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لدى جميع ة والشعور بالحماية واألمان ًما بالرفاهية النفسي  د  ر تطوير المناخ التربوي األمثل الذي يدفع ق  عتب  ي  
في رفع الوعي  عاملين في التربية والتعليم،ًفا مركزًيا في العمل التربوي. يتمحور دورنا، نحن الالطالب هد

ب روالتدخ   وإبالغ بالغ والتكافل والتأكيد على أهمية تقديم المساعدة عت  هذه تطوير  ل عند حصول ضائقة. ي 
 ن حاالت اإليذاء التي تحصل يومًيا وانتهاءً حاالت، ابتداًء م  في جميع ال اوحيوي ً  االمهارات االجتماعية ضروري ً 

ر واالستغالل والتهديد.  بحاالت اإليذاء المعق دة كالتنم 
، حيث في المرحلة الثانوية واسعة النطاق لتطوير "المهارات الحياتية" فيما يلي درس يندرج في إطار سيرورة  

ظاهرة "التشهير"  ي الحي ز االفتراضي:ف رية ومواجهة التنم  يتمحور في تنمية المسؤولية الشخصية واالجتماع
يمكن أن يكون هذا الدرس استمراًرا لدرس "تطوير المسؤولية الشخصية  .شبكات التواصل االجتماعي بواسطة

 الواقف جانًبا". االختيار الذي يقوم به -جتماعيةواال
 ة سيروروات: المرحلة الثانوية  بعد   جي أثناءر عالم المراهقين الداخلي والخاريتأث  

   ن أريد أن أكون؟ ألي مدى تتأث   -ة الهويةر  سيرورات بلو ن أنا؟ م  ر اختياراتي بهويتي الشخصية م 
 د اختياراتي هويتي الشخصية؟ وألي مدى تحد  

 ن أنتمي؟ أليل   -سيرورات الصداقة واالنتماء مدى أنا مصغ لألصوات التي في داخلي مقابل  م 
دي الشخصي؟ يمكنني أن أنتمياألصوات التي حولي؟ كيف   مع الحفاظ على استقالليتي وتفر 

   في أهمية -لعالم"ع بصمة في هذا اض  الرغبة في "و  في هذا العالم؟ ألي مدى يوجد لتصر 
مجال إلجراء حديث التاحة إل المذكورة أعاله ةري  التطو  -والمعرفة بشأن السيرورات النفسي ةيجب تعميق الفهم 

 ذي معنى مع المراهقين خالل الدرس.
 
 

 1األهداف

   دون أحداًثا يتم  في داخلهم عندما يشه   العاطفي والشخصي الذي ي ثارتيح للطالب تشخيص التعقيد أن ن 
 إيذاء اآلخرين. خاللها

 ال وإيجا يشهدون أحداًثا يتم خاللها إيذاء اآلخرين  بي عندماتشجيع المراهقين على اتخاذ موقف فع 
 ز االفتراضي.أو الحي   سواء في الواقع

 ن رغبة في ر عبر الشبكة" انطالًقا م  م الواقع وما يحتويه م   الخوض في موضوع "التنم  ه  ن تعقيد، ف 
ن تفاؤل وإ خالل قوة ق من ر ستتحق  وأن مواجهة التنم   يمان بأن المجموعة تملك قوة إيجابيةوانطالًقا م 

 اإليمان االجتماعي.قوة التكافل وقوة و التأثير

                                                             
 ציר התמודדות במצבי סיכון -חיזוק שומר הסף שבי ברשת

1
ت بت الجمل  هة لإلناث والذكور على حد  سواء. ك   في صيغة المذك ر لكنها موج 

   15# 
 -تعزيز الحارس الذي في داخلي

المسؤولية الشخصية واالجتماعية تطوير 
 الشبكة بواسطةحاالت اإليذاء  في

 وحدة تطوير املناخ التربوي األمثل
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 ي الطالب أحد أدوار ج" أن يؤد  ، وتطوير المسؤولية هذه المواقفأثناء  ةيجابياإلك" مشار  ال المتفر 
 .الشخصية واالجتماعية في المرحلة الثانوية

 
 
 
 

 سير الورشة
 (دقائق 5) القسم األول
يستمر الفيلم  -)انتاج مركز التكنولوجيا التربوية "مطاح" وجوجل( 2كلماتك تخلق واقًعافيلم : ال تتم مشاهدة

  دقائق. 2:02
رتمردود ف يطلب المعلم  ؟..عل الطالب حول الفيلم: ماذا شعرتم؟ ماذا فك 

 
 (دقائق 10) القسم الثاني

 الشريحة التالية:  عرض يتم  
 

 
 
 

هذه العنف بين أبناء الشبيبة، حيث أشارت حاالت ت حول ي  أجر   ومشاهدات   الصف نتائج أبحاث   يخبر المعلم
باإلضافة إلى المعتدين والمعتدى عليهم. هم يشاهدون أحداث أثناء هذه الحاالت  النتائج إلى تواجد أوالد آخرين

 خذون موقًفا بشان ما يحصل. هم يت   فهمن خالل تصر  التنم ر واإليذاء وم  
م قد  قسم منهم إلى التنم ر عندما ي   في حصول المضايقة. ينضم   في أن سلوك الواقفين جانًبا يؤث ر بل ويسهمال شك 

علي بل يمنحون المتنم ر خرون ال يقومون بالتنم ر بشكل ف  " للمعتدي. آون دور "المعاونينعليه شخص آخر ويؤد  
ن خالل رون لرؤية ما يحصل ويكونون بمثابة جمهور للمعتدي أو يشج  حض  فعل إيجابي: مثال ي رد   عونه م 

ى عليه، فهم معارض للتنم ر ويقفون إلى جانب المعتد  و الضحك. بخالفهم، هناك طالب يكون تصر  اله تاف أ
ن خالل ى عليه م  المعتد   فون عن التنم ر. هم يدافعون عملًيا عنحيث يواسونه ويحاولون جعل اآلخرين يتوق  

 .   فاتهمتصر  
 

ث التنم رأدوار يقوم  4فيما يلي  د  ع، باإلضافة إلى المعتدي والمعتدى عليه: المشج   بها المتواجدون أثناء ح 
عاون، المتجاهل  ، والمدافع.الم 

 في الفيلم؟. رت  ه  هذه األدوار ظ   فلنحاول أن نبحث مًعا: أي  
 

 دوار:تفاصيل حول األ

                                                             
2

 الفيلم باللغة العبرية، ولكنه ال يحتوي جمال كثيرة. يستطيع المعلم أن يترجمه ترجمة فورية أثناء مشاهدته مع الطالب. 

 سلميباليأدوار "المتفّرج المشاِرك" وفق الباحثة 

 victimالضحية 

 assistant المعاون

 المعاون

 reinforcerالمشّجع      

 المعاون
 Bullyالمعتدي  

 المعاون

  outsiderالمتجاهل  

 المعاون

  defenderالمدافع  

 المعاون

https://www.youtube.com/watch?v=U3n1oPRTbdQ
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مضايقة ون. يجد طرائق جديدة ليبادر إلى المضايقة، ويجعل اآلخرين ينضم   هو م ن: bully  المعتدي .1
  والد.الضحية، وهو قائد مجموعة أ

ر بشكل  ن خالل اإلمساك بالضحية، أو ينضم  يساعد المعتدي م  :  Assistant نعاو  الم   .2 إليه في التنم 
 علي.ف  

ع شكل جسدي، ولكنه يسخر منه ويشج  يتواجد هناك دائًما. ال يؤذي الضحية ب:  reinforcer عالمشج   .3
 ع اآلخرين على المشاهدة.عة للمعتدي ويشج  المعتدي. يقول جمال مشج  

ث أو يبتعدال يتواجد :  outsider المتجاهل .4 د  . يتظاهر بأنه ال يالحظ ما يحصل، وال عادة أثناء الح 
 ، وال يت خذ موقًفا في الموضوع.  يفعل شيًئا حيال ما يحصل

ف واث. يحاول أن يقنع المعتدين د  ره إلى مكان الح  ف  ن  ست  يبل غ بالًغا أو ي   defender:  المدافع .5 عما  أن يك 
 ن أجل الضحية.ن أجل تقديم المساعدة. يبقى هناك م  يفعلون، يدعم الضحية، ويجن د اآلخرين م  

بالنكوص ، ويت سم بشكل عام ذا قيمة ذاتية منخفضةهو ضحية المضايقة. يكون :  victim الضحية .6
 ل ثلث صفه على األقل.  ب  واالنطواء، ويكون عنيًفا أحياًنا. يشار إليه كـ "ضحية" من ق  

 
 

 دقائق( 10ن ثالثة أعضاء )نة مِ العمل في مجموعات مكوّ  -القسم الثالث

 ون أدوار\أي دور لوا التفكير:حاو  ؟ أنتم تؤد 

 فيها:  كنتم حاضرينالشبكة"  أخبرونا عن حالة "تنم ر بواسطة 
 ؟التي تالحظونها في هذه الحالة دواراأل ما هي

 الحالة؟ ماذا شعرتم؟ هذه  يتموه أثناءالدور الذي أد  ما 
 فون اآلن على نحو  مختلف؟ كيف؟ ستتصر  هل 

   ف بشكل مختلف؟ ماذا سيساعدكم على  زيادة قدرتكم على إحداث تغيير؟ماذا سيساعدكم على التصر 
 

 (دقائق 10) القسم الرابع
ب ر المستخلصة   بل يتم   الحديث على الصعيد الشخصي ال يتم  جموعة الكاملة بشكل عام، حيث في المتجميع الع 

ن خالل ع الحًقا م  ق إلى الظاهرة بشكل عام، ثم يتم  التوس  اإلجابة على السؤال التالي: ما الذي سيساعد  التطر 
ز الحي  في و إيذاء اآلخرين في الواقعفيها  التي يتم  ثناء المواقف ال أالشباب على اتخاذ موقف إيجابي وفع  

 االفتراضي؟ 
 

 تلخيص -( دقائق 10) القسم الخامس
 ن هذا الدرس؟م   متمتعل  باًعا: ماذا يجيب المشاركون ت  

 الكلمات تخلق واقًعافي الختام تتم مشاهدة المقطع التالي: 
 

http://storage.cet.ac.il/PresentationBaRibua/Respecting_Discussion_s_arab/story_html5.html
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 توّسع ُمَعّد للمعلم -معلومات نظرية
جتتطر   واإليذاء. لقد ر المشارك" إلى الطريقة التي يتداخل فيها الطالب في حاالت التنم   ق نظرية "دور المتفر 
لر  حو  تم  ,Olweus) مثالألويس كأبحاث الباحث في المعتدي والضحية، في الماضي  ت األبحاث وبرامج التدخ 

ث. هتواجد، ولكننا نعلم اآلن أن هناك أوالًدا آخرين ي(2003 د  اإليذاء وم يشاهدون أحداث التنم ر ون أثناء الح 
ر في أن هذا يؤث   خذون موقًفا حيال ما يحصل. ال شك  الحاالت هم يت  هذه  ن خالل سلوكهم أثناءوم   ،بشكل دائم

ون دور ويؤد   عليه شخص آخرم قد  ر عندما ي  لتنم  ل ث. ينضم  بعض األوالد والمراهقيند  على نتيجة الح  
ردود فعل  علي ولكنهم يمنحون المعتديآخرون ال يقومون بالهجوم على الضحية بشكل ف  . "المعاونين" للمعتدي

ضونه م   له أو دة ما يحصل ويكونون بمثابة جمهوررون لمشاهحض  يجابية، حيث ي  إ ن خالل الضحك يحر 
ض للتنم ر، حيث ذوو نآخرو هناك طالبوالتشجيع، و ، ا\، ويقفون إلى جانبه"الضحية"يواسون  سلوك معار 

ر. هم ق  ويحاولون دفع اآلخرين إلى و    عن الضحية.عملًيا يدافعون ف التنم 
 :(Salmivalli, 1999) األدوار التي استخدمتها سلميبالي في بحثها

ن يبادر إلى المضايقة، ويجعل اآلخرين ينضم  : bully المعتدي .1 مضايقة ون. يجد طرائق جديدة لهو م 
  والد.الضحية، وهو قائد مجموعة أ

ر بشكل  ن خالل اإلمساك بالضحية، أو ينضم إليهيساعد المعتدي م  :  Assistant نعاو  الم   .2 في التنم 
 علي.ف  

يتواجد هناك دائًما. ال يؤذي الضحية بشكل جسدي، ولكنه يسخر منه ويشجع :  reinforcer عالمشج   .3
 ع اآلخرين على المشاهدة.ع المعتدي ويشج  المعتدي. يقول أقواال تشج  

ما يحصل، وال . يتظاهر بأنه ال يالحظ ث أو يبتعدد  أثناء الح  عادة ال يتواجد :  outsider المتجاهل .4
 ، وال يت خذ موقًفا حول الموضوع.يفعل شيًئا حيال ما يحصل

ف واد  غ بالًغا أو يستنفره إلى مكان الح  يبل defender:  المدافع .5 عما  ث. يحاول أن يقنع المعتدين بأن يك 
 ن أجل الضحية.ن أجل تقديم المساعدة. يبقى هناك م  يدعم الضحية، ويجن د اآلخرين م  ويفعلون، 

هو ضحية المضايقة. يكون بشكل عام ذا قيمة ذاتية منخفضة، ويت سم بالنكوص :  victim الضحية .6
 ه على األقل.  ل ثلث صف  ب  ن ق  واالنطواء االجتماعي، ويكون عنيًفا أحياًنا. يشار إليه كـ "ضحية" م  

 
 
د األدوار المذكورة أعاله مدى العنف االجتماعي الكامن في التنم ر، حيثت   رتكز على العالقات في ي جس 

ن المهم أن ننقل للطالب م   (.الرسم التوضيحي األدوار أدواًرا اجتماعية )انظرر هذه ب  عت  المجموعة. ولذلك،  ت  
ي دوًرا في الموقف عندما نسكت أو ال نطلب المساعدة حتى وإن بدا لنا اننا "فقط" واقفون مفادها أننا نؤد   رسالةً 

 جانًبا ونشاهد ما يحصل.  
ى إلى إن استعراض األدوار المختلفة أمام الطالب سيوضح لهم انهم يمكن أن يشاركوا في تفاعل جماعي أد  

قة باآلليات الجماعية تفسيًرا للحاالت التي حصول اإليذاء، حتى وأن لم يقصدوا ذلك. ستمنحهم الحقائق المتعل  
 .وا ذلكع  ذلك دون أن يالحظوا أو ي  ما يرغبون، وأنهم يقومون بخالًفا لف يقوم بها األفراد بالتصر  

 
ل ، ولذلك، يفض  (1989 )פרידמןر األتراب أحد المصادر المركزية للحصول على المساعدة لدى الشباب عتب  ي  

نن إطالع البالغين. المراهقون إطالع أصدقائهم على مصاعبهم وآالمهم، بدال م    سيكون األصدقاء أول م 
بون مصدر الدعم  سيالحظ عالمات الضائقة، والمصدر األساسي للمساعدة. بطبيعة الحال، يكون األصدقاء المقر 

ا للدعم وتعل م طرائق بديلة مصدرً حيث يكونون  (gate keeper)األساسي. يمكن أن يكون األتراب "حراًسا" 
حظون دائًما الحاالت التي تنطوي على إيذاء بمثابة قدوة، ولكن الواقع يشير إلى أن األتراب ال يالكما يكونون 
األوالد  ل. يجب إجراء حديث معون التدخ  يالحظون ذلك، هم يخش   أو بشكل مستمر، وعندما لمرة واحدة
ق إلى ما يمكنهم ف عله عندما يالحظون حالةً والشباب  ب على تطوير التدر  فيها إيذاء صديق، و يتم   يتطر 

ن ل محور العمل م  يجب أن يتحو  . ه لبالغث والتعامل المباشر والصحيح والتوج  التعاطف، والتداخل، واالكترا
استثمار "القوة الكامنة في المجموعة"  كافة الطالب ذوي األدوار اثناء السيرورة االجتماعية. سيتم   الضحية إلى

 دعم المجتمع.  دفع الطالب نحو تبن ي األدوار التي تإليذاء ول وضع حد  ن اجل و "الحكمة الجماعية" م  
 

وبأن غالبية عالقاتهم االجتماعية لبية أوقاتهم في الحيز االفتراضي، إن اإلدراك بأن األوالد يقضون غا

 واصل االجتماعي.  سنجد "أدوار المتفّرجنقل الحلبة إلى مكان جديد: إلى شبكات الت؛ يموجودة هناك

ر في الشبكة المجموعة تملك قوة في مواجهة التنمّ أن ب. نحن نؤمن التي أشرنا إليها هناك أيًضا ك"المشارِ 

 اإليمان االجتماعي. ة قوّ التكافل وة قوّ ة التأثير، وق ذلك من خالل قوّ بشكل ناجع، حيث سيتحقّ 

 


