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األمن
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الجيل املناسب للفعالية :الصفوف الرابعة -السادسة
املدخل:
عرف الباحثون
تعتبر ظاهرة "التنمإر" إحدى الظواهر البارزة في العنف ،إوالتي تنتشر بكثرة في املدارس .وقد إ
هذه الظاهرة من خالل ثالثة مركإبات أساسيإة وهي:
 .1تهديد جسديإ ،كالميإ أو نفس يإ ،يهدف إلى التخويف أو ا إلساءة للمعتدى عليه.
 .2يكونإ املعتدي أقوىإ من املعتدى عليه جسديإا ،وذلك في معظم األحيان.
تكررة ومعإ نفس األشخاص.
 .3تإتميإز الظاهرة بكونها مإ إ
للتنمر أشكال عدة منها:
 تنمإر جسديإ مباشر -ويبدأ من مظاهر العنف (ضرب ،رفش وركل) ،وينتهي بعنف جسديإ شديد
(إيذاء جسديإ يحتاج إلى تدخإل طبيب ،استعمال أداة حادة ،استعمال السالح .)...إ
 تنمإر اجتماعيإ غير مباشر -يظهر على شكل عنف كالميإ ،نشر إشاعات بغرض تشويه سمعة
الخرين ،املاؤامرة ضدإ شخص معيإن إوالتحريض عليه .إ
إ
للتنمإر أبعاد ترافق املعتدى عليه ،وتظهر في سلوكيإاته .وهي تستدعي ،عادة ،تدخإل معلإم أو شخص
مختصإ .تلك السلوكيإات تظهر بأشكال مختلفة ،مثل :مشاكل تأقلم ،مشاكل صحإيإة ،تحصيل
تصور ذاتيإ منخفض ،خوف ،عدم تقبإل اجتماعيإ ،هروب
تسرب خفيإ أو ظاهر ،إ
تعليميإ متدنإ ،إ
من املنزل ،اضطرابات في التغذية ،شرب الكحو إل ،وغيرها من السلوكيإات الخطرة (לוק ,זכריה,
ברג .)2014 ,إ
ً
القوة وحإفاظا على مكانتهم
يختار التالميذ املتنمإرون استعمال العنف وإيذاء الضحيإة ،بهدف إظهار إ
االجتماعيإة داخل املجموعة .وتاؤكد معظم األبحاث أنإ  %80من عمليإات التنمإر تحدث باالتفاق
مع مجموعة أشخاص تدعى "مجموعة الشركاء" .لكلإ من أفراد هذه املجموعة وظيفة اجتماعيإة،
يتماهى من خاللها مع أحد األطراف (املعتدي أو املعتدى عليه) .إ

وزارة التربية والتعليم ،ا إلدارة التربويإة ،قسم أ للتعليم االبتدائيإ ،وحدة التربية للحياة في املجتمع ووحدة املساواة بين الجنسين

2

األمن
واألمان
تنقسم أدوار املمجموعة االتاي::
 املعتدي :مإن يإبادر باملضايقات ويإشرك من حوله ،ويبحث ً
دائما عن طرقإ جديدة إليذاء
الضحيإة (قياديإ سلبيإ).
 املساعد :يساعد املعتدي من خالل الحاطة بالضحيإة ،وينضمإ عندما يبدأ املعتدي بالشإجار.
 الداعم :يتواجد بالقرب من الحدث ً
دائما ،ال يمسإ بأحد جسديا ،يسخر من الضحيإة ،يدعم
املعتدي من خالل نداءات وهتافات.
ً
دفة ،فهو يبتعد بسرعة ،يتظاهر
 املتمجاهل :ال يتواجد عادة قر ًيبا من الحدث ،وإن تواجدإ صإ إ
األزمة ،ال يتحيز لجانب معين يإظهر وكأنإه ال يدري بما
ساكنا لحلإ إ
ًإ
حرك
شيئا لم يكن ،ال يإ إ
كأنإ ًإ
يحدث.
 املدافع :يقوم باستدعاء شخص بالغ ملكان الحدث ،يحاولإ إقناع املعتدي بعدم التعرض
للضحيإة ،يدعم الضحيإة ويحاولإ تجنيد أشخاص ملساعدته.
تصورإ ذاتيإ منخفض ،ليس لديه عالقات اجتماعيإة،
 املعتدى عليه (الضحية) :يكون مع إ
ً
أحيانا ،ويلقب "بالضحيإة" مإن قإبإل معظم تالميذ صفإه.
نفا
يإظهر عإ ًإ
الفروقات الجندرية:
االجتماعيإة التقليديإة الإتي يتوقإعها
تدلإ األبحاث أنإ سلوكيإات األشخاص مرتبطة بصفات الفرد ،إوباألدوار إ
املجتمع منه .وحسب معظم الحصائيإات في العالم ،فإنإ نسبة تورإط الذكور في مشاكل ،مثل :حمل سالح أو
استعماله ،تهديد ،سرقة أو تخريب ممتلكات ،أكبر من نسبة تورإط الفتيات .بينما تإظهر املعطيات أنإ نسبة
الفتيات اللواتي يتعرضن لعنف اجتماعيإ؛ مضايقات في باحة املدرسة أو عبر شبكات التواصل االجتماعيإة
أكثر مإن الذكورإ بنسبة عالية .إ
(حرمان ،نشر إشاعات )...إوملضايقات جنسيإة إ
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أهداف تربوية:
 .1أن تعي 1التلميذة تأثير األدوار االجتماعيإة على السلوكيإات العنيفة لكال الجنسين.
 .2أن تذوت التلميذة قيمة األمن واألمان .إ
أهداف تعليمية:
 .1أن تنكشف التلميذة لظاهرة "التنمر" وأبعادها .إ
 .2أن تميإز التلميذة بين األدوار االجتماعيإة املختلفة داخل "مجموعة الشركاء" .إ
 .3أن تفحص التلميذة بدائل التإخاذ القرار.
 .4أن تختار التلميذة ا إألفضل من بين الخيارات .إ
فعالية صفية (:)1
تقوم املعلإمة بعرض املقدإمة التالية على التالميذ :إ
يتعرض البعض منكم يوميإا إلى حاالت "تنمإر" من قبل بعض التالميذ داخل أروقة املدرسة أو خارجها.
إ
معظم البالغين يعالجون الظاهرة عن طريق التوجإه للمعتدي واملعتدى عليه ،ويتجاهلون األدوار الرئيسيإة
"ملجموعة الشركاء" .إ
تتطرقإ لهذه الحاالت ،وتحلإلها بطريقة غير تقليديإة ،من
تإعرض الفعإاليإة حالة من حاالت العنف ،لكنإها إ
خالل بحث وتحليل "وظيفة املجموعة" املرافقة في ساعة الحدث .إ
سير الفعالية:
ينقسم التالميذ إلى أربع مجموعات صغيرة ،توزإع املعلإمة الحالة على كلإ مجموعة تتبعها التعليمات ،ثمإ
تإعيإن إحدى التلميذات لتوثإق السيرورة ،وتطرحها للنقاش داخل املجموعة األم .إ
 1استخدمنا لغة التأنيث ً
عمدا في إعداد الفعاليات ،وهذه دعوة مباشرة لثارة النقاش /الحوار حولإ املوضوع.
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الحدث:
ً
اجتماعيا .تتميإز ميادة بإحإبإها ملضايقة الخرين ،فمإن
"ميادة" تلميذة في صفإي ،ضعيفة البإنإيإة ،إوغير مقبولة
عادتها اختيار إحدى الطالبات ومضايقتها بواسطة التحريض عليها ،ونشر ا إلشاعات .لكنإها ال تفعل ذلك
قادرة على تجنيد تلميذات ملساعدتها على تنفيذ أعمالها .بشكل عام" .فاتن" هي الشخصيإة
بمفردها ،فهي إ
الإتي تتعمإدها "ميادة" ،ومإن حظإي أنإ االختيار لم يقع عليإ .فلو كنتإ مكان "فاتن" ال أدريإ كيف كنتإ
سأتصرف .إ
إ
تحريض...
عددا من التلميذات؛ تدعمنها وتساعدنها في نشر ا إلشاعات وال إ
استطاعت "ميادة" أن تجنإد حولها ًإ
ً
فمثال "هيام" و "ريم" تجعالن "فاتن" عإرضة للسخرية ،تضحكان عليها ،وتدع إوان الفتيات لالبتعاد عنها في
إ
مرة وتوجإهت للمربإية بهدفإ مساعدة "فاتن" ودعمها .إ
تجرأت إ
االستراحات" ،دنيا" التلميذة الوحيدة الإتي إ
ً
بعيدة عن هذه األجواء قدرإ املستطاع!
إ
أمإا أنا فأفضإل البقاء
أسئلة موجهة:
 على كلإ مجموعة مناقشة الحدث ،واستعراض تفاصيله.
 تسجيل ا إألدوار االجتماعيإة املذكورة في الحالة ،ومواصفات كلإ دإورإ منها.
ً
 كلإ واحد من أفراد املجموعة يختار أحد ا إألدوار ،محاوالإ تقمإص الشخصيإة ،ووصف التفاصيل
التالية :شعور الشخصية ،أفكارها ،سلوكها.
القسم الثاني من الفعالية:
بعد النقاش داخل املجموعات الصغيرة ،على الجميع العودة إلى املجموعة ا إألم ،لكتابة ا إألدوار ومواصفاتها
على اللوح ،من خالل عرض ما لخصته كلإ مجموعة.
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فعالية صفية (:)2
ً
حدثا حصل معكإ كتلميذة ،أو خالل مراحل حياتكإ املختلفة ،وحدإدي الدإ إورإ الذي قمتإ به خالل
تذكإ إريإ إ
هذا الحدث (استعيني باملادإة املذكورة حول مجموعة الشركاء) .إ
أسئلة موجهة:
 مإن هي الشخصيإات الإتي شاركت بالحدث؟ ما هو دإ إور كلإ منها؟
دورا آخر؟ وملاذا؟ إ
 لو عإدتإ بالزمن إلى تلك الفترة ،هل كنتإ تختارين ًإ
تعليمات للمعلمة:
 تسمح املعلمة لجميع التالميذ التعبير عن آرائهم ،ضمن قواعد االحترام وتقبل الخر .إ
 تعطي املعلإمة الشرعية لالختالفات الفردية بين التالميذ.
تعزز املعلإمة األدوار ا إليجابيإة لدى كال الجنسين.
 إ
ً
جندريا ،ليست ثابتة ،بل هي متعلإقة بالشخص ذاته،
 تاؤكإد املعلإمة أنإ األدوار املذكورة ،واملقسإمة
آرائه ،وأفكاره.
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املصادر واملراجع:
לוק ,ע' ,זכריה ,מ' ,ברג,א' .)2014( .פיתוח אחריות אישית וחברתית והתמודדות עם
בריונות .משרד החינוך ,שפ"י .ירושלים.
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