلورة  بغية معهم حوارجراء إلذلك بواسطة تكريس زمان ومكان 

 .السيرورات التربوية بشكل خاصفي في حياة أوالدهم بشكل عام و  حضورهم أيًضا على تعزيزالتشديد 

 

الحوار، الحدود  ر في مجاالتالمسؤولية االجتماعية ومنع التنم  ب لتنمية اإلحساستنظيمية ضرورية  مبان  

 :)ح.ح.ح( والحضور

زوايا الجلوس كجراء حوار بين المعلمين والطالب تنظيمية تتيح إ مبان   توفيراالهتمام بالمدرسة  على -

 حوار مع الطالب.جراء المعلمون إفيه يستطيع في البرنامج المدرسي  وقت داخل المدرسة وتحديد

، حيث يحصلون على معلومات جديدة المعلمون الموضوعم تعلّ ية تخصيص وقت لعلى المدرس -

 همحول مواقف انقاشً يجرون ومع الطالب،  راحوال جراءمهارات إل يطورون\ومحتلنة، ويكتسبون

 ."رالتنمّ المسؤولية االجتماعية ومنع "حول موضوع الخاصة هم ومفاهيم

 .هذه الدروس الطاقم التربوي فّعلالطالب المدرسي. ي  مج برناياتية" في دروس "مهارات حوجود  -
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بواسطة المباني  رحداث العنف والتنم  معالجة أالرقابة وحضور المعلمين و تعزيزكيفية  مثلة من الميدان حولأ

 :التنظيمية

حصل يعندما ال يتواجد المربي في المدرسة،  :المربيفي اليوم الذي ال يتواجد فيه المهني حضور المعلم 

عنف وإحساس بعدم  أو ة،مشاكل سلوكيأو ، الذين يحضرون الى المدرسة الطالب عددفي انخفاض  أحياًنا

الجوالت(. في الرحالت ، يرافق الصف طيلة السنة )في ل تعيين معلم موضوع معين يمكن. مان في المدرسةاأل

أن توضعا  ل  في برنامج الصف )يفّضلع لهذا المعلم حصتان على األقوضَ ت   ،لمربياأليام التي ال يتواجد فيها ا

في (. أيًضا خالل وجبة الساعة العاشرةأن يتواجد رس االبتدائية االطويلة، وفي المدبعد الفرصة في البرنامج 

)معلمي  م المهنيلمعوظيفة الة مفهوم رَ وَ لْ بَ  معهم على العملَ  المعلمين تأهيل  يشمل ، يلب  من هذا القَ  تنظيميمبنى 

 التنظيم عالقة ذات معنى. عندما يكونإلنشاء  فرصةً ر في صف واحد و  حْ مَ المواضيع المختلفة( واعتبار الت  

 لوظيفته. عمل المعلم المهني وال تضيف مهام   ل السيرورةه  سَ ت   ،صحيًحا

أن يكون يجب  ر:لمشاكل االجتماعية ومشاكل العنف والتنم  امعالجة ن علميلمتتسنى لالجرس ل تغيير نظام قرع

يتم أن  يمكنفي المدارس االبتدائية،  ،مثاًل  ر فيها المشاكل.ث  كْ وقات التي تَ بنى تنظيمي يأخذ بالحسبان األمهناك 

فسهم بعد نوا أزيجهّ لوا وا ليهدؤلطالب وقتً تمنح هذه العملية االطويلة.  طعام بعد الفرصةتناول التخصيص وقت ل

ثيرت خالل المشاكل التي ألمعالجة اآلن غ يمكن للمعلمة أن تتفرّ  .ه للمعلمةح لهم إمكانية التوجّ تتيكما  الفرصة

لى بداية إ ليشير ع الجرس مرة أخرىقرَ ، ي  تقريًبا ربع ساعة ن وقت الدرس. بعددون االنتقاص م   ،الفرصة

 الطويلة. غ/الساعات الفردية بعد الفرصةساعات الفراوضع لنفس السبب، يجب منح أفضلية لالدرس. نتيجة 

 

 المرحلة الرابعة

 لتطبيق برنامج التدخ  

 القيادي الطاقم   . يواكبفيه روفق توزيع الوظائف المقرّ التدّخل وذلك  برنامجَ في المدرسة  الجهات كل   قب  طَ ت  

وبالعثور على  ،وبتوزيع الوظائف ،دمحدّ الزمني الجدول التنظيمية وفق ال يانمبال بإنشاءيهتم ، حيث التطبيقَ 

 ظهرت مصاعب.بدائل إذا ال

 

 المرحلة الخامسة

 لبرنامج التدخ   عنالشفافية واإلعالن 

إعالم كل الجهات في ل فضّ . ي  المدرسة وخارجهافي  ل واالعالن عن وجودههمية إلبراز برنامج التدخّ هناك أ

المدرسة، جريدة ب اإللكتروني الخاص موقعال :وسائل اإلعالم المختلفةوجود البرنامج بواسطة المجتمع حول 

ر مثاال على بَ عتَ ت  الجريدة المحلية، اللقاءات المشتركة بين المدرسة والجهات في المجتمع والتي  ،المدرسة

 إضافية بمبادرة لموضوع في المجتمع وأفكار خاّلقةحول ا ةمسرحيات، فعاليات تطوعيّ الموضوع، عروض، 

 األمور والمعلمين. أولياءالطالب و

 

 

 المرحلة السادسة
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 تقييم السيرورة 

والنماء المدرسي، )استمارة المناخ التربوي، مؤشر النجاعة  التشخيص تكرار سيرورةبواسطة التقييم يتم  

 .أعاله( )انظر المرحلة األولى مشاهدة(ال، الحوار حلقات

 

 

 عودة إلى الفهرس
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8لمعلمينالقسم الثاني: ورشات ل
 

. على األقل اتلقاء 5السيرورة  هذه شملت، حيث ين في الموضوعالمعلم يعمل الطاقم القيادي على تأهيل

 أهدافها:

 األمثلمناخ التربوي على تقوية الالمعلمين الذاتية قدرة م دع. 

  لموضوعحول اوتوعيتهم معلومات  منح المعلمين. 

  حول الموضوع مهومشاعر مهمواقفو ينمفاهيم المعلمل التطّرق. 

  وات لقيادة السيرورة في الصفوفدأ المعلمون بأن يكتس. 

  الموضوع جراء حوار حولأدوات إل أن يكتسب المعلمون. 

 ر.تنمّ  دثعلى مواجهة ح المعلمين قدرة تنمية 

 .لمعلمينمقترحة للقاءات مع ا ورشاتفيما يلي  

 الورشة األولى

 ر بالنسبة لي..""التنم  

رم  ، عينخريهياعيل بريل، ميخال ز  ناب لوك، شوش تسيم 

 هداف الورشة: أ

 .على الصعيد الشخصي رمع موضوع التنمّ  التواصل .1

 .ر من التجارب الشخصيةبَ استخالص الع   .2

 وفق التوجيهات التالية: ن ثالثة أشخاصنة م  مجموعات مكو  العمل في طاقم لنطلب من ا

 المهنية. أو الشخصية محياتك ر فيتنمّ موقف كان فيه عن  مكتجارب "للبحث" في وونمدع مأنت

دت صعّ عواملبها؟  أي  متحاسيس التي شعرواألالمشاعر  ن ذلك الموقف، ما\وا استحضر

 ؟فت من حدّتهالموقف وأيها خفّ

 ؟وعن اآلخرين معن أنفسك مماذا فكرت

 ؟مفعلك ما كان ردّ

عن  الموقف؟ عن ذلك درِكُ، ماذا أاآلن، بعد أن مرّت  فترة زمنية  -سوية واوافحص الزمالء واأشرك

 ؟ف؟ هل طرأ تغيير على وجهة نظريقنفسي؟ عن أناس آخرين في المو

 -في المجموعة الكاملة ،للتلخيص

 ؟"رالتنم  " عن المحادثة التي أجريتموهاخالل م من نتعل  يمكن أن ماذا 

 .من خالل تجاربكر" م  التنم   حول "حاالت ما تعلمتجمل عم   3-2 صوغوا

                                                             
8

ت َبت الجمل في صيغة المذكر لكنها موّجهة لإلناث والذكور على حّد سواء.   ك 
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الثانية الورشة  

 راألدوار في المجموعة وظاهرة التنم  المسؤولية االجتماعية و

 وعيناب لوك ريهميخال زخ

 

  هداف اللقاء:أ

 من خالل وذلك طرائق مواجهتها ر وظاهرة التنمّ بمعلومات إضافية حول  نأن يتزود المعلمو

 وخارجها. البالد استعراض األبحاث التي أجريت في 

 تجاربهم في الصف ن معلوماتهم أوللنقاش مستقاة م  قضايا  المعلمون طرحأن ي. 

 

  9"هنري قرار"أو فيلم  "الواشي" مشاهدة فيلم

  الفيلم:مشاهدة النقاش بعد 

 م..يلفي أعقاب الف ومشاعركم بأفكاركم أشركونا

 ّر التي ظهرت في الفيلم؟ ما هي مميزات التنم 

 ّلطاقم التربوي؟ أولياء األمور؟ ف الطالب؟ اما رأيكم باسم الفيلم؟ طريقة تصر 

 ر؟ التنمّرة على مواجهة مشكلة القدباإلنسان حساس إحول  ماذا فكّرتم 

  ٍ؟؟ كآباء وأمهاتكمعلمين الفيلمخلّف فيكم أي َأثَر 

 

َبر المستخلصة  والمشاعرجب جمع المعلومات ي تحوي معلومات  المرفقة التي ، وعرض الشرائحالنقاش نم  والع 

ن المفضل أن نتيح م   ن عرض الشرائح،بعد االنتهاء م  . )انظر أدناه( رنظرية وطرائق مواجهة ظاهرة التنمّ 

 ،تنفيذها كطاقم تربويجب الخطوات التي يو معلمين،دور الللتوقعات، والتطّرق لو للمشاركين طرح تساؤالتهم،

 .التي يقترحونهاالمباني التنظيمية و

 

 

 

، المناخ التربوي ومنع العنف، שפי"נט() : موجودة في موقع الخدمات النفسية االستشاريةشرائح العرض

ل والوقاية المسؤولية الشخصية واالجتماعية  ب "تنميةتافل الصفحة التي تحوي كأسفي  -برامج التدخ 

ر".ظاهرة ومواجهة   التنم 

  

                                                             
9

 الفيلم باإلنجليزية لكنه مترجم للعبرية والعربية. أنظر المراجع. 

https://www.youtube.com/watch?v=nR3dtWa4uNY
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 الثالثة: الورشة

 رمتنم   سلوكالمواقف وردود الفعل على 

 وعيناب لوك ميخال زخريه

 

 هدافاأل

 رالتنمّ المسؤولية االجتماعية ومنع ب الشعور مواقف المعلمين والطالب تجاه تنمية التعّرف على 

 هم.طالب وتصرفالتأثير على مواقف ال علىقدرتهم المعلمين ب شعور تعزيز 

 خالل الورشة:

 ت إليهااألسباب التي أدّ تنّمر وملاالسلوك المختلفة على  ردود الفعل نتعّرف على س. 

 المسؤولية ب الشعوريجابية تجاه ر والقيم والمواقف اإلتجاه التنمّ  لقيم والمواقف السلبيةتطّرق لنس

 .هذه القيم في التصّرف ن تنعكسنناقش كيف يمكن أسو ،االجتماعية

 

 القسم األول

 في أعقابه. فكاركم ومشاعركمبأ ناأشركو " ثمالواقف جانًباشاهدوا فيلم "

الفيلم. يمكن أن نالحظ أن هناك فرًقا بين ق خالل الحوار إلى مواقف بطل ل التطرّ ن المفضّ للموّجه: م   مالحظة

 .موقف الشاب تجاه التنّمر وبين تصرفه الفعلي

  :وفق  تم فيهافتصرّ  ر حالةحاولوا تذكّ ، . بعد ذلكرلتنمّ ظاهرة اموقفكم حول أشيروا إلى في أزواج

 فعلكم. ردّ حول  طتمتخبّ  ، أوكمفتصرّ كم وموقففجوة بين  ت هناكخرى كانوحالة أهذا موقفكم 

 

 -في المجموعة الكاملة

 فجوةتموها بأزواج، وحاولوا تحديد األسباب التي أدت إلى الشتحدثوا عن السيرورة التي ع 

 ؟ذا أثارت هذه الفجوة من أفكار ومشاعربين الموقف والتصرف الفعلي. ما

 ر؟بشكل أكب كمموقفَ تصرفُكم  ما الذي تحتاجون إليه كي يعكس 

 

 .الفجوات..ر س  كلنا نعمل على ج  

 

 -يجيب المشاركون ت باًعا ،التلخيص

في وسوف بين مواقفي وتصرّ  هااليوم عن نفسي؟ ما هي الفجوة التي اكتشفتُ  ماذا تعلمتُ  

 عمل على تقليصها؟ ما الذي سأعمل على تغييره؟أ

 

http://vimeo.com/60113127
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 القسم الثاني

ب الطال كان علىر. تنمّ لل ولد وقع ضحيةب حالة للطال تضَ ر  في استراليا، ع   رالتنمّ  جري حولأ   في بحث 

حول استعدادهم أو عدم  جمل قالها الطالب مامكأم ال، والسبب لقرارهم. أ القرار إذا كانوا سيساعدونه

 ر..، اقرأ الجمل وفكّ ى عليه. رجاءً عتدَ تقديم المساعدة للم  لاستعدادهم 

 ؟فيك أي مشاعر  أثارت الجمل 

 هناك جمل أخرى يقولها األوالد أو غلب الطالب؟ هل أ ما هي الردود الشائعة لدى

 ؟يفكرون فيها

  ؟ ماذا رعندما تواجه كمعلم مواقف ومفاهيم تناقض مفاهيمك حول التنمّ ماذا تشعر

 ؟يكون رد فعلك

  ما الذي يمكن أن يساعدك  ثير على مواقف الطالب؟التأ ألي مدى تشعر أنك تستطيع

 ؟ر بشكل أكبرعلى أن تؤثّ 

 ؟التدخّل أكثر الطالب نحو على دَفع يمكن أن يساعد ذا ما 
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ر في استراليا على بحث أجريالطالب باالعتماد  أقوال  حول التنم 

Bystander behavior of south Australian schoolchildren observing bullying and sexual 

coercion/ Ken Rigby and Bruce Johnson 

 

 ألفعله يبدو األمر الصائب ن هذاأل ،أقدم المساعدةس

 لإليذاء حدأ تعرّضألني ال اريد أن ي ،سأتدخل

 دة، ألني ال أستطيع رؤية التنكيل بأحدسأقدم المساع

  أن يفعلوا هذا بي مكانه لما أردتُ  لو كنتُ  ألني ،سأقدم المساعدة

 يعاني ا آخرانسان   وأدع دون فعل شيء ألني ال أريد أن أقف على الحياد ،قدم المساعدةسأ

 هذه المعاملة أحد يستحق ال ألن ،سأقدم المساعدة

 ايض  مساعدة أصدقائي الم أأن يقدّ  هناك احتمالفاعدة، المسذا قدّمتُ إ

 ذا تدخلتُ إ أن أتعرّض لإليذاء ، أخشىديم المساعدةأمتنع عن تقس

 أيض ا لى ضحيةإ لحوّ فسأت لتُ تدخّ  إذا

 ا عنهممختلف   ، وأنا مثلهم، لستُ شيئ ا صدقاءن األمِ أحد  من المؤكد أنه لن يفعل

 ا بالنسبة لي.مان  هذا أكثر أ -وأن ال أسمع أفضل: أن ال ارى ذاهك

 أيض ا سأتعرّض لإليذاءف إن لم أفعل ذلك يألن نادي المعلم،أ

 طلب النجدةا وأنادي بالغ  أ

 لألوالد ونيصغ هم ال، فأكثر امان ا معلمال إخبار

 ما يحصلكبر لوضع حدٍ لأ لغ قدرةللمعلم أو الباتوجد 

 اعتبر واشي  ا يُ أو ينادي معلم   لن يتدخّ ن مَ أل ال أتدخل؛

في  لن يساعد ليتدخّ لذلك،  ن،ريالمتنمّ القوة موجودة عند  قوة، الطبع هادئوال يملك األوالد 

 جميع األحوال
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 الورشة الرابعة

 ، لفعلت شيئا!مناًطا بياألمر  لو كان 

 رغأوريت ب  

 

 افتتاحية

 ، وقلملصاقها بلونين مختلفينن البطاقات التي يمكن إكرسي فارغ في وسط الغرفة، علبتين م   -مسبق تحضير

 سود.أتلوين 

 احكوا لنا عنه،. رلتنمّ ل تعّرض. الولد الذي يلضحيةا كرسييمّثل  الغرفة وسطالموجود : الكرسي هالموج  يقول 

لصقها على وأن ي على بطاقة هاكتبأن ي معّينةر ميزة كْ ذ   يودّ  يجب على كل مشارك ؟زهيميّ ن هو؟ ماذا مَ 

 تمّ ذا إكن ، ولردود فعل المشاركين تنّوع في هناك ه سيكونغلب االحتماالت أن. أ)كرسي الضحية( الكرسي

زاوية توسيع لى إ فمن المهم دعوة المشاركينفقط  פאסיביות() الهمودلى صفات عدم الفعالية وإ قتطرّ ال

 ...وراء المظهر الخارجي هم، وما كان هناكب والد )الضحايا( الذين التقواكل األوالتفكير ب رؤيتهم

. المعتدي كرسي إنهصحيح،  ومن هذا؟، لى وسط الغرفةا إضافيًّ ا إكرسيًّ  ل الموجهخ  دْ هون، ي  نْ عندما ي  

توجيهات  ولكن في هذه المرة هناك ،بلون مختلفتلوين وعلبة بطاقات القلم الموّجه عطي ي ..عنه قليال فلنتحدث

لى ن كرسي الضحية إم   نقل البطاقةة، عليه أن يعند كرسي الضحير هَ ظْ ذكر صفة أو ميزة تَ ن يمَ  ضافية:إ

 لصقها على كرسي المعتدي.وأن يجديدة على بطاقة  كتبي أن هميزة جديدة فقط يمكن ذكرن يمَ  كرسي المعتدي.

المهارات  (، صعوبات فينبطّ أو م   علنمرفوض )بشكل م   -الولدين يمكن أن تظهر لدى التي صفاتال)

اريخ من الصعوبات، تعقيد ر ذاتي منخفض، صعوبات، عسر تعلمي، تصدقاء، تصوّ ة من األاالجتماعية، قلّ 

 لحزم، ضعيف..(.، افتقار لحساس بأنه ال مفر، اندفاع، اكتئاب، عنف، إالمطاردةحساس بعاطفي، إ

 

 المقارنة واالستنتاجات منها حول محادثة

، المعتدي ن المجدي التأكيد هنا على أن كليهما في خطرم   المقارنة بين الولدين؟خالل ن م مِ ماذا نتعلّ 

 .على حد سواء والضحية

 :خالل النقاش، من المهم التأكيد على ما يلي

 ر باسمها كي يتم تشخيصها، تمييزها ومعالجتها.ظاهرة التنم   من المهم تسمية .1

يجسدان  العناية والمرافقة. الكرسيانولى الحماية، كالهما يحتاج إ -المعتدي والضحية، كالهما ضعيف .2

 .طالب في مدرستنان وكالهما لظاهرة، إنهما ولدانفس اوجود وجهين ل

الحصانة  امنحهمحيث ن -الطرفين اسطة تقوية المهارات الحياتية لدىر بويمكن تقليص ظاهرة التنم   .3

 حساس بالقيمة الذاتية.جتماعية واإلالمهارات االعلى تطوير  امنساعدهو، الشعورية

لى في المدرسة إ اإلجراءات التأديبيةل حو  نالعقاب مهم، ولكن العالج أهم.  -ويوجد عالج يوجد حد   .4

 معنى. إجراءات ذات
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 ثانية:الفعالية ال

"دور اإلطار النظري حول   وأن نعرض رنحاول توسيع زاوية الرؤية على ظاهرة التنمّ  في هذه الفعالية،

 .لسلميبالي ر"حداث التنمّ ين في أالمشارك

 

بت ت  ع حول الكرسيين الفارغين بطاقات ك   من ذلك، نوزّ ، أو بداًل دناهورقة فيها األقوال أعلى  كمشار   كلّ يحصل 

 . قوالاأل عليها

األقل، وجملة ال تذكر  علىمرة واحدة  كبالغخطرتا في ذهنك  أو مختلفتين جملتين متناقضتين ات: اختريمالتعل

 )في العمل، في محيطكمبين بالغين  كبالغين نفسكمأمع  واتعامل -وا.. انتبهأبًدا كبالغ أنها خطرت في ذهنك

 ..بنائكم أو طالبكمجاه أ، أو تفي سن الطفولة ي مكان سكناكم..( وليس عندما كنتمي، فاالجتماع

؟ )بين الجمل( في نفسه وصدى هذه الفجوات عق  وَ  صفي أنو المجموعة ركشأن ي ودّ ي من

 ؟أين تظهر بشكل واضح

 ؟هذه األقوالفي  التي يمكن تشخيصها االجتماعية" األدوار" ما
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 قوالاأل

 ي بشرنا لكنهم ليسوا بشرً   "هذا وكأنه "الولد الشاطر وجههو نييقاضوجوده ي
 فوًرا ما يحصل ل ! سأضع حًدامستحيل بسببه دائًما أدفع الثمنأنا 

 ال تكون كلمتي؟ م  ! ل ما يحصل وسيتوقف كلمة واحدة من يكون أصاًل؟ 
 هذا السخطل قد الجميع صوابه هنا! يجب أن أضع حًدالقد ف طيقهاال أطيقها، ال أ
لى إدائًما ، بحاجة طيلة الوقت ن نتحدث معهاهي بحاجة أل

 االنتباه  
ك    فسأكون واحدة منهم ت  إذا س 

يق، ولكنه يُ أنه ص  بيتظاهر   ..افعل شيئً سينتهي األمر بمصيبة، يجب علي أن أ فقدنا صوابناد 
 ا بالفعل؟ ال مشكلة، سأكون مذنبً دائًما مذنبالنا أ

ُ س قمامة،إنه   ما يستحق ي هذا القمامةر  أ
 طلب النجدةا وأنادي بالغً أ

ض لإليذاءال أقدم المساعدة،   !ن هو التافهنا تافه؟ سأريكم م  أ  ذا تدخلتُ إ أخشى أن أتعر 

 
 ، فسيثور الجميع عليلتُ ذا تدخ  إ  هنا! ن هي الفائزةنا فاشلة؟ سأريكم م  أ

 ن ستروننيال ترونني؟ اآل
ن يحفل ن يستطيع التغلب علي؟ م  ن سيقف في وجهي؟ م  م  

 بي؟

ا لست مختلفً  -همنا مثلوأ حيال ذلك، احد شيئً ال يفعل أ
 عنهم

 
 امانً هذا أكثر أ -ال أسمعوأن ال أرى، أن فضل: هكذا أ كونها مسكينةن م   مللتُ 

 لي بالنسبة
 الست ساذجً  -تدخلأنا ال أ فوضى!ال فلتعم   هيا،

 ةلست واشي -تدخلأنا ال أ  ، هكذا سيكون "أكشن"رائع، فليتشاجروا
 اء ذلكجر   سأعاني تدخل، في نهاية المطافال أ تعالوا وشاهدوا

 
له، ليس هناك ما يمكن  أمل ن الواضح أنه المسكين، م   باالرتياح عندما امتنع عن مساعدتهحس ال أ

 فعله 
   لى جانبهكون إأن أ هو دائما إلى جانبي، يجب

 
 تورط معههو قوي ومجنون، لن أ انظروا إليه يتوسل

 تورط معهالن أهي مسيطرة  ن طفلة، تستحق ما حصل معها.. كثيرة البكاءيا لها م  

 
 والد الهادئينال قوة لأل أيها الرجل بك  خخخخ، ابك  

 رى.. ال أرى .. ال أرىال أ  ، هناك ضربععععرائع
 هم يكرهونني هر  هيا! قم بذلك، ال أحد يضاهيك.. أ  

 
 نا تافهأ يجب أن تأتوا، هناك دم..

 كلهم ضدي الباب، قومي بذلك.. أنا سأحرس
 ، مقززون، عنيفونتافهونكلكم  المسيطرة هنان أنت ملكة، ملكة! أريها م  

 نين  د  ر  هن ال يُ  ريد أن يصاب أحدأنا أتدخل، ال أ
 هن يغتبنني دائًما أحدالتنكيل بأنا ال استطيع رؤية 

 ريد عالقة معهنهن مقززات، ال أ فون هكذاال أستطيع السكوت عندما يتصر  
 طيلة الوقت هم يرمقونني بنظرات ألني ال أريد أن يفعلوا ذلك بي ة،ساعدسأقدم الم

 ال أحد يحفل لألمر حد يستحق هذه المعاملةال األن ل، نا أتدخ  أ
صدقائي كبير أن يقوم أهناك احتمال ف، أذا ساعدتُ 

 بالمساعدة أيًضا
 ال أحد يستطيع المساعدة

 ..بعدهاألحد فسيضايقونني أكثر األمر  إذا شكوتُ  اضعيفً  اإنسانً  أنا ال أسكت عندما يؤذون
 أفضل السكوت هذا تنكيل
 ال يرونني؟ لقانونن اخالفإنهن ي

  أنا ال أسكت
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 :رقم التربوي في عالج ظاهرة التنم  دور الطا

 والمشاركين. المعتديحماية الضحية و -1

 ضحايا.لى ل إالتحوّ  و\وأر ف متنمّ لى تصرّ تي تؤدي إضغط والوال ع أوضاع المحنةمن -2

 .اإليذاء أثناء عمليةونه الذي يؤدّ توعية الشباب حول الدور  -3

 ل في حاالت الضائقةبالغ، والتدخّ  ، إبالغلفاهمية تقديم المساعدة، التكأإبراز  -4

 تطوير المهارات الحياتية، والمهارات االجتماعية لدى الطالب -5

 م بالثقة مع الطالب.س  تتّ  خلق عالقة -6

 

 -نقاش

 ر؟ما هي المهارات الحياتية ذات الصلة مع ظاهرة التنمّ 

 

 وضحية للظروف، ملقاة علينا مسؤولية:لإليذاء  ، معّرضنسان عاجزإ عندما يكون هناك

 ملك قوة!ير، أستطيع التغي= قدرة ذاتية. أنا ألو كان األمر مناًطا بي

 هقَ فْ يجب اتخاذ موقف والعمل و   -اعر= عدم االكتفاء بالنية أو المششيئا لفعلت

 ؟حيال ما يحصل فعل شيءكيف نشجعهم على  -ذاتية لدى الطالبالقدرة سعى لتدعيم البرنامجنا ي
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 ":القوى "ف شعار شْ كَ 

 

 .."ال" قوى ونتملك مأنت

 !لحقوا األذى بأحدتُ  ال

 !واتسكت ال

 !وا جانًباتقف ال

 نحن نملكها جميعا! -ليست قوى خارقة هذه القوى

 اآلخرينب لحقوا األذىم لتُ قوتك وا= ال تستخدمال تلحقوا األذى بأحد

وا وأخبروا كر  ش  ، أاألمر وافال تكتم = إذا أُل ح ق األذى بكمواال تسكت

 من يمكن أن يحميكم  

ض لإليذاءولدً رأيتم  = إنوا جانًباال تقف ال تسكتوا! ف ،ا آخر يتعر 

ن أجلسريعً  هأن تبلغو يمكنن وا م  دج   ، إليذاءوضع حد  ل ا م 

المعتدي على  بشكل إيجابيون رتؤث   متأن ونل، عندما تتدخ  واروتذك  

 .سواء على حد  ليه ى ععتد  المُ وعلى 

 

 عودة إلى الفهرس
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 "الحق   لَ د أنه قد خذَ ن المؤكّ لكن مِ و ،الباطلَ  المحايدُ  رُ "ربما ال ينصُ 

 ()أنيس منصور

 

ظاهرة  ن المناخ االجتماعي ومعالجةالفصل الثالث: تحسي

 ر في الصفوالتنم  المضايقة 

، سواء في الصف أو خطوات حيالهعن اتخاذ  هود أو من يتعّرضون للتنّمرالش يمتنع ،في كثير من األحيان

نسمع من ا ما ا. كثيرً أيضً  لوا، أو أن يتعّرضوا للتنّمر همذا تدخّ إ والّ ذَ أن ي   . ربما يخشى الشهودالمدرسة أو الشبكة

د نها تجسّ وْ ردود الفعل هذه كَ ب دنا ذلك..". من المجدي االعتراف"لقد اعت"، شأني هذا ليسالطالب عبارات: "

المضايقات مواجهة  نحوالتقّدم  بإمكاننا  . حالَما نعترف بردود الفعل هذه سيكونالبشر الضعف الكامنة فينقاط 

 .حاالتال بشكل ناجع في هذه الردّ  م كيفيةلّ عَ م ون  كي نتعلّ  ا في وسعنام لّ . علينا فعل كوالتنمر بشكل ناجع

 

 ل الصفي لتحسين المناخ االجتماعي:هداف برنامج التدخ  أ

  اإلحساس ولى االحترام، يستند إالذي اعي جتماالف تصرّ الجتماعية وتشجيع االمهارات التطوير

 ، والتعاطف.ينخراآلب

 الحاصلة في المجموعة. السيرورة المسؤولية حيالب تنمية اإلحساس 

 يجابية لدى الطالب.القيادة اإل تنمية 

 المجموعة". الكامنة في قوةال"ر، وتتيح التنمّ التي جماعية لسيرورة الحول ا رفع الوعي 

  َبغية اإلنقاذ والحماية لى جانبه، اإلبالغوقوف إال -ى عليهتطوير القدرة على دعم المعتد. 

 يذاءإلحاالت ا ير القدرة على مواجهةتطو. 

 

 تفعيل البرنامجدور المعلمين في 

والتنّمر منع المضايقة ب بما يتعلق تعزيز إحساسهم بالمسؤولية، ولواقفين جانًباي ليمق  المعلمون بتدعيم يقوم 

ن المفضل همية بالنسبة للطالب. م  األ ذا البالغَ  ر المعلم  عتبَ عليه. ي  ى دَ تلمعدورهم كمدافعين عن اتوعيتهم حول و

ل بَ ر من ق  متكرّ التصريح وال قنوات االتصال المفتوحة بواسطة عن حوادث التنّمر على اإلبالغ الطالب تشجيع

يمكن ن هذا الموضوع مهم بالنسبة لهم. وأ ،لطالبأنهم متفرغون ليسمعوا ابة \والمستشار ة\مديرالو ة\المعلم

الطالب فيه يترك  ،اعدة" أو "صندوق اقتراحات""صندوق مس-بواسطة صندوق مقفل تواصل قنوات اتاحة

 أن يجري ، أولكترونياإل هبريدعنوان  الطالبَ  أن يعطي المعلم   أو أن يذكر اسمه(،بسالة للمعلم )ليس ملزًما ر

ك ر أعاله يمكن أن يكون مالًذا . كل مامحادثات شخصية معهم أو الحصول على إلبالغ لجأ إليه الطالب بغية اي ذ 

 .اية أو اإلنقاذلحما
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 ثالث مراحل: سيرورة فيهايقود المعلمون 

: تزويد الطالب والمعلمين واولياء األمور بمعلومات حول األدوار في ومنح معلومات رفع الوعي -1

 التنّمر.ظاهرة حول المجموعة و

 .لدى الطالب רפלקציה עצמית() والمراجعة التأملية الذاتي تاحة التأملإ: التواصل الشخصي -2

ب -3  .في الماضي عن سلوكهمختلف ي مغاير على سلوك  فيها  الطالب بتدرّ فرص ليإتاحة : التدر 

 

 

 

 

 أدوار"معلومات عن  همبواسطة منحالطالب  رفع وعيتم ي: دافعيةالوخلق  ت، التوعيةمعلوما منح -1

في معايير ر )كالبالتنمّ  متعلقةالجماعية الليات اآلو( 11-10)أنظر ص: المختلفة  "مشاركينال

من  أنه لطالبالمشاركين" لأدوار ض "اعراستسيوضح (. الضغط الجماعي، والمجاراةوموعة، المج

ليات اآلحقائق حول الستمنحهم كما  ن لم يقصدوا ذلك،ر حتى وإتنمّ لساهموا في اقد المحتمل أنهم 

 ، إذالحقيقية لرغبته ف بشكل مخالفبالتصرّ منهم ا للحاالت التي يقوم فيها البعض تفسيرً  جماعية ال

واحد  أن كلّ المهم أن نؤكد للطالب بن م  وه. ع  يَ  أن دون أن يالحظوا ذلك أو فون على هذا النحويتصرّ 

اءه، أي: إذا د جرّ افراأل إيذاء كلّ  نه يتمّ الصف، وأر في تنمّ الجود وجود أو عدم و منهم مسؤول عن

 سوف "يتبلّل" الجميع في نهاية المطاف.ف، ر في الصفهانات والتنمّ ن اإلر" م  طَ كان هناك "مَ 

ع تشجّ نقاشات إجراء  يتم ذلك بواسطة: المراجعة التأمليةشخصي وإتاحة العلى الصعيد تواصل ال -2

أو في مجموعات صغيرة،  ر. يتم ذلكالتنمّ تصرفهم أثناء حاالت  الذاتية وتفح ص معاينةالالطالب على 

وفورًيا  اا مباشرً الطالب تعليقً  ، يمكن منحضافة إلى المراجعة التأمليةباإل. زواج، أو بشكل ذاتيفي أ

 الصف. في  ءالالحظه المعلم أو الزمقاموا به وجتماعي ف اعلى تصرّ 

رتب على تصرفات در  انية التكإم -3  " هوالصوابطالب يعلمون أن "ول أن أغلب الالق يمكن :منع التنم 

ثقة الو وجود الدافعيةإلى  هو أمر آخر. باإلضافة -كل فعليضد المعتدي، لكن تنفيذ ذلك بشالعمل 

التدريب 
 على سلوك

التوعية ومنح 
 المعلومات

التواصل 
 الشخصي

 طالب

 نمعلمو

وأولياء 

 أمور

كل في 

مجاالت 

 الحياة

 لأسس التدخ  

ل عماًل مع كل المجموعات في كل مجاالت الحياة في مواضيع الحوار والحدود والحضور من يشمل برنامج التدخّ 

  التطبيقو الشخصي التواصل، شمل منح المعلوماتخالل سيرورة ت
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طالب ضحية في الذا لم يساند ام بذلك. إا حول كيفية القيتدريبً أيًضا ب هذا الموقف بالنفس، يتطلّ 

 ة. التمثيل بشكل مسرحيحقيقير ألول مرة في حالة تنمّ يام بذلك ن الصعب عليه القفسيكون م  السابق، 

ر. للتنمّ  ضعار  م   سلوك ىب علالتدرّ في ولدى الطالب  خلق دافعيةفي  ينمفيد ان يكونيمكن أ والمحاكاة

 .عفوية تلقائية إلى أوضاع ا السلوكميم هذكبر أن يتم تعا، هناك احتمال أالحقً 

 

لدو  :اأو خطرً  محنة صديق يواجهلمساعدة تقديم الالمسؤولية و ر المعلمين في تشجيع الطالب على تحم 

 عة، وذلك بغية تقليص من المهم تزويد الطالب بمعلومات موثوقة حول المخاطر واألدوار بالمجمو

 الفعلي. همفتصرّ و به ونّرحصَ بين ما ي  الفجوة 

  المدافع"في اتجاه دور  دوار في المجموعة،بين األالتدريجي االنتقال يجب إتاحة". 

   اتخاذ قراراتهم.التي يواجهها الطالب في  طاتوالتخبّ  المعضالت مفهّ تن المهم م 

 نقذ حياتهيمكن أن ي همصديق وإشراكه بالمحنة التي يواجههاخبار بالغ أن إ نؤكد للطالب يجب أن. 

 وكيفية القيام بذلك.إشراك اآلخرين الحاجة بمدى  لى استشارة البالغين حوليمكن دعوة الطالب إ 

 ديم ققادرون وملتزمون بتوالبالغين، مستعدون  نحن ،رسالة واضحة مفادها أننا التردد، وإيصال عدم

 .ةوضاع الخطراألالمساعدة في 

 

 

 

 :اخطرً  بصديق يواجه همإحساسالطالب مع الضحية و تعاطفزيادة في دور المعلمين 

 ناجع، وذلك وفق ما يلي:المتعاطف وويزّودهم بطرائق لمنح أصدقائهم الدعم ال الطالبَ يوّجه المعلم  

  قبيل: "ستكون  مناستخدام أقوال تفادي و طةسريعة ومبسّ حلول  اقتراح الطالب تجّنبأن يمن المفضل

 األمور على ما يرام"، "ال بأس" وغيرها.

  هصديقتكريس وقت للبقاء بصحبة للطالب يمكن. 

 ن هذا صعب أ : "أنا أشعروالصعوبات التي يواجهها أن يكون شريًكا لصديقه بالمشاعر يمكن للطالب

 عليك"، "أنا معك".

 المناسب بغية تلقي المساعدة. خصشه للالتوجّ  تشجيع الطالب على 

 التشاور مع  حّبذن المم  . عندما يرفض هو تلقيها هصديقن أجل لحصول على المساعدة م  يمكن للطالب ا

 ب.قرّ بالغ م   المربي، المستشار أو كلّ 

 

 عودة إلى الفهرس

  

فتغيير  تغيير مفهوم األدوار في المجموعة خلق ثقة  بالتصر 
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 10االبتدائيةللمدارس "مهارات حياتية" دروس  -القسم األول

 

المسؤولية  برنامج صفي لتنمية -"ال أبطالجميعنا "

 رالتنم  ظاهرة ومواجهة  الشخصية واالجتماعية

 (ةالسادس-ةصفوف الثالثلل) 

 

 رغوريت ب  أ

 

 

 توجيهات لتفعيل البرنامج الصفي:

ستساعد المعلم  والثاني األول ينقراءة الفصلب. اهذا الكت ا للمعلومات النظرية الموجودة فيي عتبر البرنامج تطبيقً 

 ا في توجيه البرنامج وتطبيقه.جدً 

 يليهامحادثة  ثم فعالية متكاملة تتضّمند على سيرورة والتي تشدّ  ت الحياتية"،المهاراتب البرنامج وفق رؤية "ك  

 الذاتي. لتربية الشعورية والتعزيزثبتت نجاعتها في سيرورات اباتباع هذه السيرورة والتي أتطبيق. يوصى ال

 الصفية.-س على السيرورة الجماعيةسافي األ رتكزالشخصي، لكنه ي رَ التطوّ و يتيح البرنامج للطالب التأملَ 

 تصميم من خالل -حياة اليومية الصفيةال أثناء والمصطلحات اتلقرارالمراحل المختلفة وا يوصى بإبراز ؛لذلك

القوانين واألفكار وكتابة الشعارات، و الوقت للمحادثة الشعورية بين األشخاص، تكريسو البيئة الصفية،

 .في الصف كامنةيجابية الوالقوة اإل لفاالتكالعناية بالشعور بالصفية، و

ن المهم تشجيع الطالب في كل ا لذلك، م  مل. تبعً األتفاؤل وال ثبو ذاتيةالقدرة ال لى تعزيزيطمح البرنامج إ

 واإليمان بقدراتهم، دتهم على مالحظة قواهم على الصعيد الفردي والجماعيمساعومرحلة وفي كل موضوع، 

 .وبتأثيرهم اإليجابي

ن المهم أن نكون متيقظين لردود فعل الطالب خصوًصا تلك التي تعكس تماهًيا مع المعتدين أو الضحايا. م  

فعلهم وتشجيعهم على اعتبار الحل للطالب الذين ي ظه رون حساسية مفرطة في ردود  ينبغي أيًضا االنتباه

ن المجدي استدعاؤهم لمحادثة شخصية، والتشاور مع مستشارة المدرسة . م  مستمرة من المواجهة سيرورة

 والمدير واالختصاصي النفسي.

ن الم  بضع أسابيع، كي يتم تذويت وترسيخ السيرورة . وفي غضونف مكثّ  تمرير البرنامج بشكلفّضل م 

 

 

                                                             
10

 والذكور على حّد سواءك تيت الجمل في صيغة المذكر لكنها موجهة لإلناث  
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 مفاهيم ومصطلحات -" ال أبطال" جميعنا

 :ترتكز الدروس المقترحة على

 التي يملكونها."ال"  قوى ن خاللعلى التأثير م   "ال" طالأبقدرة  -1

 م"، "سياج"، "برج".لّ : "س  المختلفة "ال" قوىل ة التي تمثّ الرموز البصريّ  -2

م استخدان خالل ترديد أسماء القوى وعلى اختيار "األدوار االجتماعية" واالنتقال فيما بينها م  ب الطالب يتدرّ 

 .التطبيق ة الخاصة بها أثناءالرموز البصريّ 

 

 -مصطلحات مركزية

 ر.حاالت التنمّ  ت التي يملكونها والتي تساعدهم أثناءف الطالب على القدرايتعرّ  – "ال" لأبطا

 خيارات سلوكية:ثالثة  إلىالثالث ترمز القوى  -"ال" قوى

  ُباآلخرين. االمتناع عن إلحاق األذى -"ؤذ  "ال ت 

 ض الطالب يتعرّ واإلبالغ عندما  هموإشراك اآلخرين إخبارو ،على ما يحصل تسّترعدم ال -""ال تسكت

 .لإليذاءنفسه 

 تّم إيذاء دما يواإلبالغ عن هموإشراك اآلخرين إخبارو، على ما يحصل عدم التسّتر -"جانًبا "ال تقف

 .طالب آخر

 

 ليست قوى خارقة، نحن نملكها جميًعا... هذه القوى

 

!"  "ال" قوىحدى يرمز إل -مل  السُ  م يمثل االمتناع عن لّ ال تستخدم قواك لتؤذي اآلخرين. الس   –وهي "ال تؤذ 

 التصعيد. تفادي إلحاق األذى و

ن يمكن أن األذى بك فال تسكت، أشرك وأخبر مَ  قَ لح  إذا أ -"ال تسكت!" – "ال" قوىيرمز إلحدى  -السياج

 تحّسس السلم وسيمنحك القوة لتخبر ألحقوا األذى بك؟ -عدم التسليم باإليذاء وعدم التنازل يحميك. يمّثل "السياج"

 ا حصل.عمّ اآلخرين 

يمكن  ند مَ فال تسكت، ج   ،يتعّرض لإليذاءإذا رأيت ولّدا آخر  -!"تقف جانًبا"ال  -"ال" قوىيرمز إلحدى  -البرج

ن أجل  يًعاسرأن تبلغه   لإليذاء. وضع حدّ م 

يمكن أن ن انا ال أسكت! سأجد مَ ولًدا آخر يتعّرض لإليذاء؟  رأيت  على الظلم.  ل البرج أهمية عدم التسّتريمثّ 

 .سواء على حدّ  والمعتدى عليه البرج يساعد المعتدين يصعد إلى ألن مَ  لإليذاء؛ وضع حدّ  يًعا من أجلسربلغه أ
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 -11الدروس سير

 بطل القصة -1

 "اإليذاء" ما وراء -2

  "ال بطالأ" جميعنا -3

 ..افلاالنتماء، الدعم، التك -"ال بطالأ"من نة مكو  الصف كعائلة  -4

 !ال تؤذ   -ال ني قوةدقائي منحوصأ -لمالس   -5

 ال تسكت! -ال أصدقائي منحوني قوة -السياج -6

 !جانًبا تقف ال -ال أصدقائي منحوني قوة -البرج -7

 الشبكة! في" ال بطالأ" -8

 ..يوجد لقلبي صوت -9

  ال أبطالالخاصة ب القوى  -11

 

 فعاليات إجمال وتذويت -ملحق

 

 

 

 عودة إلى الفهرس

 

  

                                                             
11

المتوفرة في الكتاب  نسخةكما يمكن مشاهدتها بواسطة الضغط على الرابط في ، ا يمكن مشاهدتها في اليوتيوبتشمل الفعاليات أفالمً  

ع. שפי"נט(موقع الخدمات النفسية االستشارية )  . بجانبها نجمتان في نطاق المجتمع العربي تيمكن استخدام المواد التي ُوض 
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 ولالدرس األ

 "طل القصةب"

 هداف:األ

على نفسه وعلى  على التأثير قدرتهن خالل القدرة الذاتية م  وضوع مع م اشعوريً الطالب تواصل أن ي -1

 ما يحصل في حياته.

ما يحصل التأثير على على  قدرتهوضوع القدرة الذاتية من خالل مع م اشعوريً الطالب اصل توأن ي -2

 .صدقائهأل

 ذاتية.ال ن قدرته على التأثير وقدرتهناجع انطالًقا م  الجتماعي االف رّ تصللمهارات  ر الطالبأن يطوّ  -3

 :(حدى الفكرتين التاليتينيمكن اختيار إ) فعالية ال

 الفكرة األولى

 الورقة في دفتره إلى أربعة أقسام:أن يقسم طالب من كل  ي طلَب

ه لوحدي اليوم، متعلق بي، بالبيت أو رتُ أمر قرّ 

 المدرسة..

ق بي، ره أوالد آخرون لي اليوم، متعلّ أمر قرّ 

 بالبيت أو المدرسة..

 

 

ذلك،  فسي، واستطعتُ ره بنأن أقرّ  أردتُ  أمر

 ذلك.. عن ني أمتنعتُ نلك

 

 

 ره لنفسي، اليوم..أمر أريد أن أقرّ 

 

   -شخصيتين نرسم على اللوح

 ...ليوا رر  قُ      ...ر لنفسير  ق  أُ         

                               

 أثناء هممشاعرهم وأفكار علىوأن يطلعونا  الورقةاألحداث التي ذكروها في نطلب من الطالب ان يرووا لنا 

 فكار والمشاعر داخل الشخصيتين.األ . يكتب المعلمتلك األحداث
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 الفكرة الثانية

 

نفوتشه،  التالي على نسخة من النصكل طالب يحصل   (2010)ر 

 

 "سيرة ذاتية في خمسة فصول":

 

 سير في نفس الشارع.. أنا أ3   سير في الشارع.. أ1

 :عميقة في الرصيف حفرة   عميقة الرصيف حفرةفي 

 راهاأنا أ    .سقط  فيهاأ

 .. سقط فيهالكني رغم ذلك أ   مري.. أنا عاجز.لقد انتهى أ

 .كعادتي    هذا ليس ذنبي.

 عيناي مفتوحتان: وقًتا طوياًل  العثور على مخرج منيب تطلّ 

 ين أنا، هذا ذنبي.عرف أأنا أ     

     

 سير في نفس الشارع.. أنا أ4  نفس الشارع.في  سير.. أنا أ2

 عميقة: في الرصيف حفرة   عميقة: في الرصيف حفرة

 تجاوزها.أ    تظاهر بأني ال أ

 .االحظ وجودهأ

 سير في شارع آخر... أ5   خرى.مرة أ اسقط فيهأ

  أني مرة أخرى أستطيع أن أصدقأنا ال 

 لى هنا.إ وصلت  

 لكن هذا ليس ذنبي.

 

 

 :محادثة

ا السؤال وإتاحة تواصل عفوي عند هذ )يجب الترّيث ؟عقاب التمرين/النصفي أ شعرتم ماذا -1

 لي(أوّ  شعوري

 ن فهم المضمون والمعلومات(د م  لتأكّ عند هذا السؤال ل ن المهم الترّيث)م   ؟ماذا فهمتم منه -2

ب يصعّ  ذلك؟ ما الذيروا على ما يحصل لهم؟ ما الذي يتيح ثّ والد أن يؤهل يمكن لأل -3

 لماذا؟ ما هل يريد األوالد التأثير على ما يحصل لهم؟ التأثير على حياتهم؟على الطالب 

حياتهم؟ ما هي الصفات ين على رلى مؤثّ ل إالصفات التي تساعد الطالب على التحوّ 

مسؤولية  للطالب أنهم فيمن المهم أن نوضح في هذا السؤال ) ؟في ذلك همالتي ال تساعد
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ولكن ، برونهم سًنا في البيت والمدرسةلعالم الذين يك ونية ولذلك هم خاضعونالقانورعايتهم والديهم 

 تغيير( ، وإسماع صوتهم، والتأثير وإحداثفيها لالتدخّ مواضع يمكنهم  هناك رغم ذلك،

ذلك، نجحتم في ق بكم، ونتيجة تعلّ ا ييكم حول أمر معن رأفيها رتم عبّ حالة  صفوا -4

 الشبكة( ن الهاتف الخلوي أو م  ن الحياة اليومية ومثااًل  م  اًل )نطلب مثا .وأحدثتم تغيير ا عليه التأثير

)نطلب ؟ ق بكم. ماذا كان هناكتعلّ ا يعن رأيكم حول أمر مفيها روا لم تعبّ  حالة وافُ صِ  -5

 ن الحياة اليومية، ومثاال من الهاتف الخلوي أو الشبكة(مثاال م  

 

 -وفي نفس الموضوع

 

حاالت؟ ما الذي يتيح  ير على ما يحصل ألصدقائهم؟ في أييستطيع األوالد التأثهل  -6

 ل عندما يواجهالتدخّ  عليهم ؟ ما الذي يصعّبمحنة همصديق ل عندما يواجهالتدخّ  لألوالد

 فرص تحديدوها كمتفرجين، القوة التي يملكونطالب للمن المهم أن نوضح ) ة؟محن همصديق

عون من خاللهال يمكنهم التدخّ  ثون التغييرو يؤّثرونصوتهم و حيث ي سم  في  -من أجل صديق ي حد 

 الشبكة( ، في الحي، في الهاتف الخلوي أوالمدرسة وإليهامن  السفر خالل الفرصة أوالصف، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطبيق: 

ك مع أحد الوالدين، أو ثوا عن ذل، تحدّ عليه روا في موضوع يشغلكم في اآلونة االخيرة، وترغبون في التأثيرفكّ 

 لوا وتؤثروا على ما يحصل؟أن تتدخّ  كيف يمكن -ةروا سويّ مع أخ بالغ، وفكّ 

صدقاء، واطلبوا منهم أن الجيران واألد األخوال واألعمام، إخوتكم األكبر سًنا، أوالمع ثوا أو بدال من ذلك، تحدّ 

روا عن عبّ خرين، حيث حياة اآل حياتهم أو ا فيتغييرً  ثواوأحدَ  "،قصةل الابط"أ اكانوا فيه حالة يخبروكم عن

شبكة التواصل  الهاتف الخلوي أوفي الحياة اليومية،  ، أثناءحيال ما يحصل لوا وفعلوا شيًئاتدخّ و همرأي

 االجتماعي...

 

ر  : يمكن أن يكون الولد "بطل قصته"، حيثللتلخيص ي  ر عن رأيه، رغباته، يختار، يؤثر، وُيس  يعب 

 مجرى حياته.

ر على القصة، وعلى ما ر الولد نفسه بطل قصة حياته، سيشعر أنه يستطيع أن ب  عت  ي   عندما يؤث 

 ر مجرى حياته.ي  س  ن يُ وأنه م   يحصل فيها،

محنة أو مشكلة،  شخص بحاجة  لد بطاًل في قصة صديق أو إنسان يواجهأحياًنا يمكن أن يكون الو

 ن أجله.روا ويتحدثوا م  ألن يتدخلوا ويؤث  
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 قوالتطرّ  **""الصديق وقت الضيقالحديث عن المثل المعروف يمكن ثراء واستكمال النقاش : لإل 

من هو صديق وقت الضيق"؟ ما معنى أن أملك صديًقا وقت الضيق؟ الكون أنا "لمعانيه وتطبيقاته: ما معنى أن أ

 "الصديق الحقيقي" غنيةأل االستماعوغيرها من األسئلة حول الموضوع. يمكن أيّضا الصديق الحقيقي؟ 

**true friend-"12 من اليوتيوب. 

 

 عودة إلى سير الدروس

 عودة إلى الفهرس

  

                                                             
12

 األغنية باللغة االنجليزية لكنها مترجمة إلى العربية 

https://www.youtube.com/watch?v=l8I1vQR1a88
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نيالدرس الثا  

"اإليذاء" وراء ما  

 رظاهرة التنم  تواصل شعوري مع 

 هداف:األ

 .دوات لتشخيصهأ ر وأن يكتسبوالتنمّ لمثلة األوالد على أ أن يّطلع -1

 ر فيهم.ف المتنمّ التي يثيرها التصرّ المتنّوعة المشاعر على  الطالب يتعّرفأن  -2

 .ى عليه وتجاه المعتديعتدَ تجاه الم   -رلظاهرة التنمّ  رؤية حساسة، حكيمة وشمولية ر الطالبيطوّ أن  -3

 يستحق الدفاع عنه والدعم. راء التنمّ جرّ  إيذاؤه لذي يتمّ الولد اأن يفهم الطالب أن  -4

لى الحماية والدعم إ ، بحاجةزمياًل  ر ويؤذيف المتنمّ الذي يستخدم التصرّ أن يفهم الطالب أن الولد  -5

 .أيًضا

 ر.ف المتنمّ التصرّ في  الكامنين لضعف والعجزا يتعلّم الطالب تشخيصأن  -6

 

 :ليةفعاال

 **" موجز تاريخ التنمر" -تكنولوجي في حولون لشاحر أيزكال فيلم المركزمشاهدة 

 

 :محادثة

 عند هذا السؤال  )يجب الترّيث م؟عقاب الفيلالمشاعر التي تراودكم في أ ما األفكار و

 لي(أوّ  وإتاحة تواصل عفوي وشعوري

 المضمون والمعلومات( فهم ند م  ي هذا السؤال نتأكّ ) ف ذا حصل في الفيلم؟ما 

 معتدَ  دوار التي ظهرت في الفيلم؟ما هي األ ،  ى عليه، شهود()معتد 

 ؟نتجاه الشخصيات، هل تماهيتم مع إحداها؟ مع مَ  ماذا شعرتم 

  ّسوية مع األوالد. نبّين التفاوت في القوى، تعّمد اإليذاء تعريفالنحاول صياغة  ر؟ما هو التنم ،

 التكرار، التهديد..

 

 

 

 

 

ر= إيذاء مستمر ومتكرر م    ن هو أضعف منهن ق ب ل قوي تجاه م  التنم 

https://www.youtube.com/watch?v=TqkHugP7ZZ0
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حملون نفس األسماء أدناه، . إذا كان هناك طالب في الصف يالتالية يتم استخدام أسماء)مالحظة: في الفعالية 

، أو يمكن أن يشير المعلم إلى أن توافُق األسماء المستخدمة مع أسماء بأسماء أخرىاألسماء  استبدال يمكن

 (أشخاص معينين هو صدفة محضة ال غير

 الجالسين. بالةقُ ، أو الصفا في وسط ا فارغً كرسي ً ندخل  

، المدرسة وإليهان السفر م  و  خالل الفرصةفي الصف،  منذ نصف سنة من المضايقاتهذا هو الولد الذي يعاني 

ر. متنمّ الف تصرّ الاء جرّ  سام يعانيو سام".و" يهسمّ ن  سهانات وضربات.. في الشبكة، إالهاتف الخلوي، في 

بواسطة بطاقة على الكرسي.  )خائف،  الذي يذكره األوالد نقوم بإلصاق الشعور برأيكم؟وسام  رماذا يشع

ى عليه ا توجد للولد المعتدَ أحيانً ، مرفوض، وحيد، ضعيف، مرتبك، غاضب، هان، حزين، يشعر بالكراهيةم  

"..( بل  جْ تَ سْ هو مثير للعصبية، "يَ  ات سلبية:صف  المضايقات"، "واش 

 

 جميل رماذا يشعسام منذ نصف سنة. ون يقوم بمضايقة نه مَ إ. "جميل"ا آخر، هذا هو كرسي يًّ سندخل كر

على الكرسي. )قوي، مسيطر، يشعر ق لصَ ي  ر على بطاقة ثم ْذكَ شعور ي   كلّ  تتّم كتابة رأيكم؟حسب 

هو لى المضايقة ادر إبي الذي طالبالهل ضح مع األوالد السؤال: ستو، ... ن، غاضب، مرتبكبالكراهية

لماذا هو انتباه واحترام.  قة؟المضاي ماذا تمنحهيكم؟ رأي فعال؟ لماذا يقوم بالمضايقة حسب قو

، ذ اإن يؤذيه.. م الثقة، ربما هناك مَ له، ربما يشعر بعد فتقرربما هو ي ؟هذا الحدّ لى االنتباه إلى بحاجة إ

، يبحث عن مكان له، أيًضا ضعيف االستنتاج أن المعتدي لىل مع الطالب إتوصّ ن هل هو قوي أم ضعيف؟

فس فيها نه بطاقات لى كرسيّ لى هذا االستنتاج، نضيف إل إخفي شيًئا.. ربما هو خائف .. وعندما نتوصّ ي  

 خائف، وحيد، ضعيف... :سام مثلولى كرسي ت إقَ التي أ لص   المشاعر

جون، وهم مون معهم منذ نصف سنة.. يتفرّ والد، يتعلّ ن األسام يجلس الكثير م  وو ابل جميلحولكم. مق انظروا

 ..الهاتف أو الشبكةأو  شهود في الصف،

 

 محادثة:

 اعدة؟المس؟ هل ترغبون بتقديم ما رأيكم بوسام وجميلتشعرون اآلن؟ ماذا 

 ؟ لماذا؟ هل هما بحاجة للمساعدة؟ون تقديم المساعدةتودّ  نمَ لِ 

 صف؟ن زمالئكم في المِ  ونتحتاجسماذا فسام"، و" مكان مذا كنتإ

 صف؟ن زمالئكم في التحتاجون مِ فماذا س"، جميل" مكان اذا كنتم

 سام؟ون تقديم المساعدة لماذا الذي يمكن أن يمنعكم مِ 

 ؟ساعدة لجميلن تقديم المما الذي يمكن أن يمنعكم مِ 
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 تطبيق:

ل هناك؟ هل بقيتم في ومقبولين. ماذا حصأقوياء بأنكم كي تشعروا  ينخراآلقمتم خاللها بإيذاء ر حالة حاولوا تذكّ 

 ة )خاللالحياة اليوميّ  حصلت خاللر حاالت ؟ يمكن تذكّ أبطال القصةأفلحتم في العودة لتكونوا  هذا الدور أم

 ..كة التواصل االجتماعيبالهاتف الخلوي أو شفي الحي( أو في يها، لن المدرسة وإر م  ، السفالفرصة الدرس،

 

 النقاش:استكمال لإلثراء و

األوالد يشاهدون  /**ذكرى عنيفة/ **"تاريخ التنمر موجز" -التكنولوجي يوصى بمشاهدة فيلم المركز

 قائمة األفالم( وا)انظر ...**فيفعلون

 

 عودة إلى سير الدروس

 إلى الفهرس عودة

 

 

 

 

 :على المعلمين االهتمام بما يلي اثناء المحادثة

  ّف المتنّمر باسمه، ليتم تشخيصه وتمييزه ومعالجته.من المهم تسمية التصر 

  وخالل وفي الصف، الشبكة، و وفي الهاتف الخلويالحياة اليومية،  ف المتنّمر أثناءالتصرّ يحصل

لتصرف المتنّمر فوًرا منذ ل حدّ ن المهم وضع . م  ن المدرسة واليها، وفي الحيّ السفر م  أو  الفرصة

 البداية، وفي كل مرحلة. 

  بةيوجد للمعتدي والمعتَدى عليه اإلرشاد وكالهما بحاجة إلى التفّهم،  -صفات ومميزات مرك 

ويمكن أن  -جهين لنفس الظاهرة، ولدانالحدود والمرافقة. الكرسيان يجسدان وجود وو العناية،و

 عائلتنا.. أو نحن.أو نا، يكون كالهما في صفّ 

  أنه قوي بالولد المعتدي بحاجة إلى الحدود والمساعدة. عملّيًا، هو "ي صّغر" اآلخر لكي يشعر

 م كيفية تحقيق أهدافه دون أن يصّغر اآلخر.يجب أن يتعلّ  -ومقبول

 يد وال يفلح في وضع حّد لإليذاء، فهو يستصعب تصديق أن له الولد المعتدى عليه يصّدق التهد

 ن اآلخرين.م الوثوق بنفسه وأن يطلب العون م  قوى وطاقات ليقوم بذلك. يجب عليه أن يتعلّ 

 ،"ملزم بالحصول على "المساعدة" في كما انه  الولد المعتَدى عليه ملزم بالحصول على "الحماية

 من جديد.. صته"ق بطلن "تشخيص قواه كي يعود ليكو

 ن نفسه،يشعر على أن  يجب مساعدة الولد المعتدي ن عليه عر بأيش وهكذا لن بأنه قوّي وواثق م 

 "."بطل قصتهيذاء اآلخرين ليكون إ

 ة في مرفوض )بشكل علني أو خفي(، لديه صعوب -هناك صفات إضافية يمكن أن تمّيز كال الولدين

ر ذاتي منخفض، صعوبات، عسر تعلمي، تاريخ من األصدقاء، تصوّ  المهارات االجتماعية، قلّة من

الصعوبات، تعقيد عاطفي، إحساس بالمطاردة، اندفاع، اكتئاب، عنف، إحساس أن ال مخرج، افتقار 

 للحزم، ضعيف...

كلمات ومصطلحات  

 ب عليها:نردّدها ونتدرّ 

تنمّر، معتدٍ، معتدَى 

 عليه، رفض اجتماعي

https://www.youtube.com/watch?v=TqkHugP7ZZ0
https://www.youtube.com/watch?v=zC8_xEHTRug
https://www.youtube.com/watch?v=0JfB-AaeXdw
https://www.youtube.com/watch?v=0JfB-AaeXdw
https://www.youtube.com/watch?v=0JfB-AaeXdw
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درس الثالثال  

  "ال أبطال" جميعنا

 هداف:األ

 .(الذاتية )بطل القصة القدرة على مواجهة العنف والقدرةالطالب بين  أن يربط .1

 ر.ف المتنمّ التصرّ  حيال على الصعيدين الشخصي والجماعي تهممسؤوليي الطالب ع  يَ أن  .2

 .يذاءاإل نالحّد م  والمساعدة و التأثير م الطالب أن في وسعهميتعلّ أن  .3

 .إليذاءفي التأثير والمساعدة ووضع حّد ل ي دافعية الطالب ورغبتهمننمّ أن  .4

 ."ال أبطالمصطلح "الخدام ستلطالب ام ايتعلّ أن  .5

 

 :(التالية يجب اختيار احدى اإلمكانيات) فعاليةال

في  ילדים(בסוד اردي )موجودة في كراسة "/ زئيب بن الصف الخامسقراءة قصة "الفرسان م   -1

 حصة اللغة العبرية وشرحها.

  13الواشي""عرض فيلم  -2

  **14"قرار هنري" عرض فيلم -3

 

 :عرض الفيلمة بعد محادث

ك. /القصةيلملفا كما في شريط حذاءكرة/حضار يجب إ  الحذاء شريطالكرة/ على كّل مشارك في المحادثة أن ي مس 

 . أثناء حديثه

ن بعد أن يتأكد  في الصف لى ولد آخرإ شريط الحذاء\ر الكرةن حديثه، يمرّ م  هاء تناال دعن الحديث، وقد  يودّ  هأنم 

 (./ا، أو النهوض وإعطاؤه إياه/ايط الحذاء. )يمكن رميهرشالكرة/اللتقاط  جّهز نفسه

  َإلتاحة تواصل عفوي أّولي( هنا )يجب الترّيث ؟ن يريد أن يقول شيئ ام 

 (إلتاحة تواصل شعوري)يجب الترّيث هنا  ؟/ القصةعقاب الفيلمفي أ ماذا شعرتم 

 المضمون والمعلومات()في هذا السؤال نتأكد من فهم  ؟/القصةماذا حصل في الفيلم 

 ؟/ القصةالفيلمفي  األدوار التي ظهرت ما 

  أنه قوي ومقبول؟بولد اعتدى على آخر كي يشعر  /القصةفي الفيلمهل كان 

  ؟/ القصةفي الفيلمهل كان هناك بطل 

                                                             
13

 الفيلم باللغة العبرية. يجب مشاهدته مسبًقا لفحص مدى مالءمته للصف. 
14

 . انظر المراجع.פסג"ה(\מרבדالفيلم باللغة اإلنجليزية مع ترجمة للعربية والعبرية. متوفّر في مراكز تأهيل وتطوير المعلمين ) 

https://www.youtube.com/watch?v=nR3dtWa4uNY
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  دوار )في الفيلم(؟ألل تبادلكيف حصل 

 ن؟مَ مع  حدى الشخصيات؟هل تماهيتم مع إ 

 ه؟أن يفعل ما فعل هنريشمعون/الولد صاحب الكرة/ى بدّ ما الذي أ 

 ؟األفكار التي راودتهما ؟ هنريشمعون/ الولد صاحب الكرة/ ماذا شعر 

  ؟الشخصية هصفاتما هي 

 ها؟ظهرما هي الصفات االجتماعية التي أ 

 ؟هاالمجازفة التي جازف ب ما هي؟ هل جازف 

 ؟ختيارهما رأيكم با 

  ؟هعل ما فعلون فِ يعطتستهل كنتم 

 ؟ لماذا انضم اليه آخرون 

  دون و لبرهة وجيزةحدنا ل أذا تحوّ إالبعض هل نحن كصف يمكن أن نساعد بعضنا

منع  ق في الحديث عن)يجب التطرّ  ؟ ماذا يمكننا أن نفعل؟ى عليهو معتدَ أ ى معتدٍ لإ قصد

 حصولها( لحظةمواجهتها ، وعن كهذه أمورحصول 

 الشبكة؟ كيف يظهر ذلك هناك؟  في الهاتف الخلوي أو هل يمكن حصول إيذاء كهذا

 ماذا يمكنكم أن تفعلوا كصف أو كأفراد؟

 

  تطبيق:

 د". نتأكّ قوى ال" التي تحوي ورقةال ". يحصل كل طالب على" ال" الطالب على مصطلح "أبطال يتعّرف

أن كل ولد  ونوضح لهم "،قوى ال"المصطلح خارقة" و"قوى المصطلح  بين فهموا الفرققد أن الطالب ن م  

عَتَبر لك هذه القوىيم  .."ال" بطل  ي 
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 !" ال" لابطأ جميعنا

 .."ال" قوى أنتم تملكون

 ُتل ح قوا األذى باآلخرين ال

 تسكتوا ال

 تقفوا جانًبا ال

 

 نحن نملكها جميًعا! -ليست قوى خارقةهي  "ال"قوى 

 

 األذى واحقتللوا قوتكم ستخدم تال -قوا األذى باآلخرينلح  ال تُ 

 .اآلخرينب

ضتم لإليذاءإ -ال تسكتوا  واركأش ،األمر واكتموت واسكتفال ت، ذا تعر 

 .أن يحميكممكن ن يُ م   واوأخبر

ض ولد آخر لإليذاء، فال ت -ال تقفوا جانًبا ن وا م  ج دوا، سكتإذا تعر 

ن أجل وسروه غبلأن ت مكني  لكمتدخ  روا، وتذك   ؛لإليذاء ضع حد  يًعا م 

 على حد  سواء ى عليهيساعد المعتدي والمعتد  
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ن الم)يمكن شراؤها لى الصفر عباءة إحض  ن   على  "ال" بطلكتابة فضل ، أو تحضيرها من قماش( م 

ف تصرّ  ءهحصل أثنا يل َحَدثتمثب وم كل مجموعةقالطالب إلى مجموعات صغيرة. ست ينقسم العباءة. 

 حيث سيستخدم أحدهم (أو شبكة التواصل االجتماعي الهاتف الخلويفي أو  الحياة اليومية خالل) رمتنمّ 

)ال تلحقوا األذى  إحدى "قوى ال" بت عليهات  ك  كل مجموعة بطاقة يعطي المعلم . ال" قوى"إحدى 

من  ُيطلب. رف المتنمّ ( وعلى الطالب استخدام هذه القوة لمواجهة التصرّ ين/ال تسكتوا/ال تقفوا جانًباباآلخر

ث متكامل ذيتمثيل الطالب  د   يتم  برة وأن تكون هناك ع   اءة،ستخدم العبأن تُ ووسط ونهاية، و بداية ح 

  .صهاستخالا

 

الحياة اليومية،  أثناء( قوى "ال") القوىهذه  تم فيهما استخدثً دَ تذكروا حَ  -لتفكير في البيت. وا.للتلخيص

 .ما حصلعلى عائالتكم التواصل االجتماعي، واطلعوا شبكة  الهاتف الخلوي أوأو في 

 

مقطع  لون أوالمركز التكنولوجي حو -"كلمات" يوصى بمشاهدة فيلملإلثراء واستكمال النقاش: 

 يستقلّ  في هذا المقطع،. (15:11وحتى الدقيقة  12:11)من الدقيقة  ** 15"غامبفورست " يلمن فم  

الفتاة عدا ما ، ن قبل الجميعأنه مرفوض اجتماعًيا م   ، ويشعرالحافلة إلى المدرسة للمرة األولىالولد 

 لى جانبها.، حيث تدعوه للجلوس إ"ج ن ي"

 .اليوتيوب في" امير ال يريد أن يفوز بي: "أيًضا مشاهدة الفيلم يمكن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عودة إلى سير الدروس

 عودة إلى الفهرس

 

 

                                                             
15

 االنجليزية وفيه ترجمة بالعربية.   الفيلم باللغة 

كلمات ومصطلحات 

 نرددها ونتدرب عليها:

أبطال، الوقوف جانب ا، 

 إيذاء

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HnkxSamQ8VM
http://www.hdmovies4arab.com/2018/02/Forrest-Gump-1994.html
https://www.youtube.com/watch?v=YRe0FLrueAQ
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 لدرس الرابعا

 -"ال" أبطالن م  نة مكو  عائلة الصف ك

 ...افلاالنتماء، الدعم، التك

 

 هداف:األ

 ."أدوار المشاركين" مصطلحعلى الف الطالب عرّ تيأن  -1

 حصول اإليذاء. أثناء ونهدور الذي يؤدّ لتوعية الطالب حول ا -2

 الشبكة.في الهاتف الخلوي وفي وفي الصف،  ،القوى التي يملكها كفرد على البطف العرّ تيأن  -3

 صف.لجماعية الكامنة في الالقوة ا على الطالب فعرّ تيأن  -4

 يشعر الطالب بالقوة التي يمنحها الشعور باالنتماء.أن  -5

على الصعيدين: االصطالحي ערבות הדדית( ) "افلالتك"مصطلح على ف الطالب عرّ تيأن  -6

 والتطبيقي.

 الشبكة.في الهاتف الخلوي وفي ، وفي الصف ،افلللدعم والتك ر الطالب آلياتيطوّ أن  -7

ت تصرفا يعلن الذين يرفضون بشكل اس، أيوالحرّ  المدافعين ون دورزيادة عدد الطالب الذين يؤدّ  -8

عَتَبرون   يجابية.القيادة اإل قدوة فيعنيفة في المجموعة وي 

 

 :الفعالية

  ّضعف ن هو أء مستمر ومتكرر لقوي تجاه م  يذاإسوية:  الذي صغناه ربتعريف التنمّ  بر الطالنذك

 منه.

   ر.ن الصف كتابة قصة قصيرة عن حالة تنمّ نطلب م 

  من  ن كان هناكمَ  ضافة تفاصيل للحبكة )ع الطالب على إبثالث جمل. نشجّ  القصة على اللوحنكتب

 كان مظهره؟( ؟ أين كان؟ كيفالشخصيات

 ل شخصية.مثّ لى الصف. كل دمية ت  يجب إحضار دمى إ 

 ضافة تفاصيل للحبكة بحيث الحدث؟ نطلب منهم إهذا ف عليها في تعرّ دوار التي يمكن الما هي األ

 هناك ست شخصيات.تكون 

  اإلطار  ، نعرض لهمت كل دمية على دورن حصلالطالب األدوار ومميزاتها، وبعد أبعد أن ذكر

، دورهاق لكل دمية بطاقة تشير إلى نلص. لسلميبالي المشاركين في أحداث التنمر" "دورالنظري حول 

 .نقوم بذلك سوية مع الطالب
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 ن الكومة، يقرأها جملة م  ويقوم كل طالب عندما يحين دوره بأخذ ، بشكل مسبق اًل مَ ج   ر المعلمضّ يح

األقوال ) ائمة ألمثلة على جملق مرفقة أدناه. ة، يرفعها ويقول الجملة باسمهاقراءة صامتة، يختار دمي

 .(90صفحة  في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معلومات يمكن أن تساعد المعلم

في سياق  عنف   ظاهرة   رَ التنمّ يعتبر  ر"أحداث التنم   المشاركين أثناء ردو"ب ـ المختص النظري طاراإلإن 

إلى  "السياق االجتماعي" يشيرتراب. العالقات في مجموعة األ منظومةسياق في يتم  عنففهو  اجتماعي،

على ما  ، هؤالء األوالد هم شهودتدين والمعتدى عليهملى المعباإلضافة إ بالحدثآخرين  وجود مشاركين

قسم من ينضم ر. دث التنمّ ر على نتيجة حؤثّ وي رالتنمّ  هم تجاه أحداثود موقفَ الشه هؤالء . يعكس تصرف  يحصل

ون بشكل فعلي مال يهج. آخرون، المعتدي عاونيميؤدون دور وآخر،  ر عندما يشرع بهللتنمّ  اهقيناألوالد والمر

ثال، يأتون يجابي على تصرفه. مقون بشكل إيذاء عندما يعلّ يه، لكنهم يشجعون المعتدي على اإلالمعتدى علعلى 

ر أدوار المشاركين أثناء  *التنم 

 

الذي يبادر للمضايقة، يؤذي بشكل متكرر، يستغل قوته، يحّرض اآلخرين كي ينضموا، يجد  -المعتدي

 طرائق جديدة لمضايقة المعتَدى عليه.

ال يقوم بإيذاء جسدي، ولكنه موجود هناك دائًما.. ينادي اآلخرين كي يتفرجوا،  -""الشاحن

عتدي بواسطة الهتاف، وكلمات ن المعتَدى عليه، يشّجع الم، يسخر م  ويؤّججها األجواء "يشحن"

 التحريض.

عتَدى عليه مثال. -المعاون  ينضم الى المعتدي ويعاونه بواسطة اإلمساك بالم 

دث، يحاول أن يجعل اآلخرين يتوقفون عما يفعلون، بالًغا، أو يستنفره إلى مكان الحيبلغ  -المدافع

 جانب المعتَدى عليه.يحاول تشجيع المعتَدى عليه، يطلب نجدة اآلخرين، يبقى إلى 

يئا وال يتخذ موقًفا حيال يتظاهر بأنه ال يالحظ ما يحصل، يبتعد، يغض النظر، ال يفعل ش -المتجاهل

 .ما يحصل

ى عليه والتنّمر إليه، ال يثق بنفسه، وأحياًنا يستخدم العنف أو يبكي كرد  يتم توجيه المضايقة -المعتد 

 فعل على ما يحصل.

 

 

رت في ك  أسماء بعض األدوار في الدروس المعدة للطالب عن األسماء العلمية التي ذ  : تختلف مالحظة*

" وبدال من "الضحية" وضع "المعتدى )بدال من "المشجع" وضع "الشاحن 11المقدمة النظرية في صفحة 

 عليه"(
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فهم اك طالب تصرّ بخالفهم، هنضونه بواسطة الضحك أو التشجيع. يحرّ  ،جمهوردونه بيحصل، يزوّ ليروا ما 

عار    ر. هم يدافعون عنعن التنمّ  يساندونه ويحاولون ردع اآلخرين ى عليه،هم يواسون المعتدَ ر. مّ نللتض م 

 دث، يتغاضون عنه. هناك طالب يتجاهلون الحمنه اإليذاء ويعملون على الحدّ ستنكرون ى عليه، يالمعتدَ 

ء نطوااالو نكوصويّتسم بال، تقييم ذاتي منخفضذا في الغالب  ى عليه، الضحية، ويكوناك المعتدَ وهنويبتعدون. 

 األتراب. ن قبل مجموعة كبيرة منم   "ضحية" المعتدى عليه عتبري  لي، يبا. وفق سلماحيانً أويكون عنيًفا 

 يف األفراد فتصرّ عديدة تختص ب مع الطالب عن ظواهر يمكن الحديثالنظري لي يباسلم عند استعراض إطار

 يعطي الموّجه والطالب أمثلة. .دعمالتهديد، المتناع، االتقليد، الغط، ضال، مساندةالنتماء، اال -مجموعةال سياق

بواسطة  قوة تظهرهذه التأثير. ال ائًما أو يشّخص قدرته علىد لفردر اذكّ تأنه في ديناميكية المجموعة ال ي بّينت  

مثلة شرحه وإعطاء أو ،"لفامصطلح "التكل من المهم التطّرق. ما يحصلفعل شيء أو عدم فعل شيء حيال 

 عليه.

حالة  أثناء ا مركزًيادورً  أن المتفرجين يؤدون هور" التنم   المشاركين في أحداث "دور ناالستنتاج البديهي م  

هم الطالب أنمن المهم أن يفهم  .كمتفرجينالملقاة عليهم  المسؤوليةتوعية الطالب حول  ناإليذاء. لذلك، ال بد م  

. يجب رهوّ ر على مجرى الحدث وتطسيؤثّ  هسيختاروندور  ونه وأن أييملكون حرية اختيار الدور الذي يؤدّ 

 الشبكة.والهاتف الخلوي، ومن الحياة اليومية،  هذا إعطاء أمثلة على

 

 محادثة:

 ؟ لماذا؟معجبكأي دور ي 

 ؟ لماذا؟مأي دور ال يعجبك 

 أي دور لم تؤدوه البتة؟ 

  ّون االمتناع عن أدائه في المستقبل؟هل هناك دور أديتموه في الماضي وتود 

 ؟ما هو تأثير دور "الشاحن" 

 ما هو تأثير دور "المتجاهل"؟ 

 ما هو تأثير دور "المدافع"؟ 

  دور "المعاون"؟ تأثير  هوما 

  رأيكم، أي دور يختار الطالب غالب ا؟حسب 

  دور آخر؟ إلى من دور ينتقلكيف يمكن لولد أن 

  ؟اردولأل زمالئهمكيف يمكن للطالب التأثير على اختيار 

 

 يوجد وظيفة لكل دور

 -في نفسي قول، عندما أاآلن فصاعًدا من
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 فعل شيًئا".."لكنني لم أ

 ،أفعل شيًئا أني لمرغم  ه، أندركأس

  !تُ فعلقد في الواقع  إال  اني

 ن، أنا؟ نعم، أنتم  

 ن، أنت؟ نعم، أنام  

 

 

 تطبيق:

 عبر التواصل االجتماعيشبكة من اختيار حدث لكن في هذه المرة يتم ، ويمكن إعادة الدرس من جديد -1

ا يضً موجودة أ المشاركين في أحداث التنمر" أدوارد على أن "لتأكيذلك ل، وت أو الهاتف الخلوياإلنترن

ن الم. في الحيز االفتراضي ث نموذجي يمّثل أحداث التنّمر التي تحصل في الصف دَ اختيار حَ فضل م 

 .ان المدرسة وإليهالسفر م   أو الفرصة مثال خالل ،بكثرة

 حولي.. آخرونيها يؤدّ ، وأنا يهاى األدوار المختلفة التي أؤدّ ف علمحاولة التعرّ  -مهمة تأمل وتفكير -2

ت ب عليهاأ تحضيريتم  -3 ب طالكل يستطيع  بحيث في زاوية الغرفة عالماأل توضع افل". "التك عالم ك 

ا دورً  ييؤدّ لى زميل لإكل مرة يحتاج فيها  ، ورفعه فيفرصةالحصة أو الخذ علم بشكل حر خالل أ

ملكا روتشيلد  -فكرة المربية)وفق ن أجل زميل في الصف. م   دور ن أجله، أو ليقوم هو بأداءم  

 (2112 -(، مدرسة أفيك، روش هعاين1والصف الثاني )

 

 /**لألطفالليس لعبة  االعتداء :يوصى بمشاهدة فيلم مع األوالد مال الحديث:لإلثراء واستك

 المركز التكنولوجي حولون.- ما هو العنف/ **المتفرج

 

 

 عودة إلى سير الدروس

 عودة إلى الفهرس

  

 

 قوال للفعالية مع الشخصيات الستاألقائمة 

 

 ي بشرنهم ليسوا بشًرا لكن  "هذا وكأنه "الولد الشاطر وجههو وجوده يضايقني
 فوًرا لما يحصل  مستحيل! سأضع حًدا بسببه دائًما أدفع الثمنأنا 

كلمات ومصطلحات 

 نرددها ونتدرب عليها:

 أدوار ، التكافل 6دَو ر، 

http://vimeo.com/60065695
http://vimeo.com/60113127
http://vimeo.com/60113127
https://www.youtube.com/watch?v=SN6szTPqDoc
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 ال تكون كلمتي؟ م  ! ل ما يحصل وسيتوقف كلمة واحدة من يكون أصاًل؟ 
 هذا السخطل قد الجميع صوابه هنا! يجب أن أضع حًدالقد ف ال أطيقها، ال أطيقها

لى ، بحاجة دائًما إهي بحاجة ألن نتحدث معها طيلة الوقت
 االنتباه  

ك    فسأكون واحدة منهم ت  إذا س 

يق، ولكنه يُ أنه ص  بيتظاهر   ..سينتهي األمر بمصيبة، يجب علي أن أفعل شيًئا فقدنا صوابناد 
  مشكلة، سأكون مذنًبا بالفعلأنا المذنب دائًما؟ ال

ُ س قمامة،  ما يستحق ري هذا القمامةأ
 أنادي بالًغا وأطلب النجدة

ض لإليذاء إ  !نا تافه؟ سأريكم من هو التافهأ  ذا تدخلتال أقدم المساعدة، أخشى أن أتعر 

 
 إذا تدخلت، فسيثور الجميع علي  أنا فاشلة؟ سأريكم من هي الفائزة هنا!

 ن ستروننياآلال ترونني؟ 
من سيقف في وجهي؟ من يستطيع التغلب علي؟ من يحفل 

 بي؟

لست مختلًفا  -هموأنا مثلحيال ذلك،  ال يفعل أحد شيًئا
 عنهم

 
هذا أكثر أماًنا  -ال أسمعوأن ال أرى، أن فضل: هكذا أ مللت من كونها مسكينة

 بالنسبة لي
 لست ساذًجا -أنا ال أتدخل فوضى! هيا،

 ةلست واشي -أنا ال أتدخل  ، هكذا سيكون "أكشن"فليتشاجروارائع، 
 اء ذلكجر   تدخل، في نهاية المطاف سأعانيال أ تعالوا وشاهدوا

 
له، ليس هناك ما يمكن  أمل مسكين، من الواضح أنه ال حس باالرتياح عندما امتنع عن مساعدتهال أ

 فعله 
   لى جانبهكون إأن أ هو دائما إلى جانبي، يجب

 
 هو قوي ومجنون، لن أتورط معه انظروا إليه يتوسل

 لن أتورط معها -لها هي مسيطرة وال رب   يا لها من طفلة، تستحق ما حصل معها.. كثيرة البكاء

 
 ال قوة لألوالد الهادئين أيها الرجل بك  خخخخ، ابك  

 ال أرى.. ال أرى .. ال أرى  ، هناك ضربععععرائع
 هم يكرهونني هر  يضاهيك.. أ  هيا! قم بذلك، ال أحد 

 
 نا تافهأ يجب أن تأتوا، هناك دم..

 كلهم ضدي الباب، قومي بذلك.. أنا سأحرس
 ، مقززون، عنيفونتافهونكلكم  أنت ملكة، ملكة! أريها من المسيطرة هنا

 نين  د  ر  هن ال يُ  ريد أن يصاب أحدأنا أتدخل، ال أ
 يغتبنني دائًماهن  أحدالتنكيل بأنا ال استطيع رؤية 

 هن مقززات، ال أريد عالقة معهن ال أستطيع السكوت عندما يتصرفون هكذا
 طيلة الوقت هم يرمقونني بنظرات ألني ال أريد أن يفعلوا ذلك بي ة،ساعدسأقدم الم

 ال أحد يحفل لألمر حد يستحق هذه المعاملةال األن ل، نا أتدخ  أ
صدقائي يقوم أكبير أن هناك احتمال فأذا ساعدت، 

 بالمساعدة أيًضا
 ال أحد يستطيع المساعدة

 ..ألحد فسيضايقونني أكثر بعدهااألمر إذا شكوت  اضعيفً  اإنسانً  أنا ال أسكت عندما يؤذون
 أفضل السكوت هذا تنكيل
 ال يرونني؟ لقانونن اخالفإنهن ي

  أنا ال أسكت
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 الدرس الخامس

"مل  السُ "     

!ال ُتؤ -"ال" صدقائي منحوني قوةأ   ذ 

 

 

 هداف: األ

 

  (**"ال تسخروا منيأنظروا ايًضا ")" ديعمصطلح "تصال على الطالب فيتعرّ أن  -1

 الصراع االجتماعي. ديعي إلى تصلشعوري الذي يؤدّ جانب ايفهم الطالب الأن  -2

 الصراع االجتماعي. ديعلى تصي إيؤدّ  الذييفهم الطالب الجانب الذهني أن  -3

جهونها، أو ا)في حاالت يو لصراع االجتماعياد يعتص اللحظات التي يتم فيها يتعلم الطالب رصدأن  -4

 .يواجهها اآلخرون(

يحصل الطالب على أن . في حاالت الصراع االجتماعيقدرة ذاتية وسيطرة ذاتية الطالب  يظهرأن  -5

 الصراع االجتماعي. تصعيددوات لمنع أنفسهم من أ

 الصراع االجتماعي. دة زمالئهم على تفادي تصعيديحصل الطالب على أدوات لمساعأن  -6

 

 الفعالية:

 .للصف ُسل ًمانحضر 

ندعو . الصف وليس مع زميل فيخال، ابن ابن عم أو  بينهم وبين أخ أور شجار حصل نطلب من الطالب تذكّ 

ب المنصتون أنه تم تصعيد الشجار إلى الصف. في كل مرة يشعر بها الطالأحد المتطوعين ليروي قصته أمام 

ضافية. )هناك السلم درجة إ قتسلّ  ( عليهم أن يطلبوا منهخطورة..يزداد يحتدم..يتفاقم ..درجة أعلى )يتعقّد.. 

ون هناك تكأو أن  أن ينتهي السلم ولكن يستمر الشجار،أو نيا، ي الشجار في الدرجات الد  هعدة إمكانيات: أن ينت

 وسالمة نمأ علىانتبهوا، حافظوا م.. وغيرها(.لّ ات الس  وعندها يتم الهبوط بدرج الشجار فيها حلّ  لحظات تمّ 

 م!ل  على السُ  وهو الطالب

 ماذا حصل هنا؟ 

  ّم والشجار؟ما العالقة بين السل 

  صل األرض، ال ن)خطورة تزداد، نبتعد عن  ؟م وبين الشجار السلّ  قوجه الشبه بين تسلّ ما

 ...( وشكلها مورحجم األر تغيّ يلى مكان حقيقي، نفقد االتزان، إ

http://itu.cet.ac.il/respect/index.aspx
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  خطورة تزداد، من الصعب ) م؟ق السلّ دها تسلّ التي يجسّ ما هي المخاطر في الشجار

 د وال نالحظ التفاصيل الدقيقة..(عْ مور عن ب  زن الداخلي، نبقى لوحدنا، نرى األالتراجع، نفقد التوا

  َ؟ ما هو معناها؟"ديعتص"كلمة  ن سمع مرةم 

 

 

 

 د الشجار؟ي إلى تصعيمكن أن تؤدّ التي ي ما هي المشاعر 

 د الشجار؟إلى تصعيي فكار التي يمكن أن تؤدّ ما هي األ 

 

 م.سلّ  عليها مس  ر   ااقً ورأعلى الطالب ع اآلن، نوزّ 

 

 :ةالمهم 

االجتماعية(. أكتبوا الهاتف الخلوي، أو الشبكة أو في الحياة اليومية،  أثناء)فيه  تذكروا خصاًما كنتم متداخلين

 وفق مراحل السلم، وللتلخيص افحصوا: مراحل الخصام

 كم مرحلة احتجتم؟

 ؟تتعلمون من الرسمماذا 

 ؟ماذا تستنتجون

 

 :محادثة

 ما هي استنتاجاتكم؟ 

  ُم(.ن السلّ لى مرحلة أعلى، ننزل درجة، ننزل عد إ) ال نصعَ  تصعيد؟ف الوقِ كيف ن 

 يذائي؟ا آخر قام بإأن انسان   دركتُ أ بعدمااآلن كيف أشعر  -بنظرة نحو الماضي 

 شخص آخر؟ب األذى أني ألحقتُ  دركتُ بعدما أ اآلن كيف أشعر -بنظرة نحو الماضي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (معجم المعاني) تهدّ صّعد الخالف أي زاد في ح   -تصعيد

 -قوانين السل م

 نحن نستطيع االختيار: الصعود أو عدم الصعود على السلم. -1

 ف والنزول عن السلم في أي مرحلة.يمكن التوق   -2

 ق األذى بالطرفين.ح  ل  التصعيد يُ  -3

 م ونصنع سالًمان السل  ننزل م   -شعارنا

 

 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF/
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  ّن التصعيد؟ لماذا؟مِ  م الذي يحمينار السلّ هل ترغبون بتذك 

 هل ترغبون في تذكير زمالئكم بذلك؟ لماذا؟ 

  ّم"؟ر "قوانين السلّ كيف يمكن أن نتذك 

 

 تطبيق:

عدة ساللم  . يقوم كل طالب بقصّ إلى الصف لب من الورق المقوى )علبة كورنفلكس وغيرها(ع   يجب إحضار

 صغيرة يمكن وضعها في الجيب.

في شجار، تهديد، خالف.. سيكون  لمدة أسبوع. في كل مرة يتداخلون في جيبهمم لّ س  ل وب من الطالب التجوّ طلَ ي  

عن واالمتناع عن التصعيد و عليه رهم بعدم الصعودفي جيبهم والذي يذكّ الموجود س السلم تحسّ  بإمكانهم

 .البعض بعضهمقصصهم لالطالب  رويي الدرس القادم يفالشجار. 

.. مع م لهملّ ستقديم فعليهم الف... شجار، تهديد، خ   في سيشتبكونأن زمالءهم بالتزامن مع هذا، إذا الحظوا 

 ساعد.ي ان هذاذا كبسمة وتشجيع، وسنرى إ

ولكي يتسّنى له  يكون سخّيًا في توزيعها المهم أن يكون لكل طالب مخزون احتياطي كبير من الساللم، كي من

 .أيًضا )انظر الحًقا( الدروس الالحقة وفق مهااستخدا

 اشجارً د هَ شْ زمالء في الشبكة عندما نَ  لىرسالها إم في الحاسوب، وإلّ يل صورة س  لى ذلك، يمكن تحمضافة إباإل

 .ا بينهمأو نزاعً 

 

 

 

 

 

 

 !ال ُتل ح ق األذى باآلخرين -"ال" طلبنصيحة 

 تفادي التصعيدعلى  كم الذي في جيبك، يساعدالسل  
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 األفالمالمركز التكنولوجي في حولون أو  -**تعاطف :مشاهدة األفالميمكن  :ثلإلثراء واستكمال الحدي

أنت أو  قراءة قصيدة "** ال تسخروا منيغنية ألماع تساالأو /**إيذاء األصدقاء/ **الصلح بين األصدقاء

 . خليل هنداويلشاعر ل **"وأنا

 

 عودة إلى سير الدروس

 عودة إلى الفهرس

 

 

  

كلمات ومصطلحات نرددها 

  ونتدرب عليها:

م، تصعيد، منع التصعيد، لّ سُ 

سيطرة ذاتية، صراع 

 اجتماعي، تعاطف

 التصعيد":توصية بغية ترسيخ فكرة "منع 

في  وأالهاتف الخلوي أو في بين أطراف في الصف، م" حين يحصل شجار يمكن استخدام "السل  

يمكن رسمه على  -م المحسوس وإنما ما يرمز إليه)المقصود ليس السل   التواصل االجتماعي شبكة

د اللوح ببساطة(. عند االستيضاح من الطرفين، يمكن  للمعلم/الطالب كتابة التصرف الذي ص ع 

ن باللوح، الحالة، عند االنتهاء من وصف المراحل، يُ  التعبير وطلب من الطالب المتشاجرين التمع 

ف بديل استطاعوا اختياره في كل عن األفكار أو المشاعر، وعندها، ُيطلب منهم التفكير في تصر  

ن مراحل السل م مرحلة  صف منح ف التصعيد )إذا كان ذلك صعًبا، يمكن لطالب الوكان سيوق م 

سأل: ماذا م، ويمرحلة إضافية في السل   ي نهاية السيرورة، يرسم المعلم(. فواقتراح بدائل المشورة

 تستطيعون أن تفعلوا اآلن والذي يمكن أن يمنع التصعيد ويوقف الشجار؟ 

فيما بينهم، وأن اآلن  الطالبمع المعلم، يمكن أن يستخدمها  بعد أن تم استخدام األداة عدة مرات

ل عوا المعلم يُ  اح للطالب إمكانية االستعانة بصديق باإلضاف .فقط على النتائجط  سيط كوة الى ذلك، ُتت 

 لحل الصراعات. 

ر سابًقا، يجب م في حاالت خارج الصف: في محطة ل  تخدمون السُ ن أن األوالد يسد م  التأك   كما ُذك 

 السفر من المدرسة وإليها، في الهاتف الخلوي والشبكة... الحافلة، أثناء

 

https://vimeo.com/87552744
https://www.youtube.com/watch?v=Ff02Bj7ql5E
https://www.youtube.com/watch?v=Ff02Bj7ql5E
https://www.youtube.com/watch?v=32ahaJzy_fY
http://itu.cet.ac.il/respect/MusicInfo.aspx?sLang=he&Index=0034
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سلدرس السادا  

""السياج   

  ال تسكت! -"ال" صدقائي منحوني قوةأ

 

 

 

 هداف: األ

الهاتف وفي ة اليومية، الحيا إليذاء أثناءل فيها تشخيص الحاالت التي يتعّرضونالطالب  يتعلمأن  -1

 .الخلوي والشبكة

 .ض لإليذاءاإلحساس بالتعرّ ة أن يتعلم الطالب تسمي -2

 .يذاءإلا ب الطالب على صياغة بالغ عنأن يتدرّ  -3

الهاتف في و الحياة اليومية، أثناءعن اإليذاء  غواهون اليها ليبلة لعناوين يتوجّ الطالب قائم نيكوّ أن  -4

 الخلوي والشبكة

 الحاالت التي يتعّرضون فيها لإليذاء. أثناء وسيطرة ذاتيةاتية قدرة ذ ي ظه ر الطالبأن  -5

 

 :فعالية أولىال

أهانكم،  –حد بإيذائكم حالة قام بها أ التعليمات: تذّكرواوان مختلفة. ثالث بطاقات بألعلى طالب  كلّ يحصل 

 الشبكة. الهاتف الخلوي أو أو بواسطةيومية، الحياة ال دكم أو ضربكم.. أثناء، هدّ خافكمأ

 الحدث. أثناء اكتبوا فكرة خطرت في ذهنكم -طاقة البيضاءعلى الب

 الحدث أثناء بوا شعوًرا شعرتموهاكت -على البطاقة الصفراء

 الحدث أثناءأحسستموه في جسدكم اكتبوا إحساسا  -البطاقة الخضراء على

 ال حاجة لكتابة االسم

 ق اللون.فْ فة و  صنّ م   البطاقات في ثالث مجموعات اآلن نقوم بتجميع

ب على البطاقات تبًعا للون، ت  ما ك   تطوعين )كل طالب مسؤول عن لون(. يقرأ المعلمم ثالثة طالب يدعو المعلم

 ه على اللوح. الطالب المتطوع بكتابة ما قرأوم ويق

 

 :المحادثة
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 ؟تعرّضتم فيها لإليذاء ر تجربةب منكم تذك  لِ تم عندما طُ شعر ماذا 

 ره؟ لماذا؟الصعب تذكّ ن ؟ ما كان مِ أي المهمات الثالث كان تذكّرها أسهل 

 جسدكم؟في أم  مشاعركم،في  أم  م،، في ذهنكيذاء اكثراإلأين تشعرون ب 

 ذلك؟بر لنا جسدنا أنه تم ايذاؤنا ولكن يؤشّ  شعر ندرك او نمكانية أالّ إ هل هناك 

 وذينا؟ا ولكن ال نشعر في داخلنا بأننا أهل هناك إمكانية أن نعتقد أنه تم ايذاؤن 

 في معرفة ما الذي آذانا؟  شعر أنه تم ايذاؤنا، ولكن ال نُف لِحهل هناك إمكانية أن ن 

 بأني  التفكير  ،بأني أوذيت الشعور :الثالثيذاء حاالت اإللى المهم االنتباه إ لماذا من

 نفسنا؟هذه الحاالت عن أ نم مِ ماذا نتعلّ  ؟بأني أوذيت الجسدي اإلحساسأوذيت، 

 

ف عليها. من المهم أن نبرز له تعرّ وال على التواصل مع تجربة تعّرضه لألذى، الب قدرتهطلن لمن المهم أن نبيّ 

على إعطاء أمثلة ن المجدي تشجيع الطالب ة. م  دَ ًعا وعلى ح  م -وجسده ،أفكارهو ،بهلى قلإلنصات إعلى ا قدرته

 ب على ذلك... والتدرّ األفكار واألحاسيس الجسديةوللمشاعر، 

 

 

 ؟ا حصل، فكيف لنا أن نعرف"برنا أنت عم  خ  ن لم تُ إ: "ثانيةالفعالية ال

يجب على ا طائرات ورقية صغيرة )يمكن االستعانة بالطالب من أجل ذلك..( مسبقً  ز المعلمجهّ ي -المرحلة أ

رة مع ئا. تبقى الطلإليذاء هتعّرض معّين جّراء ن شخصب فيها المساعدة م  طل  ل على الطائرة يَ مَ الطالب كتابة ج  

 .الطالب

 لصاق هذه الساللمبإلمعلم ا قوم. يسابًقا ن الساللم التي أعّدهاا م  ن كل طالب سلمً م   يطلب المعلم -المرحلة ب

ع على األ بجانب بعضها ض  "سياًجا" دائرًيا بواسطة  كّونحيث ي  ،رض في وسط الغرفةالبعض على بريستول و 

 ل.البريستوعلى  الساللم الملصقة

 .سياجلى إ عند الحاجة ليمكن أن يتحوّ  ، منال  سُ  -لمشرح المعي

ل ي  الذي س أن يشير إلى الشخص على كل ولدن اآل-المرحلة ت يطلب منه أن يحميه ويدافع كي  طائرته إليه رس 

وفي ، راد ذلكإذا أ ما كتب (، يمكن أن يقرأ الطالبفي الصف اموجودً  )يمكن للطالب ذكر شخص ليس عنه

ْطل ق الطائرةجميع األ . يوصى البريستول ط  بالسياج علىوقع الفارغ المحامفي اتجاه ال حوال ي طلَب منه أن ي 

، الطالب الذي أطلقهان ا م  ليه، داخل السياج أو خارجه، قريبً ذي وصلت إفي الموضع ال الطائرات تحطّ بترك 

الطائرة الفارغة.  الكتابة، نطلب منهم أن يطلقوا ن سيرفضونائرة أخرى.. هناك مَ بجانب طالب آخر، بجانب ط

 ليهم الطائرات.ت إهَ جّ و  أسماء الذين  المعلم كتبثناء، يفي هذه األ

 

 :ثةمحاد

 ماذا حصل هنا؟ 
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  ّسهل، صعب، حماقة، خجل، ما الجدوى؟..() ذتم المهمة؟ماذا شعرتم وماذا فكرتم عندما نف 

 ؟ب منا اإلبالغ عن تعرّضنا لإليذاءطلَ عندما يُ  نفس المشاعر هل تنتابنا 

 ؟ ما السهل؟ ما الصعب؟صعب اإلبالغ عن التعرّض لإليذاءالالسهل أم من  هل من 

 وصلت الهدففي الوصول إلى )أصابت الهدف، أخفقت  ؟أطلقناهاصل للطائرة التي ماذا ح ،

 ها..(وْ أخفَ لى شخص آخر، كانت فارغة، إ

 يكون أحيانا  -ةنعطي أمثلة على المقارن  يذاء؟إلتعرضنا ل عن جه الشبه بين هذا واإلبالغما و

د ا تتعقّ ق في ذلك، أحيانخف  ، أحيانا ن  أردت   لشخص الذيا ل  ، ال يصل ذلك دائمً إليه ما احتجت  تماًما هذا 

 ر واشًيا..بَ عتَ عقابه، أنا أقوم بإيذاء غيري، أ  مور، لم يحصل شيء في أاأل

 ؟ لماذا؟فيها لإليذاء اإلبالغ عن حاالت تعرّضتَ  هل يجدر بك 

  َتعانة باألشخاص الذين الساتكوين قائمة، يمكن   ؟سياجي ن يجلس داخلبلغ؟ مَ ن يجب أن أم

 ..إليهم الطائرة الورقية الطالبارسل 

 ؟عن تعرّضي لإليذاء اإلبالغسيساعدني  كيف 

  ؟األمر وعدم اإلفصاح عنه كتمانطلبوا مني هددوني و ذاأفعل إسماذا 

 في  تصريحات وأمور نُشِرت إيذائي جرّاء أو تهديدي نه يتمّ أ أفعل إذا أحسستُ س  ماذا

 الشبكة؟ وأالهاتف الخلوي 

 

 

مرحلة مهمة وضرورية  اإلبالغ لى االستنتاج أنل إالطالب على التوص   هم أن نساعدمال نم   ،المحادثة خالل

نمن ط، التورّ ن م  الوشاية، اتهامهم بن م   همفتخوّ . يجب أن نتفّهم اإليذاء من بغية الحدّ  ذ التهديد، ولكن في ف  أن ي 

ة ردود المهم أن نالحظ بدقّ  نم  ف. ن يتوقّ يجب أ يذاءوأن اإل ذ!ق ن  غ يُ اإلبالأن على التأكيد يجب  نهاية المحادثة

ننا ليس أل كن هذالا طائرتنا فارغة، و"أحيانً أن نقول  سماء، مثال،األ دون ذكر فعل في الصف وأن نعّبر عنهاال

خر وعندها ا آ"أحيانا طائرتنا الورقية تصيب شخصً  ننا ال نعرف كيف نقوله". أو، وإنما ألهما نقولال نملك 

الطالب حيث  ع في نفسقْ وَ  يوجد لكل رّد فعل كهذاإذ أفصحنا"...  ، وأننا أخطأناأننا وقعنا في ورطة نشعر

ه، كما ه على مواجهة دساعي ر  ين ه في الحفاظ على نفسه وتمنحه قدراتهتوضح له الشكوك التي تساو  ع  مثاال  التي ت 

 وأ المدرسة  ليومية فياالحياة  غ مهم سواء اثناءاإلبالنفسه. دفاع عن رته على إحداث التغيير والقدعلى 

اصل وت، الهاتف الخلوي، شبكات الالتعليمية سفر من المدرسة وإليها، في الدورةالخالل البيت، الحي، خارجها: 

 العالم االفتراضي بشكل عام.في االجتماعي و
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 تطبيق:

يذاء في غ عن اإلر عن أهمية اإلبالملة تعبّ ج حيث سيكتب كل منهم ،النهوض تباًعاالطالب من المعلم  طلبي

 قفي الصف. نعلّ  لبريستول ثم ي علّقونه. يقوم الجميع بتزيين ا)الموجود على البريستول( المحاط بالسياج الفراغ

بإلصاق تعّرض له يذاء عن إ غأبل طالب صغيرة. يقوم كلورقية  ئ بطائراتل  ا م  كيسً  لى جانب البريستولإ

 يومية أو في الحيز االفتراضيخالل الحياة الطائرة بجانب السياج. يمكن أن يكون اإلبالغ هنا عن إيذاء حصل 

في نهاية  بجانب السياجالملصقة الطائرات  دّ ع  نَ المدرسة. أو في الهاتف الخلوي، أو الشبكة، في أو في البيت، 

 ق لألوالد الذين حافظوا على أنفسهم. ، ونصفّ كل أسبوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي ألأو مشاهدة فيلم  **" الصلح خير" مصطفى مرار قصةقراءة  يمكن :ال الحديثثراء واستكملإل

 التكنولوجي، حولون المركز– مدى نحن نعرف

 

 

 

 

 

 

 سير الدروس عودة إلى

 عودة إلى الفهرس

 

 

 

  

 !ال تسكت -حة ألبطال "ال"نصي

ل إلى سياجم الذي في جيبكالسل    -، يمكن أن يتحو 

س  !السياج وستستطيع إخبار اآلخرين قاموا بإيذائك؟ تحس 

كلمات ومصطلحات نرددها 

 : ونتدرّب عليها

تهديد، مُهَد د، إيذاء، إبالغ، 

 سياج

https://www.youtube.com/watch?v=LZDf36DgC-A&list=PLW6KNQoisKduaPYoGDvWTq-Y-cv3zvLOg
https://www.youtube.com/watch?v=LZDf36DgC-A&list=PLW6KNQoisKduaPYoGDvWTq-Y-cv3zvLOg
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 الدرس السابع

"البرج"   

  !جانًبا ال تقف -"ال" ائي منحوني قوةصدقأ

 

 

 هداف:األ

 بواسطةوالحياة اليومية،  آلخرين أثناءفيها إلحاق األذى با م الطالب تشخيص الحاالت التي يتمّ أن يتعلّ  -1

 .الهاتف الخلوي والشبكة

 مقابل دور المدافع)دور  آلخرينكشهود على إلحاق األذى با لداخليا همطتخبّ  في الطالب مّعنتأن ي -2

 المتجاهل(

 .آلخرينأذى باكيفية صياغة بالغ عن إلحاق  لطالب علىب ايتدرّ أن  -3

ذى األون فيها إلحاق دفي الحاالت التي يشه وسيطرة ذاتيةقدرة ذاتية  هخذ الطالب موقًفا فييتّ أن  -4

 .آلخرينبا

 أن يالحظ الطالب سيرورة تغّير األدوار. -5

 

 :الفعالية

 الساللم لم تباًعا.  يلصق المعلملمعل يعطي الطالب الساللمجيبه. ن م   ملّ س   إخراج طالبكل من  المعلم طلبي

ع ض. يمنها تسلسال مرتفًعا كّوني  و فعلهتفسيًرا عما ي منح الطالب دون خر على بريستولا فوق اآلواحدً 

 .جانًبا ليجفّ  البريستول

 سأل:بحبكة الفيلم، ثم ي الصف حد الطالب تذكيرطلب من أوي **"قرار هنريفيلم " لمعلمذكر اثناء، يفي هذه األ

  ؟"قرار هنريما سبب تسمية الفيلم"  

 ما هي القرارات التي اتخذها؟ 

 

 الطالب بعدها: المعلمرسة. يسأل إبالغ المد هنري ن الفيلم الذي تقترح فيه والدةالمقطع م  مشاهدة تتم 

  هنري عليه؟  تقترح والدةماذا 

 ؟ ما اإبالغ  وشاية )فساد( أم هذا  دّ ، فهل يُعَ ما يجريأخبرت المدرسة ع األم لو أن

 الفرق بينهما؟

 ؟ذا كان قرار هنري بشأن اقتراح والدتهما  
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  ما رأيكم في قراره؟ 

  ما الذي دفع هنري التخاذ هذا القرار؟ 

 بع قرار هنري أم ال؟ لماذا؟على األم: أن تتّ  ماذا كنتم تقترحون 

  ّأم عندما يتم عنه للتنمّر عندما يتم اإلبالغ  متى يكون هناك احتمال أكبر لوضع حد

  م عليه؟التكتّ 

 ؟ أهوأهذا أمر سهل بشكل عام؟عن أمر يتعرّض إليه آخرون اإلبالغ عملية ما رأيكم ب 

 سهال؟ يجعل الصعبَ  ماذا يمكن أن ؟؟ ما الصعب فيهصعب

 

ب عليه أن يطيعه إذا يقول توم )المعتدي( لهنري أنه يتوجّ  في الفيلم: عندما االنتقال الى مشهد "مسار السباق"يتم 

 إذا كان توم يضايقه.أراد أن يكون عضًوا في مجموعته، وبعدها يسأل بريان )الضحية البديلة( هنري 

 لماذا سأل بريان هنري اذا ما كان توم يضايقه؟  

في  دلمهم أن نؤكّ ن ا. م  نفسهعن و يريد أن يدافع عن صديقه ؟عمّن أراد بريان أن يدافع بهذا السؤال

ن يتيح إيذاء صديق، يجازف بأن يتم إيذاؤه الحًقا. مع مرور الزمن وتغّير األحوال يمكن أن أن مَ  الحديث

لتحافظ على نفسك هي بأن تحافظ على صديقك كي  الطريقة المضمونةى عليه. معتدَ يكون كل انسان 

 .يحافظ عليك..

، نحن ةكثيرإجابات ستكون  ؟الذي حصلنا عليه الشكل ماذا يوجد لدينا هنا؟ ما. البريستولالمعلم ضع ي

 "برج". :جابةاإل ه نحونوجّ 

 عندما كان هناك اتحاد بين األصدقاء )عندما سأل بريان  في الفيلم؟ ا"برج  " ن األوالدكوّ  متى

 .(في نهاية الفيلمصديق توم السابق إلى جانب بريان  -هنري إذا كان توم يضايقه، عندما وقف "كارل"

 أن ينظر حول.. أن يراقب ما هي وظيفة الواقف في برج الحراسة؟.. 

  المدافع ؟"المشاركين ينا هذه الوظيفة في "أدوارأسمماذا 

 ع، فيه حماية..دْ رَ  طر على المنطقة، فيهمرتفع، يسي ؟البرج بماذا يتميّز 

أن بقف في الوسط ولدان ويتظاهران . يبشكل دائري( للوقوف 10لطالب )حوالي تتم دعوة مجموعة من ا

الوقوف  أحد الطالبطلب من م( ويذا لم يكن هناك سلّ ا إا )أو كرسيً مً سلّ  المعلم رحض  خر. ي  ب اآلرحدهما يضأ

ن الجميع؟ .. يقف ن أعلى م  عندما نكو نشعر شعورأي  خرون؟. ماذا الذي تراه وال يراه اآل"برجال" أنت -عليه

الب، حيث أكبر عدد ممكن من الط الكرسي\على السلم .. يجب محاولة أن يقفت باًعا الكرسي\معلى السلّ  األوالد

 ..المرتفعموقعه ن م  حوله الطالب نظر ي

 

 :محادثة

 ؟امعقد   ادور   الذي يجعل دور المدافع ما 

  المتجاهل؟ دور األوالدلماذا يختار 



101 
 

 ؟في فيلمنا دور المدافعالبطل ماذا اختار ل 

 ؟ما التغيير الذي أحدثه 

  َن حافظ وحرس؟على م 

  َ؟ن يحرس المدافعُ م 

 

 

 

 

 

 

 في )في البيت، الحي، الصف، الهاتف الخلوي،  ؟لى البرج كمدافعينتم إد  عِ حصل أن صَ  هل

تكونوا مدافعين؟ ما الذي دفعكم لتكونوا  ن أننعكم م  مم؟ ما الذي طتتخب   نترنت؟( حول ماذااإلشبكة 

 ؟مدافعين

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  تطبيق:

دْ متى  -1 ة في الهاتف الخلوي أو شبك ت بحاجة إلى مدافع\فتاة كان\البرج من أجل فتى ت  َصع 

 ؟التواصل االجتماعي

 ؟أجلي نالجتماعية، كي يصعد البرج م  الشبكة ا في في الهاتف الخلوي أومرة مدافًعا  هل احتجت   -2

 يذاء على ثالثة أصعدة:اإلعندما أقف على البرج أنا أمنع 

 ى عليهالمعتدي ال يؤذي المعتد  

 نفسه المعتدي ال يؤذي

 ه في ما يرتكبهلى شريكلني المعتدي إال يحو  

 

 كيف نساعد أنفسنا على صياغة بالغ بشكل صحيح؟

األول ألنه  -أن صديقينا في ضائقة وأن كليهما بحاجة للمساعدة نقول للمعلم

ض للتهديد والثاني ألنه في حالة يهد    د فيها اآلخرينيتعر 

 م الذي في جيبي يتحول برمشة عين إلى برج:السل  

ض   لإليذاء ؟ أنا ال أسكت!هل رأيُت ولًدا آخر يتعر 

 لإليذاء ن أجل وضع حد  يًعا م  سريمكن أن أبلغه ن أجد م  

 ى عليه على حد سواءن يقف في البرج يساعد المعتدي والمعتد  ألن م  
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خالل السفر من المدرسة في محطة الحافلة أو  مرة فتى أو فتاة بحاجة إلى مدافع هل صادفت   -3

 ؟البرج من أجله/ا وإليها؟ هل صعدت  

وبرج  ئلتهم )وهو عبارة عن سياجحد أفراد عانطلب من األوالد منح سلم كرتوني صغير أل -4

هذا الفرد من العائلة لسبب اختيارهم الفكرة من وراء الهدية، ونطلب منهم أن يشرحوا  ا..(.أيضً 

 .الذات ليمنحوه الهديةب

 

العنف / **المتفرج/ ما هو العنف/ كلمات :يوصى بمشاهدة فيلم ثراء واستكمال الحديث والنقاش:لإل

 لمركز التكنولوجي حولون.، ا**ليس لعبة أطفال

 .في اليوتيوب أيًضا **bullying ad-anti تجدر مشاهدة فيلم

 

 عودة إلى سير الدروس

 عودة إلى الفهرس

  

https://www.youtube.com/watch?v=HnkxSamQ8VM
https://www.youtube.com/watch?v=HnkxSamQ8VM
https://www.youtube.com/watch?v=SN6szTPqDoc
http://vimeo.com/60113127
http://vimeo.com/60065695
http://vimeo.com/60065695
http://vimeo.com/60065695
https://www.youtube.com/watch?v=nWJut7KQhI4
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 الدرس الثامن

 الشبكة في"ال"  أبطال

 هداف:األ

لَحق فيها األذى باآلخرين  الحاالت أن يتعّرف الطالب على -1  .الهاتف الخلوي والشبكة بواسطةالتي ي 

الهاتف  بواسطةالتي تحصل يذاء اإل حاالتهم الداخلي كشهود على طتخبّ في الطالب  نأن يتمعّ  -2

 .الخلوي والشبكة

الهاتف  ذاء التي تحصل بواسطةياإل في حاالت ذاتيةالسيطرة الوذاتية القدرة الالطالب  يعّززأن  -3

 .الشبكةالخلوي و

 ،اإليذاء الرد علىكيفية ، وق لالمتناع عن إلحاق األذى باآلخرينالطالب أدوات وطرائ ريطوّ أن  -4

 الهاتف الخلوي والشبكة. بواسطة يذاء يحصلإواإلبالغ عن 

 

 ولى:األفعالية ال

يتظاهر كأنه يقرأ الرسائل، يضحك، ا إذ عليه حتلنة نفسه. ستميح الطالب عذرً ج المعلم هاتفه الخلوي، ويخر  ي  

 الطالب. عود للحديث معيفزع، يغضب.. ثم ي

 ؟..خالل ما فعلتُ  ماذا شعرتم 

 .جابات..نتظر اإلماذا حصل؟ ي -على اللوح يكتب المعلم

 "ب"؟"واتس أ باإلنجليزية كيف يقولون "ماذا حصل what's up( .....(whatsapp 

  َهاتفه أو هاتف والديه؟في אפליקציה( ن منكم يملك هذا التطبيق )م 

 ذا التطبيق؟ ما الممتع فيه؟ ما المريح فيه؟ز هيميّ  ما الذي 

 ب؟واتسآالمجموعات والد والبالغون االرتباط بلماذا يختار األ 

  َب؟كم تلقّى رسالة مفرحة في الواتسآن منم 

  َب؟نكم تلقّى رسالة مهمة في الواتسآن مم 

  َب؟في الواتسآ هينةرسالة مُ  تلقّى ن منكمم 

 سرية وخصوصيةالمع المحافظة على ، على األسئلة شركوا المجموعة بإجاباتهمي  أن  الطالب نب م  طلَ ي  

ن؟ خريأعضاء المجموعة اآل فعل ردّ  ماذا كان – السؤالطرح  على ملعمال حرص. يواحترامهم األوالد

 ماذا فعلوا؟

 ؟كمصفب فيها أوالد واتسآلمجموعة  هل أنتم منضمّون 

 ما هو نوع الرسائل التي ترسلونها هناك؟ 

  َب الصفي؟لقّى رسالة مفرحة بواسطة الواتسآن منكم تم 
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  َب الصفي؟مهمة بواسطة الواتسآ ن منكم تلقّى رسالةم 

  َب الصفي؟هينة بواسطة الواتسآلقّى رسالة مُ ن منكم تم 

 األوالد وخصوصية ة على السريةمع المحافظ، المجموعة بإجاباتهم ركوايشن أ الطالب طلب مني  

 ن؟ ماذا فعلوا؟خريالمجموعة اآل أعضاء فعل ردّ  ماذا كان - السؤالطرح  المعلم على حرص. يواحترامهم

 ب؟ الواتسآ أحد أعضاء مجموعة إهانة ات فيهتمّ  دثةاعلى ح هل حصل أن كنتم شهود ا

 ماذا فعلتم؟ ماذا لم تفعلوا؟ لماذا...

  َ؟ ماذا نشر؟ ماذا على ذلك ندمالواتسآب وأفصح مرة عن أمر شخصي في ن منكم م

 حصل بعد النشر؟ لماذا ندم؟

  ب؟بالعمل بشكل آمن وصحيح في الوتسآهل كنتم توصون 

  بوك؟في الفيس ةراسلالم هذا يشبههل 

 

 ثانية:  فعاليةال

م من طلب من كل طالب إخراج سلّ يعلى الطاولة أو وسط الصف.  أمامهلوحة مفاتيح الحاسوب  يضع المعلم

 براج  بين مفاتيح اللوحة.الساللم/ السياج/ األ وايضع تباًعا كيدعو الطالب ساللمه، وي

 ل ما حصلنا عليه، ووصفه وشرحه..لى تأمّ الطالب إالمعلم دعو ي

ل  يكون متىسؤال:   ، ومتى يكون صعًبا، ولماذا؟الشبكة سهال علي   يذاء بواسطةفي حاالت اإلالتدخ 

 على األسئلة: ويجيبان سوية، لى أزواجإ الطالب ينقسم

  ؟الشبكة أو الهاتف الخلويم السلم في استخديمكننا اكيف 

 ؟الهاتف الخلوي في الشبكة أو م السياجاستخدكيف يمكننا ا 

  ؟الشبكة أو الهاتف الخلويم البرج في استخديمكننا اكيف 

ؤولة قوم بتعيين مجموعة مسوي اإلجابات المختلفة على اللوح مجمع المعلي المجموعة الكاملة، ينعود للجلوس ف

 نشرها في الصف.  عن صياغتها كوثيقة و

 ** أخطار الشبكة احذرواأو الفيلم  undo –القصيرفيلم اليمكن عرض  للتلخيص

 

 تطبيق:

االسبوع، وما هذا  خالل في الشبكة يذاءإللأو تعّرض اآلخرون  فيها تعّرض عدد المرات التي طالب كل   د  ع  يَ  

 بواسطة البرج.و السياجة بواسطوم، ل بواسطة السلّ فيها بالتدخّ  نجح ت التيحاالال هو عدد

 

 عودة إلى سير الدروس

 عودة إلى الفهرس

  

https://www.youtube.com/watch?v=igAeJ-TPOsg
https://www.youtube.com/watch?v=62F3DasDLXM
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 الدرس التاسع

 قلبي صوت..ليوجد  

 

 خلفية: 

كي العربية )وباقي اللغات أيًضا( بدروس اللغة  يمكننا االستعانة"،  "ال" ا أبطالكلنمع تطبيق برنامج " بالتزامن

ي  ننّمي  .وفهم معانيها رعاشعن الم ةعّبرمالعابير التالكلمات وطالب اللغوية بمعرفة الون ْثر 

س الطالب يكرّ و يختار الصف حرًفا كل يوم، .أثناء دروس اللغة اعر"لطالب "قاموس مشاالمعلم مع  كّونسي

الطالب  هاصّنفالصف، وي   فيهذه الكلمات ع جمَ ر عن مشاعر تبدأ بهذا الحرف. ت  وقًتا للبحث عن كلمات تعبّ 

 مثلة.األي وإعطاء ن بواسطة التعبير الشفه، دون شرح كتابي، ولكخاصة بهمبجدية وفق أ الحًقا

طلب من كل طالب االحتفاظ بنسخة . ي  في الصف يستعمله الطالب، يكتمل القاموس الصفي، وتقريًبا شهربعد 

ثابتة، وفي الوقت الذي م الحاسوب أو في ملف شخصي(. كمراس   في متناول اليد لقاموس المشاعر الصفي )في

في كل محادثة صفية في الشبكة/ في نهاية كل مثال في كل صباح/في كل درس مهارات حياتية/) المعلم ختارهي

اموس ويقومون الق باالعتماد علىيجيب األوالد " و؟نك اآلروشع"ما هو : الطالب تباًعا ممعلال سألي( يوم...

د، رديء..." فبهذه الكلمات ال س، بخير، جميل، جيحْ ال نقول "حسًنا، سيء، نَ  –. التعليمات بتسمية مشاعرهم

ْكر ، وتسميتها، وودقيق نيّ يْ المشاعر بشكل عَ تشخيص  حن نعمل من أجل. نتكون تسمية المشاعر دقيقة  ياتهاتجلّ ذ 

 (حوا باختصار سبب هذا الشعور...       ع الطالب على أن يشر)طبعا، نشجّ 

في  يقوم المعلم .اليوم لهذا "ال" طلبعلى لقب ا في الصف سابقً  لم ت ذكرجديدة كلمة  كل طالب يستخدميحصل 

ت من حيث ماهية التجربة ق للكلماع أو االختصار في التطرّ حول مدى التوسّ  القراركل مرة بالتفكير ملّيا و

 الصلة والفهم اللغوي.المضمون ذي و الشعورية

كل  وأن يتم توسيعه وتصحيحه، لى صف أعلىالصف إطالب ن "يرتقي القاموس صًفا" مع ارتقاء أ من المحّبذ

 في الصف.. ن اللغة المستخدمةم  يصبح جزًءا سنة، وأن 

 

 هداف:األ

  الطالب على التعبير عن مشاعرهم بواسطة الكلمات بيتدرّ أن. 

  ّ(ها وتسميتها، تشخيصالمشاعر )معرفة صد الشعوريأن يكتسب الطالب أدوات للر 

  ّب ت مختلفة: التعبير عن الحزم، طلالناجع في حاال ب الطالب على التعبير الشعوريأن يتدر

 المساعدة، اإلبالغ.

  والسيطرة الذاتية. اعرشمال ابير الشعورية كوسيلة تساعد على إدارةالتعم الطالب استخدام يتعلّ أن 
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 :يمكن اختيار فعالية واحدة أو أكثر -فعالية ال

  رار  ..".،جماد ،بالداسم، "لعبة على غ 

   على بطاقة وعليه تكوين جملة تتضمن يحصل كل طالب تحوي أسماء مشاعر. بطاقات  المعلم دّ ع  ي

 الكلمة التي في البطاقة.

   ع خرين ماذا اآلطالب على بطاقة وعليه أن يخبر يحصل كل بطاقات تحوي أسماء مشاعر.  المعلم دّ ي 

 أثار أو يثير فيه هذا الشعور.

  عّبر عن ، רגשות() ""أحاسيس :مثل)جميع األلعاب المذكورة هنا هي بالعربية( في علبة ألعاب "الم 

 .. وغيرها..יד ביד() ، "يًدا بيد"(מרגישוןاالحاسيس" )

  ّيماء وعلى الطالب أن يحزروا الشعور ..اإل ر الطالب عن الشعور بواسطةيعب 

 لى ق إالتطرّ  اعرهم )يجب االمتناع عنشولة تخمين مصور ألوالد وبالغين في حاالت مختلفة، ومحا

 (الدقيق ب على معرفة المشاعر والتعبير الشعوريلتدرّ اسقاطي، والجانب اإل

 

 

 

 :محادثة

   ن هم؟؟ مَ حق ا معرفته ويريدون ا عن شعوركمهل هناك أوالد يسألونكم أحيان 

 تشعرون عندما يسألونكم  عن شعوركم؟ ماذا 

 صعب؟ لماذا؟ هل هذا سؤال سهل أم 

 متحمس؟ان/ منفعلأنا فرح -ما الفرق بين "أشعر بخير" أو "صبابة" وبين / 

  ِبشكل عام  شخاص استخدام كلمات تصف الشعورن السهل على كثير من األلماذا م 

 ؟بدقّة ر عنهمن استخدام كلمات تعبّ  بدال  

  بالذات؟ " ماذا تشعر"؟ لماذا تسألون هذا الشخص تطرحون السؤال:ن مَ على 

  ّن هو؟تشعرون"؟ مَ  ون أن يسألكم "ماذاهل هناك من تود 

  ُلماذا؟ باستمرار؟ "؟تشعرون "ماذا الطالبَ  هل مِن المجدي أن يسأل المعلم 

  لماذا؟ اليوم"؟  ما هو شعورك"أحيان ا  المعلمَ  لطالبُ اهل من المجدي أن يسأل 

 الشبكة  في المراسالت بواسطة؟" "ماذا تشعر أن يسأل أحدنا اآلخر من المجدي هل

 أو الهاتف الخلوي؟

 ن، بعد محادثتنا؟تشعرون اآل ماذا 

 

 

 



107 
 

 

 تطبيق:

يه " واإلجابة عل؟شعرمين على السؤال "ماذا تصدقاء والمعلئلة في البيت، وفي المدرسة مع األب مع العاالتدرّ 

 تصفه بشكل عام. الشعور بدال من كلمات ر عنبواسطة كلمات تعبّ 

جابة على ؟" واإلتشعرماذا "في الهاتف الخلوي على السؤال  ب في شبكة التواصل االجتماعي والرسائلالتدرّ 

  من كلمات تصفه بشكل عام.بداًل بدقّة ر عن الشعور السؤال بواسطة كلمات تعبّ 

 

 

 عودة إلى سير الدروس

 عودة إلى الفهرس

 

 

 

 

  

دها كلمات ومصطلحات نردّ 

 ب عليها: ونتدرّ

 ؟أشعر، ماذا تشعرأنا 
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  الدرس العاشر

  "ال" أبطالب الخاصة قوىال

 !"ال" قوى يملكون الذين ألوالدل لعبة -"ال" بطالأ جميعنا

 

 هداف:األ

 زهم.جماعية تمتعهم وتعزّ  يلعب األوالد لعبةأن  -1

 خرين )بين شخصية(.مشاكل مع اآلال ات االجتماعية في حلّ المهارات والقدر أن يقوي األوالد -2

 .الشبكةالهاتف الخلوي وو خرين في الحياة اليوميةرة ذاتية ناجعة في التعامل مع اآلتطوير أدوات إلدا -3

 .شخصية وبين شخصية بناء حصانة نفسية -4

 ريد، بشكل ناجع؟على ما أكيف أحصل  -ب على االتصال الناجعالتدرّ  -5

 

 فكرة اللعبة:

ل ختيار التدخّ مهارات اجتماعية كل يوم: القدرة على التعاون، القرار باالمتناع عن..، ا نوالبالغو والداأل ستخدمي

عيننا على رفة والطرائق التي ت  .. هناك الكثير من المعتسوية التعبير عن الثقة واقتراح..، من بمحاولة التقرّ .. ـب  

 المشاكل. وحلّ  التنظيمو تسيير أمورنا

 خرونآهم مع اآلخرين، ولكن هناك أوالد شؤونر الكثير من األوالد حدًسا وموهبة حقيقية في إدارة يطوّ 

بسبب شعوره بالعجز  جتماعيةاالوضاع األفي  أموره ن يستصعب تدّبر، ومنهم مَ ايحتاجون دفًعا وتعزيزً 

 .العنف كحلّ  يختارف، حساس بأنه ال مفرواإل

 على استخدام يتدّرب الطالب من خاللها ، حيث"ال" أبطال لعبة "جميعنا م تم إعدادقائهن أجل أصدن أجلهم وم  م  

بغية  تلفةاختيار مهارات مخ ب على الطالبيتوجّ أثناء اللعبة،  جتماعية المختلفة.االمهارات الراتيجيات وستاال

 وضاعاألر استراتيجية في اختيا على الحلول المختلفة، ويتعلّمون كيفيةون يتدّرب، فمواجهة أوضاع حياتية م رّكبة

 .محدودةفيها مكانيات اإلكون تالتي وضاع األفي وإتاحة لكل اإلمكانيات، فيها  التي

)لون  نةضير مربعات ملوّ تحو، أحداث وطباعتها على بطاقات صياغةو، )أنظر أدناه( طباعة لوح اللعبةيجب 

ن الموزهر نرد عدد المشاركينك "جنود"، ولكل مشارك( ذات  حداث التي يصوغها المعلمأن تكون األب لفضّ . )م 

 صلة بالصف(
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 "ال" أبطال جميعنا

 !"ال" قوى د يملكونلعبة مسار ألوال

ت لّون هذه )

الخانة 

 خضر(باأل

أن أكون 

 متعاطًفا

ل التوصّ 

 لى تسويةإ

االنتقال إلى  اإلبالغ

 موضوع

 آخر

إجراء 

 مفاوضات

ت لّون هذه ) الحزم

الخانة 

 حمر(باأل

 إجراء       طريقتي

 محادثة

محاولة 

 التأثير

الحوار       

الذاتي 

 يجابياإل

 أن أخسر       اإلصرار

 أن أمتنع       التشاور

طلب 

 المساعدة

 أن أنتصر      

األمل 

بحصول 

في  فضلاأل

 المستقبل

 يأن أصلّ       

ت لّون هذه )

 الخانة

 صفر(باأل

ظهار الثقة إ التجاهل

 بالنفس

أن أكون  

 ًنار  مَ 

استخدام 

 الفكاهة

المبادرة  االعتذار

 لى لعبةإ

ت لّون هذه )

الخانة 

 زرق(باأل

 

 -ة اللعبةد  عُ 

 )أنظر أعاله( لوح اللعبة

 يجب تحضير:

 (لمالمع يصوغهاأحداث بطاقة "ماذا حصل؟" )  60

 "مجموعة"بطاقات  10، "سياج"بطاقات  10، "برج"بطاقات  10، "ملّ س  "بطاقات  10

 حمر وأصفرأ خضر،لون: أزرق، أمربًعا من كل  30

 العبين. 4-2 ـ  اللعبة مخصصة ل
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في الزاوية الملونة خاصته ن نفس اللون. يضع "الجندي" ا م  مربعً  30، ويحصل على الونً  يختار كل العب

 باللون الذي اختاره.

ث يختار يسحب بطاقة "ماذا حصل؟" وحسب فهمه للحدثم زهر النرد،  كل العب عندما يحين دوره يرمي

لى كل الجهات، السير ه إما أظهره زهر النرد. يمكن التوجّ ل االتجاه الذي سيسير فيه، يكون عدد الخطوات تبًعا

 تسلسلكل شيء شرط الحفاظ على بسمح ي   م أو مائل، السير في نفس المكان،شكل مستقيالتراجع، ب بزاوية،

إحدى القوى األربع استخدام بواسطة المذكور في البطاقة الحدث  أن يتعامل مع . على الالعباألدوار واللعبة

ًعا بلونه يضع مرب إحدى القوى،ضًيا للمجموعة ووفق رْ ذا كان الحل م  . إالتي وصل إليها التي تحيط الخانة

 تمّ ليه، أو السير عليه كما يريد، هذا المربع ال يإهذا مربعه الخاص. يستطيع الذهاب  الخاص. منذ هذه اللحظة،

هذا المربع وتجاوزه  لتفاف حولوعلى اصدقائه اال (אקסטרא -)مربع إضافي على اللوحة في السير احتسابه

 في طريقهم.

تم تغطية كل اللوح، أو عندما تنتهي مربعات أحد المشاركين. المنتصر هو من يغطي أكبر تنتهي اللعبة عندما ت

 ن الخانات.م   عدد

 

 -بطاقات مميزة

 في الملعب. حرّ  بشكل تحليقالعلى  يمنح قدرة -مل  سُ 

 تبع آلخر وطرده من هناك.تالهبوط في خانة على قدرة اليمنح  -برج

 ن الطرد من الخانةموحصانة تمنح حماية  -سياج

طلب نصيحة من على بطاقة صعبة، عندها يمكننا أن ن لحصا إلى أن نظ بها جانبً احتفيمكن اال -مجموعة

 المجموعة حول كيفية حل المشكلة.

 

العنف الجسدي،  التالية: ة في المجاالتحدًثا ذا صلة بالحياة الصفي 60يجب كتابة  بطاقات "ماذا حصل؟":

من قبل بالغ ذي أهمية في اإليذاء ية، الفراق، الصعوبة في التعلم، الوحدة، البداشبكة، لهانات، حكايات من ااإل

 ن المدرسة واليها.المدرسة أو البيت، الخجل واالمتناع، السفر م  

 

 -"ماذا حصل؟" بطاقاتفي  أمثلة ألحداث

على  حتى حصلما أنا فلم أاختيارها، أ تمّ  لسنة.في عرض نهاية ا دور البطلةداء أل رّشحت نفسي أنا وصديقتي

 دور ثانوي.

 .ألني ألبس نظارةأحد أوالد الصف يسخر مني 

 للسمع. احدى بنات الصف تسخر مني ألن لدي جهازً إ

 .بيحة لي في االنستغراموضع ولد من الصف اآلخر صورة ق

 عودة إلى سير الدروس

 عودة إلى الفهرس
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 :إجمال وتذويت فعاليات

استخدامها ل فضّ من الم في الصف. رموًزافات وأسسنا لغة وتصرّ خنا ورسّ نكون قد نامج، مع انتهاء تطبيق البر

 م الصفية ذات الصلة.، والتشديد على القوانين والمراسبشكل مستمر أثناء الحياة اليومية الصفية

 :بأنفسهم فكاراألن يقترح الطالب أ المفضل، ولكن من فيما يلي أفكار مقترحة 

 وأ ،هممشاعرالتعبير عن  انتهاج مراسم صفية يتاح للطالب من خاللها -م اليومية الخاصة بناالمراس -1

يجابية في القوى اإل ةتقوي وأاعدة أو تقديمها، طلب المس وأ، يواجهونها صعوبةإشراك اآلخرين في 

 سلًما/سياًجا/برًجا(. عندما استخدمت    ممّيًزابطاًل  كنت   اليوم -الصف )مثال

دوار واالنتقال فيما بينها األار ياختللطالب أن نتيح  -، برج(سياج دوار وفق الرموز )سلم،األتوزيع  -2

 .نفسهم بغية إكسابهم مرونة في زاوية رؤيتهم للحالة وأل

تعبير عن حاجة لل ةاضافي قناة لموضوع، حيث تتوفّرا صفية حول هذاالمراسالت تشجيع ال -الكتابة -3

صفية المجموعات الا في أيضً  ا)يمكن تطبيقه الشعوريالتعبير  وأغ باللحماية، أو اإلطلب الأو ، معّينة

 .الشبكة( عبر

ا في المجموعات يضً للسيرورة وتطبيقها )يمكن تطبيقه أر أو مرسوم توثيق مصوّ  -)ألبوم(كتاب الصور -4

 الشبكة( الصفية عبر

 حياتيةالحداث األ التدرب عليها أثناءوالبرج(  السلوكية الثالثة )السلم، السياج،الرموز  تطبيق -5

واضيع آنية صيب بمرض، مصديق أ -ر فقطتنم  الأحداث سياق في المختلفة وعدم االكتفاء بتطبيقها 

رة، ييقة تقوم بحمية خط، مساعدة صديق في التعلم، صديق بدأ بالتدخين، صدفي المجتمع، االستدامة

 زمة عائلية.. وغيرها.صديق يعيش أ

 -تصرفات اجتماعية تم تعلمهاب على تدر  اال -6

 أدوار )محاكاة( أداء 

 كتابة نهاية مختلفة للقصة 

 درس التاريخ، الدين، الرياضيات،  خالل لمها في النصوص التعليميةتعتي تم لالبحث عن التصرفات ا

 العلوم...

 

 عودة إلى سير الدروس

 عودة إلى الفهرس
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16حياتية" للمدارس فوق االبتدائية: دروس "مهارات القسم الثاني  

 

ية المسؤول برنامج صفي لتنمية -"ال" أبطال جميعنا

 رالتنم  ظاهرة  ومواجهة الشخصية واالجتماعية

 

 رغأوريت ب  

 

 هداف:األ

 -على الصعيد الشخصي

  ر.لتنمّ ا نالتي تحمي م  ناجعة المواجهة الوطرائق  النفسية حصانةالتطوير 

 تأثير.العلى قدرة الوقدرة شخصية ال تنمية 

 

 -)بين شخصي( خرينعلى صعيد العالقات مع اآل

  مسؤولية في المجموعةالل تحمّ جتماعي واالسلوك التطوير. 

 (المشاركين رادوأ) لفاثقافة التك ترسيخ. 

 لتغيير.ن لتراب كمحفّزيتقوية مجموعة األ 

 مواجهتهطرائق استعراض و محاولة منعهو  في الحيز االفتراضي، تشخيص اإليذاء. 

 

 -على الصعيد الشخصي والعالقات مع االخرين

 االفتراضيالحّيز في ورات اإلدارة الذاتية في الواقع تماعية ومهابالقدرات االج العناية. 

 

 

  

                                                             
16

 كتبت الجمل في صيغة المذّكر لكنها موّجهة لإلناث والذكور على حّد سواء. 
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 مدة كل درس ساعة ونصف: ،دروس ثمانية

 

 حساس باالنتماء؟بالوحدة واإل بين اإلحساس الموجود محورال ماذا يحصل على -غط االجتماعيالض -1

ض لر والتنم   -2  يذاءإلالتعر 

 والرأفةاالجتماعي رفض ال -3

 العدل االجتماعي -حيال ما يحصل أن نفعل شيًئا -القدرة الذاتية -4

 العدل واألخالق-"ال" قوى -افلالتك -5

 (المعنى) المحفز الداخلي لىإ (الطاعةالمحفز الخارجي )من  -بين األدواراالنتقال  -6

 رمنع التنم   -م بالشبكةنتحك   -7

 ؟MUTEلحظة.. أنا في حالة  -8

 

 

 إلى الفهرس عودة
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 الدرس األول

 الضغط االجتماعي

الموجود بين الشعور بالوحدة  رو  ح  م  ال اذا يحصل لنا علىم

 والشعور باالنتماء؟

 

 :األهداف

  ج الموجود بينهماوالتدرّ  االنتماءب بالوحدة واإلحساس اإلحساس معأن يتواصل الطالب شعورًيا 

 الضغط االجتماعيب حساسان يتواصل الطالب شعورًيا مع اإل 

 موضوع االنتماء، الوحدة والضغط االجتماعي محادثة حول 

 

 

 بشكل دائري. يجلس الطالب في هذه الورشة

 

ر يتذكّ و النرد زهر )حجر واحد(، تنتقل بين الجميع، يرمي كل طالبد رْ ر نَ هْ صينية مع زَ  :ولىاأل فعاليةال

حصل على الرقم  كل طالب"على  -عند االنتهاء، يختار المعلم مجموعة بشكل عشوائيالرقم الذي حصل عليه. 

 م.  ندعوهم لمعاودةن حولهمَ إلى وأن ينظروا  عوا سوية،يجب منحهم دقيقة ليتجمّ  الدائرة". أن يقف وسط 3

 الجلوس في أماكنهم ونسأل:

 حصل هنا؟ ذاما 

أنا ال اريد النهوض، نحن  ..ال هرائععععع، آ ؟ما هي ردود الفعل التي سمعتموها

 ، ما لي ولهذه السخافات..فضل، كلهم تافهوناأل

ركض البعض، أ ديرون ظهرهم لبعضهمفقون، ييتعانقون، يص ؟انت لغة جسدهمما ك

 ا...، نقف جانب  3الذي لم يحصل على الرقم  في حضن صديقي جلسكي أ

؟ خالد تعال ن معي؟ مَ 1 الهتاف.. من هو رقم)؟ الجالسين ما كانت ردود فعل الطالب

 ..(ماذا يضيرك؟ ،4ن رقم وك

 اال ، لقد كان اختيار ا عشوائي    ؟المعلم لهذه المجموعة ختيارهل كان هناك معنى ال 

  صف.. ؟ ما هو تعريفنا؟لوجودنا معا في هذه الغرفة معنىهل هناك 
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  ليها كل واحد األخرى التي ينتمي إالصف هو مجموعة انتماء كسائر مجموعات االنتماء

، منتخب، حركة "لّة"ش دورة،عائلة،  ؟األخرى التي ننتمي إليها المجموعات ما هي -منا

 خوة...شبيبة، إ

 طالب ا في الصف، وآخر  طالب ا وا شيئ ا ما فيكم يشبه، جدجابةحولكم ودون اإل انظروا

؟ آخرطالب ا ن أراد أن يُش بِه ؟ مَ شبههي يجد احد ا ن لمذلك؟ مَ في  حجن نآخر وآخر... مَ 

مع الشعور باالنتماء؟  آخر؟ ما معنى التشابه بيننا؟ ما عالقتهطالب ا د أن يشبه رِ من لم يُ 

المجموعة التي أملك مهم؟ لماذا؟ ما هي  ما هو الشعور باالنتماء؟ هل هذا شعور

أفعل كي  تمنحني؟ ماذا ذاها؟ ماهذه السنة؟ كيف اخترتُ  ساس ا قويّا باالنتماء إليهاإح

؟ ما عنها قليال   ي بحاجة لالبتعادنأنب  ؟ في أي لحظات أشعرإليها أحافظ على انتمائي

 ؟تي أرغب في أن أكون قريب ا منهاهي اللحظات ال

 الشعور  والهاتف الخلوي في اإلنترنت "التواصل االجتماعي شبكة" كيف تمنحكم

 ؟باالنتماء

 ؟"االنتماء"مصطلح ل ةبلمقافي الجهة ال، للمحوروجود في الطرف الثاني ما الم  

 الوحدة، الغربة، االستقاللية، التميّز..

 ها بالوحدة. ماذا كان هناك؟تذكروا لحظة شعرتم في 

 

  ثانية:ال فعاليةال

يطلب  .بكس(يكلمة )يمكن ذلك بواسطة أوراق الصقة أو ت 12ب عليها ت  ، ك  )حجرين( درْ نَ  ر  هْ زَ  نقوم بتحضير

على كلمتين، يجب  النرد زهر النرد. عملّيًا، يحصل كل طالب رمى زهررمي متطوعين من الطالب ن م  المعلم 

 ن وجهة نظره:لى العالقة بينهما م  ق إعليه أن يتطرّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن يكون وحده يكون ن يكون منتمي ا يكون قوي ا. مَ مَ  -)مثال على اللوح الطالب أقوال المعلمكتب ي

 محمي ا(

  وحيد/ة 

 ةمنتمي/ متشابه/ة وحدي

  مختلف/ة 

  سوية 

  ضعيف/ة 

 أصدقاء قوي/ة صديق/ة

  حماية 

  ـبحاجة ل 
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  :محادثة

ة على ترابط وتسلسل فيما بينها. يجب لعطاء أمثالبحث عن تناقضات وإيتم ، األقوال والحديث عنهايجب قراءة 

ية الخصوصد والتفرّ ون جهة م  "سوية" الموجود بين االنتماء و لمحورا شرعية للتنقل على اعطاء امثلة تضفي

גם ) ا يجمع بين طرفي التسلسلمّ البحث عو، يجب إتاحة المرونةمجموعة. ال فرد، وفي، داخل الن جهة أخرىم  

في  ة" ولحالة "وحدي" أيًضا، والسّر كامنحالة "سوير لبرّ نه يوجد م  أمفادها نقل رسالة ، كما ويجب וגם(

َعة المناورة، وم والتوجيه القدرة على التحكّ في االختيار، و  اختيار زهر النرد الذي نلعب به.في القدرة على وس 

بالنسبة لكم والتي ا سيكون؟ ما هي النتيجة الفائزة ماذفذا بحثنا عن شرط ضروري يمنح الحماية، رغم ذلك، إ

 تحصل على نقاط مضاعفة؟

 

 

 

 

 

 

 

 اقتباسات للتفكير فيها:

 . مشهور(عربي )مثل  "ُرب  أخ لك لم تلده امك" -1

كر. وإن فارقت صديقك الذي تزرعه بالمحبة وتحصده بالشن صديقك هو كفاية حاجاتك هو حقك إ" -2

سواه، قد يكون في حين غيابه أوضح يء ن كل شن ما تتعشقه فيه، أكثر م  فراقه، أل ىفال تحزن عل

ن السهل أكثر وضوحا مما ن ينظر إليه م  م  في عيني محبتك منه في حين حضوره. ألن الجبل يبدو ل  

ن غاية ترجونها غير أن تزيدوا في عمق نفوسكم. في الصداقة م  . وال يكن لكم قهيتسلن يظهر لم  

فإن كان يجدر به أن يعرف جزر حياتك.. فاألجدر بك أيضا أن تظهر  وليكن أفضل ما عندك لصديقك.

ها. وليكن مالك األفراح واللذات المتبادلة مرفرفا فوق حالوة الصداقة. ألن القلب يجد صباحه له مد  

 " )جبران خليل جبران(شياء الصغيرة، فينتعش ويستعيد قوتهفي الندي العالق باأل

أي " و "دون واحد دون أي صديق. وبين "صديق كان .ا واحًداصديقً  لقد كان وحيدا تماًما، لم يملك -3

 نيتشه() ال نهائي"هناك فرق  صديق"

 

 

ير على الطالب تغيو ،عوأوضا بذكر أماكن في الصف. يقوم المعلما خياليًّ نرسم محوًرا  :ثالثةالفعالية ال

 :وضاعواأل األماكنتلك في  وفق شعورهمعلى المحور موقعهم 

 ..بالوحدة شعرأ -إلى اليسار باالنتماء، شعرأ -إلى اليمين

 مهمين:التأكيد على شرطين 

 هذا ممكن لكل واحد -صديق واحدعلى األقل : نقطة االنطالق والنهاية 

  .أملك القدرة على االختيار والتغي راليد التي ترمي زهر النرد: أنا ألعب لعبتي 
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خالل  ، حركة الشبيبة، مع صديقي، مع صديقتي،الدورة ،الفرصة ف، البيت، خاللفي الصاألماكن واألوضاع: 

ب، في المدرسة، في مجموعات الواتسآفي ، التواصل االجتماعيبكة شفي  الرياضة،عندما أمارس  ق،التسوّ 

 ... وغيرهافي الشارع العائلة،

 ؟عندما تحركتم على المحور شعرتم ماذا 

 نفسكم؟عن أ ماذا اكتشفتم 

  ؟روا شعوركمون أن تغيّ ون بالوحدة وتودّ تشعرأشرتم به أنكم هل هناك مكان 

 عالقات، يبادرون، يثيرون  ينشئون ؟بالوحدةوالد والكبار كي ال يشعروا ماذا يفعل األ

 رون، يكونون ذوي مرونة أكبر،.. وأحيانا يخضعون..ون، يتغيّ االهتمام، ينضمّ 

 ما هو الضغط االجتماعي؟ 

  ما العالقة بين الضغط االجتماعي وبين الوحدة؟ ما العالقة بين الضغط االجتماعي

 واالنتماء؟

  االجتماعي الضغطُ  دفعي، أحيان ا كليهما ؟يجابي أم سلبيإ جتماعياالهل الضغط 

  ي والتفكيرتروّ ال طه". تكمن الفطنة  فيورّ وأحيان ا "ي "رهيطوّ ينمّيه و"ا ودم  قُ  اإلنسانَ 

 .منه الجدوىمدى اإلفادة وو ةدلاالع حدودالع اعتبارات في الحسبان ومعاينة وضو

 

 رابعة:الفعالية ال

 ، ويجيب على السؤال وفق الرقم الذي يحصل عليه:)حجر واحد( زهر نرد برمين يرغب من الطالب مَ يقوم  

 ذلك ي،  للضغط االجتماعي وأنا سعيد ألني فعلت  محض إرادتفيها، ب حالة خضعت   -1

 ، وأنا نادم على ذلكبضائقة ألني شعرت  للضغط االجتماعي فيها  حالة خضعت   -2

 نا سعيد لذلكضغط اجتماعي وأالصمود أمام فيها ب حت  حالة أفل -3

 ا في وجه ضغط اجتماعي وأنا نادم على ذلكا ومتصلبً عنيدً فيها  حالة كنت   -4

 ذلك خرين وأنا سعيد ألني فعلت  ا على اآلفيها بالضغط اجتماعيً  حالة قمت   -5

 ذلكا على اآلخرين وأنا نادم على فيها بالضغط اجتماعيً  حالة قمت   -6

 النرد مرة أخرى.ليه، يمكنه رمي زهر عجابة إإذا حصل طالب على سؤال ال يملك 

 

 -محادثة

 ق األذى  ح  ل  وال يُ  عندما يكون الهدف جيًدا ونزيًها، ا؟يجابي  متى يكون الضغط االجتماعي إ

ووضع اعتبارات  ترو  وا من تفكير نسان على حرية اختياره ويعمل انطالقً عندما يحافظ اإلباآلخرين، 

 ..)מחאת צדק חברתי( "ةاالجتماعي ةلااحتجاج "العد من خالل بالحسبان. يمكن التمثيل لذلك
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 ق األذى لح ا يكون هدفه مؤذًيا وسلبًيا، عندما يُ معند سلبي ا؟ الضغط االجتماعي متي يكون

وضع اعتبارات ك وأنه يعمل دون تفكير وذلنسان أنه مجبر على عر اإلآلخرين، عندما يشبا

هوم لعدل مطلق بالعمل بشكل يتناقض مع قيمه، عندما يكون هناك مف. عندما يقوم االنسان بالحسبان

 خرين.ن العدل واألخالق في العالقات مع اآلأعلى م  

 

 للتلخيص:

 

 

 

 

 

 

 

 

 في اليوتيوب **bullying ad-anti مشاهدة فيلمأيًضا  يفضل

 

 

 عودة إلى سير الدروس

 عودة إلى الفهرس

للعبة" في جب التلخيص والتأكيد على المفهوم االستعاري "ي -نتهي الطالب من الحديثعندما ي

 حاالت الضغط االجتماعي:

  أنا املك الحرية والقدرة دائًما وأعمل وفق معطياتيعندما ألعب وأرمي زهر النرد ،

 .عليها بعدد الخطوات التي حصلت  على اختيار ما سأفعله 

 .يمكنني دائًما  الضغط االجتماعي ي خفي إمكانيات، يقلّص مجال االختيار ويعتبر تهديًدا

 . وأن أرمي زهر النرد مرة تلو األخرىن اللعبة، أن أختار الخروج م  

https://www.youtube.com/watch?v=nWJut7KQhI4
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 الدرس الثاني

ض لر واالتنم   إليذاءلتعر   

 األهداف:

  الشعورية المعتدي تجربةتحليل 

 الشعوريةى عليه المعتدَ  تجربة تحليل 

 رالعالقة بين الضغط االجتماعي والتنمّ  أن نبّين 

 المخالفات الجنائية والعقابو لعنفاو يذاءاإلر وموضوع التنمّ  محادثة حول  

 

م بإيقافك هذه اإلشارة تقوم. تذهبونأينما  ة مرورية خيالية معكمشارإلوا أنكم تحملون تخيّ  :األولى فعاليةال

 .ترتكبون خطأ كمأن عندما تعتقد  

 شارة "قف".ر لكم بإعندما توقفكم تؤشّ 

 لى المكان خالل دقيقة.ر دورية شرطة إض  حْ ستَ فا، تموهتجاهلذا إ

 ف الخلوي ق للحياة اليومية والهاتلتطرّ نطلب من المشاركين ا) وقفكم؟في أي حاالت ست

 والشبكة(

 في صوتهم يقول و، خياليةالشارة هذه اإل لونحياتكم يمثّ شخاص في هل هناك أ

 ؟قف! ممنوع! خطر!"داخلكم عند الحاجة "

  َأنفسكم أنتم -ألصدقاء، رجال القانون. وأهمهممعلمون، االوالدان، ال ن هم؟م. 

  ؟"صوت الحظر والمنع-صوتهمعلى سماع  الذي يساعدكمما" 

 بأمر ممنوع  عندما تقومون -أسهلفي داخلكم  "والحظرصوت المنع " سماع متى يكون

 د ا على أمر ما يقوم به شخص آخر؟وهون شكونأم عندما ت

 ما الفرق بين الحالتين؟ 

 اإلحساس  ؟ويمكن أن تشوّشه "صوت المنع" سماع تؤثّر علىهناك أصوات  هل(

م، الضغط االجتماعي، الرغبة مور ستكون على ما يراأن األ االعتقادبالعدل الداخلي، 

 ،  ألني أرغب بذلك،اطئخالحالة بشكل  عة، فهممجموالا في ر فرد  بَ عتَ بأن أُ 

مر، أنا فقط يمان أن ال أحد سيعرف عن األاإلعدل، ام العدانب ، الشعورالمشاكسة

 ق للحياة اليومية والهاتف الخلوي والشبكة.المشاركين للتطر   ندعو..( لست مشارك ا -شاهد
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 يذاء، وفق االختيار:ر وإتنم   دث فيهاتجسيد ح ثانية:اللية فعاال

 " انظر المراجع( سليم خوريللكاتب  – **"بائع اآلرتكقصة( 

 المركز التكنولوجي ، حولون -اسفلت 

 حولون المركز التكنولوجي، -**المتفرج 

 

 

 -محادثة

  شعوركم بعد المشاهدة/القراءة؟ما هو 

 حول الفيلم/القصة؟ ماهي أفكاركم 

 مع من تماهيتم؟ 

 ؟/القصةدوار التي ظهرت في الفيلمما هي األ 

 ؟/القصةيذاء التي ظهرت في الفيلمما هي حاالت اإل 

 يذاء خطير؟هل الحديث هنا عن إ 

  َن يقرر ذلك؟هل هناك درجات للخطورة؟ م 

 ن الذي يقرر الفروق بينها؟(؟  مَ يذاء وآخر)هل هناك فرق بين إ 

 ى عليه؟المعتدَ ب لماذا ألحق المعتدون األذى 

 ؟اآلخرينب ن أن يدفع األوالد إللحاق األذىما الذي يمك 

  َبنفس  /مسؤولونن المذنب؟ المسؤول؟ هل هم مذنبونما رأيكم بما حصل؟ م

التعبير  للطالبيجب ان نتيح ، أثناء المحادثة م؟ر  الجُ الدرجة؟ هل هم مذنبون بنفس 

من المهم التأكيد على أن المتجاهلين  لى وجود درجات، غير أنهآراء تشير إ عن 

 .يتحملون مسؤولية  فيما يحصل المعاونينو

  ما هو دور المتجاهلين؟ لماذا يتحملون مسؤولية أيض ا؟ لماذا هم مذنبون أيض ا؟

 .أيض ا ر مشاركةبَ عتَ تُ  פסיבית(השתתפות ) غير  الفعالة جاهل، الموافقة، المشاركةالت

 ة، االعتراض، الحدّ فقاعدم المو يفعلوا؟ين أن ذا كان بإمكان المتجاهلين أو المعاونما 

 ، التحذير...مما يحصل

 لم يفعلوا شيئ ا ماذا فعلوا؟ 

 رفض، خوف من أن يتم توجيه العنف إليّ ضغط اجتماعي، خوف من ال لماذا؟ ،

 أشارك بالفعل. ووجودي أكون كأنني لميص حضوري االعتقاد أنه بتقل

https://vimeo.com/87975354
https://vimeo.com/87975354
http://vimeo.com/60113127
http://vimeo.com/60113127
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 صديق "مخلص"ـِ...ب ، ضعيف، يتأثرينجرف ؟صفات المتجاهل والمعاون ما هي ،، 

 مؤذٍ، يتعاون مع الظلم

 فكار، المواقف، المشاعر..إمكانية التعبير عن األمنح الطالب  ؟يحصل التنمّر، كيف ذ اإ 

 مع الطالب. نبيّن التفاوت سويةحاول التعريف ن ر برأيكم؟تنمّ مما هو التصرف ال 

 يذاء، التكرار، التهديد...(القوى، تعمّد اإلب

 

  ما الذي يميز الولد/البنت المعتدى عليه/ا؟ يسكت، غير فّعال 

 

  َحزين، ال نطوٍ مُ ، פסיבי(ال )غير فعّ سَكوت،  ى عليه/ا؟ماذا يميّز الولد/البنت المعتد ،

 له، مهزوم.. حَو ل

 

 غ، ا يحصل، اإلبالعمّ  المقاومة، الحديث ى عليه أن يفعل برأيكم؟على المعتدَ  ماذا

 ب من...خرين، االمتناع عن، التقرّ اآل خبارالصراخ، إ

 

  َ؟ا يحصلعمّ  الحديث ن يمكنه/امع م 

 

 ن ذلك؟ا يحصل؟ ما هو الربح مِ عمّ  ما هو ثمن اإلفصاح 

 

  ى عليهم في سبيل الحصول على المعتدَ عنها  يتنازليمكن أن  األمور التيما هي

 أصدقاء؟

 

 هاتف الخلوي، والشبكةلافي و الحياة اليومية، أثناء ر؟لتنمّ ن يحصل اأي 

 

 ما  بواسطة الهاتف الخلوي والشبكة؟ تعرّض لإليذاءي نيدفعه مَ خاص  ثمن هل هناك

 .على ذلكوصادقت لحشود التي وافقت كشاف، العلنية، ااالن هو؟

 

 ونوا كلون أن ييفضّ  ؟على ما يحصل)المتفرجون(  والد والشبابلماذا يسكت األ

 جانب الضعيف. نعين أو معتدين،  على أن يُعتَبَروا إلىممت

 

 ؟ربين الضغط االجتماعي والتنمّ  ةما العالق 

ر= إيذاء مستمر ومتكرر لقوي تجاه من هو أضعف منه  التنم 
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 ما هي صفات المعتدين؟ 

 

  ّر الجماعي؟ في التنمّ  نطّ بَ مُ  موجودان بشكل واإلساءةن ب  الجُ  ما هي الدالئل على أن

ى اآلخر، قسوة تتخفّ  ا، يختبئ الواحد منهم خلففقط عندما يكونون مع   كيقومون بذل

 .ساءة من البيت من وراء شاشةتحت غطاء لعبة، إساءة تحت قناع الصداقة، إ

 

 ض ع ف ا ء ن أقوياء أم ضعفاء؟هل المعتدو 

 

  الهاتف )أثناء الحياة اليومية أوفي  ؟ ميذاء أو ظلم وسكتّ على إ اشهود  هل حصل أن كنتم

 الخلوي والشبكة(

 

 الهاتف الخلوي ومية أو في لياالحياة  أثناء) ؟ موسكتّ  تممأو ظُلِ  هل حصل أن تعرّضتم لإليذاء

 والشبكة(

 

 ما الذي يدفع األوالد والشباب أن يضعوا "أعجبني "like يذاء؟على اإل 

 

  خرين والنشر ن يقوم بإشراك اآلدٍ؟ هل مَ د أم معت" شاهِ يضع "أعجبنيهل الولد الذي

(shareهو شاهد أم معتدٍ؟ ) 

 

 

 -خاتمة

شارة الخيالية إلى تتحّول هذه اإلسلحظة معينة  ؟ فيلمرورية الخيالية في بداية الدرسشارة اهل تذكرون اإل

ر الفردي أو اء والتنمّ ذي)في حاالت اإلا آخر تؤذي شخصً  دما تنتمون إلى مجموعة عن شارة حقيقية، وذلكإ

في  التي يمكن أن تردعكم وحيدةشارة الاإل(، عندها أنصتوا جيًدا...العنف وأ االعتداءات الجنسية أو الجماعي، 

 شارة المرورية الخاصة بكم.هي اإلتلك اللحظة 

المعلم أو الشرطي.  مكم وأبيكم، لن تتذكرواصوت أ -األصوات األخرى ك، سيتم إسكات جميععند حصول ذل

 -عند حصول ذلك ستسمعون صوتين فقط

ولذلك ال حاجة  ! نحن سوية؛الذي يّدعي كاذًبا: "هيا، فلنفعل ما يحلو لنالضغط االجتماعي ون صوت استسمع

 للقلق" نحن سوية. نحن ...
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هنا. ستدفع  كنت وحدط، أقف. أنت تتورّ " -رّ ص  شارة الخيالية الخاصة بكم والذي سي  وستسمعون صوت اإل

 "الثمن. أنت. ثمن. أنت...

عندها  ي االعتداء..ل  في اللحظات التي تَ  يتالشىتماء للمجموعة ونااليختفي  ية،د  تَ عْ مجموعة م   عندما تنتمي إلى

الثمن، العقاب، قرارات الشخصي الخاص به.  إنسان وشأنه. سيدفع كل شاب الثمن تبقى وحيًدا مع نفسك. كلّ س

ْكم،  .تكون بشكل شخصي )ال جماعي(مور جميع هذه األبالذنب،  واإلحساس الح 

بكم  شارة المرور الخاصةاب. دعوا إنه كذّ قوا الضغط االجتماعي، إال تصدّ يذاء، أيها الطالب، في حاالت اإل

 صّدقوها، أنصتوا لها.. أنصتوا ألنفسكم. يكم،لتحافظ ع

 

 

 عودة إلى سير الدروس

 عودة إلى الفهرس
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 الدرس الثالث

 والرأفةاالجتماعي الرفض 

 هداف:األ

  الوحدةب هشعورو ااجتماعيً ض ورفمالالطالب تجربة التواصل الشعوري مع 

  ا وإيذاءرً تنمّ اعتبار الرفض االجتماعي 

 حساس بالرأفةالتواصل الشعوري مع اإل 

 لدى الطالب لرأفة"ا مفهوم استيضاح " 

 

 قصة -الفعالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قوي وواضح

 طويلبطريقة ما، يصل خالد دائًما إلى الصف قبلنا جميًعا. يجلس في أقصى الغرفة، مفتول العضالت 

قة، لم نعرف عنه الكثير، نعرف أنه جاء . في الحقيالطاولة والمقعد ينكمشان بجانبهبدو كأن القامة، ي

كوت.م   . كان يبدو ة قليلة من األصدقاء، لكنه لم يؤذ احًدا ابًدال  صحيح أن له ق  ن بلدة في الجليل، وانه س 

ته هي التي تردعنا.. بل كانت تلك النظرة أحد على التور   ؤجرلم يميه فتحوكأن هالة  ط معه. لم تكن قو 

ب منه  لقد شعرُت بأني محظوظ. التي في عينيه، والسكون والهدوء المترائي فيهما إذ استطعت التقر 

 النادي ثقته وهدوئه، ولكن كل محاوالتي كي يأتي مع األصدقاء إلى البحر أون م   قليال، فاكتسبُت شيًئا

. كان يقولها بهدوء، "ال"تعني  "الركا مكاًنا للمفاوضات. لدى خالد، "ًصا لم يتالقت دائًما رفًضا وتمل  

 .أسمعها قوية وبوضوح، دون أن أشعر باإلهانة أو االرتباك وأنا كنت

اإلخالل بالهدوء النسبي، تماما  تمكنت غارًقا باللعب في "األيفون". و في ذلك الصباح، جلسُت مكاني

ن إلى الصف. رائد، طويل القامة، غمز هندرائد علي كما يحصل كل صباح، بدخول  ي  ن متحمس  ي   ضاحك 

رائًدا وتقدم  علي  دفع  .ن سألك أصالً؟"" انت ال شيء، م   ..ر نفسك؟"م على علي "لماذا تحشُ وتهج  

حًقا"؟  قال رائد عندما اكتشف ن لمنزلتهما في الصف. "ي  فُ ن وعار  ي  كالهما إلى مكانهما في الصف واثق  

ن، م ن؟  في  تجاهل طالب الصف رائًدا، حيث انشغلوا. اآلن!" ارجعوه ليأن ال كرسي له ثم صرخ "م 

 عة في الصف، ولكن عينا رائدالموز   أمور الصباح واتخاذ مواقعهم. بقيت بعض الكراسي الفارغة

يبدو وكأن لرأسه. كان  ا في المقدمة، يقرأ كتاًبا، وقد جعل يده ُمت كأً لسً اجكان كامل عند كامل.  تاتوقف

المئة التي حصلت عليها في المجتهد، أنت و ن الجميع. " أنت، أيهااء م  نظارته وسيلته لالختب

م نحو كامل ثم ركل حقيبته ياءالفيزيات والرياض  تعال هنا، أعد لي الكرسي فوًرا" صرخ رائد، وتقد 

تنحيا جانًبا. براء قالت لمنال:" مرة أخرى فالطريق، ة في اتجاهه. عناية وعواد، وقفا في ودفع الطاول

" صرخ رائد. نهض كامل من مكانه وأعطى الكرسي انهض!"هذا المجنون"، وخرجتا من الصف. 

. وقف كامل جانًبا وحاول ن؟" صرخ رائدآل. "أف، كيف سأجلس عليه االوجهحتقن صامت ملرائد وهو 

، وأن يدعه وشأنه وأن هذا يكفي.. ولكن رائد استمر في التحديق فيه. هكرسيأن يقول لرائد انه لم يأخذ 

بالل  كل هذا، وسيوبخك المعلم ال يستحقط. هو عايد ونور تقدما نحو رائد وهمسا " كفى، أنت تتور  

، اذهب، اذهب،  انت هنا بشكل مشروط وأنت تعلم ذلك"! . .." لن اذهب" صرخ رائد، وابتهج إذ بعدها

 ولة، تعال إلى جدك"م  :" ك  صره، ثم انحنى ونادى بسخريةرأى علًيا يرفع بنطلونه حتى أعلى خ
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ف اُسه  الذي رباه منذ صغره قبل عامين. ه جد   تتثاقل، فقد ف ق د  وقف كامل منفعال بجانب الحائط، كانت أن 

ن طاولتهاكانت  كان واقًفا بمحاذاة طاولة  فادية، إذ  ورماه في اتجاه تأكل فطورها، فأمسك شيًئا م 

ارتطمت به قنينة حتى بالل إلى الصف المعلم  علي ورائد. تنحى رائد بسرعة جانًبا وما أن دخل

 شوكو مفتوحة.

ر منه الباب  ظل المعلم بالل واقًفا بجانب. في أماكنهم فوًرا، وساد هدوء مشحون جلس الطالب يتقط 

 ن فعل هذا"؟وسأل بغضب: "م  الشوكو، 

 حوله وأنتظر ثم انتظر وفي النهاية صرخ: صمت المعلم، نظرب أحد. ج  لم يُ 

 "اآلن.

 ن؟"م  

 "أنا".

ق نظر  وقال بصوته الهادئ، دو خالد وقفنظرنا إلى الخلف بدهشة.  ر  "حضرة المعلم،  -هن أن ُيط 

 هذا أنا".

ص المعلم وجه خالد. نظر إلى عينيه. رسم الشوكو على قميصه بقعة غامقة ورطبة. تدحرجت تفح  

ن الخجل.قنينة الشوكو ع نت  بقعة م  ل  لى األرض وكو  م نحو بالالمعلم حو  ن خالد إلينا. تقد  ل نظره م 

نة الشوكو، نظر رفع قنيالمعلم، . انحنى مة ينتظر رد  المعلمالصف، وكان خالد واقًفا متنصب القا

 .. ساد هدوء مشحونإليها ثم وضعها على طاولته

، كانت مالمح وجهه أكثر هدوًءا عندما قال بصوت واثق وهادئ" خالد، أنت لم المعلم إلينا التفت  

 ن أذنب، ولكن عليه الوقوف واالعتراف".  " لن أعاقب م  ..تفعل ذلك، اجلس".

 رتعش:" إنه أنا يا معلمي، آسف".وقف كامل وقال بصوت م

لقد سألت عن بصوت واضح وجاف " المعلم"، قال القنينة ل عن الذي رمىيا كامل. لم أسأ"اجلس 

 ووضع رأسه بين يديه. جلس كامل" المذنب

 وقف رائد وعلي. 

 المعلم"مذنبان بماذا؟" سأل 

 سخرنا منه"" 

 "أنتما وحدكما المذنبان؟؟" سأل مرة أخرى

 سكتنا.

ع صوت تنف س كامل المتثاقل. نهضفي الصف بدا  ساد صمت المعلم  وكأنه سيستمر إلى األبد، وُسم 

ه ، وجلس إلى جانبم المعلم نحو خالدتقد   متنة.ليه كامل بنظرة مُ من مكانه والطف شعر كامل، فنظر إ

 نسان".ت عظيم يا خالد، أنت إله بهدوء:" أن وقاله عينيفي نظر ثم 

لم نستطع سماعه. وقف المعلم بالل  أمًرا ما سكت خالد لبرهة، ثم دنا من المعلم وهمس في أذنه

من علي ورائد، نظر إليهما وقال  دنا المعلمذلك".  ك  ل  ف  لى خالد وقال: "إذا كان ذلك ما تريد، ونظر إ

 "أنا أسامحكما". -وواضح قوي بصوت هادئ

ن وريت ب)كتبتها أ  كتاب "القلب" ، أ. د. اميتشس(رغ، وفق قصة "عمل نبيل"، م 
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 :محادثة

  القصة؟ما رأيكم في 

  َن تماهيتم؟مع م 

  َن أغضبكم؟م 

  َ؟كم الرأفةن أثار فيم 

  َباللالمعلم خالد و في القصة؟ الرأفة ن أظهرم 

  َن والشهودالمعتدو ؟في القصة الرأفة يُظهر الن م 

 نحو كامل ؟خالد الرأفة ن يُظهراه مَ تج 

 تجاه المعتدين في موضع آخر في القصة؟ لرأفةل هل كان هناك إظهار 

 المعتدين؟بالل أن يرأف ب المعلم لماذا يطلب خالد من 

 بالل؟ المعلم لماذا استجاب له 

 بالل؟المعلم  ما رأيكم بقرار 

 ؟ن خالل ما فعلالرسالة التي يريد إيصالها مِ  ما 

 

يتزامن  .هو أيًضاوكأنه يعاني  اإلنسان يشعرحيث  ،بمعاناة اآلخرين حساساإلهي  ،"ويكيبديا"حسب  ،الرأفة

. تنبع ن يعانونتجاه مَ  لقلبطيبة ال ظهار  إو ،من المعاناة يفرغبة في التخفالحيان مع في أغلب األهذا اإلحساس 

 بأعمال من أجل (بالرأفة الذي يشعر) اإلنسان يقومحيث والمشاركة الوجدانية ن التعاطف بشكل عام م    الرأفة

 .والتخفيف عنهم تجاههم بهذا الشعورشعر ن يمساعدة مَ 

 

 ى عليه، والمعتدينالمعتدَ  في القصة؟ تجاه من تم إظهار الرأفة 

 لماذا؟ 

 ؟ما الذي أتاح لخالد أن يشعر بالرأفة 

 ؟بالرأفة الذي منع علي ورائد من الشعور ما 

  جعل أوالد الصف يسكتون؟ما الذي 

 بخالد؟ تاح لخالد الحديث؟ ما هي الصفات التي نالحظهاما الذي أ 

   لم يعترف؟ اماذا كان سيحصل لو أن خالد 

 ى الحدث؟ههل انت 

 ؟شخص آخر تمّ إيذاء ها بالرأفة عندما لة شعرتم فيهل تذكرون حا 

  َلفعل شيء حيال الموضوع؟ الرأفةشراكنا؟ هل دفعتكم إ ن منكم يودم 
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 تجاه  الرأفةب نشعر بشكل عام) ت بالصف؟فَ صِ الت التي وُ المشترك بين الحا ما

 يذاء، تعاني(ضة لإلرّ شخصية ضعيفة، مُع شخصية نعتبرها

 ر، رغبة بالظهور، فراغ داخلي، تظاهُ  خالد؟ ما كان في رائد وعلي والذي أثار رأفة

 قتعلّ ط، تورّ 

  ،ون ن أنتم تفهمبشخص أغضبكم بتصرفه واآل مكنكم التفكيرهل يبنظرة نحو الماضي

 في الشبكة(الحياة اليومية أو  أثناء)؟م ورأفةأنه ضعيف وبحاجة إلى تفهّ 

  َاليومية الحياة أثناء) ؟اآلنحيال الموضوع  شيئا إشراكنا؟ هل كنتم تفعلونن منكم يريد م 

 الشبكة( الهاتف الخلوي او في في أو

 

 للتلخيص:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -فكرة للختام والتطبيق

 الشبكة( ؟ )من حولك، في الهاتف الخلوي أوللرأفة ن أجل شخص يحتاجم   اآلنفعل أن ت أنتماذا يمكنك 

 

 عودة إلى سير الدروس

 عودة إلى الفهرس

ض لإليذاء إذا كان امامنا هناك مسؤولية فوضحية للظروف،  إنسان عاجز، ُمعر 

 ملقاة علينا: 

 قوة! كقادر على التغيير، توجد لدي لو كان األمر مناًطا بك= قدرة ذاتية، أنت

يجب اتخاذ موقف والعمل  -فماذا كنت تفعل؟= عدم االكتفاء بالنية أو الشعور

 وفقه

م المساعدة أنت -تدور عجلة األيام  وفي الغد سيقدمون لك المساعدة.اليوم  تقد 
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الرابع الدرس  

 العدل االجتماعي – حيال ما يحصل شيًئا أن نفعل -القدرة الذاتية

 

 هداف:األ

  بسبب الطالب الذين ال يكترثون  اح بسبب الطالب العنيف فحسب، بلتال يأن العنف  يفهم الطالب أن

 أيًضا..

  على دفاعه عن غيره من الطالب هو الطريقة االكثر أماًنا ليدافع بها عن نفسه  أن بلايدرك الطأن

 المدى البعيد.

  رحداث التنمّ مواقفهم الشخصية إزاء أ الطالب فيعرأن. 

  سلوكي النابع من الضغط االجتماعي إزاء بين الموقف الشخصي واالختيار ال الفجوة يالحظ الطالبأن

 ر.التنمّ  حداثأ

  َالهاتف في و حولهم فيما يحصل ، وقدرتهم على إحداث تغييرلفاالتك فيقوة الكامنة لالطالب اي ع  أن ي

 .الخلوي والشبكة

 

 :الفعالية

 -الحادثة التالية المعلمقرأ ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ونيحسّ  يتجاهلون، المعلمة، ينادون ليها،إ ينهضون)نطلب ردود فعل متنوعة(: جابات على اللوح اإلت كَتب 

 ...يلتفتون يصرخون، دينا، نادوني دينا، من يسخرون ، ة،فادي تجاه بالعصبية

بشكل  هو رد فعلكم فعل، أي رد اق  د  صِ ردود الفعل المتنوعة على اللوح.  انظروا إلى - أ

ردود الفعل المتنوعة فعل. يتم الحديث عن  الطالب ووضع العدد بجانب كل رد دّ يتم عَ  عام؟

 ومعانيها سوية.

فادية )طالبة  موضوًعا جديًدا في الرياضيات ضربتم عندما كانت المعلمة تعل  لدرس، ا أثناء

دينا ضربات خفيفة على رأسها. نهضت دينا )طالبة  شعبية(ة وتستخدم القوة وذات مشاغب

هت نحو المعلمة، لكنها ترن حتهادئة، غير محبوبة وال يشعرون بوجودها بالصف تقر  يًبا( وتوج 

ثم عاودت الجلوس مجدًدا، ووضعت كأت على الطاولة ات   غمى عليها.وبدا وكأنها توشك أن ي

 رأسها على الطاولة. 

 ذلك، إذ كانت تنظر نحو اللوح، أما الطالب فالحظوا ذلك. مة لم تالحظ المعل

قت فادية ب    "اسكتوا!!" -مهددةً لصف بنظرتها السفاحة اطالب حد 

 ماذا سيفعل الطالب؟
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ماذا ت تشعر بالدوار وتوشك على السقوط فدينا، وكانو كنتم وحدكم في الصف مع ل - ب

 ؟ لماذا؟تم تفعلون؟ هل كنتم تتصرفون على نحو مغايركن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -مام الطالبأ "الثالثةالقرود " صورةعرض 

، انحن نختار أن نكون صم    الظلم عندما نتغاضى عن ؟ ما عالقة الصورة مع حديثنا؟ماذا تمثّل

 ...اعمي   ابكم  

 

 

 

 

  (ويكيبيديا) القرود الثالثة

 

صلي، يصف هذا الرمز ، وبخالف التفسير األالتفسير الشائع الشرق البعيد. وفق رمز شعبي، مصدره من

 ل".أق  ، لم أسمع، لم رَ "لم أ :. أحيانا يوصف الرمز بواسطة العبارةظلمال عنالتغاضي  يختار اإلنسان الذي

 

 (29.9.2014)بانيت،  17" قلق: طالب يطعن زميلهم  " -الصحفي تقريرال قراءة

 :بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنهالى موقع  لشرطة لوبا السمري ، في بيان وصلذكرت الناطقة بلسان ا"
ميذ تل اقدمفي احدى المدارس وعلى خلفية نزاع متواصل  ،...من ظهيرة اليوم االثنين قبل حوالي وقت قصير"

ا ، مصيبً   (عاما 13)على طعن زميل له البالغ هو االخر حوالي   (عاما 13)من العمر حوالي  يبلغمشتبه 

، هذا وقامت الشرطة بتوقيف ( هيلل يافة)حيل على اثرها للعالج بمستشفى أفت بالطفيفة ص  خير بجراح و  األ
  . "، وفق ما جاء في بيان الشرطة" الفتى االول المشتبه للتحقيقات التي ما زالت جارية بمركز زخرون يعقوب 

                                                             
17

 عند قراءة الخبر يجب التأكيد على أن هذه الظاهرة هي ظاهرة عامة يشمل نطاقها بلدات عربية ويهودية على حد سواء. 

هو مصطلح في علم النفس االجتماعي. : تأثير وجود متفرجين ير المتفرجين"تأثتوزيع المسؤولية و"

المجموعة  كلما كانت يشير هذا المصطلح إلى إحساس الفرد بالمسؤولية في نطاق المجموعة، حيث 

كلما كان عدد بعبارة أخرى، أكبر كان إحساسه بأن عبء المسؤولية أ زيل عنه أكثر. التي يتواجد فيها 

هذه الظاهرة  قاء المسؤولية على بعضهم البعض. تظهرأكبر، مال األفراد إلى إل الحدثدين في اجوتالم

بشكل خاص عندما يواجه شخص معين محنة، وال يقّدم المتواجدون حوله المساعدة له ألن كل واحد 

ر من المجموعة سيساعده. في حاالت معينة، كان احتمال حصول اإلنسان أن انساًنا آخ منهم يفترض

مع  واحد أكبر من احتمال حصوله عليها عندما تواجدعلى المساعدة عندما تواجد بصحبة شخص 

المسؤولية على أعضاء  لناس. السبب في هذا التناقض هو ميل االنسان إللقاءمجموعة كبيرة من ا

بالضرورة من توّجه أناني المجموعة التي يتواجد فيها، دون أن  يلقيها على نفسه. ال تنبع هذه الظاهرة 

ن هو أجدر منه مَ بأن هناك أنا بالذات؟" وإنما من االعتقاد أقّدم المساعدة ا الفرد نفسه :" لماذ يسأل فيه

 )ويكيبيديا( لهتدخّ إلى ال حاجة بتنفيذ هذه المهمة وأن 
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  َ؟حصليال ما ح تفعل شيئا هل كنت 

 في اليوم التالي؟ ماذا قال الشهود في نفوسهم 

 ماذا كنتم تقولون لهم في اليوم التالي؟ 

 التعبير  المهم من ؟يطلبوا النجدةولم  يتدخّلوا  لمالشهود الذين  هتوجّ  ما األفكار التي

 نهم مجانينقوم باالتصال، هذه ليست مشكلتي، إسي شخص آخر "–كالمًيا عن هذه األفكار

أهرب من هنا، من المؤكد أن الشرطة قد يجب أن ال عالقة لي معهم، يا للهول 

ورطهم، أنا ال أعرف ما أيض ا، يمكن أن أ يامتهقوموا باال يوصلت، أهم ما في األمر أ

 "...العمل

 كان يمكن  المناسب؟وطلبوا النجدة في الوقت  يحصل لو أنهم تدخّلواماذا كان س

 .والحد منه يذاء،تفادي حصول اإل

  ّعومن فعل شيء بإمكانهم ر الشهود أنما هو الحديث الداخلي الذي يمكن أن يذك 

 -والصمت والكتمان أستطيع اختراق حاجز التستر -غييرنا قادر على التأ ؟وقوع مصيبة

 استطيع منع مصيبة.

 في الهاتف الخلوي والشبكة؟ "اأن نكون شهود  " ماذا يعنى 

 في الشبكة والهاتف الخلوي؟ السلوك "تأثير وجود متفرجين" على ظاهرة رؤثّ كيف ت 

  الشبكة والهاتف الخلوي؟ بواسطة حيال التنمّر أن نفعلماذا يمكننا 

   الشبكة؟ هل  وأالهاتف الخلوي  وأ  في الواقع حصل يذاءا على إهل كنتم شهود

م؟ ماذا هكماذا لم تفعلوا؟ ماذا وجّ  ؟ل شيء حيال ذلك؟ ماذا فعلتمع  فِ نجحتم في 

 ؟من جديد الماضي عشتم أنكم  ستفعلون لوكنتم 

 

 حولون المركز التكنولوجي، -**"المتفرجيمكن عرض فيلم " للتلخيص

 

 عودة إلى سير الدروس

 عودة إلى الفهرس

  

http://vimeo.com/60113127
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 الخامس الدرس

 خالقالعدل واأل -"ال"قوى  -لف  االتك

 هداف:األ

  يذاء.اإلفي  ونهلدور الذي يؤدّ يعي الشباب اأن 

  عراف في المجموعة، ن سيرورات في المجموعة: معايير وأع يحظى الشباب بتوسيع معرفتهمأن

 .ةارغط االجتماعي والمجاالضو

 الذين يرفضون بشكل علني تصرفات  والحراس، أي دور المدافعين ونيؤدّ  الطالب الذين زيادة عدد

 يجابية.رون قدوة في القيادة اإلمجموعة وي عتبَ عنيفة في ال

 ا.في الهاتف الخلوي والشبكة أيضً  افلتطوير مهارات التك 

 فعالية تمهيدية

  ّن هو ن قبل قوي تجاه م  يذاء مستمر ومتكرر م  إصغناه سوية:  ر الذير الطالب بتعريف التنمّ نذك

 أضعف منه.

   ر.ث تنمّ دَ ن الصف تأليف قصة قصيرة فيها حَ نطلب م 

 ين؟ ؟ أهناك ن كانللحبكة )مَ ع الطالب على إضافة تفاصيل لوح بثالث جمل. نشجّ نكتب القصة على ال

 كيف يبدو؟(

 ؟ثدَ دوار التي يمكن تشخيصها في الحَ ما هي األ 

 المشاركين في  أدوار" ة حولالنظري ومميزاتها، نعرض لهم المعلومات بعد أن عّدد الطالب األدوار

 لسلميبالي. حداث التنمر"أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب ر اإلطار النظري الذي يتمحور في عت  يتم  في سياق  اعنفً ر التنم  ار المشاركين" ظاهرة دوأ" ي 

األتراب. يشير السياق االجتماعي إلى يتم في منظومة العالقات في مجموعة اجتماعي، فهو 

 هؤالءسلوك  م. ُيظه رى عليهباإلضافة إلى المعتدين والمعتد   تواجد أوالد آخرين في الحدث

ر. ينضم قسم من ر على نتيجة حدث التنم  ؤث  ر واإليذاء ويالشهود موقفهم تجاه أحداث التنم  

لمعتدي ويساعدونه. ما يشرع به آخر، ويؤدون دور معاوني ار عندللتنم  األوالد والمراهقين 

عون المعتدي على ى عليه، لكنهم يشج  عتد  آخرون، ال يهجمون بشكل فعلي على المُ طالب هناك 

يأتون ليروا ما يحصل، أو  فه. مثال،تصر  يجابي على االستمرار باإليذاء من خالل رد  فعلهم اإل

ضونه بواسطة الضحك أو التشجيع.أو  يزودونه بجمهور، بخالفهم، هناك طالب تصرفهم  يحر 

ض ر. هم ع اآلخرين عن التنم  ى عليه، يساندونه ويحاولون رد  ر. هم يواسون المعتد  للتنم   ُمعار 

هناك طالب يتجاهلون  منه. لى الحد  المعتدى عليه، يستنكرون اإليذاء ويعملون ع يدافعون عن

ى عليه، الضحية، وهو في الغالب ذو تقدير ويبتعدون. وهناك ا الحدث، يتغاضون عنه لمعتد 

لميبالي، ُيعتبر  المعتدى . وفق سذاتي منخفض، يت سم بالنكوص واالنطواء ويكون عنيفًا أحياًنا

 ن األتراب.ل مجموعة كبيرة م  ب  من ق  عليه "ضحية"
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 فراد فيتصرف األ ظواهر مختلفة تتمحور في الحديث مع الطالب عنيمكن النظري لي ابسالمين خالل إطار م  

أن الفرد ال تبّين لتهديد، المساندة.. وإعطاء أمثلة االمتناع، ا ، الضغط، التقليد،االنتماء، الدعم -المجموعة إطار

 بشيء و عدم قيامهذه القدرة تظهر بقيامه أ. هعلى التأثير في إطار التفاعل الجماعي قدرته يذكر دائًما أو يالحظ

 الشبكة. وأالهاتف الخلوي في  وأالحياة اليومية  ، سواء أثناءيال ما يحصلح

ا دورً  ونهو أن المتفرجين يؤدّ "دور المشاركين في أحداث التنمر" النظري حول  اإلطار االستنتاج البديهي من

المهم أن  ن. م  الملقاة عليهم كمتفرجين لمسؤوليةحول االطالب  لى توعيةإ هذا ر. يهدفالتنمّ  لةافي ح مركزًيا

هذا  اختيارفي يملكون حرية  وأنهم ر الحدث،سيؤثر على مجرى وتطو   ونهيختارسأن كل دور  الطالب يدرك

 والشبكة. الهاتف الخلويفي والحياة اليومية،  سواء أثناء ،الدور

 

 

 

 

ر  *أدوار المشاركين في أحداث التنم 

، ه، يشّجع اآلخرين على االنضمام إليهيبادر للمضايقة، يؤذي بشكل متكرر، يستغل قوت -المعتدي

 يجد طرائق جديدة لمضايقة المعتَدى عليه.

 ال يقوم بإيذاء جسدي، ولكنهجوا، موجود هناك دائًما.. ينادي اآلخرين كي يتفرّ  -""الشاحن

، يسخر من المعتَدى عليه، يشّجع المعتدي بواسطة الهتاف، وكلمات ويؤّججها " األجواء"يشحن

 التحريض.

عتَدى عليه مثال. -المعاون  ينضم الى المعتدي ويعاونه بواسطة اإلمساك بالم 

دث، يحاول أن يجعل اآلخرين يتوقفون عما يفعلون، بالًغا، أو يستنفره إلى مكان الحيبلغ  -المدافع

 يحاول تشجيع المعتَدى عليه، يطلب نجدة اآلخرين، يبقى إلى جانب المعتَدى عليه.

، ال يفعل شيئا وال يتخذ موقًفا حيال يالحظ ما يحصل، يبتعد، يتغاضى يتظاهر بأنه ال -المتجاهل

 الموضوع.

ى عليه عنف أو يانا يرد بواسطة اليتم توجيه المضايقة والتنّمر إليه، ال يثق بنفسه وأح -المعتد 

 البكاء.

تختلف أسماء بعض األدوار في الدروس المعدة للطالب عن األسماء العلمية التي ذكرت في : مالحظة*

" وبدال من "الضحية" وضع )بدال من "المشجع" وضع "الشاحن 11المقدمة النظرية في صفحة 

 "المعتدى عليه"(
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 ..لكل دور هناك وظيفة

 ..ولكن يا معلمي، انا لم افعل شيئ ا

 بالضبط..

 !إاّل أنك في الواقع قد فعلتَ -رغم أنك لم تفعل شيئ ا

 أنا؟ نعم أنت ،نمَ 

 انت؟ نعم أنا ،نمَ 

 

 :الفعالية

مختلفتين أو  نثالث جمل: جملتيقوال التالية. التعليمات: اختاروا بطاقات على األرض تحوي األ لمعلمع اوزّ ي

 لم تخطر في ذهنكم أبًدا.ة على األقل، وجملة فكرتم بهما مرة واحد متناقضتين

 ي بشرنهم ليسوا بشًرا لكن  "هذا وكأنه "الولد الشاطر وجههو وجوده يضايقني
 فوًرا لما يحصل  مستحيل! سأضع حًدا بسببه دائًما أدفع الثمنأنا 
 ال تكون كلمتي؟ م  ! ل ما يحصل وسيتوقف كلمة واحدة ن يكون أصاًل؟ م  

 هذا السخطل الجميع صوابه هنا! يجب أن أضع حًداقد لقد ف ال أطيقها، ال أطيقها
لى ، بحاجة دائًما إهي بحاجة ألن نتحدث معها طيلة الوقت

 االنتباه  
ك    فسأكون واحدة منهم ت  إذا س 

يق، ولكنه يُ أنه ص  بيتظاهر   ..سينتهي األمر بمصيبة، يجب علي أن أفعل شيًئا فقدنا صوابناد 
 سأكون مذنًبا بالفعل أنا المذنب دائًما؟ ال مشكلة،

ُ س قمامة،إنه   ما يستحق ي هذا القمامةر  أ
 أنادي بالًغا وأطلب النجدة

ض لإليذاء إ  !ن هو التافهنا تافه؟ سأريكم م  أ  ذا تدخلتال أقدم المساعدة، أخشى أن أتعر 

 
 إذا تدخلت، فسيثور الجميع علي  ن هي الفائزة هنا!أنا فاشلة؟ سأريكم م  

 ن ستروننيال ترونني؟ اآل
ن يحفل ن يستطيع التغلب علي؟ م  ن سيقف في وجهي؟ م  م  

 بي؟

لست مختلًفا  -هموأنا مثلحيال ذلك،  ال يفعل أحد شيًئا
 عنهم

 
هذا أكثر أماًنا  -ال أسمعوأن ال أرى، أن فضل: هكذا أ ن كونها مسكينةم   مللتُ 

 بالنسبة لي
 لست ساذًجا -أنا ال أتدخل فوضى!فلتعم  ال هيا،

 ةلست واشي -أنا ال أتدخل  ، هكذا سيكون "أكشن"رائع، فليتشاجروا
 اء ذلكجر   تدخل، في نهاية المطاف سأعانيال أ تعالوا وشاهدوا

 
له، ليس هناك ما يمكن  أمل مسكين، من الواضح أنه ال حس باالرتياح عندما امتنع عن مساعدتهال أ

 فعله 
   نبهلى جاكون إأن أ هو دائما إلى جانبي، يجب

 
 هو قوي ومجنون، لن أتورط معه انظروا إليه يتوسل

 لن أتورط معها -لها هي مسيطرة وال رب   يا لها من طفلة، تستحق ما حصل معها.. كثيرة البكاء

 
 ال قوة لألوالد الهادئين أيها الرجل بك  خخخخ، ابك  

 ال أرى.. ال أرى .. ال أرى  ، هناك ضربععععرائع
 هم يكرهونني هر  ال أحد يضاهيك.. أ  هيا! قم بذلك، 

 
 نا تافهأ يجب أن تأتوا، هناك دم..

 كلهم ضدي الباب، قومي بذلك.. أنا سأحرس
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 ، مقززون، عنيفونتافهونكلكم  أنت ملكة، ملكة! أريها من المسيطرة هنا
 نين  د  ر  هن ال يُ  ريد أن يصاب أحدأنا أتدخل، ال أ

 هن يغتبنني دائًما أحدالتنكيل بأنا ال استطيع رؤية 
 هن مقززات، ال أريد عالقة معهن ال أستطيع السكوت عندما يتصرفون هكذا

 طيلة الوقت هم يرمقونني بنظرات ألني ال أريد أن يفعلوا ذلك بي ة،ساعدسأقدم الم
 ال أحد يحفل لألمر حد يستحق هذه المعاملةال األن ل، نا أتدخ  أ

صدقائي يقوم أ كبير أنهناك احتمال فأذا ساعدت، 
 بالمساعدة أيًضا

 ال أحد يستطيع المساعدة

 ..ألحد فسيضايقونني أكثر بعدهااألمر إذا شكوت  اضعيفً  اإنسانً  أنا ال أسكت عندما يؤذون
 أفضل السكوت هذا تنكيل
 ال يرونني؟ لقانونن اخالفإنهن ي

  أنا ال أسكت

الستة ويضعها وسط الغرفة بشكل دائري.  دواربت عليها األت  ا بطاقات ك  مسبقً  يعّد المعلم -في المجموعة الكاملة

لوقوف وراء الدور المالئم للجملة التي على الطالب ا ".."لو كان األمر مناط ا بيا ضع سطرً في الوسط ي

دوار ند االنتهاء، والجميع يقف في دائرة خلف األع .فعل ا، وقراءة الجملة بصوت مرتفع، ال نطلب ردودتارهاخ

الجميع بنفس )  هذه الدائرة التي نقف فيها؟ إلى ماذا ترمز : ما يلي تة،  يمكن الحديث حولالس

دعم، الجميع ر جماعي، ضغط.. دو -توزيع المسؤولية. الجميع يرى الجميع -البعد من المركز،

عام؟ ما هي الظروف  بشكل اآلني؟ هل هذا هو الدور الذي اؤديه شعر في الدوركيف أ( مع ا

ر خا آأختار دور  س هلف، ن جديدالماضي مِ  عشتُ تطيع االختيار و؟ لو كنت اسالتي جعلتني أؤديه

 ستطيع اختيار دور آخر؟أني أب حينها ؟  بنظرة الى الماضي، هل شعرتُ امغاير  

الدور  مكانه ووقف خلفن م   الجملة الثانية التي اختارها بعد أن انتقل كل طالبيقرأ  ثانية: نقوم بذلك مرة 

 .المالئم لها

الدور  ن مكانه ووقف خلفم  التي اختارها بعد أن انتقل الجملة الثالثة  كل طالب: يقرأ ثالثة نقوم بذلك مرة

 .المالئم لها

كيف شعرتم . فرددائرة، وحصل التغيير في كل دوار، ونفس البقيت نفس األ ماذا حصل هنا؟

دور الى آخر متاح  مناألدوار في الواقع؟ هل االنتقال  القيام بتغييرتغيير؟ هل يمكن مع هذا ال

 ستستطيع القيام بالتغيير في الدور؟ ماذا سيساعدك ؟ كيف نقوم بالتغيير؟ كيفبنفس الدرجة

  -. استيضاح عقالنيالوعي الشعوري -، طلب الدعمإدارة المشاعر -المناجاة الذاتية)  ؟في ذلك

 -الحزم. القرار المسبق -الوعي الذاتي. الجرأة -االستيضاح القيميالوعي المعرفي. 

. االستيضاح القدرة الذاتية -الذات تأملالتعاطف،  -اآلخر تأملالذاتية. دارة اإل استراتيجيات

 العدل واألخالق...( -القانوني

؟ راض عنه؟ ما هو الدور المثالي بالنسبة لك تن؟ هل أيه بشكل عامالذي تؤدّ  دورالما هو 

   عودة إلى الفهرس       عودة إلى سير الدروس ؟ك في اتجاههتحرّ هل تستطيع ال
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 ادسالدرس الس

 بين األدوار نتقالاال

 )المعنى( المحف ز الداخلي لىإ (الطاعةالمحفز الخارجي )ن م   

 هداف:األ

 مواجهته.و التصرف المتنّمر على منع قدرتهمأن نبعث التفاؤل في نفوس الطالب ب 

 على إحداث التغيير والتأثير إيجابّيًا على أصدقاء  قدرتهم )كأفراد(أن نبعث التفاؤل في نفوس الطالب ب

 .في محنة

  الشخصي )فّي( وفي يد لجانب الجيد على الصعة اورؤيبالنفس وباآلخرين تطوير موقف فيه ثقة

 ( وفي العالقة  بين الطرفين )بيننا(.م)فيهيناآلخر

 

 :فعالية تمهيدية

، دون ذكر ما حدث آلخرين ... أخبرونالت بلفتة كريمة جًدا \أو قام ةحقيقي ت خدمة\أسدى ة\ر شابحاولوا تذكّ 

 .ت هذه الخدمة من أجلهلذ  ب   م الشخص الذيأسماء، مع الحرص على خصوصيات واحترا

  ؟ت هذا المعروف\التي صنع\ة الذي\شابالما األفكار التي راودتكم حول 

 ت؟\ما فعلن خالل مِ  ا\فيه ما هي الصفة التي برزت 

 ؟ا\تقول له ماذا تودّ أن 

 

 ...اآلخرينمن أجل  امورً أوشابات فعلوا  لى شبانيشير إ من الفترة الراهنةالبحث عن عنوان  -الصحافة من

 :18مثال

 2013حزيران، ** عربي ينقذ يهودًيا من الغرق ببحر عكا وإصابته حرجة

 2012حزيران **، هط ينقذ سودانيا غرق في بركة سباحةمن رشاب 

 

 :)بالعبرية(  ynetمن  أو

 2013حزيران  "شبان أنقذوا شابة من اإلغتصاب -بيسان"

 2011، تشرين أول شبان أنقذوا صديقهم المطعون :معالي ادوميم

 2011، آب، أوالد على ركمجة واحدة: بين الحياة والموت في البحر 7نقذوا ا

  

                                                             
18

 والصحف وأن يختار مقاالت بالعربية.يمكن أن يبحث المعلم بنفسه في المواقع  

http://www.panet.co.il/article/690652
http://www.panet.co.il/article/690652
http://www.panet.co.il/article/556277
http://www.frogi.co.il/news-israel/6158.print
http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4133665,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4103821,00.html
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 -نقطة إضافية للتفكير

تحت رعاية منظمة الصحة  والذي أ جري ( 2013, 'פיש ושות -הראל) وزمالئه هارئيللبحث  أظهرت نتائج

على  اسرائيل فياب بالش االجتماعي لدى تداخلع والارتفاًعا مستمًرا في التطوّ  هناك أن (HSBC) العالمية

ع )المقصود هنا هو التطوّ  (2011سنة  فيتقريًبا  32% إلى 2004تقريًبا في سنة  13ن %م  ) مدار السنين

أن حركات الشبيبة هي  تطوعية، ظهرالفعاليات الن بين . م  ام الذاتي في المدرسة(نطاق االلتزالذي ال يتم في 

عن تقديم مساعدة  غ الشباببلّ ، جالس الطالب. باإلضافة الى ذلكوم الدينيةوالحركات السياسية وا، كثر شيوعً األ

 نجمة داوود الحمراء، ، وعن فعاليات في تنظيمات كوالد في خطراألعات ضعيفة كالكبار في السن ولمجمو

 وفعاليات من أجل الحفاظ على البيئة أو الرفق بالحيوان.

على الصعيد االجتماعي والشعوري. يظهر ذلك جلًيا عليهم  يجابيةتأثيرات إ االجتماعي لدى الشباب لتداخللإن 

ال يعانون  همعون، حيث ت ظه ر المقارنة أنيتطوّ ال عون مع المراهقين الذين يتطوّ ن المراهقون الذين قارَ عندما ي  

ن مشاكل  ، بنفس الَقْدر الذي يعاني منها المراهقون الذين ال يتطّوعون  المراهقةن في مرحلة متأخرة م  سلوكية م 

ا أكبر رون اكتراثً ظه  خالقيات في عملهم، وي  األيحافظون على وعالقات اجتماعية قوية، يملكون كما أنهم 

 .آلخرينلرفاهية ا

 

يجابي از قدرة اإلنسان على التأثير اإل، وإبرفي اليوتيوب**  "life vest insideيمكن عرض فيلم " -اختامً 

 من خالله.

 

 عودة إلى سير الدروس

 عودة إلى الفهرس

  

https://www.youtube.com/watch?v=AYRS4FQXZrk
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 الدرس السابع

 رمنع التنم   -بالشبكةم نتحك  

 

 الهدف:

حيث يتعّرض الطالب ، هاعوتوزي هانشر نطاقفي الشبكة ومؤذية  بين كتابة رسالة العالقةيناقش الطالب أن 

 .شكل مكشوف وأمام الجميعبلإليذاء 

 

 :فعالية تمهيدية

 –محوسبةشريحة بواسطة التالي  الشعار يعرض المعلم

 

 ل ـ      واـ        ي   ـ       عنا    ـ    ـجَ    

 

 محادثة:

 ما رأيكم بالشعار؟ 

 أعجبنيتأثير  صِفُوا" "(like )وا قولبكلمة واحدة.  الهاتف الخلوي وك أوفي الفيسب

 ..كلمات تصفها -يجابية وسلبيةإ -الحواسيب والشبكة كلمات عن

 الكلمات بواسطة  المعلم طبعيelrdwo- مات مركزية في موضوع معين)وسيلة تقوم بترتيب كل 

ثر ز أكبرَ شكل م  " ب، ظهرت في "الهالةشيوًعا أكثر كلمةن المصطلحات. كلما كانت ال" م  "هالة وإنشاء

 (.وبحجم أكبر

 عن "صوت  عليه، ناحصلنتحدث عّما  -محوسبة للصفمن خالل شريحة الناتجة  "الهالة"عرض ن

ق هذا مع ر ما هي حكمة الجماهير، ونفسر كيف يمكن أن يتعلّ .. نفسّ 19"حكمة الجماهير" وأالجميع" 

 الشبكة..

 الشبكة؟بواسطة  يذاءاإلو الجماهير ما العالقة بين حكمة 

 أعطوا  الشبكة؟واسطة ر بف المتنمّ الشبكة؟ ما هو التصرّ  يذاء بواسطةاإل كيف يحصل

 .أمثلة على ذلك..

                                                             
19

حتى مصطلح يشير الى أنه في حاالت معينة، حصيلة آراء مجموعة كبيرة من األشخاص ))חוכמת ההמון( :  حكمة الجماهير 

 وإن كانوا غير مختّصين بالموضوع( أكثر دقة من رأي اختصاصي واحد.

http://gifted.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=7c6a300a-dfbb-427b-b8e7-cdb16cf2ded3&lang=HEB
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9B%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
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 نشر صور وأفالم  الشبكة جنسي حصلت بواسطةالطالب وصف حاالت إيذاء  نطلب من(

 اطابعً  يحمل جنسية، ألقاب جنسية، تحّرش متكرر ة، نشر إشاعات تحمل داللةجنسي تحمل داللة

 جنسي( طابع، رسائل ذات اجنسيًّ 

  المترتبة على ؟، ما هي النتائجالشبكة ذاء بواسطةياإل المترتبة علىما هي النتائج 

 الشبكة؟واسطة يذاء الجنسي باإل

 يذاء لها  حيال اإلؤولية االجتماعية التي نتحمّ ما هي المسؤولية الشخصية وما هي المس

 الشبكة؟الذي يحصل بواسطة 

 من  الشبكة؟واسطة في حاالت اإليذاء بثنا عنها تحدّ  ية التيدوار االجتماعيف تظهر األك(

في حالة  كل دورل رد الفعل الكالمي والسلوكيوصف و، 11صفحة – المهم مراجعة األدوار الستة

 (اإليذاء بواسطة الشبكة

؟ لماذا؟ ما الذي يتموهالذي أدّ  ما الدور ،تذكروا حالة إيذاء بواسطة الشبكة عرفتم عنها

 اختياركم؟ وجّه

 الموضوع؟ اهذ الد والشباب حولون توجيهها لألوتودّ التي ا الرسالة م 

 

 

  undoعرض فيلم  -للتلخيص

الشبكة من االمتناع عن استخدام ر عن يعبّ  ارمزً  يرسمواو شعار أ أن يؤلّفواأيًضا الطالب  يمكن أن نطلب من

 .األذى إلحاق أجل

 

 عودة إلى سير الدروس

 عودة إلى الفهرس

  

https://www.youtube.com/watch?v=igAeJ-TPOsg
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 الدرس الثامن

MUTE لحظة.. أنا في حالة
20
 ؟

 هداف:األ

 نوضح لهم، حيث ج" و"التواجد" في الشبكةأن يناقش الطالب العالقة بين "التفرّ  -في الشبكة دوهالش -1

 .נוכחות פסיבית(-حضور غير فّعال) كاف ليجعلنا شهوًداذاته ب تواجدناأن 

ع فيها صوتهم في الشبكة م  ف الطالب على الحاالت التي س  يتعرّ أن  - ؟MUTE لحظة، أنا في حالة -2

 هو الشبكة يحصل بواسطة إيذاءع بها، وذلك لنوضح لهم أن عدم الرد على مَ سْ والحاالت التي لم ي  

 .عليه ومصادقة موافقةعن عبارة 

 

 ()أو يستعين بطالب درامي القصتين بشكل مسرحي رأ المعلمقي :الفعالية األولى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20

 Mute .هو كاتم الصوت في جهاز التحّكم عن ب ْعد للتلفزيون. عند الضغط عليه، يتم كتم الصوت المنطلق من التلفزيون 

 -ولىالقصة األ

الشباك المطّل على الشارع.. ترى شابتين في مثل  ر  منحولك. يسترعي انتباهك منظا، تنظر  دكانَ تدخل  

، ثم تقوم أمر ما، تضحكان.. تتعانقان عمرك. أنت ال ترى وجهيهما، ولكنك تعرف أنهما تتحدثان عن

 زللشارع.. تنأنها تتوّجه نحو الحافلة في الجهة المقابلة ل قصيرة القامة منهما بالركض نحو الشارع، يبدو

 ن المنعطف.رة حمراء م  فيها سياتماًما في اللحظة التي تنعطف المشاة  الرصيف ركًضا إلى ممرّ من 

ك تقف ن فمك. كأن:"احترسي!" ولكن ال ينطلق صوت م   ن وتصرخ  إلى مقدمة الدكاأنت  تركض  حينها 

يأتون ويذهبون..  حولها ناساتجاهها، صارًخا، ولكن سدى. ال. تركض في أمام حائط زجاجي عازل

 رى؟ لماذا، لماذا ال يسمعونني؟أال يرى أحد غيري ما أ -وأنت تفقد صوابك

 ?MUTEلحظة.. أنا في حالة 

 الحلم. يا له من كابوس. تقول بصوت خافت ما حاولت قولهتستفيق مذعوًرا من تتجمد في مكانك، ثم 

 MUTEأنك لست في حالة  فقط من كي تتأكد. احترسي، انظري، توقفي!.عندما صرخت: 
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 السكوت: محادثة في الصف عن القصتين وعن

  َهذا لي؟  ؟ متى يحصلنيتُ كِ س  ذا يُ مايُسكِتُني؟  نم 

 ظلم؟حدوث  على القيام بردّ فعل نجح فيلي عندما ال أ ماذا يحصل 

ا على سكوتهم )ال وندم ، أو بنظرة نحو الماضي،رغًما عنهم سكتوا فيه ادثً ح الطالب رفي أزواج، يتذكّ 

 (.االجتماعية بالضرورةالناحية في الشبكة أو  يجب أن يكون الحدث في

 

 ثانية:الفعالية ال

 .الهاتف الخلوي\الشبكة بواسطةأمر ما نشر الكامنة في قوة" ال" إظهار -الهدف

 منشور أو صورة على يجابيإ كرد شائع بشكل ستخدميُ  (comment) اتعقيبً  الطالب راختي أن يجب -1

(post ).. رجل، رائع يا لك منحياتي،  -مثال... 

 ...؟بالمعدل (post) منشور أو صورة عليه تحصل الذي (Like) "أعجبني" عدد هو ما  نسألهم -2

 .50 -ا، مثالعددً نختار 

 :التالي الترتيبما يلي وفق نطلب منهم تنفيذ  -3

 -القصة الثانية

مجموعة برشلونة، اسوب، تتصفح الفيسبوك واليوتيوب، وتفحص آخر أخبار أنت تجلس في البيت أمام الح

وأضاف  في عينيه نظرة غريبةقد َوَضع صورته مرة أخرى وهو يلبس ثوًبا أسود وتجد أنه تعود للفيسبوك ل

(: "نرى فقط باأللوان"، والجميع كالعادة يرّدون عليه ويتهّجمون "مخيف وغريب األطوار، statusمنشوًرا )

 ألطوار أكثر مما هو غريب األطوارب آخر "أهو مخيف اأطبق فمك، أتعتقد أنك تثير اهتمام أحد؟!" وبعدها عقّ 

في األسبوع . هذا يشبه تماًما ما كتبوه (like) "أعجبني" 10؟" وفوًرا يحظى ب هو الصحيح أم العكس

ًرا وأظهر إعجابه ساعدك كثيجلستما اليوم مًعا في مختبر العلوم عندما والبارحة وقبل ساعة. ولكن المنصرم، 

أنت ، ورير المختبر الذي أعددتماه سوية بعد أن رّتبه، وقبل عشر دقائق أرسل لك تقمن المعلمبك على َمْسَمع 

عندها، وضعوا صورة لوجهه موصولة بجسد  السكوت على ما يحصل. تعلم أنه مرتبط بالشبكة وقد سئمت

في فاتيح ماللوحة  قررَت، بخالف ما مضى، أن تطلب منهم التوّقف عن تفاهاتهم.. ولكنعار وسمين،  ف

"أعجبني"....تحاول  123لت الصورة على . لقد حصتتوّقف عن االستجابة في تلك اللحظة بالضبط!حاسوبك 

د "أعجبني" للصورة  عدتجاوز ال تستجيب..  الهاتف شاشةلكن وم ن هاتفك الخلوي ب آواتسرسالة رسل ت   أن

 291كن ال ي ْسَمع فيه سوى سكون تام...لقد حصلت الصورة على ن الهاتف العادي ولتحاول االتصال م  ...228

 .!ن فمكولكن ال ينطلق صوت م   -اخيك ليأتي للحظة"أعجبني" ... تحاول استدعاء 

 لماذا ال يسمعونني؟ لماذا ال أنجح في الرد؟ -وأنت تفقد صوابك

 ؟MUTEلحظة .. أنا في حالة 

وت خافت ما كنت ستقوله لو أنك بص يا له من كابوس. تقوللحلم. من ا ارً وذعتتجمد في مكانك، تستفيق م

 MUTEأنك لست في حالة  فقط من كي تتأكد   كفى، توقفوا! من أين لكم كل هذه القسوة! -اصوتً  ملكت
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 على ورقة رالذي اختي التعقيبَ  كل طالب يكتب. 

 (، كلمة فوق גרפיטיعلى هيئة ) لوح وكتابة التعقيب المختار بشكل حرلى الكل طالب النهوض إ على

، نطلب منهم معاودة المهمة عندما ينهون! حرّ بشكل خرى، خط كبير، صغير.. أخرى، بجانب األ

 ... 50لى حتى نصل إى اللوح خرى علالكتابة مرة أ

ي فيه؟ هل هناك معنى لكلمتِ  ل اللوح؟ ما القوة الكامنةما يمثّ  على ماذا حصلنا؟

 المنفردة؟ ما دور كلمتي؟

الحاسوب أو الهاتف في אפליקציה( ) بواسطة تطبيقالنشر الكامنة في قوة" ال" اآلن نحاول إظهار -4

خرى تنفيذ ة "مقياس الضجة".. نطلب منهم مرة أة الصوت )ديتسيبل( أو بواسطقيس شدّ الخلوي الذي ي

 ما يلي وفق الترتيب التالي:

 ن الطالب مطلوب  .تباًعا تارالمخ التعقيب واأن يقول م 

 سويةطلب من الجميع قول التعقيب ن 

فيه؟ هل  يمثل المقياس؟ ما القوة الكامنة ماذاالصوت؟ ماذا حصل هنا؟  ما الفرق في شدة

ت يتم قياسه وسماعه، وأن كل كلمة هناك معنى لصوتي؟ ما دور صوتي؟ )التأكيد أن كل صو

 سلبية..( إيجابية كانت أم -مَعستُقرَأ وتُ 

 -يضاحهاالتي نود إالرسائل 

 

 

 

 

 

 

 الشبكة. بواسطةيذاء جين في اإللمناها وبين دور المتفرّ التي تع الربط بين نظرية "توزيع المسؤولية"يجب 

 شخصي بشكل هالتوجّ  الشبكة؟ الذي يحصل بواسطة يذاءاإل حيال ماذا يمكننا أن نفعل 

 ؛(Like)"أعجبني" اختيار معد؛ المؤذي التعقيب بإزالة مهلز  ن   أو منه نطلب أو نوصيه أنو للمعتدي

إبالغ  ؛comment)) كتابة تعليق بواسطة الموافقة عدم عن التعبير؛ (UNLIKE) "يعجبني لم" اختيار

 عالقة إنشاء ؛ "أعجبني" وضعوا الذين األصدقاء مع الحديث؛ ةساعدالم على قادر ةسلط ممثل أو بالغ

  .عليه دياعت   الذي الولد مع داعمة

التعبير و همصوتإسماع أهمية ب يذّكرهم يرسموا رسًما أن  عار أوش من الطالب ان يؤلّفوانطلب  للتلخيص:

 يذاء.من اإل لحدّ بغية ا هموقفم عن

 سير الدروس عودة إلى

 عودة إلى الفهرس

   ع ما يقالم  يكفي صوت واحد كي ُيس 

 صوت واحد يجر  خلفه أصواًتا أخرى 

 أصوات كثيرة تتحول إلى صوت واحد 

 الواحد صمت الكثيرين كصمت 

  %100  % ، مسؤولية، ال تتوزع بين الشهود 100صوت 
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 "ال أبطالدروس " مراجع
وقع ممن ال 13.3.2015. تم تحميلها في [نسخة الكترونية[true friend (2013 .) "الصديق الحقيقياغنية " .1

https://www.youtube.com/watch?v=l8I1vQR1a88 

 (. دار الجيل، بيروت.144جبران، خ. النبي )ص .2

 (. جيستليت، حيفا.1985خوري، س. بائع اآلرتك. في المختار من االدب العربي للصف السابع ) .3

لعربية والعبرية(. موجود في مراكز تطوير المعلمين التالية: ة مع ترجمة با)باالنجليزي "قرار هنري" فيلم .4

 الطيبة )المثلث(، تل السبع. فا، باقة الغربية، دبورية، القدس،سخنين، طمرة، شفاعمرو، البقيعة، الناصرة، حي

 من الموقع 22.3.3.2015في  اتم تحميله. ]نسخة الكترونية [life vest inside "(1201 .)" فيلم .5

https://www.youtube.com/watch?v=AYRS4FQXZrk 

 .المعاني وسقام  .6

 . دار الهدى.(. الصلح خير2003مرار، م. ) .7

من الموقع  13.2.2015. تم تحميلها في [نسخة الكترونية[. ال تسخروا مني(. 2012، أ. )مرقق .8

http://itu.cet.ac.il/respect/MusicInfo.aspx?sLang=he&Index=0034 

من الموقع  13.2.2015تم تحميلها بتاريخ  ،[نسخة الكترونية] عصفور طل من الشباك .9

http://www.sm3na.com/audio/faa71cf19519 

. تم ]ةينسخة الكترون [. ر ال التحقيرنحن جيل التقدي (.2005برنامج االمان االسري الوطني )السعودية( ) .10

 https://www.youtube.com/watch?v=27GdIwSvU8k من الموقع 13.2.2015تحميلها في 

من الموقع  13.2.2015. تم تحميله في ]نسخة الكترونية[. الصلح بين األصدقاء(. 2010موقع بنين وينات ) .11

https://www.youtube.com/watch?v=Ff02Bj7ql5E 

من الموقع  13.2.2015. تم تحميله في ]نسخة الكترونية[. إيذاء األصدقاء(. 2010موقع بنين وبنات ) .12

https://www.youtube.com/watch?v=32ahaJzy_fY 

من  13.2.2015في . تم تحميلها ]نسخة الكترونية[. ال تسخروا مني(.  2012نقابة المعلمين في اسرائيل ) .13

 http://itu.cet.ac.il/respect/index.aspxالموقع 

 8.3.2015. تم تحميله في ينقذ يهوديا من الغرق ببحر عكا وحالته حرجةعربي (. 18.6.2013موقع بانيت ) .14

 http://www.panet.co.il/article/690652من 

من  8.3.2015. تم تحميله في انيا غرق في بركة سباحةشاب من رهط ينقذ سود(. 7.6.2012موقع بانيت ) .15

http://www.panet.co.il/article/556277 

 من أخطار الشبكة احذروا .16

 (. جيستلت، حيفا.1985خ. أنت وأنا. في المختار من االدب العربي للصف السابع ) هنداوي، .17
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ل وجتماعي، االف تصر  الآليات يوصى بها لتطوير  مسؤولية في المجموعة التحم 

 ر في المدرسة االبتدائيةومنع التنم  

 ميخال زخريه

 

 21،22(2112، אלפיر "قصة" الصف )نغي   -1

ف لْ ح  وتشكيل تجنيد  :عدة خطوات ة بواسطةلمجموعل البديلةبناء الحكاية ( 2012אלפי, لفي )تقترح أ

برنامج وبناء قصة ال ، إعالن رسمي عنהחצנה(وجعلها "خارج" الصف ) للتغيير، تحديد المشكلة

عادة  سم، والتي تتّ الصفب الخاصةاآلنية في تغيير القصة  الخطوات هذهستساعد البديلة. الصف 

مشاغب في الصف نحن ال".. "ا نحنذهك"الصف )كلة وبين المش باإلحساس بالعجز والربط

، حيث يمكن أن ويعملون وفقهافي كثير من األحيان  القصة""هذه ون مع المعلم "يتعاون" (."المدرسة

خلق قصة جديدة  يتم. كي أخرى في الصفال تتيح رؤية جوانب  إلى درجة أن مكانة مركزية تحتل

 أن نبعث يجب ،دهاهر العنف التي تهدّ مظ واالنتصار على ةمتآلف اءجوأخلق  على قادر   ف كصف  للص

 حصول تغيير.إمكانية مل والتفاؤل باأل

 

 ل:فيما يلي مراحل التدخّ 

 

 التغييرمرحلة األولى: االعتراف بالحاجة إلى ال

. على كل طالب وقلم تلوين على ورقة ، ويحصل كل واحد منهمطالب الصف بشكل دائرييجلس 

َهت إليه نةهاإ تدوين ج  في وسط الصف على )األوراق(  "ناتهااإل" عوضَ في الصف خالل السنة. ت   و 

َهت طلب منهم تدوين، ي  ةنوّجه إليهم إهااذا لم ت  ) رضاأل ج  الطالب وضع أن (. بعد صدقائهمأل إهانة و 

ل ،وسط الصف هانات فياإل  كل اليهي تدخلون إالمعلم: "الموجود على األرض هو األجواء الت ي ْجم 

: بشكل عام تكون إجاباتهم" ؟اءجواأله هذه ود  س  ا تَ صفً  وندخلالشعور الذي ينتابكم عندما ت صباح. ما

وعندها  "نا نفعل ذلك كدعابةولكن"ن يقول ا مَ سيكون هناك دائمً أن نكون في صف كهذا".  اليس ممتعً "

أكيد هنا على ". من المهم التاألمورقال عنا هذه ا أن ت  " هذا ليس لطيفً :والدعفوي بين األ نقاشيحصل 

  .هانات الذي "سيبلّل" الجميع في نهاية المطافمن اإل "مطر" يدور حولأن الحديث 

 

 منكم يرغب بالتغيير؟" "منالمعلم السؤال: يطرح 

 

 

 

                                                             
21

 21-ת. נדלה ב(. מעגל, סיפור וקסם: שלוש התערבויות כיתתיות לטיפול באלימות מילולי2012אלפי, א. ) 

 http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2833מאת פסיכולוגיה עברית  2015ביוני 
  

22
 صيغت الجمل بصيغة المذكر، غير أنها موجهة للمعلمين والمعلمات على حّد سواء. 

http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2833
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 החצנת הבעיה() خارج الصف وإخراجها المشكلةثانية: تحديد المرحلة ال

 لها كشخصيات أو مخلوقات.ف، وتخيّ ر على الصالمشاكل التي تؤثّ  تحديد من الطالب المعلم يطلب

 أنيمكن  .التأثيراترسم مالمح هذه العمل في مجموعات و يتم ."؟ناطريقَ  ض  عتر  ما الذي ي :"سألي

حياتهم  أثناء طالبلالتي ينتمي إليها ا المجموعات المعتادة بشكل يختلف عنالمجموعات المعلم  لشكّ ي

لسيرورة العمل المشترك  الصوربالتقاط  المعلم قوم(. ي" أدناهبيك الصف من جديدتشنظر "اليومية )أ

 مألوف.عما هو  ومختلفةزة مميّ  السيرورة يجعل ، مماوالحصول على النتاج

 آلية " )في هذه المرحلة يتم اعتمادعاج لنا؟زب اإلفي الصف التي تسبّ  ما هي الظواهر السائدة"

 "خارجليست الصف بل هي "مشكلة هي التأكيد على أن ال، من خاللها يتم החצנה(" )اإلخراج"

 .(فيه السليمةالسوّية والحياة االجتماعية  لالصف وتعرق

 

 عالنم اإلاسالمرحلة الثالثة: مر

)من المرحلة ق الرسومات علّ ن  في المراسم م. من خالل مراس المشكلة حرب على شن  اإلعالن عن يتم 

قة" في الصف. قامة "متحف الصداإ نعلن عن. ي الصف لمحاربة العنفحائًطا فص ونخصّ السابقة( 

ْدعَ ننظّ  ال: مثال، "هذا المتحف نصوغ قوانين سرار في "أ أشير إلى إذا ."ليهاالجميع إ م حفالت لم ي 

 ذا كانتمحاربة هذه الظاهرة. إلة في طريقة ر سوينفكّ ، (في المرحلة الثانية)عداء األكأحد المجموعة" 

 .. وما شابه.هناك بنت لوحدها، نناديها لتنضمّ 

 

 عالن النصرمتابعة وإالالمرحلة الرابعة: 

قامة "متحف الصداقة" أو . تتم إة مع الطالبوجماعي ةفردي جري محادثاتيتابع المعلم السيرورة وي  

 المعلم طلبيكما على الحائط، ا من السيرورة التي تعكس تعاونً لصداقة". يتم تعليق الصور ئط اا"ح

 م، حفالت، مثال: رحالت، مراسبين بعضهم البعض تعاون ر فيهاهَ ظْ من الطالب إحضار صور يَ 

الحياة في البصري  الجانبيبعث . بناء في الصف وغيرهان واألمشتركة، فعاليات اشترك فيها الوالدا

الصف االجتماعي على الحائط. يتم تنظيم  دستورق لّ عَ . ي  قوة اويزيده لسيرورةز تأثير ايعزّ الواقع و

: هل انتصر الصف في معاركه، أم انتصرت المعارك على الصف؟ في نهاية إعالن النصر"حفل "

 ."صف الصداقة" :عالن عنهورة يحصل الصف على شهادة ويتم اإلالسير

 

 (2010סאלמיוואלי, جديد ) "تشبيك" الصف من -2

ا في المعلم ثباتً  يالحظعندما خصوًصا الت كثيرة، تدخّ ل تحتيةة يَ نْ ب  لية هذه اآليمكن أن تكون 

 نيكوّ كتساب أصدقاء جدد. وا د االنتقال فيما بينهااألوال تصعبيسحيث  ،االجتماعية المجموعات

 هذه المجموعات. تؤّثر في كثير من األحيان (קליקות) مجموعاتالاو  ن الزمالءالطالب شبكات م  

ر سلوك متنمّ  في نمتداخليالتي ينتمي إليها الولد  كلما كان أعضاء المجموعة عضائها.أ على سلوك

األوالد يختار بطبيعة الحال، . أيًضا في هذه السلوكياتكان هناك احتمال أكبر أن يتداخل هذا الولد 

آخر، ما  ن جانب. م  هميتصادقون معأوالًدا ومراهقين ذوي ميول سلوكية تشبه ميولهم ووالمراهقون 
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طّور . ت  مورالقيام بنفس األأوقاتهم في  المجموعة عضاءأيقضي ، سهذه المجموعات تتكّونأن 

معايير خاصة بها حول السلوكيات  ين ومشجعينمعاونالمجموعة العنيفة التي تحوي متنمرين و

ْنَتمينقرارات وأعمال األ ه هذه المعاييروج  ت  ، والمرغوبة أو غير المرغوبة  .إليها فراد الم 

 نكيمالصف.  وبناء مجموعات جديدة في هذه المجموعات تفريقه في جهودالمعلم  يستثمريجب أن 

، خصوًصا في صفوف الخامس تماعي في الصفتأثير كبير على المبنى االج ة\أن يكون للمربي

 بشكل مباشر بواسطة إجراء موضوعل في هذا الالتدخّ ال يتّم . والسادس والصفوف في اإلعدادية

يمكن أن . اجتماعًيا أو مرفوضين والد "غير مرئيين"أل أصدقاءً أن يكونوا بوالد األقناع محادثات أو إ

ي المواضيع لمعلمو ة\للمربي كسية وخيبة كبيرة. بدال من ذلك، يمكنبردود فعل ع تنتهي خطوة كهذه

 .تعاملهم معهم وطريقةالتي يمنحونها للطالب  ة التعليميةالتجرب بواسطة رواأن يؤثّ  المختلفة

إلى الطالب تنسيب ب يقوم المعلم -شكل مغاير عن المعتادعمل في مشاريع بللوتوزيعهم تنسيب الطالب  -

 .ن تفكير ووضع اعتبارات في الحسبانا م  انطالقً  مجموعات

التعاون مدى ل حو تغذية مرتدةيحصل الطالب على  ،ورةخالل السير -مهمات ذات قيمة تعاونية -

هم، وناتعحول  على تغذية مرتدةن رويحصل المتنمّ هذا تجارب جديدة، حيث خلق بينهم. يفيما الموجود 

 ليها.العنيفة التي ينتمون إ المجموعة في إطارا عرفوه تجربة مغايرة عمّ بمثابة  هذاو

بل تحاول  ال تتنافس المجموعات فيما بينها، -في الصف والفخر باالنتماء للمجموعة ةشاركتشجيع الم -

بحيث  للصف مثال: تنظيم يوم ممتعيمكن أن تكون المهمة مهمة اجتماعية،  تاج مشترك.لى ن  الوصول إ

ة فعالي، تنظيم بداًل من ذلك أو ،اليوم هذا قسم مختلف منتنظيم تكون كل مجموعة مسؤولة عن 

في موضوع معين.  ومهمات لصف آخر معلومات تعليمية: على الصف إعداد فصل تعليمي يحوي

 امشتركً النهائي ج انتسيكون ال المادة التعليمية ولكن قسم معين منإعداد  كل مجموعة مهمة ى علىلقَ ت  

 كل طالب الصف.ل

قلقون من ولكنهم خجلون و ،هلديهم الكثير ليسهموا فيهؤالء الطالب  -"غير مرئيين"طالب  البحث عن -

ة يمكن منحهم إمكاني هؤالء الطالب، حيثودعم مكانية لتقوية ردود فعل مجموعة األتراب. توجد إ

وإن حتى ممثلين ومسؤولين ودمجهم في مجموعات قيادية  دور أو منحهممساعدة طالب آخرين، 

 يقوم به المعلم الصف مايشاهد طالب الدور. نفسهم لهذا أو تسويق أ كانوا ال يستطيعون طلب ذلك

 .األحيانفي كثير من سلوكه  ونديقلّ و

 

 

 عودة إلى الفهرس
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يقومون بأعمال شريرة فحسب، "العالم مكان خطر، ليس بسبب من 

 "هاوال يفعلون شيئ ا حيالعن هذه األعمال  ن يتغاضونبسبب مَ بل 

 )ألبرت أينشطاين(        

 رشاديةإ مواد   -الفصل الرابع

 تنترناإلالقسم األول: أفالم وفعاليات في 

 "(לא בבית ספרנו -אלימותن المركز التكنولوجي في حولون ) مشروع "م  جامعيون  نتجهاأ افالم

المركز التكنولوجي  -HITفي " نطالب جامعيو . أنتج هذه األفالمهذا الرابطا يمكن مشاهدتها في فيلمً  15هناك 

 .2013في سنة  في حولون"

عالم عن طريق الشاشة" بتوجيه السيدة دانه موضوع "تصميم اإل نهاء لدورة فيمشروع إ كانت األفالم بمثابة

المناخ ن "قسم تطوير وممثلين م"التلفزيون التربوي"  بمرافقة ت الدورة بموضوع "العنف" وكانتيَ ن  بن دافيد. ع  

 والتعليم". من ومنع العنف في وزارة التربيةاآل

نيات الرسوم تق وامومنع العنف في المدرسة، واستخد بغية التوعية ا قصيرةفالمً أنتج الطالب الجامعيون أ

 تاجهم.في ن  بهم الخاص  عن عالمهم الشخصيبذلك  ، معّبريناالستعاراتمن  عةستشكيلة واوالمتحركة 

 مدرسي وغيره، وقد أ عّدت من اجلالسري، األكالمي، الجسدي، العنف ال -متنوعة مواضيعفالم ستعرض األت

 "ل "قسم برامج المساعدة والوقايةبَ من ق   هااستخدامو (23و  11، 22وات نفي القلتربوي )في التلفزيون ا هابثّ 

 التربية والتعليم. وزارةفي الخدمات النفسية االستشارية في 

. لقد نجح الطالب ي وتربويفنّ  ن المبدعين الشباب مع تحد  لألحاسيس لجيل م   امثيرً  بكونها لقاءً فالم هذه األ تمتاز

ي، وكل هذا من خالل لى تعبير فنّ ر، واستطاعوا ترجمتها إلتواصل مع تجربة اإليذاء والتنمّ الجامعيون في ا

 طالب جهاز التربية والتعليم. موعة الهدف(:جالفيلم )مهذا جله من أ د  ع  من أ  إحساس وانتباه ل

أن ال ن المفضل والجيل. م ا، واختيار الفيلم المالئم للصفيجب مشاهدتها مسبقً  فالم سهلة للمشاهدة.ليست كل األ

 كل مرة.في ق بفيلم واحد التعمّ باألفالم، و ننهال عليهم

الجيل المالئم وكل فيلم، المضمون والمواضيع المركزية في ورابط للمشاهدة، الفالم وإليكم الئحة بأسماء األ

 .هابعدلمشاهدة وا سئلة أثناءواألللفيلم، 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BuUOuYS_axQ&list=PLW6KNQoisKduaPYoGDvWTq-Y-cv3zvLOg
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المضمون والمواضيع  اسم الفيلم
 المركزية

هة أثناء  الجيل المالئم اسئلة موج 
 الفيلم مشاهدة

 أسئلة للتباحث بعد
 مشاهدة الفيلم

ذكرى 
/ عنيفة

 عيران أولك

ف تأثير العنلالفيلم  يتطرق
على المدى البعيد حيث 
تبقى آثاره سنين طويلة. 
 يعرض الفيلم قصة رجل

 ر مشاعرهناجح وغني تثا
إليه ن أساء مَ بعندما يلتقى 
. خالل العندما كان طف

اللقاء يعيش رجل األعمال 
 الكابوس من جديد. 

"الجيدون  :العبرة
 ينتصرون"

الثاني  -الرابع
 عشر
 

 أولياء األمور
 

 المعلمون

ماذا نعرف عن 
حاضر األب وعن 

 ماضيه؟
ماذا نعرف عن 

حاضر بائع البوظة 
 وماضيه؟

ما هي التجربة التي  -
 خلّفها الفيلم فيكم؟

ماذا حصل لألب عند  -
 لقائه مع بائع البوظة؟

ماذا يعلمنا رد الفعل  -
 لي لألب؟األوّ 
ماذا تعلمنا مشاعر  -

األب المختلطة خالل 
 الفيلم؟

ماذا نتعلم من نهاية  -
 الفيلم؟

ما هي المحادثة التي  -
ون أن تتم بين كنتم تودّ 

 األب وبائع البوظة؟

ما هو 
العنف/ 
أورنة 

 ريتشطاين

ن الفيلم قصًصا، يتضمّ 
وتجارب من  أحاسيسو

عالم األوالد يتم عرضها 
 خالل وجهة نظرهم من

 الساذجة والصريحة

ما هي أنواع العنف  السابع-الرابع
 ؟المذكورة في الفيلم

ما هي التجربة التي  -
 خلفها فيكم الفيلم؟

من هم األوالد  -
 المتحدثون في الفيلم؟

لماذا يتم إسماع  -
األصوات دون إظهار 

 الوجه؟
 مع أي جملة تماهيتم؟ -

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zC8_xEHTRug&list=PLW6KNQoisKduaPYoGDvWTq-Y-cv3zvLOg
https://www.youtube.com/watch?v=zC8_xEHTRug&list=PLW6KNQoisKduaPYoGDvWTq-Y-cv3zvLOg
https://www.youtube.com/watch?v=zC8_xEHTRug&list=PLW6KNQoisKduaPYoGDvWTq-Y-cv3zvLOg
https://www.youtube.com/watch?v=zC8_xEHTRug&list=PLW6KNQoisKduaPYoGDvWTq-Y-cv3zvLOg
https://www.youtube.com/watch?v=G0vSEs8jix0&list=PLW6KNQoisKduaPYoGDvWTq-Y-cv3zvLOg
https://www.youtube.com/watch?v=G0vSEs8jix0&list=PLW6KNQoisKduaPYoGDvWTq-Y-cv3zvLOg
https://www.youtube.com/watch?v=G0vSEs8jix0&list=PLW6KNQoisKduaPYoGDvWTq-Y-cv3zvLOg
https://www.youtube.com/watch?v=G0vSEs8jix0&list=PLW6KNQoisKduaPYoGDvWTq-Y-cv3zvLOg


149 
 

المضمون والمواضيع  اسم الفيلم
 المركزية

هة اثناء  الجيل المالئم اسئلة موج 
 الفيلم مشاهدة

مشاهدة أسئلة للتباحث بعد 
 الفيلم

كلمات/ 
دورون 
 لبينزون

العنف الكالمي وتأثيره 
 على الواقع

 االنتقال بين األدوار-
ل معتدى عليه يتحوّ -

 إلى معتد
 ن اإليذاءمَ ثَ -
 من اإليذاء الحدّ -

ما هي مميزات  التاسع-الرابع
الذي يتم  اإليذاء 

العنف واسطة ب
 الكالمي وفق الفيلم؟

ما هي التجربة التي خلفها -
 الفيلم فيكم؟

ما هي األدوار التي -
 ظهرت في الفيلم؟

كيف تم االنتقال بين -
 األدوار؟

ماذا يستطيع العنف -
الكالمي أن يفعل وفق 

 الفيلم؟
الختيار الذي ما رأيك في ا-

ذو النظارات قام به الولد 
 في نهاية الفيلم؟

عيد 
ميالد/ميخا
 ل مشولم

استوحت المنتجة الفيلم 
شخصية. ال هان تجاربم  

احتوى دفتر لقد 
يومياتها قصًصا سعيدة 

ة عن صداقات ومرح
أعياد ميالد جيدة و

وألعاب، ولكن لم تكن 
جارب أليمة. فيه ت

 تتطّرق المنتجة
منظومة العالقات ل

الصعبة والطبقية في 
من خالل  عالم البنات

عيد َحَدث عادي )
 .(ميالد

التقليد، اإلعجاب، -
 التسلّط االجتماعي

 اإلرضاء االجتماعي -
 ةارالمجا-

الخامس حتى 
 الثاني عشر

 
 المعلمون

ما هي الفجوة التي 
 تكّونت بين موسيقى 

الخلفية وبين في 
 الحبكة؟

ما هي الفجوة التي 
نت بين النص تكوّ 

المسرود وبين 
 الحدث المرسوم؟

ما هي التجربة التي خلفها -
 الفيلم فيكم؟

ط ما هي مظاهر التسلّ -
 التي ظهرت في الفيلم؟

هي مظاهر اإلرضاء ما -
ة التي اراالجتماعي والمجا

 ي الفيلم؟ظهرت ف
أي "تظاهر" كان في -

 الفيلم؟
هل كنتم ترغبون بأن -

 تكونوا أصدقاء "نوعه"؟
هل كنتم ترغبون بأن -

 تكونوا بمنزلة "نوعه"؟
ماذا ترغبون أن تقولوا -
 "نوعه"؟ـل

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HnkxSamQ8VM
https://www.youtube.com/watch?v=HnkxSamQ8VM
https://www.youtube.com/watch?v=HnkxSamQ8VM
https://www.youtube.com/watch?v=HnkxSamQ8VM
https://www.youtube.com/watch?v=SenV6pX6gKI&list=PLW6KNQoisKduaPYoGDvWTq-Y-cv3zvLOg
https://www.youtube.com/watch?v=SenV6pX6gKI&list=PLW6KNQoisKduaPYoGDvWTq-Y-cv3zvLOg
https://www.youtube.com/watch?v=SenV6pX6gKI&list=PLW6KNQoisKduaPYoGDvWTq-Y-cv3zvLOg
https://www.youtube.com/watch?v=SenV6pX6gKI&list=PLW6KNQoisKduaPYoGDvWTq-Y-cv3zvLOg
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المضمون والمواضيع  اسم الفيلم
 المركزية

هة اسئل الجيل المالئم ة موج 
 مشاهدةأثناء 
 الفيلم

مشاهدة  للتباحث بعدأسئلة 
 الفيلم

ألي مدى 
نحن نعرف/ 

دانئيل 
 بينتورا

 اإليذاء والتنمر-
إشراك الوالدين بما -

 يحصل

الخامس حتى 
 الثاني عشر

 
 أولياء األمور

 
 المعلمون

الفجوات ما هي 
التي تم إبرازها 

 في الفيلم؟

ما هي التجربة التي خلفها -
 الفيلم فيكم؟

 إلى ماذا ترمز الفجوات؟-
لماذا يقوم راو  بالسرد في -

الفيلم وال يوجد حديث مباشر 
 بين الشخصيات؟

لو كان الفيلم يعرض -
الحديث المباشر بين عيدو 

ووالديه فماذا سيكون الحديث 
 الذي دار بينهما؟

لو كان الفيلم يعرض  -
الحديث الداخلي للوالدين 

ولعيدو فماذا سيكون الحديث 
 الذي دار داخل كل شخصية؟ 

أسفلت/ 
 نيتسان كفير

فيلم كرتوني مستوحى من 
كتاب "أسفلت" لميخال 
فيتوبسكي. يحكي الفيلم 

من  11في قصة بنت 
عمرها اسمها عوفري 

بشكل  للعنف تتعّرض
من قبل أوالد  مستمر

صفها في القدس في 
سنوات التسعين. يهدف 
الفيلم إلى نقل إحساس 

الضحية التي تعاني يومًيا 
ه إلى من خالل التوجّ 

 المشاهد. مشاعر
عنف، تنّمر، إيذاء -

 رمستمر ومتكرّ 
 عجز، محنة-
 وحدة-

الرابع حتى 
 الثاني عشر

ماذا يحصل 
لعوفري منذ 

دخولها لحظة 
 إلى المدرسة؟

ما التجربة التي خلّفها الفيلم -
 فيكم؟

 من الذي يؤذي عوفري؟-
ن رد فعل عوفري؟ ما ما كا-

 ؟سبب عجزها
ما هي األدوار التي كانت -

 في الفيلم؟
ون أن تقولوا تودّ ماذا -

 لعوفري؟
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LZDf36DgC-A&list=PLW6KNQoisKduaPYoGDvWTq-Y-cv3zvLOg
https://www.youtube.com/watch?v=LZDf36DgC-A&list=PLW6KNQoisKduaPYoGDvWTq-Y-cv3zvLOg
https://www.youtube.com/watch?v=LZDf36DgC-A&list=PLW6KNQoisKduaPYoGDvWTq-Y-cv3zvLOg
https://www.youtube.com/watch?v=LZDf36DgC-A&list=PLW6KNQoisKduaPYoGDvWTq-Y-cv3zvLOg
http://vimeo.com/87975354
http://vimeo.com/87975354
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المضمون  اسم الفيلم
والمواضيع 
 المركزية

اسئلة  أثناء  الجيل المالئم
 الفيلم مشاهدة

 مشاهدة الفيلم أسئلة للتباحث بعد

اإلساءة 
ليست لعبة 
لألطفال/ 
شاني 
 ياسمين

الفاصل بين  الحد
 اللعب والعنف،

الحد الفاصل بين  
 .الحماسة والهيجان

تع ممو نالفيلم ملوّ 
وفيه إيقاع بغية 

 .تناقضخلق 
يتم إبراز النقطة 
 المركزية حول
تالشي الحدود 

وهو أمر  وزوالها
يحدث دون أن ننتبه 

 لذلك أحياًنا

الرابع حتى 
 التاسع

ما هي المشاعر 
التي يثيرها فيكم 

اإليقاع طيلة 
 الفيلم؟

ما هي التجربة التي خلفها الفيلم -
 فيكم؟

ما هو التغيير الحاصل في دور -
 إيقاع الطبول في الفيلم؟

المشتركة للعب ما هي القواسم -
 واإليذاء، كما تظهر في الفيلم؟

 لماذا ال توجد وجوه للشخصيات؟-
ما هي األفكار المركزية التي -

 تظهر في الفيلم؟
كيف يتم عرض الهيجان -

 الجماعي؟
لو استطعت فماذا كنت ستصرخ -

عندما توقف اإليقاع في نهاية 
 الفيلم؟

لمتفرج/ ا
اوسنات 
 ابشتاين

زاوية  عرض يتمّ 
ج في رؤية المتفرّ 

 ماذا يشعرالفيلم: 
ويفكر عندما 
ث فيه دَ يعترضه حَ 

 يكشف. ؟إيذاء
اختياره عدم تقديم 
المساعدة للمعتدى 

الجوانب عليه 
للعنف  "البهيمية"

الكامنة في اإلنسان، 
 وتأثيرها علينا،

كنا هناك وإن حتى 
نفعل  "دون أن
 شيًئا".

الثاني -السابع
 عشر

ما هي األدوار 
فتم عليها التي تعرّ 
 المشاهدة؟خالل 

ما هو دور أقنعة 
الحيوانات في 

 الفيلم؟
 

ما دور سماعات األذنين في -
 الفيلم؟

 ما التجربة التي خلّفها الفيلم فيكم؟-

ضد التيار/ 
ميخال 
 باردي

األلقاب، واألسماء 
ف المخزية هي صن

من أصناف العنف 
ر في التي تؤثّ 
 النفوس. 
ربما ال العبرة: 

يمكن محاربة 
األلقاب ولكن يمكن 

عد جعلها ذات ب  
 .إيجابي

 ألقاب مخزية-
إهانة، صورة -

 سلبية
 االختالف والوحدة-
 االختالف والتمّيز-
من ستمّد القوة أن ن-

 نفسها الصعوبة

الثاني  -الرابع
 عشر

 -مع التيار وضده
أين تكمن القوة 
الحقيقية حسب 

 الفيلم؟

 ما التجربة التي خلفها فيكم الفيلم؟-
 ماذا يميز األسماء المخزية؟-
السباحة مع التيار، وما  ماذا تعني-

تعني السباحة ضد التيار حسب 
 الفيلم؟

 

http://vimeo.com/60065695
http://vimeo.com/60065695
http://vimeo.com/60065695
http://vimeo.com/60065695
http://vimeo.com/60065695
http://vimeo.com/60065695
http://vimeo.com/60113127
http://vimeo.com/60113127
http://vimeo.com/60113127
http://vimeo.com/60113127
https://www.youtube.com/watch?v=WgWR01NMuug&list=PLW6KNQoisKduaPYoGDvWTq-Y-cv3zvLOg
https://www.youtube.com/watch?v=WgWR01NMuug&list=PLW6KNQoisKduaPYoGDvWTq-Y-cv3zvLOg
https://www.youtube.com/watch?v=WgWR01NMuug&list=PLW6KNQoisKduaPYoGDvWTq-Y-cv3zvLOg
https://www.youtube.com/watch?v=WgWR01NMuug&list=PLW6KNQoisKduaPYoGDvWTq-Y-cv3zvLOg
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المضمون  اسم الفيلم
والمواضيع 
 المركزية

هة  الجيل المالئم اسئلة موج 
 خالل المشاهدة

أسئلة يوصى بها 
للتباحث في أعقاب 

 مشاهدة الفيلم

في يوم صاف 
  مشمس/ 

 باردا كيريلوب

يتمحور الفيلم في 
لمواجهة نقطة ا
 الحساسة النفسية

التي يعيشها صبي 
واإلساءة تتم إهانته 

إليه في المدرسة، 
والطريقة التي 

لتعامل مع لارها اخت
 ضيّ الوضع والم  

 ًماد  ق  
 إيذاء، إساءة، قسوة-
 وحدة، حزن-
المضي  :القرار-

 قدًما واختيار الحياة

الثاني  -العاشر
 عشر

ما المشترك بين 
بداية الفيلم 
 ونهايته؟

ما التجربة التي خلفها -
 فيكم الفيلم؟

ماذا تروي مالمح وجه -
 بطل الفيلم؟

ماذا تروي مالمح وجوه -
 األوالد اآلخرين؟

ما هي مركبات اإليذاء -
 ؟واألدوار التي في الفيلم

ما الذي يثير توترنا -
كمشاهدين للفيلم، وكيف 

 ؟تتم تهدئتنا
أي جملة كنت ستضيفها -

في نهاية الفيلم كي ال 
يشعر المشاهدون بالراحة 

بل بإحساس من 
 مسؤولية؟

 والد يروناأل
يفعلون/ ستاب ف

 بلومنكرتس

كتقليد عنف األوالد 
لسلوك الكبار. 

أربعة أفالم قصيرة 
د سلوك مسلية تجسّ 

 الكبار الطفولي .
قبل قدوة شخصية: -

ما أن تطلب امًرا 
ه ذنفّ  من اآلخرين 

 أوال بنفسك أنت 
تقليد سلوكيات -

الكبار العنيفة من 
 قبل األوالد 

اء جوأالتربية في -
 العنف يسودها

الثاني -الرابع
 عشر
 

 أولياء األمور
 

 المعلمون

ز سلوك ماذا يميّ 
 الكبار في الفيلم؟

ما التجربة التي خلفها -
 فيكم الفيلم؟

ما العبرة من الفيلم، -
 د؟ع  ولمن أ  

تاريخ  موجز
 التنمر/شاحر أيزيك

ا يومً يصف الفيلم 
 المعتدي في حياة

(bully من زاوية )
يقوم  رؤيته، حيث

بمضايقة الضحايا 
في الصف، ولكن 
عندما يعود إلى 

ضح أنه هو البيت يتّ 
أيضا ضحية ألبيه 

 الذي يؤذيه.
 اإليذاء واإلساءة-
 معتد  ومعتدى عليه-
 المعتدي كضحية-
الضحية استخدام  -

 للعنف.

الرابع حتى 
 الثاني عشر

 
 المعلمون

ماذا نعرف عن 
المعتدي في 

 الفيلم؟

ما التجربة التي خلفها -
 فيكم الفيلم؟

ما "الزي التنكري" -
 الذي يلبسه المعتدي؟

كيف يقوم المعتدي -
وتدويره بإعادة اإليذاء 

 من جديد؟
ما رأيكم بمعتدى عليه -

؟ لماذا  يتحول إلى معتد 
يحصل هذا؟ هل هذا 

 خطير؟
استخدام  هل يمكن منع

؟ من جديدمن  اإليذاء
يحتاج الى الحماية في 

 الفيلم؟

https://www.youtube.com/watch?v=TqkHugP7ZZ0&list=PLW6KNQoisKduaPYoGDvWTq-Y-cv3zvLOg
https://www.youtube.com/watch?v=TqkHugP7ZZ0&list=PLW6KNQoisKduaPYoGDvWTq-Y-cv3zvLOg
https://www.youtube.com/watch?v=TqkHugP7ZZ0&list=PLW6KNQoisKduaPYoGDvWTq-Y-cv3zvLOg
https://www.youtube.com/watch?v=TqkHugP7ZZ0&list=PLW6KNQoisKduaPYoGDvWTq-Y-cv3zvLOg
https://www.youtube.com/watch?v=0JfB-AaeXdw
https://www.youtube.com/watch?v=0JfB-AaeXdw
https://www.youtube.com/watch?v=0JfB-AaeXdw
https://www.youtube.com/watch?v=0JfB-AaeXdw
https://www.youtube.com/watch?v=j0T1oFDJBpk&list=PLW6KNQoisKduaPYoGDvWTq-Y-cv3zvLOg
https://www.youtube.com/watch?v=j0T1oFDJBpk&list=PLW6KNQoisKduaPYoGDvWTq-Y-cv3zvLOg
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المضمون والمواضيع  اسم الفيلم
 المركزية

هة أثناء  الجيل المالئم اسئلة موج 
 الفيلم مشاهدة

أسئلة للتباحث بعد 
 مشاهدة الفيلم

التعاطف/ 
 معيان كوهن

 التعاطف هو شعور
موجود لدى كل إنسان: 

سواء لدى المعتدي 
 والمعتدى عليه. 

العبرة في الفيلم: ال 
 تجاهل الشعورت

بالتعاطف الذي يختلج في 
 .قلبك
 التنمر والعنف-
 األدوار-
 التغيير والتصحيح-
 الصوت الداخلي-

الخامس حتى 
 الثاني عشر

من المفضل شرح 
مصطلح 

وإعطاء "التعاطف" 
أمثلة عليه قبل 

 الفيلممشاهدة 
خالل المشاهدة: ما 
التغيير الذي يطرأ 
على بطل الفيلم؟ 

 لماذا؟

ما التجربة التي خلفها -
 فيكم الفيلم؟

 لتانما العالقتان ال-
يملكهما البطل في بداية 

 الفيلم؟
ماذا تمّثل الرسومات -

 البيضاء؟
تجاه من يحس البطل -

بالتعاطف في المّرة 
 األولى؟ في المّرة الثانية؟

السهل على هل من -
البطل سماع صوت 

 تعاطفه الداخلي؟
لو استطعت الحديث -

نيابة عن الرسومات 
البيضاء فماذا كانت تقول 
 هذه الرسومات للبطل؟

 

أنا نتاشا/ آنا 
 تشربو

يحكي الفيلم قصة قادمة 
جديدة تحاول االندماج 

في المجتمع الجديد وعن 
، لتي تواجههامصاعبها ا

وتكتشف في نهاية 
عليها فعله المطاف أن ما 

دون هو أن تبقى كما هي 
 أن تتغّير.

 السخرية من المختلف-
 أن أكون قادًما جديًدا-
 الضغط االجتماعي-
 الوفاء نحو الذات-

السادس حتى 
 الثاني عشر

ماذا تمثل األزياء 
 التي في الفيلم؟

ما التجربة التي خلفها -
 الفيلم؟ فيكم
ماذا يحصل لنتاشا عند -

لقائها باألوالد 
 اإلسرائيليين؟

ما أنواع اإليذاء التي -
 ض لها؟تتعرّ 
 ماذا فعلت لكي تندمج؟-
ما االستنتاج الذي -
إليه في نهاية  توصلت

 الفيلم؟
أي نهاية كنتم تؤلفون -
 لفيلم؟ل

 -ال تكن ولًدا
كن قدوة/ 

 ميكي حالدي

أنت قم  -القدوة الشخصية
بما تطلبه من أوال 

 اآلخرين
 
وك الكبار الطفولي سل

 الولدمن وجهة نظر 

الرابع حتى 
 الثاني عشر

 ما هي المميزات
الطفولية للكبار في 

 الفيلم؟

ما التجربة التي خلفها -
 فيكم الفيلم؟

ما هي الجملة التي -
تظهر في كل لقطات 
 الفيلم؟ )ال تكن ولًدا..(

ن تتكوّ  ما الفجوة التي -
المشاهد بين الجملة  في

وبين ما يحصل في 
 الفيلم؟

ماذا تروي صورة -
الختام في اللقطة األخيرة 

 للفيلم؟
 ن الفيلم؟رة مما العب-

 

http://vimeo.com/87552744
http://vimeo.com/87552744
http://vimeo.com/87553739
http://vimeo.com/87553739
https://www.youtube.com/watch?v=K2QZXkC8dmg&list=PLW6KNQoisKduaPYoGDvWTq-Y-cv3zvLOg
https://www.youtube.com/watch?v=K2QZXkC8dmg&list=PLW6KNQoisKduaPYoGDvWTq-Y-cv3zvLOg
https://www.youtube.com/watch?v=K2QZXkC8dmg&list=PLW6KNQoisKduaPYoGDvWTq-Y-cv3zvLOg
https://www.youtube.com/watch?v=K2QZXkC8dmg&list=PLW6KNQoisKduaPYoGDvWTq-Y-cv3zvLOg
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 يذاء والعنف:دروس "مهارات حياتية" يوصى بها حول موضوع اإل

 : مواجهة حاالت المضايقة والعنف27-29ول، لقاءات الصف األ -1

 : اتصال كالمي عنيف20-21الصف الثاني، لقاءات  -2

 الحيواناتف بواسطة العناية ب: منع العن22-24لقاءات  -3

 االجتماعي: الرفض 22-20الصف الرابع، لقاءات  -4

 : التنمر والمضايقات23-25لقاءات  -5

 : مهارات حياتية  في الحفلة26-32لقاءات  الصف الخامس، -6

 : التنمر والمضايقات15الصف السابع، لقاء  -7

 

 בין הצלצולים"فعاليات من موقع "ب قائمة

 

 التنمر في الشبكة

عنى في التجليات المختلفة للتنمر في الشبكة، بغية تحفيز الطالب على في التربية الجتماعية، ت  شرائح عرض 

 العمل على الحد من الظاهرة.

 

 شعر )جمل أنا(ماذا أ

ع من عنف كالمي وجمل تصعيد النزاعات، والذي ينب تربية االجتماعية تتمحور فيال في شرائح عرض

 ...أنا صيغة المتكلم )" جمللى تعلم مبنى بديل للجمل وتحويلها إ يتم سنت...". في هذا الدر"أ

 

 ضة باللغة العربيةورمع -نتحمل المسؤولية عن الغضب...

عصاب لى فقدان األاحساس قوي يمكن أن يؤدي إ -بالغضب االجتماعية تتمحورفي التربية شرائح عرض 

 حقا. ال كالمي، لنندم على ما فعلناه والقيام بعنف جسدي أو

 

 ل المختلفتقب  

من الفروق بين الجنسين، لون  فكار المسبقة النابعةظاهرة األحول  ةوعياالجتماعية للتفي التربية  شرائح عرض

 لى ....يجعل هذا الدرس الطالب يتطرقون إ البشرة، القدرة العقلية والجسدية وغيرها.

 

  -نسان المبالياإل

المراعية وغير المراعية في  في التصرفاتالجتماعية يتباحث الطالب من خاللها في التربية ا شرائح عرض

 جواء في الصف لطيفة ومحترمة.التي تجعل األغية تشجيع التصرفات الصف، ب

 

http://itu-presentation.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=63f05184-1bf9-4b91-89e5-eae14fa6ed09&lang=HEB
http://itu-presentation.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=63f05184-1bf9-4b91-89e5-eae14fa6ed09&lang=HEB
http://itu-presentation.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=afbaf454-cd00-4975-8f72-b3088fb90fda&lang=HEB
http://itu-presentation.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=647dcf3e-f5c3-4caf-8a70-83b4f52aa615&lang=HEB
http://itu-presentation.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=600b622c-0726-4bbb-a3ba-49ccc5616665&lang=HEB
http://itu-presentation.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=d57ed6b5-20b5-4d39-be67-dd535344c3ad&lang=HEB
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 همال الحيواناتإ

زاوية رؤية  شرائحال تكز على الكتاب "يوميات كلبة". تعرضفي التربية االجتماعية ترشرائح عرض 

 صحابها. ل أبَ ق   منالذي تتعرض له  الحيوانات لإلهمال

 

 لى الحيواناتاإلساءة إ

والد والشباب تجاه قسوة األ -في أكثر تجليات العنف خطورة في التربية االجتماعية تتمحور شرائح عرض

 في منع العنف تجاه الحيوانات. أن يسهم اكل واحد منيستطيع الحيوانات. 

 

 ن أغفر لنفسيأ

على أن يكونوا  ملى تعليم الطالب معنى الغفران الذاتي، وتشجيعهفي التربية االجتماعية تهدف إشرائح عرض 

عندما يشعرون  هم طرائق للتهدئة الذاتية عندما يقومون بخطأ أومليعتباإلضافة إلى أنفسهم  متسامحين مع

 بالذنب.

 

 صغاء المتعاطفاإل

ا. التربية االجتماعية تدعو الطالب للتعبير عن التعاطف تجاه الطالب المرفوضين اجتماعيً  في شرائح عرض

 لة متعاطفة من عدة أنواع.سئصغاء واستخدام أالطالب على اإلذا الدرس هيشجع 

 

 אקטיביות(רטאינ) فعاليات ُمحوسبة

-84dc-4a91-33f9-http://itu.cet.ac.il/ltemList.aspx?SubjectID=5745ddac

02d94d80e1b4 

 

 محكمة ميدانية: العنف في الفيسبوك

، رابطة عنف S.O.Sنات سمحي، دينا تسيونيت وشلومو زيس، مطاح. استشارة: بوني تشونا، مركز عي

 .المعلمين نقابة -وية، صندوق التطوير المهنيالتكنولوجيا التربمركز  -سرائيلي، مطاحت اإلنترناإل

معاينة وفحص  اخاللهيستطيع الطالب  .فعالية على نهج المحكمة الميدانية في موضوع العنف في الفيسبوك

 .إصدار حكموالقرار و نطرفيالات ادعاء

 

 فعالية في الشبكة -إدارة الوقت

مركز التكنولوجيا  -ت االسرائيلي، مطاحرابطة االنترن مطاح.نات سمحي، دينا تسيونيت وشلومو زيس، عي

 المعلمين نقابة -وية، صندوق التطوير المهنيالترب

 استخدام الطالب المفرطناجع. الفعالية تتمحور بشكل خاص ب بشكل في موضوع إدارة الوقت فعالية محوسبة

 .تلإلنترن

http://itu-presentation.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=66f5320f-ece5-4c4d-b838-9371c7c6feb4&lang=HEB
http://itu-presentation.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=ee2da889-7bf7-4063-b4dd-02e0d4cf602a&lang=HEB
http://itu-presentation.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=a72cfd1f-fe86-42ae-8d42-fa14986c52c1&lang=HEB
http://itu-presentation.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=cc5bbfb5-abe1-42d4-8e5f-67908b856cb7&lang=HEB
http://itu.cet.ac.il/ltemList.aspx?SubjectID=5745ddac-33f9-4a91-84dc-02d94d80e1b4
http://itu.cet.ac.il/ltemList.aspx?SubjectID=5745ddac-33f9-4a91-84dc-02d94d80e1b4
http://itu.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=2d598e68-8dab-4ceb-89e3-b526a9aa7b7d&lang=HEB
http://itu.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=2d598e68-8dab-4ceb-89e3-b526a9aa7b7d&lang=HEB
http://itu.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=1408a032-0f7b-43c3-a26a-0cb5fb733854&lang=HEB
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 في الشبكة الخصوصية

ركز التكنولوجيا م -بطة االنترنيت اإلسرائيلي، مطاحرازيس. مطاح عدي فينيتسيا ، عينات سمحي وشلومو 

 .المعلمين نقابة -التطوير المهنيوية، صندوق الترب

"ما هي الخصوصية؟" في موضوع الفعالية  تتمحور .في الشبكة في موضوع الخصوصية عالية محوسبةف

 الب عن آرائهم...الط وتفحص مواقف الطالب الشخصية بما يتعلق بالخصوصية. بعد ذلك يعبر

 

 تفعلون؟سلو أن......فماذا 

ركز التكنولوجيا م -رائيلي، مطاحت االسنترن|. رابطة اإلعدي فينيتسيا ، عينات سمحي وشلومو زيس. مطاح

 المعلمين نقابة -وية، صندوق التطوير المهنيالترب

من خالل الفعالية  يكتسب الطالب  حداث تحصل في الشبكة.بموضوع ردود فعل الطالب على أ فعالية محوسبة

 دوات تساعدهم على الرد بشكل راشد ومسؤول.أ

 

 فعالية في الشبكة -الوقوف جانًبا

 عنف، تسفيا الغالي رابطة االنترنيت S.O.Sعينات سمحي، شلومو زيس، مطاح. استشارة: يوني تشونا مركز 

 المعلمين نقابة -المهني مركز التكنولوجيا التربوية، صندوق التطوير -مطاحاإلسرائيلي، 

كر" ويقومون بالتباحث جانًباالب على ظاهرة "الوقوف الط ففي هذه الفعالية يتعرّ  المؤيدة االعتبارات  وذ 

 السادس.-سبة ومعدة لطالب الرابعحوفعالية م هذه الظاهرة. هذه الفعاليةوالمعارضة ل

 

 )بالعربية( ا..مقبولة اجتماعيً  صفاء ليست

 التكنولوجيا التربوية مركز -| مطاح دينا تسيونيت، عينات سمحي وشلومو زيس، مركزالتكنولوجيا التربوية

لم في هذه الفعالية سنتع ( حول موضوع المقاطعة االجتماعية.on- lineعد )جة عن ب  وجز: هذه فعالية معالَ م

 مكانية الشعوروكيف يمكن دمجهم في الصف ومنحهم إطعهم زمالؤهم، االذين يقوالد المنبوذون كيف يشعر األ

 باالرتياح...

 

 جمل "أنا..

مركز  -التكنولوجيا التربوية | مطاحنات سمحي، شير درور وشلومو زيس، مركز دينا تسيونيت، عي

 التكنولوجيا التربوية

 جراء الوعي حول تصعيد النزعات رفععدت اللعبة لمصاغة بصيغة المتكلم. أالجمل فعالية محوسبة حول ال

 دام جمل "أنت.." وتعلم صيغ بديلة للجمل بصيغة المتكلم.خاست

 

 

http://itu.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=f46d615c-7541-4015-acce-59992abee609&lang=HEB
http://itu.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=5f69ed9f-1418-4910-9f16-9e759245ce69&lang=HEB
http://itu.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=944e7acb-cdeb-41de-9760-1cd9d9ca49ad&lang=HEB
http://itu.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=c79203dc-29a0-473f-8d77-b4851461a793&lang=HEB
http://itu.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=c79203dc-29a0-473f-8d77-b4851461a793&lang=HEB
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 الوقوف جانًبا -بلى، هذا من شأني

دينا تسيونيت، شيردرور، عينات سمحي وشلومو زيس، مركز التكنولوجيا التربوية| مطاح  مركز التكنولوجيا 

 التربوية

 .موضوع الوقوف جانًباية محوسبة في فعال

 

 خريناالتصال مع اآل

مركز  -دينا تسيونيت، عينات  سمحي، شير درور وشلومو زيس، مركز التكنولوجيا التربوية | مطاح

 التكنولوجيا التربوية

 )التواصل البين شخصي(. خرينة محوسبة في موضوع االتصال مع اآلفعالي

 

 صداقة

ولوجيا التربوية. مركز التكن -زيس، مركز التكنولوجيا التربوية | مطاح دينا تسيونيت، عينات سمحي وشلومو

نوع من  أيّ لهم استمارة تظهر  علىوسيجيبون  مميزات الصداقة، عنمن خاللها الطالب سيتعلم محوسبة  فعالية

 الصداقة. بالنسبة لهم في ةالمهمكما وستبرز لهم األمور األصدقاء هم، 

 

 دبدوب أخوك

 والديمقراطية، مطاح ةدينا تسيونيت وشلومو زيس، قسم التربية المدني

كالمي العنف ال، أوالدمجموعة نطاق ا السمين( في المختلف )خصوصً  الطريقة التي ي عامل بها تناول الفيلمي

 الضغط االجتماعي.جسدي، والصداقة والو

 

 نمدح أنفسنا واآلخرين

  دينا تسيونيت، عينات سمحي وشولومو زيس، مركز التكنولوجيا التربوية

 خرين.تجاه أنفسنا واآل ظهار المشاعر والمحبةوع المدح، إمحوسبة في موضفعالية 

 

 ل االجتماعيوقبال

مركز التكنولوجيا  -التربوية | مطاحدينا تسيونيت، عينات سمحي شلومو زيس وشير درور، مركز التكنولوجيا 

 التربوية

 ل االجتماعيوقبفعالية محوسبة في موضوع ال

 

  لى هذه الدورةلن أذهب إ

 تكنولوجيا التربويةدينا تسيونيت، عينات سمحي وشلومو زيس، مركز ال

http://itu.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=26887d86-c566-4a0a-a5ac-612949206cbe&lang=HEB
http://itu.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=4d6882a5-99d9-4987-8741-46025451d07e&lang=HEB
http://itu.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=b2157074-6190-43ed-b930-e420602f4ff3&lang=HEB
http://itu.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=b2157074-6190-43ed-b930-e420602f4ff3&lang=HEB
http://itu.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=7e7fe0b1-1ced-492d-a1ad-2e2090547fb5&lang=HEB
http://itu.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=7e7fe0b1-1ced-492d-a1ad-2e2090547fb5&lang=HEB
http://itu.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=e65c010b-ede7-42da-a56a-6d89e3218a98&lang=HEB
http://itu.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=e65c010b-ede7-42da-a56a-6d89e3218a98&lang=HEB
http://itu.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=fc795e76-4ead-4f2e-a0c0-10b864a954c7&lang=HEB
http://itu.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=aa23c1b5-b134-4151-9d77-fb58fde43e84&lang=HEB
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مي. قصة ماية التي ترفض الذهاب إلى دورة باليه ألن الصديقات قمن بة في موضوع العنف الكالفعالية محوس

 العنف الكالمي؟ هانتها وإيذائها. كيف يمكننا مواجهةبإ

 

 تصنيف وفق مواضيع:

 العنف

 ولي عنف كالميإسعاف أ

 الجسديولي في موضوع العنف إسعاف أ

 إسعاف أولي في موضوع الوقوف جانًبا

 ولي في موضوع المقاطعةإسعاف أ

 

 المهارات االجتماعية

 ولي في موضوع المقاطعةإسعاف أ

 ولي في موضوع الرفض االجتماعيإسعاف إ

 

 تقبل المختلف

 فعاليات في الموضوع -خر هو أنااآل

 ولي في موضوع تقبل المختلفإسعاف أ

 

 العنف في الشبكة

 ولي في موضوع العنف في الشبكةإسعاف أ

 

 

 عن المشاعر التعبير

 الغيرة شرائح عرض حول

 غضب؟ماذا يحدث لي عندما أ ئح عرض:شرا

 الغفران ألنفسنا شرائح عرض:

 خريننمدح أنفسنا واآل -فعالية محوسبة

 

 تقوية التصور الذاتي

 نقاط قوتي -فعالية محوسبة

 خرينا واآلنمدح أنفسن -فعالية محوسبة

 جتماعياالضغط ال -فعالية محوسبة

 نمدح -محوسبة فعالية

http://itu.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=549969e7-f3a9-4e09-abd0-1b2d003b9bcf&lang=HEB
http://itu.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=2bc763d5-f13f-44b6-9388-867dd3e9e180&lang=HEB
http://itu.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=c0b71837-8546-4937-a388-51eead5693dc&lang=HEB
http://itu.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=c0b71837-8546-4937-a388-51eead5693dc&lang=HEB
http://itu.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=dffec035-db3c-4b9a-9e47-8cccee6278b7&lang=HEB
http://itu.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=dffec035-db3c-4b9a-9e47-8cccee6278b7&lang=HEB
http://itu.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=783be95b-927b-493a-ab23-01adab405134&lang=HEB
http://itu.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=f6fda481-9320-45b6-a7f1-7cf221662505&lang=HEB
http://itu.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=24e3c504-6fda-4985-8d04-ffe53f854e64&lang=HEB
http://itu.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=8b279174-e0ab-4721-94f3-eaecb3244974&lang=HEB
http://itu-presentation.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=6f0f01b0-97ab-4e76-85fd-48ed6565b37e&lang=HEB
http://itu-presentation.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=154b97d8-2d57-4317-942f-6de64a6f7b00&lang=HEB
http://itu-presentation.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=a72cfd1f-fe86-42ae-8d42-fa14986c52c1&lang=HEB
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8AA0B580-1A9B-4B3C-AF56-F9A5A3E2BF1C/188549/resource_312847891.pdf
http://itu.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=a3e79b3d-8519-4ca7-8e16-4177f9721ac6&lang=HEB
http://itu.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=e65c010b-ede7-42da-a56a-6d89e3218a98&lang=HEB
http://itu.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=f408b3ed-77bd-4ca9-95c1-4a11c3ab4c89&lang=HEB
http://itu.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=efd81547-d040-4c90-a4f6-8d9c827e96cb&lang=HEB
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 رموضوع التنم  في  : استبيانالقسم الثاني

 

 

 .رموضوع التنمّ  حولإجراء مسح مفّصل  س فيساعد المداريمكن أن يفي الصفحات التالية استبيان يوجد 

  In soo ho (2007)االستمارة مترجمة من بحث 

The Pennsylvania state university  

 قسم االستشارة التربوية

 

 درسةر في الملتنم  حول ا استبيان

 ر؟ما هو التنم  

 . "رالتنم  سأل عن "ستُ  االستبيانهذا في 

 :ر" هوتنم  المقصود بكلمة "

الرفض أو الكلمات، استخدام واسطة ب لمرة واحدة( )ليس متكرربشكل األذى إلحاق  -1

 أو االعتداء الجسدي. االجتماعي

 .أو مجموعة اواحدً  اشخصً  كون المعتدييمكن أن ي -2

 ليها.نها وإي نطاق المدرسة أو في الطريق محصل اإليذاء فييمكن أن  -3

الناحية الجسدية أو ن المعتدى عليه م  المعتدي أقوى من ف المواجهة ليست منصفة، -4

ه أكثر من أنه مقبول من الناحية اللغوية أو بطريقة الحديث أوعليه توجد له أفضلية 

 .لناحية االجتماعيةا من
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 ؟ر في المدرسةلتنمّ ل تَ كم مّرة تعّرضْ  -1

 ا كثيرً لتنّمر تعّرضت ل        ر قلياًل لتنمّ تعّرضت ل        لم أتعرض للتنمر 

 

 خرين في المدرسة؟ر تجاه اآلاستخدمت التنمّ  كم مّرة -2

 اكثيرً            ا حيانً أ                لم أستخدمه قط

 

 المدرسة؟ر في لتنمّ ا آخرين يتعرضون لوالدً أ كم مّرة رأيت -3

 

 رلتنمّ لضون خرين يتعرّ آال أرى أوالًدا أنا 

 

 ا في المدرسة )مرتين في السنة تقريًبا(رً رى تنمّ ا ما أنادرً 

 

 ا في المدرسة )مرتين في الشهر تقريًبا(رً رى تنمّ ا أاحيانً 

 

 سبوع تقريًبا(في األ)مرتين  ا في المدرسة في أحيان كثيرةرً رى تنمّ أ

 

 تقريًبا يوم كلّ  المدرسةا في رً رى تنمّ أ

 

ض شاهدً  ا كنتدثً ار حتذك   ر  شخصا فيه على تعر  الحدث وفق العناوين التالية ف في المدرسة. ص  آخر للتنم 

 (سماء والتفاصيل الشخصيةعن كتابة األ المتناعالرجاء ا)

 

 ن :مَ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
 متى:

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
 ين:أ

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
 كيف:

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
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 وصفتها؟ر التي نواع التنمّ ما هي أ -4

 

 (وما شابه.. ممتلكات استيالء علىجسدي )ضرب، ركل، دفع، 

 

 ..(وما شابهلقاب مخزية، شتائم، تهديد أكالمي )

 

 اجتماعي )نشر شائعات، رفض اجتماعي، مقاطعة...(

 

 آخر _______________

 

 

 ر التي وصفتها؟ ا على حالة التنمّ عندما كنت شاهدً  ماذا فعلتَ  -5

 قرب لما حصلاإلمكانية األأشر الى 

 

 ر عندما شرع  بذلكمتنمّ لى الإ انضممت  

 

 جلهشيئا من أ ر، مثال فعلت  متنمّ ال ساعدت  

 

 .عت  ، شجّ ، هتفت  ضحكت  

 

 يحصل باهتمام ومتعةما لى إ نظرت  

 

 الحظ ما يحصلأني ال أب ا، تظاهرت  لم افعل شيئً 

 

 المكان ببساطة ال شيء، غادرت  

 

 لمساعدة؟ _______________ل كيف حاولت افلح. فصّ المساعدة بطريقة ما ولكني لم أ لت  حاو

 

 ؟ _________________________ما. فّصل، كيف ساعدتَ  المساعدة وأفلحت إلى حدّ  حاولت  

 

 آخر__________________________
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 ث؟دَ كان يجب عليك فعله خالل هذا الحَ  حسب رأيك، ما هو أفضل خيار سلوكي -6

 

 المتنّمر أو دفعه كان يجب علي ضرب

 

 ه شتمأأن و كان يجب أن أهّدد المتنّمر أ 

 

 اطعهق، أو أن أعن المتنّمر كان يجب أن أنشر اإلشاعات 

 

 كان يجب أن أبتعد 

 

 ما يحصل رىأني ال أبكان يجب أن أتظاهر  

 

 ا يفعلعمّ  فتوقّ ر اللمتنمّ ن اجب ان أطلب م  كان ي 

 

 على هذا النحو هفتصرّ ر حول سبب كان يجب أن أسأل المتنمّ  

 

 معلم( ا ) مثالنسانا بالغً غ إكان يجب أن أبل 

 

 آخر __________________ 

 

 

 "الضحية" كان

 _______________في الصف:   بنًتا  ا ولدً 

 

 اجدً  مقبوال 

 

 غلبيةل األبَ ن ق  م   مقبوال 

 

 غلبيةل األبَ ن ق  غير مقبول م   

 

 اجدً بشكل كبير غير مقبول  
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 ليبالنسبة  ابً مقرّ  اصديق 

 

 عرفهأ اصديقً  

 

 عرفهأ انما شخصً ا وإليس صديقً  

 

 عرفها ال أشخصً  

 

 

 

 "رالمتنم  "كان 

 في الصف: ____________________  بنًتا  ا ولدً 

 

 مقبوال جدا 

 

 غلبيةل األبَ ن ق  مقبوال م   

 

 غلبيةل األبَ ن ق  قبول م  غير م 

 

 اغير مقبول بشكل كبير جدً  

 

 ليا بالنسبة بً ا مقرّ صديقً  

 

 عرفها أصديقً  

 

 عرفها أنما شخصً ا وإليس صديقً  

 

 عرفها ال أشخصً  
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 الصف: ____________في  ث كنت  دَ عندما رأيت الحَ 

 

 ناأ

 

 اجدً  مقبول 

 

 ةغلبيل األبَ ن ق  مقبول م   

 

 غلبيةل األبَ ن ق  غير مقبول م   

 

 اغير مقبول بشكل كبير جدً  


