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 املدخل:

تي تنتشر وإ ،لعنفحدى الظواهر البارزة في ار" إتعتبر ظاهرة "التنم إ
 
ف الباحثون عر إ وقد بكثرة في املدارس.ال

إثالثة الظاهرة من خالل هذه 
 
 :وهي ةساسي إأ باتمرك

 .عليه للمعتدى ساءةالإ أو التخويف يهدف إلى، نفس ي إ أو كالمي إ ،جسدي إ تهديد  .1

 .األحيان معظم ، وذلك فياعليه جسدي إ املعتدى من أقوىإ املعتدي يكونإ .2

إ .3
 
 .األشخاص نفس ومع إ رةتكر إم إ بكونها الظاهرة زتمي إت

 :ة منهار أشكال عد  للتنم  

 شديد  وينتهي بعنف جسدي إ ،(رفش وركل ،ضربويبدأ من مظاهر العنف )  -مباشر ر جسدي إتنم إ

إإيحتاج  يذاء جسدي إإ)
 
ة، استعمال أداة ،ل طبيبلى تدخ إ استعمال السالح...(. حاد 

 شاعات بغرض تشويه سمعة إنشر  ،عنف كالمي إيظهر على شكل  -غير مباشر ر اجتماعي إتنم إ

إ.عليه التحريضوإ نشخص معي إ ضد إ اؤامرةامل، خرينالإ

إ ،عادة، تستدعيه. وهي اتسلوكي إوتظهر في  ،ترافق املعتدى عليهبعاد ر أللتنم إ
 
إل تدخ

 
شخص م أو معل

إ ة، تحصيل ي إح إمشاكل ص مشاكل تأقلم، مثل:  ،ات تظهر بأشكال مختلفةتلك السلوكي إ. مختص 

إ تعليمي إ  
، هروب ل اجتماعي إمنخفض، خوف، عدم تقب إ ر ذاتي إأو ظاهر، تصو إ ب خفي إ، تسر إمتدن 

, זכריה, לוקات الخطرة )وغيرها من السلوكي إ ،اضطرابات في التغذية، شرب الكحولإمن املنزل، 

إ(.2014, ברג

إظهار القو إة، بهدف إيذاء الضحي إوإ عنفرون استعمال الاملتنم إ يختار التالميذ ا على مكانتهم ة وح 
ً
فاظ

د معظم األبحاث  ة داخل املجموعة.االجتماعي إ
 
إ وتاؤك فاق ر تحدث التنم إ ات% من عملي إ80 أن 

 
باالت

 ة،وظيفة اجتماعي إ من أفراد هذه املجموعة لكل إ .تدعى "مجموعة الشركاء" شخاصأمجموعة  مع

إ.(املعتدي أو املعتدى عليهأحد األطراف )مع من خاللها يتماهى 

 

األمن 

 واألمان

ة املناسب الجيل الي   ةالسادس  -ةالرابع وففالص: للفع 
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 مجموعة االتاي:: دوار املأتنقسم 

 :يذاءلإ جديدة طرقإ عن دائًما ويبحث ،حوله من شركوي إ باملضايقات بادري إ نم إ املعتدي 

 .(سلبي إ )قيادي إ ةالضحي إ

 إبا املعتدي يبدأ عندما وينضم إ ،ةبالضحي إ اطةالح خالل من املعتدي يساعد: املساعد  .جارلش 

 إ ال ،دائًما الحدث من بالقرب يتواجد :الداعم ا بأحد يمس   يدعم ،ةالضحي إ من يسخر ،جسدي 

 .وهتافات نداءات خالل من املعتدي

  إص إ تواجد إن وإ ،الحدث من قريًبا عادة يتواجد ال :املتمجاهل
ً
 يتظاهر، بسرعة يبتعد فهو ،دفة

إ ز ال ،مةاألزإ لحل إ اساكنًإ كحر إي إ ال ،يكن لم اشيئًإ كأن  ن لجانب يتحي  إ ظهري إ معي 
 
 بما ال يدري  هوكأن

 .يحدث

 التعر ض بعدم املعتدي ناعإق يحاولإ ،الحدث ملكان بالغ شخص باستدعاء يقوم :املدافع 

 .ملساعدته خاصشأ تجنيد ويحاولإ ةالضحي إ يدعم ،ةللضحي إ

  ة( املعتدى  ة،اجتماعي إ ليس لديه عالقات ،منخفض ذاتي إ رإتصو إ يكون مع :عليه )الضحي 

ب ،أحياًنا انًفإع إ ظهري إ إق إ نم إ "ةبالضحي إ" ويلق 
 .هصف إتالميذ  معظم لب 

 ة:الفروقات الجندري  

إاألبح تدل إ إالتقليدي إ ةجتماعي إباألدوار االإوإ بصفات الفرد،ات األشخاص مرتبطة سلوكي إ اث أن 
 
إة ال

 
 عهاتي يتوق

إإات في العالم، فصائي إوحسب معظم الحه. املجتمع من حمل سالح أو  ، مثل:ط الذكور في مشاكلنسبة تور إ ن 

إط الفتيات. بينما أكبر من نسبة تور إ ،استعماله، تهديد، سرقة أو تخريب ممتلكات
 
إت  نسبة ظهر املعطيات أن 

 ةو عبر شبكات التواصل االجتماعي إمضايقات في باحة املدرسة أ ؛عنف اجتماعي إلاللواتي يتعر ضن  الفتيات 

إ. بنسبة عالية ن الذكورإم إ أكثرإة ملضايقات جنسي إشاعات...( وإ)حرمان، نشر إ
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 ة:أهداف تربوي  

 .ات العنيفة لكال الجنسينالسلوكي إة على تماعي إاألدوار االجتأثير التلميذة  1أن تعي .1

ت التلميذة قيمة األمن واألمان. .2 إأن تذو 

 ة:أهداف تعليمي  

ر" وأبعادها. .1 إأن تنكشف التلميذة لظاهرة "التنم 

إ.ة املختلفة داخل "مجموعة الشركاء"ز التلميذة بين األدوار االجتماعي إتمي إأن  .2

إبدائل  التلميذة فحصتأن  .3
 
 .خاذ القرارالت

إ.من بين الخيارات فضلالتلميذة األإتختار أن  .4

 الي  فع  
 
 :(1) ةي  ة صف

إ
 
إ :على التالميذ مة التاليةاملقد إ مة بعرضتقوم املعل

ملدرسة أو خارجها. داخل أروقة ا تالميذمن قبل بعض ال "رتنم إ"حاالت إلى ا ض البعض منكم يومي إيتعر إ

ة ه للمعتدي واملعتدى عليه، ويتجاهلون األدوار الرئيسي إطريق التوج إ يعالجون الظاهرة عنمعظم البالغين 

إ"ملجموعة الشركاء".

إ 
 
إ ،الحاالت لهذه قإتتطر إ هالكن إة حالة من حاالت العنف، الي إعرض الفع إت

 
، من ةغير تقليدي إ بطريقة لهاوتحل

إ.الحدث ساعة في املرافقة" املجموعة وظيفة" ليوتحل حثخالل ب

 : ةالفعالي   سير

إتوز إ، صغيرة مجموعات أربع لىينقسم التالميذ إ
 
 ثم إ ،تعليماتال تبعهات مجموعة كل إ على مة الحالةع املعل

إ
 
إ تلميذاتحدى الن إعي إت

 
إوتطرحها للنقاش داخل املجموعة األم. ،ق السيرورةلتوث

                                                           
1
ات إعداد في عمًدا  التأنيث لغة ستخدمناا  الي   .املوضوع حولإ الحوار لثارة النقاش/ مباشرة دعوة وهذه ،الفع 
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 واألمان



4 
 

إ لتعليمأ ل قسم ة،التربوي إ دارةالإ والتعليم، التربية وزارة  ووحدة املساواة بين الجنسين املجتمع في للحياة التربية وحدة ،االبتدائي 

 

إ

 :الحدث

إالب إ ضعيفة ،يصف إ في تلميذة" ميادة"
 
 نفم إ ،رينالخ ملضايقة اهب إح إب إز ميادة تتمي إ. اجتماعًياغير مقبولة وإ ،ةي إن

 ذلك فعلت ال اهلكن إشاعات. ونشر الإ، ومضايقتها بواسطة التحريض عليها الطالبات ىحدإ اختيار اعادته

 ةالشخصي إ هي" فاتن" .عام بشكل. اأعماله تنفيذ على املساعدته تلميذات تجنيد على ةقادرإ فهي ،بمفردها

إ
 
إ نوم إ ،"ميادة" دهاتعم إت تيال

 
إ يحظ إ فلو .علي إ يقع لم االختيار أن  إ كيف ريإأد ال" فاتن" مكان كنت   كنت 

إف.سأتصر إ

... ضيتحرإشاعات والا وتساعدنها في نشر الإهنتدعم ؛تلميذاتال من اعددًإا حوله دتجن إ أن" ميادة" استطاعت

إ
ً

يات لالبتعاد عنها في ن الفتاوتدعوإ ،عليها ضحكانت ،للسخرية رضةع إ" فاتن" جعالنت" ريم" و" هيام" فمثال

إ تلميذةال" دنيا"  االستراحات،
 
إية بهت للمرب إوتوج إ ةمر إ تأتجر إ تيالوحيدة ال إمساعدة "فاتن" ودعمها. هدف 

إ البقاء لفأفض إ ناأ اأم إ
ً
 !املستطاع قدر إ واءاألج هذه عن بعيدة

 :هةوج  م سئلةأ

 تفاصيله واستعراض ،الحدث ةشاقنم مجموعة كل إ على. 

 منها ورإد إ كل إ ومواصفات ،الحالة في املذكورة ةاالجتماعي إ دواراألإ تسجيل. 

 إ ،دواراألإ أحد واحد من أفراد املجموعة يختار كل إ
ً

 التفاصيل ووصف ة،خصي إالش صتقم إ محاوال

ة :التالية  .سلوكها، اأفكاره ،شعور الشخصي 

 :ةالي  من الفع   الثاني القسم

 ومواصفاتها دواراألإ لكتابة، ماألإ املجموعة لىإ العودة  الجميع على ،الصغيرة املجموعات داخل النقاش بعد 

صته ما عرض خالل من ،اللوح على
 
 .مجموعة كل إ لخ
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 :(2ة )صفي  ة الي  فع  

إ
 
إ يإرإتذك

ً
إ حصل احدث إ مراحل خالل وأ ،تلميذةك معك  إمق الذي ر إو إالد إ ديوحد إ ،املختلفة حياتك   خالل به ت 

إة املذكورة حول مجموعة الشركاء(.)استعيني باملاد إ الحدث هذا

 هة:سئلة موج  أ

 إن هي الشخصي إم إ
 
 منها؟ ر كل إو إ؟ ما هو د إتي شاركت بالحدثات ال

 إلو ع إ إلى تبالزمن إ دت  إخر؟ وملاذا؟آ اتختارين دوًرإ لك الفترة، هل كنت 

 
 
 مة:تعليمات للمعل

 مة تسمح
 
ل االحترام قواعد ضمن ،آرائهم عن التعبير التالميذ لجميع املعل إ.الخر وتقب 

 إ تعطي
 
ة مةاملعل ة لالختالفات الشرعي   .التالميذ بين الفردي 

 إتعز إ
 
 لدى كال الجنسين.ة يجابي إمة األدوار الإز املعل

 إ
 
إتاؤك

 
إ مة د املعل إ ،األدوار املذكورة أن  إ، بل ليست ثابتةمة جندرًيا، واملقس 

 
، قة بالشخص ذاتههي متعل

 وأفكاره. ،رائهآ

  

األمن 

 واألمان



6 
 

إ لتعليمأ ل قسم ة،التربوي إ دارةالإ والتعليم، التربية وزارة  ووحدة املساواة بين الجنسين املجتمع في للحياة التربية وحدة ،االبتدائي 

 

   

 راجع:املصادر وامل

(. פיתוח אחריות אישית וחברתית והתמודדות עם 2014לוק, ע', זכריה, מ', ברג,א'. )

 בריונות. משרד החינוך, שפ"י. ירושלים.
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