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كلمة المؤسسة
نسعى من خالل هذا الدليل إلى تمكني المرشد/ة من استخدام أنشطة تفاعلية ضمن خطة تدريب ممنهجة لتقوية شخصيات المشاركني والمشاركات وإكسابهم مهارات لممارسة
السلوك اإليجابي في حياتهم/هن اليومية ،باإلضافة إلى ت�تبع مدى االطلبة المتدرب�ي/ات بالعمل المجتمعي وختيار مجموعة منهم لتشكيل أندية تخصصية داخل المدرسة (نادي
مناظرات ارشادي ،نادي دراما ارشادي ،نادي حمالت ارشادي) ،من أجل توعية الطلبة وذويهم في مواضيع التنمر والعنف ضد الفتيات.
السمو هو الفكرة والمبدأ والغاية التي نصبوا الى الوصول إليه لرنتقي بمجتمع خلوق وخالق يعتمد السلوك اإليجابي
نسمو بإنسانيتنا،
ّ
ونرتفع عن كل سلوك سلبي ،ليكن ُ
كمناره لطري�ق المستقبل.
“سمو” على قيادة عملية التغي�ي كوحدة واحدة مت�كاملة تؤثر وت�ت�أثر بما حولها من تداخالت اجتماعية
تعتمد مؤسسة الرؤيا الفلسطينية في مشاريعها بما فيها مشروع ُ
وسياسية واقتصادية وثقافية وسياسيه ،ومن منطلق المنظور الشمولي وتداخالته الذي نعتمده ،نساهم في تمكني األفراد والجماعات ،ونسعى إلى موائمة السياسات بما
يخدم عملية التغي�ي اإليجابي ،مدركني وغري متناسني الحاجات المادية وتداخالتها في عملية التغي�ي المرجوه.
“سمو” بالشراكة مع اليونيسف من خالل استهداف البيئة المحيطة للمدارس المستهدفة التي تؤثر وت�ت�أثر بالحد أو زيادة ممارسة ظاهرتي العنف والتنمر،
بادرنا بإطالق مشروع ُ
فكان لوزارة الرتب�ية والتعليم “اإلدارة العامة لإلرشاد والرتب�ية الخاصة” الدور الفاعل للوصول إلى سياسات تساهم في تعزي�ز السلوك اإليجابي ،باإلضافة إلى الدور الرئيس
في عملية الت�أثري على السلوكيات لألفراد والجماعات الذي تلعبه المؤسسات القاعدية واألهالي والطاقم التدريسي ،ودور الطلبة الفاعل في التوجه من عملية اإلدراك إلى
التخطيط والتنفيذ.

سمو
مشروع ُ
س ُمو من قبل مؤسسة الرؤيا الفلسطينية وبالشراكة مع منظمة اليونسيف وقسم اإلرشاد في وزارة الرتب�ية والتعليم الفلسطينية وبتموي�ل من الحكومة الفنلندية،
ينفذ مشروع ُ
إذ يسعى الى تعزي�ز دور الطلبة في مجتمعاتهم وإكسابهم أدوات تفاعلية وتنمية قدراتهم االجتماعية لمساعدتهم في حل المشاكل وتسوية النزاعات ،وتطوي�ر مهارات
اجتماعية تساعدهم في التقليل من ظاهرتي العنف ضد الفتيات والتنمر.
يساهم المشروع في الحد من ظاهرتي التنمر والعنف ضد الفتيات من خالل مجموعة من األنشطة الرئيسية:
•تنفيذ تدري�بات من أجل تمكني المرشدين/ات الرتبوي�ي للعمل مع طلبة المدارس المستهدفة في مواضيع االعنف ضد الفتيات والتنمر.
•تنفيذ تدري�بات للمرشدين/ات في تنمية مهارات السلوك االيجابي والمهارات الفردية للعمل على تطوي�رها الحق ًا لدى الطلبة.
•تشكيل  18نادي (نادي مناظرات ارشادي ،نادي حمالت ارشادي ،نادي دراما ارشادي) يتلقى من خاللها  1200طالب وطالبة تدري�بات متخصصة ينتج عنها أنشطة تساهم في
توعية أقرانهم والمجتمع حول مخاطر ظاهرتي العنف والتنمر.
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الفئة المستهدفة من الدليل
1.1مجموعة المرشدين والمرشدات الرتبوي�ي في المدارس.
2.2الطلبة المراهقون بأعمار  16 - 13سنة.
في هذا المشروع تم استهداف  1800طالب وطالبة من  18مدرسة في محافظتي القدس والخليل.

أهداف الدليل التدري�بي
•إكساب المرشدين/المرشدات المعرفة والمهارات الالزمة ليكونوا قادري�ن/ات على تدريب الطلبة في موضوعي العنف والتنمر.
•تزويد المرشدين/ات باألدوات والفعاليات لتنفيذ جلسات تدري�بية جماعية مع الطلبة حول موضوعي العنف والمهارات الحياتية.
ش َّك َلة.
الم َ
•تطوي�ر اتجاهات وسلوكيات اجتماعية ايجابية لدى الطلبة المشاركني في المشروع وفي األندية المدرسية ُ

الجلسات التدري�بية
مالحظات عامة للمرشد/ة إلدارة الجلسات التدري�بية:
1.1على المدرب/ة ضمان أن ت�كون كل جلسة تدري�بية جلسة محفزة للمشاركني لضمان استمرار مشاركتهم بطاقة وايجابية ،ولذا فعليه/ها اختيار التماري�ن المناسبة لموضوع
التدريب وأن ت�كون التماري�ن المختارة جذابة ونشطة قدر االمكان.
2.2على المدرب/ة أن ي/ت�كون نموذج ًا للطلبة بحيث ي/ت�تصرف بصرب وأن ي/تحرتم االختالفات المعرفية والنفسية واالجتماعية بني الطلبة ،عليه/ها أيضا تشجيع الطلبة
باستمرار على احرتام بعضهم البعض أثناء تنفيذ األنشطة.
3.3على المدرب/ة اعداد قائمة بقواعد السلوك بمشاركة الطلبة أنفسهم .وعلى الطلبة االلتزام بالقواعد السلوكية التي وضعوها ،وعلى المدرب/ة تذكريهم بها
باستمرار.
4.4على المدرب/ة االلتفات للفروقات الفردية بني الطلبة وتقديم المساعدة في التوجيه ،التوضيح أو القراءة لكل من يحتاج الى ذلك.
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الجلسة التدري�بية األولى :التعريف بالمشروع وعرض لمهارتي التواصل والقيادة
مالحق الجلسة التدري�بية:
رقم الملحق

اسم الوثيقة

1

وثيقة حول القيادة وصفات القائد

2

وثيقة كيف أكون قائد دون منصب؟

3

وثيقة مهارات االتصال

مدة الجلسة التدري�بية 95 :دقيقة
مخرجات الجلسة التدري�بية:
سمو ومحاور العمل الرئيسية.
•المشاركون لديهم المعرفة بمشروع ُ
•المشاركون اتفقوا على قواعد العمل خالل التدريب.
•المشاركون قادرون على تطبيق سلوكيات إي�جابية في التواصل.
•المشاركون قاموا بتعبئة استمارة قياس األثر القبلية ونموذج التسجيل.

سمو.
الفعالية رقم ( :)1التعريف بمشروع ُ
مدة الفعالية 10 :دقائق.
احتياجات الفعالية:
•لوح.
•أقالم فلو ماسرت.
آلية التنفيذ:
سمو ،ومن ثم يقوم بكتابة مراحل المشروع الرئيسية على اللوح ويشرحها للمشاركني من خالل الرتكيز على أن هذه المراحل وما تضمنها من
يقوم المدرب بذكر أهداف مشروع ُ
أنشطة هي آلية عمل نقوم بها للحد من ظاهرة العنف ضد الفتيات والتنمر التي تقع على كل أفراد المجتمع ،وباألخص في فرتة المراهقة.
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الفعالية رقم ( :)2استمارة قياس األثر القبلية ،واستمارة التسجيل
مدة التنفيذ 20 :دقيقة.
احتياجات الفعالية:
•استمارات قياس األثر القبلية لجميع المشاركني.
آلية التنفيذ:
بناء على ما يقوم بتعبئ�ته،
يوضح المدرب للمشاركني أن االستمارات التي سيتم توزيعها ليست بهدف تقي�يم المشاركني ،ولن يتم اتخاذ أي اجراء إي�جابي او سلبي تجاه أي مشارك
ً
وي�ؤكد أن االستمارات سيتم مراجعتها من قبل قسم المتابعة والتقي�يم بعد انتهاء المشروع من أجل فحص مستوى التعلم.
يطلب من المشاركني أال يقوموا بتعبئة االستمارة إال بعد قراءة كل سؤال من قبل المدرب ،ويشري المدرب الى أن اإلجابات تعرب عن كل شخص بحد ذاته ،وال يجب أن تعبئ االستمارة
بإجابات مثالية ،وإنما على اإلجابات أن تعكس واقع الطالب الحالي.
يوزع المدرب االستمارات ويقرأ سؤاال تلو اآلخر ،ويطلب من المشاركني تحديد مستوى الموافقة/األداء حول كل سؤال ،على المدرب اتخاذ االجراء المالئم لمتابعة الطلبة الذين ال
يستطيعون القراءة والكتابة ،بعد االنتهاء من التعبئة ،يجمع المدرب االستمارات ويسلمها كاملة إلدارة المخيم.

الفعالية رقم ( :)3سوق األسماء.
مدة الفعالية 15 :دقيقة.
احتياجات الفعالية:
•ورق مالحظات صغري (ربطة).
آلية التنفيذ:
يقوم المدرب بتوزيع ورقة مالحظات لكل مشارك ،ويطلب من كل مشارك كتابة اسمه وصفة عن نفسه على الورقة ،بعد االنتهاء يقوم المدرب بطلب طي الورقة بنفس الطريقة
لضمان أن ت�كون كافة األوراق بذات الشكل.
يطلب المدرب من كل مشارك وضع ورقته في منتصف القاعة ،وبعد وضع كافة أوراق المشاركني يقوم المدرب بخلط األوراق ،ثم يطلب من كل مشارك العودة إلى وسط الدائرة
بناء على معرفته به.
واختيار ورقة واحده بشكل عشوائي .بعد ذلك يطلب من كل مشارك أن يعرف على زميله صاحب الورقة التي يحملها وأن يضيف صفة إي�جابية عن ذات الشخص
ً
في آخر الفعالية يقوم المدرب بذكر الممارسات الصحيحة والخاطئة التي تم ممارستها خالل الفعالية وكيف يمكن تصنيف هذه الممارسات كشكل من أشكال العنف أو التنمر.
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الفعالية رقم ( :)4مرجعيات وقواعد العمل.
مدة الفعالية 10 :دقيقة.
احتياجات الفعالية:
•لوح
•ورق فليبشارت.
•أقالم فلو ماسرت.
آلية التنفيذ:
اعتماد ًا على الفعالية السابقة ،يطلب المدرب من المشاركني أن يذكروا بعض القواعد ،القيم ،المبادئ التي يرغبون بتوفرها داخل القاعة التدري�بية ،على أن ت�كون العبارات التي
يطرحها المشاركون تساعد في تحقيق أهداف التدريب ،وتحرتم اآلخري�ن وت�تقبل أفكارهم.
بعد االنتهاء من كتابة القواعد يقوم المدرب بمساعدة المشاركني بتلخيصها على شكل نقاط ،ويطلب من كل المشاركني التوقيع عليها لضمان التزامهم بها ،وبعد ذلك تعلق في
مكان واضح بالقاعة التدري�بية.

الفعالية رقم ( :)5قدوتي وليش؟
مدة الفعالية 15 :دقيقة.
احتياجات الفعالية:
•ورق فليبشارت.
•أقالم فلو ماسرت.
آلية التنفيذ:
يطلب المدرب من كل مشارك التفكري من هو قدوتك بالحياة؟ وتحديد ما هي الصفات التي جعلت هذا الشخص قدوة لهم ،ويقوم المدرب بكتابة الصفات التي قالها المتدرب�ي
على ورقة فليبشارات دون أن يراه المشاركني ،بعد انتهاء المشاركني سيجد المدرب أن الصفات قد تشابهت بني المشاركني وأن أغلبها سلوكية ،وهنا يأتي دور المدرب بتلخيص
أهمية الصفات االيجابية وربطها بالقائد وكيف يمكن أن اكون قائد في حياتي ومجتمعي من خالل ممارستي لسلوكيات وصفات إي�جابية ،باإلضافة إلى قيام المدرب بالرتكيز على
السلوكيات التي تحد من العنف والتنمر وأثرها اإليجابي على الحد من ظاهرتي العنف والتنمر في المجتمع.
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الفعالية رقم ( :)6طوي الورقة
مدة الفعالية 20 :دقيقة.
احتياجات الفعالية:
•أوراق A4
آلية التنفيذ:
يطلب المدرب من المشاركني الوقوف في حلقة دائرية ومن ثم يقوم بتوزيع ورقة  A4على كل متدرب ويطلب منهم االستماع الى التعليمات بشكل واضح ،وي�ركز على التزام
المشاركني بإغالق االعني طوال وقت عمل التمري�ن وعدم طرح االسئلة.
1.1يطلب من المشاركني اغالق اعينهم وحمل الورقة بشكل عمودي بكلتا يديهم واالستماع الى التعليمات جيدا
2.2يطلب من المشاركني طي الورقة إلى نصفني وشق زاوية الورقة السفلى من اليمني
3.3يطلب من المشاركني طي الورقة مرة اخرى وشق زاوية الورقة العليا من اليمني
4.4يطلب من المشاركني طي الورقة مرة اخرى وشق زاوية الورقة السفلى من اليسار
5.5يطلب من المشاركني فتح اعينهم وفتح الورقة المطوية ويطرح االسئلة التالية للنقاش:
•ما الذي تشاهدونه امامكم؟
•ما هو سبب عدم وجود اوراق متشابهة ومتطابقة؟
•ما هو برأيكم سبب االختالف مع ان التعليمات متشابهة للجميع؟
•كيف برأيكم كان سيختلف الوضع لو تمكن المشاركون من طرح األسئلة االستيضاحية؟
6.6يخرب المدرب المشاركني أننا نسمي ما حصل بينه وبني الطلبة طوال الوقت كان «اتصاالً» يحتوي على العناصر التالية( :المرسل ،الرسالة ،الوسيلة ،المستقبل ،التغذية
الراجعة)
وي�ركز المدرب الحق ًا على المخرجات التالية من التمري�ن:
•نتائج االتصال بني الناس تختلف مع اختالف الناس (أي المرسل والمستقبل)
•فهم الرسالة من قبل المستقبلني تختلف
•غياب التغذية الراجعة يؤدي إلى عدم فهم الرسالة بشكل دقيق
•كما أن االتصال يعتمد بشكل كبري على الوسيلة التي يتم استخدامها إليصال الرسالة
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الفعالية رقم ( :)7تقي�يم نهاية الجلسة.
مدة الفعالية 5 :دقائق.
احتياجات الفعالية:
•أوراق مالحظات صغري.
آلية التنفيذ:
يــوزع الــمــدرب ورقــة مالحظات على كل مــشــارك ،ويطلب منهم كتابة
شيء واحد استفادوه في الجلسة التدري�بية الحالية.
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الجلسة التدري�بية الثانية :حقوق الطفل والعنف ضد الفتيات
مالحق الجلسة التدري�بية:
رقم الملحق

اسم الوثيقة

4

وثيقة من هو الطفل

5

وثيقة نظرة عامة عن اتفاقية حقوق الطفل

6

وثيقة العنف ضد األطفال والفتيات :تعريفاته ودالئل وجوده (من مصادر متنوعة)

مدة تنفيذ الجلسة التدري�بية 95 :دقيقة
مخرجات الجلسة التدري�بية:
•المشاركون لديهم تصور حول اتفاقية حقوق الطفل.
•المشاركون لديهم توجهات سلوكية للحفاظ على حقوقهم األساسية.
•المشاركون لديهم المعرفة بمفهوم العنف ضد الفتيات وأشكاله.
•المشاركون يقرتحون حلوالً للحد من العنف ومواجهته.
•المشاركون ينتقدون األدوار االجتماعية المبنية على النوع االجتماعي.

الفعالية رقم ( :)1من حقي.
مدة الفعالية 10 :دقائق.
احتياجات الفعالية:
•لوح.
•أقالم فلو ماسرت.
آلية التنفيذ:
يطلب المدرب من المشاركني الجلوس بشكل دائري ،وي�وضح لهم أن على كل مشارك فيهم ذكر اسمه وحق ًا واحد ًا له فقط ،بالطريقة التالية (أنا سعيد ومن حقي  ،)....يدون المدرب
الحقوق التي ذكرها الطلبة على لوح ،ويشرح لهم بشكل سريع عن اتفاقية حقوق الطفل.
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يؤكد المدرب على بعض الحقوق الواردة في مواد االتفاقية دون شرحها وهي:
الحق في الحياة ،الحق في حرية التعبري ،الحق في الحماية من كافة أشكال العنف ،الحق في الرعاية الصحية ،الحق في التعليم ،الحق في الراحة ووقت الفراغ ،الحق في الحماية
من االستغالل االقتصادي.

الفعالية رقم ( :)2سكان بال حقوق.
مدة الفعالية 40:دقيقة.
احتياجات الفعالية:
•أقالم فلو ماسرت.
•أوراق فليبشارت.
آلية التنفيذ:
يقسم المدرب المشاركني إلى  4مجموعات ،وي�وضح لهم أن سكان قرية ما يريدون أن يعيشوا بدون حقوق كون أن هذه الحقوق تقيد حريتهم على حد تعبريهم ،وبعد الغاء الحق
سيتصرف كل فرد كما يشاء دون محاسبة.
يطلب المدرب من كل مجموعة الغاء حق واحد هم يقوموا باختياره ،وعلى كل مجموعة تحديد ما الذي يحصل للسكان إذا الغي هذا الحق ،يفضل اختيار األمثلة من التمري�ن السابق.
تقوم كل مجموعة بالتعبري عن الحق الذي تم إلغاؤه أمام باقي المشاركني بالطريقة التي تراها مناسبة ،اما بالرسم ،أو التمثيل ،وعلى باقي المشاركني معرفة الحق الذي تم
إلغاؤه.
بعد انتهاء كل مجموعة من العرض يقوم المدرب بطرح األسئلة التالية على المشاركني ،على من تقع المسؤولية في عدم تطبيق الحق؟ وما هي مظاهر العنف التي يمكن
ظهورها في حالة الغاء الحق؟ كيف يمكن للمشاركني المساهمة في احرتام الحقوق وتوعية المجتمع لاللتزام بها؟
في النهاية يوضح المدرب الحقوق الخاصة بالطفل.
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الفعالية رقم ( :)3شو دوري.
مدة الفعالية 15:دقيقة.
احتياجات الفعالية:
•لوح
•
•أقالم فلو ماستر.
آلية التنفيذ:

يقوم المدرب بتقسيم ورقة اللوح القالب الى قسمني ،يعنون القسم األول بأدوار الذكور والقسم الثاني بأدوار اإلناث ثم يتم طرح االسئلة التالية على المشاركني:
•ما هي االدوار التي غالب ًا ما ترتبط بالذكور للقيام بها؟ يدون المدرب األدوار ،من وجهة نظركم لماذا هذه األدوار ترتبط بالذكور؟
•ما هي االدوار التي غالب ًا ما ترتبط باإلناث للقيام بها؟ يدون المدرب األدوار ،من وجهة نظركم لماذا هذه األدوار ترتبط باإلناث؟
بعد ذلك يوضح المدرب موضوع الصور النمطية من خالل ضرب بعض األمثلة القري�بة من الطلبة ،على سبيل المثال( :أهل الخليل رؤوسهم قاسية ،الفالح ال يعرف بالت�كنولوجيا،
المخيمجي مشكلجي) ،ويناقش المشاركني هل جميع هذه األمثلة صحيحة ،هل من الممكن أن يكون هنالك أمثلة مغايرة للصور التي تم ذكرها ،وي�وضح أن هذا ما نقصد به الصور
النمطية ،وكذلك لألدوار المرتبطة بالنوع االجتماعي صور نمطية أيض ًا.
يسأل المدرب كيف تساهم الصور النمطية في زيادة العنف ضد الفتيات؟ وما هي التوصيات للحد من ظاهرة العنف ضد الفتيات الناشئة من الصور النمطية؟

الفعالية رقم ( :)4أشكال العنف ضد الفتيات.
مدة الفعالية 25:دقيقة.
احتياجات الفعالية:
•أقالم فلو ماسرت.
•لوح
•ورق فليبشارت.
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آلية التنفيذ:
يقوم المدرب بذكر القصص الواردة بالفعالية أمام المشاركني قصة تلو األخرى ،وعلى المدرب كتابة القصص على ورق فليبشارات أو اللوح لت�كون أمام المشاركني:
•القصة االولى :كانت في الخامسة عشر وأخاها في السابعة عشر ،ويطلب منها دائم ًا أن تقوم بتحضري الطعام له.
•القصة الثانية :لم تستطع المشاركة بأي نشاط من أنشطة المدرسة ،ألنها كانت تقوم بأعمال المنزل وتهتم بأخوتها الصغار.
•القصة الثالثة :عائلتي رفضت ان أكمل تعليمي ،ألنه يجب أن أبقى بالمنزل.
•القصة الرابعة :منعت من الذهاب إلى عملها بسبب المضايقات اللفظية التي ت�تلقاها بالشارع من الشباب.
بعد االنتهاء من كل قصة يطلب المدرب من المشاركني تحديد شكل العنف في القصة ويدونه على لوح الفليبشارت ،وي�وضح العنف الذي تم تحديده بشكل أوسع ،ويعود المدرب
إلى القصة ليسأل المشاركني ما هو األثر الذي سيرتكه العنف في القصة؟ وعلى من؟
لو طلب منكم إعادة صياغة القصة بشرط أال تحتوي أي نوع من أنواع العنف والحرمان كيف ست�كون ،ويقوم المدرب بإعادة صياغة القصة األربعة على اللوح أمام المشاركني.
بعد ذلك يسأل المدرب المشاركني ما هو دورنا وكيف ممكن أن نتصرف لتحقيق القصة الخالية من العنف؟
الفعالية رقم ( :)5تقي�يم نهاية الجلسة (سلفي).
مدة الفعالية 5 :دقائق.
احتياجات الفعالية:
•لوح وورق فليبشارت.
•أقالم فلو ماسرت.
آلية التنفيذ:
يطلب المدرب من الوقوف وتحضري أنفسهم اللتقاط صورة سلفي ،ويطلب من كل مشارك التعبري عن رضاه من الجلسة التدري�بية من خالل تعابري الوجه ،وحركات الجسد ،ويقف
المدرب أمام المشاركني ويلتقط الصورة.
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الجلسة التدري�بية الثالثة :التنمر
مالحق الجلسة التدري�بية:
رقم الملحق

اسم الوثيقة

7

وثيقة التنمر سلوك ضار متعمد ومت�كرر

8

وثيقة حيثيات التنمر ،عالماته وآثاره

9

وثيقة أسباب التنمر

10

وثيقة التدخالت والعالج ودور المرشد الرتبوي

مدة تنفيذ الجلسة التدري�بية 95 :دقيقة
مخرجات الجلسة التدري�بية:
•المشاركون لديهم المعرفة بمفهوم التنمر واشكاله.
•المشاركون لديهم المعرفة بأساليب الحد من التنمر (للمتنمر ،والمتنمر عليه).
•المشاركون يأخذون دور ًا فاعالً للحد من ظاهرة التنمر بني أقرانهم.

الفعالية رقم ( :)1شمس التداعيات.
مدة الفعالية 5 :دقائق.
احتياجات الفعالية:
•لوح.
•أقالم فلوماسرت.
آلية التنفيذ
يقوم المدرب برسم دائرة على اللوح ويفرع من إطار الدائرة خطوط ،ويكتب بوسط الدائرة التنمر ،ويطلب من المشاركني أن يحددوا ما الذي يخطر ببالهم عند سماع كلمة تنمر بذكر
كلمة واحدة ،بعد ذلك يوضح المدرب ما هو التنمر وي�ركز على أن التنمر عملية منظمة ومت�كررة من قبل شخص أو مجموعة تستهدف شخص آخر أو مجموعة من األشخاص أضعف
أو أقل قوة ،ويفرق ما بني العنف والتنمر.
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الفعالية رقم ( :)2مواقف تمثيل.
مدة الفعالية 30 :دقيقة.
احتياجات الفعالية:
•سيناري�و التمثيل على أوراق .A4
آلية التنفيذ:
يقوم المدرب بتوزيع المشاركني إلى أربع مجموعات وي�وزع على كل مجموعة قصة ،تقوم المجموعة برسم سيناري�و أوسع وتمثيله أمام المشاركني والقصص المقرتحة كاآلتي:
•موقف بني شخصني يقوم الشخص األول بأخذ مصروف وطعام الشخص الثاني باإلجبار.
•يستخدم أحد المشاركني الهاتف للدخول على الفيس بوك من أجل االستهزاء على صورة شخص واالتفاق على تشويه سمعته وتهديده بنشر صورة سيئة له.
•يقوم مجموعة من األشخاص باالستهزاء على شكل شخص وإعطائه بعض األلقاب المهينة.
•يقوم مجموعة من األشخاص بإجبار شخص على الغناء والرقص أمام المجموعة.
بعد االنتهاء من الفعالية يسأل المدرب المتنمر عليهم بالقصة ما هو شعورك تجاه ما حدث لو كان حقيقي ًا ،كيف يمكن أن ت�تصرف في هذه الحالة؟

الفعالية رقم ( :)3توضيح مفهوم التنمر وأشكاله.
مدة الفعالية 15 :دقائق.
احتياجات الفعالية:
•لوح.
•أقالم فلو ماسرت.
آلية التنفيذ:
يوضح المدرب أن القصص التي تم تمثيلها من قبل المشاركني هي تنمر ،ويكتب كلمة تنمر بوسط الدائرة على اللوح ويطلب من المشاركني ذكر كلمات تساعد في فهم التنمر،
مع تركيز المدرب على التفري�ق بني التنمر والعنف ،يعود المدرب إلى القصص السابقة ويذكر القصة ويطلب من المشاركني تحديد نوع التنمر في كل قصة ويقوم بتوضيحه ،ويضيف
وي�وضح األشكال األخرى لظاهرة التنمر.
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الفعالية رقــم ( :)4عــرض فلم «نقافة :فلم ضد التنمر» من
موقع اليوتيوب.
مدة الفعالية 35 :دقيقة.
احتياجات الفعالية:
•أوراق .A4
•لوح.
•أقالم فلوماسرت.
•بروجكتور.
آلية التنفيذ:
يقوم المدرب بالطلب من المشاركني الرتكيز على كافة األحداث وتدوي�ن
المالحظات ،ويقوم المدرب بعرض الفيلم الخاص بالمتنمر ،وبعد ذلك
يسأل المدرب المشاركني مجموعة األسئلة:
•ما هو شعورك لو كنت مكان أحمد؟
•برأيك لماذا عمر يقوم بالتنمر؟
•ما هي النتيجة التنمر التي حدثت بالفيلم؟
•على من تقع المسئولية في حل مشكلة التنمر؟
•هل أحمد غري قادر على الرد على المتنمر؟ لماذا؟
•المشاهدين هل هم جزء من التنمر؟ كيف؟ كيف ممكن أن يكون
دورهم إي�جابي؟
•ما هي الخطوات التي ستقومون باتخاذها تجاه أي حالة تنمر
من حولكم؟

رابط الفلم:

https://www.youtube.com/watch?v=Lk8AXaVgeQ4
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الفعالية رقم ( :)5تقي�يم نهاية الجلسة (المحامي).
مدة الفعالية 10 :دقيقة.
احتياجات الفعالية:
•ال شيء.
آلية التنفيذ:
يطلب الــمــدرب مــن المشاركني الــوقــوف بشكل دائ ــري ،ويـ�وضــح لهم أنــه سيتجول داخــل الــدائــرة
وسيقوم بطرح أسئلة عن موضوع التنمر ،ولكن سيقوم بطرح السؤال على شخص بالمجموعة
وعلى من يقف على يمني من طرح عليه السؤال أن يجيب ،في حال من طرح عليه السؤال قام
باإلجابة يخرج من اللعبة ،ويخرج من اللعبة أيض ًا الشخص الذي على يمني من طرح عليه السؤال إذا
لم يقم باإلجابة مباشرة.
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الجلسة التدري�بية الرابعة :حل النزاع -الحوار اإليجابي وضبط النفس
مالحق الجلسة التدري�بية:
رقم الملحق

اسم الوثيقة

11

وثيقة تصاعد النزاع

12

وثيقة الحوار اإليجابي

13

وثيقة النزاع المدرسي

مدة تنفيذ الجلسة التدري�بية 90 :دقيقة
مخرجات الجلسة التدري�بية:
•المشاركون يديرون حوار ًا إي�جابي ًا.
•المشاركون يمارسون مهارات اإلصغاء الفعال.
•المشاركون لديهم المعرفة بأهمية ضبط النفس على الذات واآلخري�ن.
•المشاركون يدركون مخاطر النزاع ويتجنبونها.

الفعالية رقم ( :)1المسمار.
مدة الفعالية 15 :دقيقة.
احتياجات الفعالية:
•القصة.
•لوح.
•أقالم فلوماسرت.
آلية التنفيذ:
يطلب المدرب من المشاركني باإلنصات إلى القصة التي سيقرأها جيد ًا ،ومن ثم يبدأ بسد القصة التالية:
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عصبي المزاج وكان يفقد صوابه بشكل مستمر ،فأحضر له والده كيس ًا مملوء بالمسامري وقال له :يا بني أريدك أن تدق مسمار ًا في سياج حديقتنا الخشبي كلما
«كان هناك طالب
ّ
اجتاحتك موجة غضب وفقدت أعصابك ،وهكذا بدأ الطالب بتنفيذ نصيحة والده فدق في اليوم األول  37مسمار ًا ،ولكن إدخال المسمار في السياج لم يكن سهالً.
فبدأ يحاول تمالك نفسه عند الغضب ،وبعدها وبعد مرور أيام كان يدق مسامري أقل ،وفي أسابيع تمكن من ضبط نفسه ،وتوقف عن الغضب وعن دق المسامري ،فجاء والده
وأخربه بإنجازه ففرح األب بهذا التحول ،وقال له :ولكن عليك اآلن يا بني اخراج مسمار لكل يوم يمر عليك لم تغضب فيه.
وبدأ االبن من جديد بخلع المسامري في اليوم الذي ال يغضب فيه حتى انتهى من المسامري في السياج.
فجاء إلى والده وأخربه بإنجازه مرة أخرى ،فأخذه والده إلى السياج وقال له :يا بني أحسنت صنع ًا ،ولكن انظر اآلن إلى تلك الثقوب في السياج ،هذا السياج لن يكون كما كان أبد ًا،
وأضاف :عندما تقول أشياء في حالة الغضب فإنها ت�تك آثار ًا مثل هذه الثقوب في نفوس اآلخري�ن ،تستطيع أن تطعن اإلنسان و ُتخرج السكني ولكن ال يهم كم مرة تقول :أنا آسف
ألن الجرح سيظل هناك».
بعد االنتهاء من القصة يسأل المشاركني عن استنتاجاتهم؟ كم هو مهم أن نضبط أنفسنا لكيال نؤذي اآلخري�ن؟

الفعالية رقم ( :)2لو معصبتش.
مدة الفعالية 35 :دقيقة.
احتياجات الفعالية:
•أوراق كرتون  A4ملون.
•أقالم ألوان خشب.
آلية التنفيذ:
يوزع المدرب على المشاركني أوراق الكرتون ،ويطلب منه اتباع تعليماته حتى انهاء الفعالية ،ويدير المدرب الفعالية في ثالث مراحل ،يوضح الثانية بعد انتهاء األولى والثالثة بعد
انتهاء الثانية.
المرحلة األولى :يطلب المدرب من المشاركني وصف موقف مستفز بالنسبة لهم وي�ؤدي الى عصبيتهم على اآلخري�ن ،من الممكن وصف الموقف من خالل الرسم ،أو كتابة قصة،
أو توضيح من خالل نقاط.
المرحلة الثانية :يطلب المدرب التعبري عما حدث بسبب العصبية تجاه الشخص صاحب الموقف واآلخري�ن على خلف الورقة من أعلى ،ويمكنه التعبري أيض ًا من خالل كتابة قصة أو
الرسم
المرحلة الثالثة :يطلب المدرب من كل مشارك كتابة فقرة تعكس تخيلهم .ماذا يمكن أن يحدث لو لم نستخدم العصبية في الموقف تجاه أنفسنا وتجاه اآلخري�ن.
ويناقش المدرب نتائج المشاركني بشكل جماعي.
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الفعالية رقم ( :)3مهارات اإلصغاء الفعال.
مدة الفعالية 15 :دقيقة.
احتياجات الفعالية:
التنسيق مع مشارك قبل بدء الجلسة لعرض قصة تحمل مشاعر وسردها للمدرب أمام المشاركني ،يخرب المدرب المشاركني أن المتطوع سوف يحدثهم عن نشاط يستمتع بمزاولته،
أو موضوع من اختياره يرغب في التحدث عنه ،من الممكن أن يساعد المدرب المشارك على اختيار الموضوع (حصلت على جائزة ....تم اختيارك لتمثيل الطالب ،......تشعر بالراحة عندما
تمارس أنشطة مجتمعية ).... ....يت�أكد المدرب أن الموضوع المختار من قبله يرتاح بالحديث عنه أمام باقي المشاركني.
يمكن للمدرب مساعدة المشارك في بلورة القصة.
آلية التنفيذ:
يضع المدرب مقعدين في مقدمة القاعة وي�وضح للمشاركني أهمية مراقبة ما يحدث وتدوي�ن المالحظات ،ويطلب من المتطوع الجلوس والبدء بسرد القصة له ،أثناء سرد القصة
يقوم المدرب بممارسة السلوك السلبي لإلصغاء والرتكيز على عدم التواصل البصري ،عدم الت�أكيد على المحتوى ،عدم الرتكيز ،استخدام المشت�تات ....
بعد االنتهاء يسأل المدرب المشارك ،هل ستعاود مشاركتي القصة لو أن الموقف حقيقي؟ كيف كان شعورك؟ يسأل المشاركني عن شعورهم ،ما هي التصرفات التي قمت بها
وشتت عملية التواصل؟ يلخص المدرب مهارات االتصال الفعال للمشاركني وي�ؤكد على ما قدمه المشاركني.
يطلب المدرب من الطلب من المشارك التحدث عن نفس القصة ولكن يربز المدرب كافة مهارات اإلصغاء الفعال ،ويسأل ذات األسئلة السابقة ،ويلخص الفرق بني استخدام مهارات
اإلصغاء الفعال والمهارات السلبية لإلصغاء.

الفعالية رقم ( :)4حوار جماعي.
مدة الفعالية 20 :دقيقة.
احتياجات الفعالية:
•ال شيء.
آلية التنفيذ:
يقسم المدرب المشاركني إلى مجموعتني كل مجموعة مكونة من  7متطوعني ،على أن تجلس المجموعتان بشكل متقابل ،وباقي الطلبة سيجلسون ويشاهدون ،حيث سيقومون
بتسجيل مالحظاتهم حول الحوار ،ويطرح المدرب موضوع ًا جدلي ًا للنقاش بني المجموعتني مثل (من الطبيعي أن يقوم الرجال بضرب نسائهم) ،يحدد المدرب واحدة من المجموعات
أنها مؤيدة للموضوع واألخرى معارضة ،وي�بدأ الحوار للتعبري عن وجهة نظر المجموعتني.
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ينهي المدرب الحوار ويسأل المشاركني ما هي المهارات التي لم نقم بتطبيقها عند إجراء الحوار؟ هل تحلينا بضبط النفس تجاه الموضوع؟ ،كيف لنا أن نضبط أنفسنا أكرث في
المرات القادمة؟

الفعالية رقم ( :)5تقي�يم نهاية الجلسة.
مدة الفعالية 5 :دقائق.
احتياجات الفعالية:
•ال شيء.
آلية التنفيذ:
يطلب المدرب من كل مشارك التعبري عن تقي�يمه للجلسة التدري�بية من خالل كلمة تصف شعوره ،ويدونها المدرب على اللوح القالب.
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المالحق
ملحق رقم  :1وثيقة حول القيادة وصفات القائد
ماهي القيادة ومن هو القائد:
القيادة :هي العملية التي ُتؤثر في سلوكيات األفراد وتنظمها في سبيل تحقيق أهداف معينة.
القائد :هو اإلنسان القادر على الت�أثري على سلوكيات األفراد من أجل تحقيق أهداف معينة.
القيادة هامة للعديد من األسباب ،مثل كونها الوعاء الذي تختلط فيه جميع المفاهيم والخطط االسرتاتيجية والسياسات العامة ،ومساندة النواحي اإليجابية والتخفيف من
النواحي السلبية قدر المستطاع ،والسيطرة على المشكالت وحلها ،باإلضافة إلى فض الخالفات ،وتفضيال آلراء ،كما أن القيادة تعمل على تطوي�ر قــدرات األفــراد ورعايتهم
باعتبارهم المورد األساسي ،وتقوم بمتابعة التغريات في البيئة المحيطة واستخدامها في سبيل تحقيق األهداف.
صفات القائد ومهاراته:
•خصائص ذاتية «فطرية» :كالتفكري والتخطيط واإلبداع والقدرة على التصور.
•مهارات إنسانية «اجتماعية» :كالعالقات واالتصال والتحفيز.
•مهارات فنية «تخصصية» :كحال لمشكالت واتخاذ القرارات.
الصفات المتعلقة بالشخصية اإليجابية والسلبية:
هنا نطرح بعض الصفات للشخصية اإليجابية والشخصية السلبية ،إذ أن االستنتاج الواضح بعد قراءة العبارات أن الصفات اإليجابية هي صفات القائد والتي تدل على السلوك اإليجابي
الذي يمارسه في حياته اليومية ،أضف إلى ذلك أن هذه السلوكيات تحفز اآلخري�ن لالقتداء من خالل الممارسات التي يقوم بها صاحب الشخصية ،وهو بالتالي يساعد في تحسني
سلوك اآلخري�ن من خالل ممارسة حياته اليومية.
الشخصية اإليجابية
1.1شخصية منتجة في كافة مجاالت الحياة حسب القدرة واإلمكانية.
2.2شخصية منفتحة على الحياة ومع الناس حسب نوع العالقة.
3.3يمتلك صاحبها النظرة الثاقبة ويتحرك ببصرية.
4.4شخصية متوازنة بني الحقوق والواجبات) مالها وما عليها (
5.5تمتلك أساسيات الصحة النفسية مثل:
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•التعامل الجيد مع الذات
•التعامل المتوازن مع اآلخري�ن.
�كيف مع الواقع
•الت ّ
•االنضباط في المواقف الحرجة.
•الهدوء في حاالت االنزعاج والصرب في حاالت الغضب.
•التحكم في النفس عند الصدمات.
6.6يتعامل صاحبها مع المادة حسب المطلوب وال يهمل الجانب المعنوي.
7.7يت�أثر بالمواقف حسب درجة اإليجابية أو السلبية ،أي يقيس اإليجابية بالمصلحة العامة وال يضخم السلبية أكرث من الواقع.
8.8يعمل على تطوي�ر الموجود وي�بحث عن المفقود ويعالج العقبات.
9.9يمتلك الثوابت األخالقية.
1010يراعي مقومات االستمرارية مثل:
•الجدية عند تقلب الحاالت
•الهمة العالية والتحرك الذاتي.
•التصرف الحكيم.
•المراجعة للتصحيح.
•تنمية الدوافع الذاتية والموضوعية والدعاء للتوفيق بإلحاح.
1111ال يستخف بالخري من شق تمرة
الصالح فيه وال يغفل عن سلبياتهم.
1212يتعامل مع كل شخص حسب درجة ّ
الشخصية السلبية:
1.1صاحب نظرة تشاؤمية غالبة في كافة التصرفات والقناعات.
2.2باطنه مملوء باالنتقام والعدوان ،وفي أكرث األحيان ال يستطيع أن ينفذ ما يريد.
3.3شخصية ضعيفة الفعالية في كافة مجاالت الحياة.
4.4ال يؤمن بنظرية أن مسرية األلف ميل تبدأ بخطوة ،بل يفتقد لهمة الخطوة األولى.
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5.5ال يرى فراغ ًا يجب ملؤه وال دور ًا عليه ت�أديته.
6.6ليس لاللتزام أو االنضباط معنى أو قيمة في قائمة أعماله.
المعوق والمشاغب بكل ما هو تحت تصرفه أو ضمن صالحياته.
7.7دائم ًا يقوم بدور
ِّ
8.8شخصية مطعمة بالحجج الواهية واألعذار الخادعة بشكل مقصود.
9.9دائم الشكوى واالعرتاض والعتاب والنقد الهدام.
1010يناقش بغضب وتوتر وينحاز لذاته ومصالحه.

1

1

اسماعيل رفندي الشخصية بني االيجابية والسلبية» ،مهارات النجاح للتنمية البشرية.

25

ملحق رقم  :2وثيقة كيف أكون قائد دون منصب؟
يظن البعض أن مفهوم القيادة مرتبط فقط بمن هم يشغلون منصب ُا قيادي ًا أو إداري ًا في أي منظمة ،وحتى تصبح قائد ًا مؤثر ًا ال بد أن يسبق اسمك كلمة رئيس أو مدير أو نائب
رئيس أو غريها من المناصب القيادية .السؤال المهم الذي يطرحه أي شخص هل من الممكن أن أكون قائد ًا دون أن يكون لي منصب ًا قيادي؟
اذكر لكم ماهي الصفات والمحاور المشرتكة ما بني تعاريف القيادة التي ذكرها نورث هاوس في كتابه «القيادة النظرية والتطبيق» فقد ذكر أربعة محاور:
المحور األول :أن القيادة البد أن ت�كون ضمن مجموعة من األشخاص أي أنها مرتبطة بالتواصل ما بني هؤالء األشخاص ويتبني من خاللها القائد.
المحور الثاني :هي الت�أثري بمعنى أنه ال قيادة بال ت�أثري على اآلخري�ن.
المحور الثالث :أنها عملية لها مدخالت ولها مخرجات أي أنه البد من القائد أن يفعل شيئ ًا ليؤثر في اآلخري�ن والمحور.
ويقصد هنا أن القائد البد أن يكون نصب عينيه هدف يحفز اآلخري�ن للوصول إليه.
المحور الرابع :هي تحقيق هدف مشرتك ُ
وإذا حللنا هذه الصفات األربعة المشرتكة ما بني أغلب تعاريف القيادة لنجد أنها جميعها يمكن تحقيقها دون أن يكون للقائد منصب.
وقد أكد هذا المفهوم جون ماكسوي�ل في كتابه «قائد ال  360درجة» عندما ذكر مجموعة أساطري وخرافات حول القيادة وأحد هذه األساطري أن الشخص ال يستطيع أن يقود دون
أن يكون في منصب قيادي وقد ذكر أن هذا االعتقاد الخاطئ هو أكرث األساطري المنتشرة حول مفهوم القيادة ،ووجود شخص بمنصب قيادي ال يعني أنه قائد ألن جوهر القيادة
أن تؤثر في اآلخري�ن ليس ألنهم يجب أن يسمعوا أوامرك بل ألنهم يتبعوك لشخصك أنت ال لمنصبك.

خمسة أفكار عملية تسهم في جعلك قائد ًا بال منصب:
قدوة لزمالئك.
أوالً :اإلتقان واإلبداع في إنجازك ألي عمل فهو يرسل رسالة ايجابية عنك وعن أداءك وي�جعلك
ً
ثاني ًا :المبادرة وهي من أهم الصفات القيادية ومعناها أن تقوم بعمل ما دون أن ُيطلب منك فأي مبادرة ايجابية تنجزها ترسل رسالة محفزة لآلخري�ن وتبني عنك صورة قيادية
ملهمة.
ثالث ًا :الشعور بالمسؤولية تجاه ما تعمل فالكثري منا يكتشف أخطاء وتجاوزات في عمله لكن من يحاول تغي�ي هذه األخطاء هو من يستحق أن يكون قائد ًا في هذه المنظمة.
رابع ًا :استغاللك للفرص التي ت�تاح لك مثالً أت�تك فرصة ألن تشارك في مشروع ما مع زمالء جدد أو أحد القيادي�ي فهي فرصة ذهبية لتظهر عنك صورة أنك مؤهالً للقيادة بمنصب
من خالل أداءك المتميز وشعورك بالمسؤولية.
خامس ًا :رغبتك في مساعدتك زمالئك في إنجاز أعمالهم أحد الوسائل التي ليس فقط ت�كسبك مودتهم بل أيض ًا تساهمك في امتالكك لخربة ثرية وقوة تميزك عن غريك.
أخري ًا ال تنتظر ألن يكون لديك منصب لت�كون قائد ًا مؤثر ًا ألنك لن تصل لهذا المنصب مالم ت�كن مؤهالً له وإذا وصلت بأي وسيلة فلن يكون الوقت المناسب لت�تعلم القيادة.

2
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ملحق رقم  :3وثيقة مهارات االتصال
مقر إقامته
اإلنسان كائن اجتماعي ال يعيش بمعزل عن اآلخري�ن ،فهو دائما فرد في جماعة يتعامل معها حتى إذا كان الفرد يقيم بمفرده فهو البد وأن يتفاعل مع آخري�ن خارج
ّ
ونحن كأفراد يجب أن نتفاعل مع اآلخري�ن وندرك كيفية التعامل مع بعضنا البعض .بحاجة لتعلم مهارات االتصال أو التفاعل مع الغري فطوال الوقت نحتاج إلى توجيه واستقبال رسائل
لفظية وغري لفظية أثناء تعاملنا مع غرينا في مواقف الحياة المختلفة ،فأحيانا ما يجد الفرد نفسه قائدا في موقف من مواقف الحياة ،وأحيانا أخرى يكون مجرد عضو في جماعة،
والمواقف التي تواجه الفرد في حياته تحتاج إلى تنمية عدد من المهارات الفعالة التي تساعده على النجاح في الحياة.
توجيه رسائل واضحة عند التعامل مع اآلخري�ن شيئا ليس سهال دائما ،فأحيانا ضعف مهارات االتصال باآلخري�ن وضعف قدرة الفرد في التعبري عن الرسالة يرتتب عليه إما سوء فهم
الرسالة أو إعطاء انطباع خاطئ بطري�ق ما ،وهذا يعني أن الرسالة التي تم إرسالها مختلفة عن تلك التي تم استقبالها ،فما يصل إلى المستقبل قد يختلف عما قصده المرسل،
ولذلك كان لتعلم مهارات االتصال باآلخري�ن أهمية خاصة من أجل النجاح في االستمرارية.

التعريفات
االستماع :بمعنى سمع أي التوقف عن الكالم
اإلصغاء :بمعنى أصغى ،مال بسمعه نحوه وأصغى بتفكر.
اإلنصات :بمعنى أنصت أي السكوت.
دائما ‹.
مظلما فهو يضيء أمامك الطري�ق
يقول د /إبراهيم الفقي ‹ :االتصال كالوميض مهما كان الليل
ً
ً

مبادئ االتصال األساسية
المبدأ األول ،االتصال يقوم على فهم اآلخري�ن والت�آلف معهم:
دعنا نساعدك بداية أخي في فهم أنماط الناس من جهة استقبالهم للمعلومات والتعبري عن آرائهم ،فمن هذه الجهة يقسم الناس إلى ثالثة أقسام:

1ـ البصري:
هذا الشخص يرى العالم حوله من خالل الصور والرؤية بالعني حتى أنه عند الحديث عن المعاني المجردة يحولها إلى صور مشاهدة فهو يركز أغلب انتباهه على صور وألوان
التجربة ،وعندما يصف حادثة معينة يصفها من خالل الصور ،وتجد عباراته يكرث فيها :أرى ـ أنظر ـ يظهر ـ مشهد ـ وضوح ـ لمعان ـ مالحظة ـ مراقبة ـ منظر ـ ألوان ـ ظالم ـ ظالل ـ شروق.
سريعا في كالمه في أكله ،حياته على نمط سريع وذلك بسبب ت�أثره بالنمط الصوري القائم على الصور المتالحقة والضوء.
سريعا في حركته
هذا الشخص تجده
ً
ً
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2ـ السمعي:
كثريا وله مقدرة فائقة على االستماع دون
هذا الشخص الحاسة الغالبة عليه في استقبال المعلومات وفي رؤية العالم من حوله هو السمع ،هذا الشخص يحب االستماع
ً
كثريا.
النظرية
التجريدية
كثريا باختيار األلفاظ والعبارات وتجد كالمه بطي ًئا ،وي�ركز على نربات صوته عند الكالم كما أنه يميل للمعاني
مقاطعة ويهتم
ً
ً
وتجد عباراته يكرث فيها :اسمع ـ أنصت ـ إصغاء ـ صوت ـ رنني ـ لهجة ـ ازعاج ـ صياح ـ همس ـ ثرثرة ـ صهيل ـ زئري ـ رعد.
الشخص السمعي يت�أنى في اتخاذ القرار وي�جمع أكرب قدر من المعلومات قبل اتخاذه ويقلل إلى أدنى درجة مستوى المخاطرة ،فهو رجل قرار حذر
مثال :قال أحد الحكماء :المستمع الجيد خطيب جيد

3ـ الحسي:
هذا الشخص ينصب اهتمامه الرئيسي على الشعور واألحاسيس ،وإذا حكى لك عن تجربة معينة سيحيكها لك من خالل ما شعر به وما أحس به ،ولذلك فإن قراراته مبنية على
المشاعر والعواطف المستنبطة من التجربة.
هذا الشخص تجد كالمه أكرث بط ًئا من سابقيه ويستشعر ثقل المسؤولية أكرث من غريه ولذلك ينفعل للمبادئ ويندفع للعمل لها وتجد عباراته يكرث فيها:
شعور ـ إحساس ـ لمس ـ إمساك ـ حار ـ بارد ـ ضغط ـ شدة ـ ألم ـ حزن ـ سرور ـ ثقل ـ جرح ـ ضيق.
كثريا في تحقيق الت�آلف معه.
وهكذا إذا فهمت شخصية اآلخر ،وحددت نمط إدراكه فإن هذا سيساعدك
ً

طرق تحقيق األلفة مع الشخص اآلخر
إذا كنت في اجتماع مثالً أو في لقاء مع شخص وتريد تحقيق األلفة مع الشخص المقابل فأمامك خطوتني:

الخطوة األولى  /المجاراة- :
المجاراة أن تجعل سلوكك الخارجي يتوافق مع سلوك الشخص الخارجي ويتم ذلك من خالل الخطوات التالية:
متوافقا مع الشخص اآلخر وقد يكون هذا غري مري�ح بالنسبة لك ولكن تزامن التنفس يعني ت�أسيس األلفة.
1.1حاول أن تجعل تنفسك
ً
متوافقا مع صوت اآلخر من حيث السرعة ـ النربة ـ الشدة ،وسوف يساعد فهمك لطبيعة الشخصية على تحديد الصوت المناسب لها.
2.2حاول أن تجعل صوتك
ً
3.3حاول أن تجعل حركاتك متوافقة مع حركة اآلخر حركة اليدين والرجلني والرأس.
4.4حاول أن تجعل تعبريات الجسم متوافقة مثل طريقة الجلوس ـ وضع اليد على الخد ـ وضع اليدين على بعضهما ـ تشبيك األصابع ،الحظ ماذا يفعل المقابل وافعل مثله.
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سمعيا ركز على نربة
شخصا
بصريا ركز على تصوي�ر الكالم له وضرب األمثلة الواضحة ،وأما إن كان
شخصا
5.5ت�كلم مع الشخص المقابل باألسلوب األقرب إلى شخصيته فإذا كان
ً
ً
ً
ً
صوتك واشرح الوضع بالتفصيل وشجع المناقشة بطرح أسئلة صريحة وحاول أن تركز على المعاني واأللفاظ الدقيقة .وإذا كنت مع شخص حسي اجعله يشعر بما تقوله
وتفاعل مع الكالم.
الخطوة الثانية /القيادة:
تولد المجاراة الت�آزر واالتصال القوي ،أما اآلن وفي هذه الخطوة آن لك أن تقود الشخص اآلخر بعدما حصل هذا االتصال وهذا الت�آزر ،هيا! خذ اآلن بزمام المبادرة! قم بتغي�ي مقصود
في سلوكك ،وستجد أن المقابل يجاريك بدوره أو يتبعك ،إذا حدث ذلك فإن هذا الشخص يتبع قيادتك ولديك عالقة اتصال ممتازة ،اآلن في هذه اللحظة تستطيع قيادته نحو
النتيجة المرغوبة مثل أن تقنعه بما تريد أو تدفعه نحو عمل أو سلوك معني.
هذا هو المبدأ األول نلخصه في الخطوات التالية:
1.1فهم شخصية الشخص اآلخر هل هو بصري أم سمعي أم حسي؟
2.2حقق الت�آلف والت�آزر من خالل مجاراة سلوك الشخص اآلخر.
3.3بعد االطمئنان على تحقيق الت�آلف قم بقيادة الشخص اآلخر نحو ما تريد وت�أكد من ذلك من خالل تغي�ي سلوكك ومالحظة رد فعل الشخص اآلخر
المبدأ الثاني /ثالثية االتصال:
جيدا فسريكز على الكلمات المؤثرة وي�رتبها بنظام معني على حسب شخصية اآلخر ،وبذلك قد أتم عملية االتصال،
يعتقد بعض الناس أنه حتى يؤثر على اآلخري�ن ويتصل بهم اتصاالً
ً
والواقع أنه بذلك قد حصل  7%فقط من عملية االتصال.
فقد أجريت دراسات في بريطانيا في عام 1970م حول ت�أثري الكالم على اآلخري�ن فوجدوا نسبة الت�أثري في اآلخري�ن أتت على الوجه التالي:
الكلمات والعبارات  7%من الت�أثري.
نربات الصوت  38%من الت�أثري.
تعبريات الجسم األخرى من عيون ووجه وأيدي وجسم  55%من الت�أثري وعلى الرغم من هذه النسبة الضئيلة للكلمات والعبارات إال أنها قد تبلغ  100%عند الشخص اآلخر لذلك اخرت
كلماتك بعناية.
المبدأ الثالث /أهمية الدقة اللغوية في االتصال:
جدا في اللغة التي تستعملها ،وعليك أن تركب الجمل بصورة صحيحة محتوية على المعلومات المطلوبة من أجل الحصول على
في عملية االتصال نحتاج إلى أن ت�كون
ً
دقيقا ً
كثريا ما يرت�كبون أخطاء شنيعة في التعبري عما بداخلهم ،أكرث األخطاء التي تحدث هي :الحذف
يشعروا
أن
وبدون
حديثهم
أثناء
�ن
ي
اآلخر
فإن
اإلجابة المتوقعة ،ومن ناحية أخرى
ً
والتشويه واإللغاء ،وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء اهلل ،لكنك تحتاج أثناء اتصالك بالناس إلى استدراك هذه األخطاء من خالل السؤال واالستفسار والت�أكد حتى تفهم اآلخري�ن بصورة
3
صحيحة وتصل إليك المعلومات المقصودة.
3
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ملحق رقم  :4وثيقة من هو الطفل؟
تعرف اتفاقية حقوق الطفل ،الصادرة عن منظمة األمم المتحدة في المادة األولى ،أن الطفل هو “كل إنسان لم يتجاوز
ِّ
الثامنة عشرة ،أو لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك ،بموجب القانون المنطبق عليه «
أي أن الطفل هو الذي مازال في حاجة إلى رعاية ووصاية ،وغري قادر على تحمل المسؤولية المدنية واالجتماعية بمفرده.
تعرف مبادئ النهج الشمولي الت�كاملي الطفل بأنه «كيان موحد ،مهم بكافة جوانبه ،حيث يت�أثر كل جانب بالجوانب األخرى
كما ِّ
وي�ؤثر فيها»

ما هي اتفاقية حقوق الطفل
اتفاقية حقوق الطفل هي معاهدة دولية تعرتف بالحقوق اإلنسانية لألطفال .وتعرف االتفاقية الطفل بأنه كل إنسان لم
يتجاوز الثامنة عشرة .و ُتلزم اتفاقية حقوق الطفل ،الدول األطراف استناد ًا إلى القانون الدولي ،أن ت�كفل لجميع األطفال
دون تمي�يز االستفادة من جميع التدابري واإلجراءات الخاصة بالحماية ،وتمكينهم من الحصول على التعليم والرعاية الصحية؛
وتوسيع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد األقصى من قدراتهم ومهاراتهم؛ والنماء في بيئة تزهو بالسعادة والحب
والتفاهم؛ وإتاحة المعلومات لتوعيتهم وتمكينهم من المشاركة الفعالة في إعمال حقوقهم.
تعترب اتفاقية حقوق الطفل .حققت االتفاقية القبول العالمي تقري�ب ًا ،وقد تم التصديق عليها حتى اآلن من قبل  193طرف.
س فيها حقوق اإلنسان األساسية التي يجب
ت�تضمن االتفاقية  54مادة ،وبروتوكوالن اختياريان .وهي
ّ
توضح بطريقة ال َل ْب َ
أن يتمتع بها األطفال في أي مكان -ودون تمي�يز ،وهذه الحقوق هي :حق الطفل في البقاء ،والتطور والنمو إلى أقصى
حد ،والحماية من الت�أثريات المضرة ،وسوء المعاملة واالستغالل ،والمشاركة الكاملة في األســرة ،وفي الحياة الثقافية
واالجتماعية .وتحمي االتفاقية حقوق األطفال عن طري�ق وضــع المعاي�ي الخاصة بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات
االجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل .وآل حق من الحقوق التي تنص عليه االتفاقية بوضوح ،يتالزم بطبيعته
4
مع الكرامة اإلنسانية للطفل وتطوي�ره وتنميته المنسجمة معها.

نظرة عامة على االتفاقية
تؤلف االتفاقية في الحقيقة قائمة شاملة بااللتزامات التي ت�كون الدول مستعدة لالعرتاف بها تجاه األطفال وليست باألحرى
مجرد قائمة بحقوق األطفال .قد ت�تسم هذه االلتزامات بطابع مباشر-مثل توفري تسهيالت التعليم وكفالة إدارة شئون قضاء
األحداث بطريقة سليمة-أو قد ت�كون التزامات غري مباشرة تمكن اآلباء أو األسرة األكرب أو األوصياء من االضطالع بأدوارهم
ومسؤولياتهم األولى في رعاية األطفال وحمايتهم.
4
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ملحق رقم  :5وثيقة نظرة عامة عن اتفاقية حقوق الطفل
تؤلف االتفاقية في الحقيقة قائمة شاملة بااللتزامات التي ت�كون الدول مستعدة لالعرتاف بها تجاه األطفال وليست باألحرى مجرد قائمة بحقوق األطفال .قد ت�تسم هذه
االلتزامات بطابع مباشر-مثل توفري تسهيالت التعليم وكفالة إدارة شئون قضاء األحداث بطريقة سليمة-أو قد ت�كون التزامات غري مباشرة تمكن اآلباء أو األسرة األكرب أو األوصياء
من االضطالع بأدوارهم ومسؤولياتهم األولى في رعاية األطفال وحمايتهم.
وتغطي االتفاقية المجموعة الكاملة الخاصة بحقوق اإلنسان .وقد جرى العرف على تصنيف هذه الحقوق إلى حقوق مدنية وسياسية من ناحية وإلى حقوق اقتصادية واجتماعية
وثقافية من الناحية األخرى .وبينما تشري المادة  4من المعاهدة إلى هذا التصنيف فان المواد الجوهرية نفسها غري مقسمة على هذا النحو .والواقع أن جوهر هذه االتفاقية
هو التشديد على ترابط وت�آزر جميع الحقوق .وقد يكون من المفيد في هذا الصدد وصف مجموعة الحقوق التي تغطيها االتفاقية بأنها تنطوي على ثالثة محاور رئيسية وهي
التوفري والحماية والمشاركة .وهكذا يتمتع األطفال بصورة جوهرية بالحق في أن يتاح لهم أشياء وخدمات معينة ت�تفاوت بني الحق في التمتع باسم وجنسية وبني الرعاية
الصحية والتعليم .ولألطفال الحق في التمتع بالحماية من أعمال معينة ،مثل التعذيب واالستغالل واالحتجاز التعسفي وحرمانهم بدون وجه حق من رعاية الوالدين .كما أن لهم
الحق في القيام بأشياء وفي التعبري عن آرائهم ،أي المشاركة في القرارات التي تمس حياتهم وفي المجتمع برمته على السواء.
واالتفاقية التي تجمع بني كل هذه الحقوق في نص واحد مرتابط ترمي إلى تحقيق ثالثة أهداف:
•إعادة الت�أكيد ،فيما يتعلق باألطفال ،على الحقوق الممنوحة بالفعل للبشر عموما من خالل المعاهدات األخرى .وبعض هذه الحقوق ،مثل الحق في التمتع بالحماية من
التعذيب ،ال ت�ثري أي جدل من ناحية انطباقها على األطفال .وأدت بعض الحقوق األخرى ،مثل حرية التعبري وحرية التجمع وحرية الدين والحق في األمن االجتماعي ،إلى
نقاش محتدم أثناء عملية الصياغة حول ما إن كان يمكن وما إن كان ينبغي لألطفال ،وتحت أي ظروف ،أن يكونوا المستفيدين صراحة من هذه الحقوق .ولذلك ،فان إعادة
ت�أكيد هذه الحقوق لم ت�كن ممارسة زائدة بأي حال من األحوال ،وإنما كانت وسيلة ضرورية للغاية للت�أكيد على أن األطفال هم أيضا بشر.
• تطوي�ر بعض حقوق اإلنسان األساسية لكي ت�أخذ في الحسبان ما لألطفال من احتياجات خاصة وما يتعرضون له من خطر .وأحد األمثلة الواضحة لذلك هو ما يتعلق بشروط
يجرد فيها األطفال
العمل المقبولة حيث يجب أن ت�كون المعاي�ي الخاصة باألطفال والناشئة أشد من تلك القواعد الخاصة بالكبار .وهناك مثال آخر ،وهو الظروف التي قد َّ
من حريتهم.
•إرساء قواعد في المجاالت التي ت�تصل فقط ،أو على األخص ،باألطفال .ومن بني القضايا الخاصة باألطفال والتي ت�تصدى لها االتفاقية حماية مصالح الطفل في إجراءات
التبني وإتاحة قبوله في التعليم االبتدائي ومنع إساءة معاملة الطفل وإهماله وحمايته منهما داخل األسرة ،فضال عن تحصيل نفقته.
آليات التنفيذ أو اإلنفاذ في اتفاقية حقوق الطفل
•لجنة اتفاقية حقوق الطفل :وتضم  10أفراد مهني�ي ومستقلني من متعدد التخصصات .وهم يجتمعوا بانتظام.
•كل دولة مشاركة تقوم بتقديم تقري�ر أولي عن التقدم المحرز بعد سنتني من التصديق ،وتقدم بعد ذلك تقري�را شامال كل  5سنوات.
•تقوم لجنة اتفاقية حقوق الطفل بالنظر في تقاري�ر الدول المشاركة ،وتخرج بالمالحظات الختامية
•المالحظات :لتسليط الضوء على نقاط القوة والمجاالت التي تحتاج إلى مزيد من التحسني
•يمكن للمنظمات غري الحكومية وغريها من الجهات الفاعلة غري الحكومية المشاركة من خالل تقديم تقاري�ر بديلة
5

5
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الملحق رقم  :6وثيقة العنف ضد األطفال والفتيات :تعريفاته ودالئل وجوده (من مصادر متنوعة)

تعريف العنف
هو أية محاولة مقصودة الستعمال القوة الجسدية أو التهديد باستعمالها ضد الذات أو شخص اخر أو مجموعة أشخاص أو مجتمع محلي ،ينتج عنها أو يكون هناك احتمال كبري أن
ينتج عنها جروح أو قتل أو اعاقة أو أذى نفسي أو حرمان.6
ما هي االساءة للطفل
االساءة للطفل تشمل كل سلوك او االمتناع عن القيام بسلوك ،مما يؤدي الى تهديد صحة الطفل النفسية او الجسدية.
تعريف ” المعتدي“
المعتدي او المسيء للطفل هو الشخص الذي ال يلبي احتياجات الطفل العاطفية او الذي يسبب أذى جسدي للطفل أو الذي يتواصل معه بطرق جنسية.
العنف ضد الطفالت:
النوع االجتماعي :يشري الجندر (النوع االجتماعي) إلى الفوارق االجتماعية والعالقات القائمة بني الرجال والنساء ،التي تعلموها بنسب متفاوتة من الثقافات السائدة في
مجتمعاتهم والتي ت�تسم بأنها متغرية بمرور الزمن ،كما ويشري إلى األدوار والمسؤوليات التي تسند إلى الرجال والنساء في ثقافة معينة أو مكان أو زمان معينني ،باإلضافة
إلى متغريات أخرى مثل العرق والطائفة والطبقة والعمر...الخ.
الهوية الجندرية تحدد الطريقة التي ينظر إليها للنساء والرجال كما تحدد توقعات ت�تعلق بأسلوب تفكريهم وتصرفاتهم.
تعريف العنف المبني على النوع االجتماعي:
«يقصد بمصطلح العنف ضد المرأة أي عمل من أعمال العنف القائم على نوع الجنس يرتتب عليه إيذاء بدني أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة ،بما في ذلك التهديد بالقيام
7
بأعمال من هذا القبيل أو اإلكراه او الحرمان التعسفي من الحرية ،سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة».
تمي�يز على اساس النوع االجتماعي
كشفت تقاري�ر سابقة لمنظمة األمم المتحدة للرتب�ية والعلم والثقافة “اليونسكو” عن اختالل في التوازن بني الجنسني في مختلف مناحي الحياة كالمشاركة والتعليم والصحة،
وأنه خالل السنوات الماضية تم اعتماد خطط دولية لمجابهة هذا االختالل .ومن خالل آخر اإلحصائيات التي قدمتها المنظمة تبني أن الت�كافؤ بني الجنسني ما يزال هدفا بعيد المنال
في العديد من الدول.
6
7
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سجل انخفاضا
وفي التعليم فقد كشفت األرقام أن هنالك  62مليون فتاة ما تزلن محرومات من الحق األساسي في التعليم ،رغم أن عدد الفتيات غري الملتحقات بالمدرسة قد
ّ
بلغ  52مليونا في الـخمس عشرة سنة الماضية .كما أن الفروقات بني الجنسني ت�تزايد في كل مرحلة من مراحل نظام الرتب�ية والفتيات األكرث فقرا حول العالم ال يزلن يعانني من
حرمان شديد ()UNISCO, 2015
كما اشار تقري�ر التعليم للجميع الذي اصدرته اليونسكو عام  2015إلى أن العنف القائم على النوع االجتماعي والمرتبط بالمدرسة يشكل أحد أسوأ مظاهر التمي�يز ضد الفتاة ويعيق
تحصيلها التعليمي .وكذلك ،ال يزال زواج القاصرات عائقا أمام تعليم الفتيات.
وبأن الفقر يقف عائقا امام الفتيات في الوصول للتعليم ،وبان المناطق االشد فقرا كأفريقيا بان نسبة التحاق الفتيات بالمدرسة أدنى ب ( )9مرات مقارنة مع الذكور .وأنه في
8
البلدان العرب�ية هنالك  5فتيات من البيئة األشد فقرا لم تطأ اقدامهن عتبة المدرسة مقابل ٌعشر الذكور في تلك البلدان.
تمي�يز يبدأ ما قبل الوالدة:
تقاري�ر مؤسسات المجتمع المدني تشري إلى ان واقع الطفالت والنساء بشكل عام يعترب واقعا ذو تحديات كبرية ،فالتمي�يز ضد الطفالت يبدأ حتى قبل والدتهن فهنالك 1.5مليون
أنثى حول العالم هن ضحايا لتحديد جنس الجنني سنوي ًا وفق تقري�ر صدر في شهر أيلول  2012عن مكتب االحصاء السكاني ( )PRBومقره واشنطن.
ويعترب الزواج المبكر للفتيات أمرا غاية في السوء ومخالف لما تنص عليه المواثيق الدولية .ويرتتب عليه نتائج سلبية متنوعة مثل:
التعليم والصحة ،إهدار إلمكانياتهن وقدراتهن وفرصهن ،يحد من حريتهن في تحديد اختياراتهن التي تؤثر على حياتهن بشكل عام كاختيار شريك الحياة ،اختيار التخصص الجامعي
والقيام بأنشطة معينة تساعد على مشاركتهن في المجتمع بفعالية .وهنا يمكن ان يكون األمر غاية في السوءا عندما يكون الزواج المبكر لكال الزوجني.
الفتيات يتعرضن لعنف جسدي ونفسي واقتصادي
الطفالت بشكل خاص يتعرضن أكرث من األطفال لمختلف أشكال العنف والتمي�يز والحرمان والتهميش ،إن التمي�يز ضد الطفالت يؤثر سلب ًا على تقدمهن وقدرتهن على ممارسة
حياتهن الطبيعية والتمتع بحقوقهن التي أكدت عليها المواثيق الدولية خاصة اتفاقية حقوق الطفل ،والعنف الذي يتعرضن له سواء داخل منازلهن أو في مدارسهن أو األماكن
العامة أو العنف االلكرتوني ،كلها تجعل من حياتهن حياة غري آمنة ومبنية على أسس غري سليمة ستعمل على زيادة فرص تعرضهن للعنف والتمي�يز وعدم المساواة مستقبالً.
االساءة\ العنف ضد االطفال والطفالت:
أنواع االساءة  /العنف
•االهمال.
•العنف الجسدي.
•العنف الجنسي.
•العنف النفسي.

8
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أوال :االهمال
يحدث عندما يفشل مقدم الرعاية-بشكل دوري-في توفري االحتياجات العاطفية والجسدية االساسية للطفل.
المجاالت التي يظهر فيها االهمال :الغذاء .اللباس .المأوى .التعليم .االشراف .الرعاية الطبية .الرعاية النفسية-العناية العاطفية .النظافة الشخصية .البيئة االمنة.
دالئل على وجود اهمال
اشارات جسدية

دالئل سلوكية

عدم نظافة شخصية.

غياب مت�كرر.

عدم التطعيم.

حضور غري منتظم او اعتيادي للمدرسة.

طول او وزن اقل من المعدل ،بشكل بارز.

استجداء طعام او جمع طعام من النفايات او االخري�ن.

اصابات ،أمراض وجروح لم تعالج.

تحمل مسؤوليات تخص البالغني.

حروق متواصلة من الشمس ،اصابات من الحشرات او لسعة برد.

التبليغ المتواصل من قبل الطفل بعدم وجود اي بالغ مقدم رعاية في البيت.

لباس غري مالئم ،عدم وجود مالبس داخلية او كافية للظرف وللطقس.

تعب او جوع مزمن.

ثانيا :العنف الجسدي
وهو سلوك يقوم به شخص يؤدي الى ايذاء الطفل جسديا
إذا تمت معاقبة الطفل بشكل قاسي حتى ولو لم يكن يقصد من العقاب ايذاء الطفل-يعترب السلوك ذاك اساءة وعنف جسدي
سلوكيات العنف الجسدي
الصفع .الضرب ،الرفس ،الحرق ،الكي ،القرص ،شد الشعر ،الهز الشديد ،الركل ،الخنق ،الجرح بآلة حادة.

34

دليل تدريب طلبة المدارس ضمن مشروع سمو

دالئل تشري لوجود عنف جسدي
دالئل جسدية

دالئل سلوكية

جروح ،خدوش ،حروق على الوجه والحلق والقسم االعلى من الذراع ،عالمات سلخ او سلوكيات حادة :انسحابيه ،عنف ،نكوص ،اكت�ئاب.
جلد او عالمات لقطع معدنية في أسفل الظهر.
خوف كبري او غري اعتيادي من االهل او من مقدم الرعاية.
جروح في مراحل مختلفة من الشفاء او االلت�ئام ،تظهر الجروح عادة بعد فرتة تغيب او
اجازة.
عالمات لحروق من السجائر غري مفسرة ،خاصة على كفتي اليد ،االقدام ،االذرع أو البطن.
اشارات لشد من حبل.

ثالثا :العنف الجنسي
وهو اقحام الطفل في سلوكيات هو غري قادر على:
استيعابها وفهمها.
اعطاء موافقته الصادقة عليها.
أو حني:
ال يكون متهيئا لها من الناحية التطورية.
ت�تعارض مع السلوكيات الشائعة والمقبولة مجتمعيا.

سلوكيات العنف الجنسي
افعال :مالمسة الطفل بطرق جنسية ،جعل الطفل يالمس البالغ بطرق جنسية ،تعرية الطفل او التعري امامه ،جعل الطفل او السماح له بمشاهدة صور او افالم جنسية ،محادثات
جنسية ،حمامات مشرتكة ،اعطاء معلومات جنسية للطفل ال ت�تالءم مع المرحلة التطورية ،اغتصاب.
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دالئل تشري لوجود عنف جنسي
دالئل جسدية

دالئل سلوكية

مالبس داخلية متسخة ،ممزقة او عليها اشارات إلفرازات جنسية او دماء.

التبليغ من قبل الطفل أنه يتعرض العتداء جنسي.

التهابات مت�كررة وغري مفهومة في الحلق او المسالك البولية.

نكوص (العودة لسلوكيات تشري الى مرحلة تطورية سابقة).

شكوى مت�كررة عن أوجاع جسدية.

سلوكيات ال ت�تالءم والسن بها شهوانية وإغراء.

العودة للتربز بعد ان تعلم الطفل الفطام.

صعوبات في النوم وكوابيس.

االم ،اهتياج او التهاب في االعضاء التناسلية.

اهتمام غري عادي وغري متالئم مع السن بمواضيع جنسية.

أمراض منقولة جنسيا.

تجنب تبديل المالبس.

نزيف.

لبس عدة طبقات من المالبس-التغطية المبالغ بها.

حمل.

نزول مفاجئ في مستوى التحصيل الدراسي.

رابعا :العنف النفسي:
يتم العنف النفسي إذا قام مقدم الرعاية بأي مما يلي:
•الرفض ،االنتقاد ،االهانة ،التحقري ،العزل ،الرتهيب وتعليم االنحراف والجريمة للطفل.
•او مشاهدة الطفل لعنف جسدي على من حوله.
•أو معاقبة الطفل لرغبته بالتعلم والتعرف على محيطه.
•أو عدم االستجابة لحاجات الطفل العاطفية.
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دالئل تشري لوجود عنف نفسي
دالئل جسدية

دالئل سلوكية

اضطرابات االكل :االنوركسيا والبوليميا والسمنة المفرطة.

سلوكيات نمطية من ضرب الرأس.

اضطرابات اللغة :الت�أت�أة وعدم تطور اللغة ،وغريها.

سلوك قاس يتسبب بأذى ألطفال أو لحيوانات.

أوجاع معدة.

يبدو على الطفل المتعة من ايذاء اطفال اخري�ن بالغني ،أو حيوانات.

هرش وحكة وتشنجات عضلية بالوجه.

يبدو الطفل كمن يتمتع من التعرض لألذى.

شكاوى عن اوجاع.

سلوكيات ال ت�تالءم والمرحلة التطورية مثل التبول الالإرادي.

الطفل الشاهد
هو كل طفل يعيش في محيط يتعرض فيه مقدم الرعاية لإلساءة والعنف ،وهذا يشمل:
•مشاهدة سلوكيات عنيفة يتعرض لها الراعي.
•استعمال الطفل كذراع حماية من سلوكيات عنيفة يتعرض لها الراعي.
•استعمال الطفل كجاسوس الستجواب الراعي \ المعتدي.
•إلزام الطفل بالمشاركة في االعتداء.
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أثر ممارسة العنف على االطفال
اضاءة-كلما كانت مدة التعرض لألذى أطول ،ونوعه أكرث حدة وكلما كان المعتدي شخصا أقرب للضحية ،ت�كون االثار القري�بة والبعيدة المدى أكرث شدة.
ت�أثريات نفسية

ت�أثريات جسدية

ت�أثريات سلوكية

قلق.

جراح.

تشرد.

خوف.

اصابات.

جنوح.

عزلة.

موت.

محاوالت انتحارية.

اكت�ئاب.

صعوبات ذهنية.

حمل.

انسحابيه.

مشاكل صحية مدى العمر.

إدمان.

تدني الثقة بالنفس.

مشاكل مدرسية.

صعوبات بالتواصل العاطفي.

عنف.

اضطرابات شخصية.

مستقبال :عنف زوجي وأسري ومشاكل في العمل وسلوكيات عدائية للمجتمع

9.

من هو المعنف
مشكلة العنف واالعتداء واإلساءة هي مشكلة عالمية ،وقد يكون المعتدي من كافة طبقات المجتمع ،من الفقراء واألغنياء ،من كافة االديان ،من المتعلمني وغري المتعلمني،
من المثقفني وغري المثقفني.
تحدث غالبية االعتداءات داخل االسرة والغالبية العظمى من المعتدين معروفون للضحية.
من هي الضحية -عوامل ترفع من احتمالية تعرض الطفل لإلساءة-
الطفل ليس مسؤوال عما يلحق به من اساءة ابدا .المعتدى هو سبب االذية وإياه يجب أن نحاسب .رغم هذا هناك بعض العوامل التي قد تجعل من بعض االطفال أكرث عرضة للوقوع
ضحايا لإلساءة ولالعتداء عليهم.

9
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من هذه العوامل:
عمر الطفل :أكرث من نصف االطفال الذين يتعرضون لإلساءة الجسدية هم دون السابعة من
عمرهم.
وجود اعاقة :احتمال االذى النفسي والجسدي والجنسي واإلهمال لذوي التحديات يفوق
بأضعاف المجموعات االخرى.
معاناة الطفل من اضطرابات انفعالية أو سلوكية :االطفال ذوي الصعوبات السلوكية
او النفسية كمن يعانون من اضطرابات الرتكيز والحركة الزائدة وغريها ،أكرث عرضة للعنف
واإلساءة.
ميزات جسدية او صعوبات اخرى :االطفال الذين يبدون نوعا ما مختلفني عن الشائع ،مثال
الذين يعانون من السمنة ،أو من صعوبات نطق او ذوي لون بشرة غري شائع معرضون أكرث
لإلساءات.
اضاءة :عادة يحافظ االهل على بناتهن االناث ويحاولون مرافقتهم وحمايتهم بشكل أكرث
من حمايتهم ألطفالهم الذكور ،ويغيب عن الكثريي�ن ان االطفال الذكور يتعرضون لألذى
بنسبة تساوي وأحيانا تفوق نسبة تعرض االطفال االناث ،بما فيه العنف الجنسي .ولكن
10
اشكال العنف ضد الطفالت ت�تباين وتختلف عما يتعرض له االطفال الذكور.

دليل أطفالنا كيف نحميهم ،دليل المهني�ي والمرب�ي للتعامل مع العنف
10
واالساءة تجاه االطفال واالطفال ذوي االعاقة :مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية .بيت
لحم - 2017إعداد المدرب ،محمد القيسي
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الملحق رقم  :7وثيقة التنمر سلوك ضار متعمد ومت�كرر
إن التنمر سلوك عدواني ضار يستهدف مرار ًا في آن واحد نفس الفرد .وفي جميع أنحاء
العالم ،فإن ما معدله  10٪من األطفال والشباب هم أهداف جارية لمعاملة سلبية من قبل
أقرانهم في المدرسة .يمكن للتنمر أن يأخذ أشكال كثرية :فعلى سبيل المثال ،يمكن أن
يكون لفظي (الشتائم وتعليقات وقحة مستمرة) ،جسدي (ضرب ودفع) ،عالئقي (االستبعاد
االجتماعي ونشر األكاذيب أو اإلشاعات) أو التنمر على الممتلكات (كسر أو أخذ أمتعت شخص
ما) .عند حدوث تحرش عرب تقنيات االتصاالت الحديثة ،مثل الهواتف المحمولة أو اإلنرتنت
فإنه يسمى التنمر عرب اإلنرتنت أو التنمر اإللكرتوني .ويمكن لهذا الشكل الجديد نسبيا أن
يشمل نشر أو تعميم صور محرجة ،وإرسال رسائل بريد إلكرتوني سيئة أو رسائل نصية ،أو
السخرة من الهدف «الضحية» على موقع وسائل االعالم االجتماعية.
وبصرف النظر عن طبيعته المت�كررة ،فالتنمر يمكن أن يكون متباين من خالفات عرضية أو
مشاجرة في جانب آخر أيض ًا :فإنه يحدث بني األطفال الذين ليسوا متساوي�ي في قوتهم
وسلطتهم أو مكانتهم االجتماعية (على سبيل المثال ،طفالً جسدي ًا أقــوى أو أكرب سن ًا
يقوم بمضايقة طفل أصغر سن ًا أو أضعف جسدي ًا؛ أو عدة أطفال يسخرون من شخص واحد؛
أو طفل واثق من نفسه يهاجم شخص خجول جد ًا وله قلق اجتماعي وبالتالي يجد صعوبة
في الدفاع عن نفسه؛ أو طفل له شعبية كبرية يضايق شخص ينظر إليه بطريقة سلبية
في مجموعة األطفال اآلخري�ن) .ونظر ًا لعدم المساواة هذه ،فقد تم استدعاء التنمر أيض ًا
11
باالعتداء المنهجي.

C.,Salmivalli,V.,Poyhonen,A.,Kaukiainen.(2009),Kiva Teachers Guide «anty
11
bullying program» developed by Turku University and Ministry of education,Finlan.da
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ملحق رقم  :8وثيقة حيثيات التنمر ،عالماته وآثاره

تبعيات سلبية لجميع المشرتكني في التنمر
يتعرضون ضحايا التنمر في كثري من األحيان ألشكال متعددة من التنمر؛ فهم يملون أيض ًا إلى أن ينظر إليهم بشكل متزايد سلبي ًا من قبل الزمالء مع مرور الوقت .لدى التعرض
للتنمر العديد من اآلثار السلبية على الضحايا ،فخالل سنوات الدراسة عندما يحدث تنمر فإن الطالب الضحايا غالب ًا ما يكونوا قلقني ومكت�ئبني ووحيدين .وبعض من هذه اآلثار تستمر
خالل مرحلة البلوغ .على سبيل المثال ،بعض الضحايا السابقني للتنمر لديهم -وفي مرحلة البلوغ -ثقة بالنفس أقل من نظرائهم في العمر نفسه ،ويتصعبون بالثقة في الناس
اآلخري�ن ،والبعض منهم يعانون من مشاكل بالصحة النفسية ،وبصرف النظر عن الضحايا الذين يتعرضون للمضايقات ،وحتى األطفال الذين بمجرد شاهدوا موقف يتعرض فيه شخص
للتنمر قد ثبت أنهم يت�أثروا سلب ًا .وإذا لم يتوقفوا األطفال عن التنمر فإنهم يتعلمون استخدام العدوان كوسيلة للحصول على ما يريدون ،وبالتالي فهم أكرث عرضة الستخدامها
أيض ًا في تفاعالتهم في المستقبل مع أشخاص آخري�ن.
اعترب دان ألويس الرنوي�جي (  – )Olweusاألب المؤسس لألبحاث حول التنمر في المدارس .ويعرف ألويس التنمر المدرسي بأنه أفعال سلبية متعمدة من جانب تلميذ أو أكرث
إللحاق األذى بتلميذ آخر ،ت�تم بصورة مت�كررة وطوال الوقت ،ويمكن أن ت�كون هذه األفعال السلبية بالكلمات مثل :التهديد ،التوبيخ ،اإلغاظة والشتائم ،كما يمكن أن ت�كون باالحت�كاك
الجسدي كالضرب والدفع والركل ،أو حتى بدون استخدام الكلمات أو التعرض الجسدي مثل الت�كشري بالوجه أو اإلشارات غري الالئقة ،بقصد وتعمد عزله من المجموعة أو رفض
االستجابة لرغبته .وحسب ألويس فال يمكن الحديث عن التنمر إال في حالة عدم التوازن في الطاقة أو القوة (عالقة قوة غري متماثلة)؛ أي في حالة وجود صعوبة الدفاع عن
تنمرا  ،وكذلك الحال بالنسبة لحاالت اإلثارة والمزاح بني
النفس  ،أما حينما ينشأ خالف بني طالبني متساوي�ي تقري�با من ناحية القوة الجسدية والطاقة النفسية  ،فإن ذلك ال يسمى
ً
األصدقاء  ،اال ان الباحثني من المهتمني بالعالقات االجتماعية لم يهتموا بتللك الظاهرة ،ولم يأخذوها على محمل الجد على اعتبار ان ما بحدث بني التالميذ في المدارس هو نوع
من المداعبة البسيطة التي ال ت�تعدى حدود الممازحة العابرة بني األقران  ،والتي تظهر ثم ال تلبث ات ت�تالشى تلقائيا إلى ان جاء اولويس ( )olweus,1991ليفتح تعيننا على هذه
12
الظاهرة وهذا المصطلح الجديد الذب بدأ ،ت�تناقله أفكار ،واطروحات الباحثني من المهتمني بدراية هذا السلوك بغية فهم ابعاده  ،ووضع أساس نظري له.

التنمر عند الفتيات عن الصبيان؟
هل يختلف
ّ
نعم ولكن بطرق مختلفة ،فقليالً ما نسمع أهال يشت�كون أن ابنتهم ضربت بن ًتا أخــرى ،وإنما يشت�كون من محاولتها تحريض رفيقاتها عل فتاه بعينها ،فيتفقن على انتقادها
واالستهزاء بها طوال الوقت .تحريض رفيقاتها على مثالً يتفقن على أن هذه البنت ال تعتني بنفسها أو أن مظهرها مضحك ،وهن شلة البنات العصريات بما يعرف بمصطلح
تنمرهم على عرض العضالت والقوة الجسدية ،مثالً تجدين شلة يتفقون على ضرب أحدهم قوة.
«الكول»  .cool girlsفيما الصبيان ال يحرضون على هذا النحو ،بل يرت�كز ّ
أكدت الدراسات أن االستقواء بني الذكور أكرث منه عند االناث ،وانه يختلف باختالف الجنسني فهو عند الذكور استقواء مباشر يستخدم فيه الذكور الضرب والدفع باليدي واألرجل
وكذلك يستخدمون إعطاء األلقاب والشتم في الشكل اللفظي .في حني تستخدم اإلناث االستقواء غرب المباشر كالتجاهل والسخرية واإلقصاء واإلشاعة ،وأن أكرث اشكال االستقواء
13
هو الشكل اللفظي.

12
13

خوخ .)2012( .التنمر المدرسي وعالقته بالمهارات االجتماعية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بمدينة جدة بالمملكة العرب�ية السعودية (ط.)4
الصبحني ،ع.االقضاه ،م .)2013(.سلوك التنمر عند األطفال والمراهقني .الرياض :مطابع جامعة نايف للعلوم األمنية.
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من هو الضحية؟
شعوريا .هو طفل يشعر بألم عميق في داخله .هناك من يع ّنفه في المنزل أو أنه مهمل
المتنمر شخص معذب في داخله ،ويقبل أن يتنمر أحدهم عليه ال
أيضا مثل
الضحية هو ً
ّ
ً
كثريا وبالتالي أصبحت
عليه
يخافون
أهله
ألن
مرضه،
بسبب
األمور
من
الكثري
ِم
ر
ح
وبالتالي
طفولته
في
كثرية
ا
أمراض
عانى
ال
طف
يكون
أن
الممكن
من
كما
لوجوده.
ال أحد يهتم
ً
ً
ً
ُ
جدا .ومن اهم الصفات التي يتصف بها الطلبة ضحايا سلوك التنمر :الخجل والخوف والقلق ،سوء تقدير الذات ،االنعزال االجتماعي ،الضعف
ثقته بنفسه وبقوته الجسدية ضعيفة ً
14
الجسدي والتعاطف.
من هو الطفل المتنمر؟
الطفل المتنمر هو الطفل الذي يتحكم ويتلذذ بالسيطرة على اآلخري�ن ويضع نفسه قائدا على أقرانه في البيت أو في المدرسة ويهدف إلى األضرار بشخص آخر عمدا جسديا او
نفسيا ،حيث انه يجمع بني العديد من الصفات مع بعض وهي كاآلتي:
•يحب لفت االنتباه
•لديه عذر لكل خطأ يقوم به
•سهل االست�ثارة واالستفزاز
•يحب السيطرة على اآلخري�ن
•يكرث الطلب من اآلخري�ن ويشعر بأنه من حقه ان يستجيبوا له
•غريب األطوار ،قد يكون لطيف مع أحد وسيء مع آخر وتجاهل آخري�ن.
•ليس لديه تعاطف ،فإذا ت�أذى أحد امامه فال يكرتث وال يقدم المساعدة.
ضحيته؟
المتنمر
على أي أساس يختار
ّ
ّ
والتنمر عليه .ومظهر الطفل الضحية يكون
في غالب األحيان يختار ضحيته على أساس المظهر الذي يوحي له أنه يستطيع استغالله
دائما الف ًتا ،كأن يكون ضعيف البنية أو خجوالً
ً
ّ
جدا أو نحيف ًا أو سمين ًا أحيا ًنا.
ً
المتفرجون « المشاهدين الصامتني « جزء ًا من المشكلة -ولكنهم أيضا جزء ًا من الحل.
إن الزمالء الذين يشعرون بالقلق إزاء مكانتهم االجتماعية وربما يخافون من ينتهي بهم األمر كالضحايا المقبلني وغالب ًا ال يتعاملون مع األشخاص الذين يتعرضون للتنمر .قد يصبح
أيض ًا من الطبيعي معاملة األطفال الذين يتعرضون للتنمر بطريقة جارحة ،ويعترب من «العادي» أن يتم استبعاد هذا الطفل من أنشطة ،ويضحك عليه باستمرار أو مجرد أنه يتم
تجاهلهم .حتى إذا كان معظم األطفال والشباب يعتقدون أن التنمر شيء خاطئ فإنهم نادر ًا ما يعربوا عن هذه المواقف في األماكن العامة .وفي الواقع ،أظهرت الدراسات
أن العديد من الزمالء يقومون باختيار تعزي�ز التنمر بواسطة التشجيع والضحك -أو بمجرد وجودهم -بدالً من الوقوف إلى جانب الضحية .وتحمل سلوكيات المارة عواقب ت�تتب على
تعرض األطفال للتنمر وكذلك ضحايا التنمر .عندما ال يقوم البعض اآلخر بفعل شيئ ًا لدعم الضحية ،وحتى أنهم يضحكون باستمرار عندما يحدث تنمر ،فإن المتنمر يحصل على مكافأة
اجتماعية ،ومن المرجح أن يستمر في هذه األفعال أكرث وأكرث .أما للضحايا ،من ناحية أخرى ،فإن التجارب األكرث مؤلمة ليس بالضرورة أن ت�كون الهجمات من جانب واحد أو اثنني من
االطفال الوقحني ،ولكن التصور بأن المجموعة بأكملها ضدهم وكما يبدو أن ال أحد يهتم بهم.
14
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إن كبار الباحثني في الوقت الحاضر الذين يبحثون في هذا الميدان يوافقون على أن الت�أثري على المارة األقران هو المفتاح لتدخالت حاالت تنمر فعالة ومستدامة ،وهذه هي
الفكرة األساسية وراء برنامج كيفا للحد من التنمر .ويهدف الربنامج إلى تعزي�ز التعاطف نحو أقرانهم الضحايا ،ولزيادة الوعي بالدور الذي يلعبه مجموعة أقرانهم في عملية
التنمر ،لجعل المواقف قضية مكافحة التنمر بارزة ،وإلى تقديم اسرتاتيجيات آمنة لدعم ومساعدة أقرانهم الضحايا .وفي نفس الوقت يوفر الربنامج مبادئ توجيهية واضحة
لموظفي المدرسة لمعالجة حاالت من التنمر التي تلفت انتباههم ،وإعطاء معلومات ألولياء األمــور حول كيفية مناقشة التنمر مع أطفالهم -حتى إذا كانوا أطفالهم ال
15
يتشاركون في التنمر أو أنهم ضحايا.
عامة ،والدافع األكاديمي لجميع األطفال واليافعني .إن الهدف وراء النشاطات
إن الحد من التنمر هو هدف مهم في حد ذاته ،لكنه يملك العديد من اآلثار المفيدة على المدرسة
ً
العامة هو زيادة وعي األطفال حول الدور الرئيسي الذي يلعبه الفري�ق في التنمر ودوره في إيقاف التنمر .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن الهدف هو تعزي�ز التعاطف تجاه الزمالء
الذين يتعرضون للتنمر وتقديم تدابري آمنة لدعمهم ومساعدتهم ،والهدف أيض ًا هو الت�أثري على الطالب بحيث أنه بدالً من تحريض المتنمر يقوموا بدعم الضحية وال يتغاضوا عن
التنمر .ويستند وقف التنمر على إثارة شعور بالمسؤولية مشرتك بني األطفال ،وبالتالي تغي�ي قواعد المجموعة ،فالهدف من ذلك هو مساعدة الطفل على حل المشكلة« :هل
يجب أن أفعل ما أعتقد أنه محق ،أو ما يتوقعه اآلخرون مني في المجموعة “ضغط األنداد.
عالمات التنمر
على األهل االنتباه لمشكلة التنمر وما إذا كان ابنهما أو ابنتهما يتعرض أو ت�تعرض للتنمر داخل المدرسة وساحاتها ،أو في باص المدرسة أو في الكافترييا وغريها ،وهناك بعض
العالمات التي تدل على تعرض الطفل للتنمر على األهل التنبه لها.
عالمات تدل على تعرض الطفل للتنمر في المدرسة:
•انسحاب الطفل بشكل مت�كرر من األنشطة المفضلة لديه.
•تراجع اهتمامه باألنشطة المدرسية أو ما بعد المدرسة.
•ابتعاده عن أصدقائه أو أي تجمعات.
•إهمال شكله الخارجي ومظهره العام.
•إهمال واجباته المدرسية أو أي أغراض متعلقة بالمدرسة ككتبه ودفاتره ووجباته الغذائية.
•الت�أخر عن باص المدرسة.
•يسعى الطفل المعرض للتنمر إلى الهروب من الواقع الذي يعيشه.
•يعاني الطفل المعرض للتنمر حالة من العصبية والغضب.
•يعاني حالة من القلق الدائم والخوف.
•يعاني من حالة مزاجية متقلبة.
•قد يخفي الطفل أدوات لحماية نفسه في المدرسة مثل السكاكني.
15
.landa
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•كما يمكن أن تظهر على جسده بعض الكدمات والجروح.
•قد يعاني حالة من فقدان أو زيادة الشهية

16.

آثار التنمر على الضحية:
يؤدي التنمر إلى مشاكل نفسية وعاطفية وسلوكية على المدى الطوي�ل كاالكت�ئاب والشعور بالوحدة واالنطوائية والقلق.
يلجأ الفرد للسلوك العدواني نتيجة للتنمر ،فقد يتحول هو نفسه مع الوقت إلى متنمر أو إلى إنسان عنيف.
يزداد انسحاب الفرد من األنشطة االجتماعية الحاصلة في العائلة أو المدرسة ،حتى يصبح إنسان ًا صامت ًا ومنعزالً.
قد يوصل التنمر الضحية إلى االنتحار ،حيث أثبتت الدراسات أن ضحايا االنتحار بسبب التنمر في ازدياد مستمر وخاصة بعد دخول التنمر اإللكرتوني إلى الصورة.
من آثار التنمر قلة النوم أو النوم بكرثة.
كما يعاني من يتعرض للتنمر إلى الصداع وآالم المعدة وحاالت من الخوف والذعر

المتنمر ومضاعفات سلوكه مستقبال:
يؤدي السلوك المتنمر الى مضاعفات خطرية مستقبلية على المعتدي ت�تضمن:
•االدمان على الخمور والمخدرات.
•الدخول في عراكات ،تخريب الممتلكات ،وترك الدراسة.
•ممارسة نشاطات جنسية مبكرة.
•التورط في اعمال اجرامية ومخالفات مرورية.
•يكون معتدي ًا وعنيف ًا في عالقته مع زوجته أو أوالده مستقبال.

اآلثار الدائمة للتنمر على الضحية:
•االكت�ئاب والقلق والميل إليذاء النفس.
16
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•صعوبة االستمرار في عمل أو وظيفة دائمة.
•تدني الثقة بالنفس.
•تدني التحصيل الدراسي ،بسبب ترك الدراسة أو كرثة التغيب.
•سوء العالقات االجتماعية وسوء الظن.
•التدخني.
•زيادة احتمالية االنتحار عند زيادة االكت�ئاب والعنف االسري بوجود
ماضي في التعرض للتنمر.
•أن يثور ويصبح متنمرا على اآلخري�ن.
•تطوي�ر شخصية اعتمادية على اآلخري�ن
•الوقوع ضحية للعنف األسري.
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ملحق رقم  :9وثيقة أسباب التنمر
•التلقني األسري :بعض االسر تشجع ابناءها على السلوك العدائي ويعتربون ذلك داللة على تفوق ابنائهم وقدرتهم على قيادة االخري�ن والسيطرة عليهم وبالتالي ال
يقبلون بأي تدخل تربوي لتعديله وربما يستخدمون امكانياتهم في االنتقام ممن يشت�كي على ابنهم أو يعرتض على تصرفاته.
•االهمال :تسعى معظم األسر لتوفري متطلبات الحياة المادية ألوالدهم وإهمال واجب ترب�يتهم ،فال يعتنى بتوجيه االبناء توجيها صحيحا ،وال تراقب سلوكياتهم وتقوم،
وال تفرض عقوبات عليهم النحرافهم ،وقد يكون ذلك اما بسبب انشغال االهل في العمل أو بسبب تفكك االسرة ،أو عدم مباالتها بأهمية تقويم سلوك االبناء ،هذا
االهمال يجعل الطفل متماديا في الخطأ واالساءة للحصول على اي شكل من االنتباه أو االهتمام حتى لو كان بسبب اعتداءاته.
•خلل ظاهري أو إعاقة ما :إذ أن التسلط والتنمر على االخري�ن يحسس المتنمر بالثقة بالنفس واالهمية والحصول على االهتمام والشعبية.
•الجو العدائي والعنصري في البيت :قد ال يفهم الطفل انه من غري المقبول االعتداء على االخري�ن بسبب اختالفهم حجم ًا أو شكالً او عرق ًا أو دين ًا .إذ أنه يرى ويسمع في
بيته االنتقاد والتجري�ح وربما العنصرية والكراهية فيرتجم ذلك الى تنمر واعتداء.
•االمراض النفسية أو العقلية :في بعض الحاالت يكون التنمر واالساءة عالمة من عالمات االكت�ئاب أو اضطراب الشخصية أو عرض ًا لمرض عقلي ،كالغضب واستخدام القوة
والعنف وسوء فهم افعال واقوال االخري�ن على انها معادية ومستهدفة له .وهذا النوع من االوالد يحتاج عالج ًا نفسي ًا وعصبي ًا وربما لتدريس خاص.
•العنف االسري :فاعتياده على رؤية هذا السلوك في اسرته كالقسوة والعدائية والمعاملة الشرسة بني افراد عائلته ،يجعله ال يعرف غري هذا االسلوب كي يحصل على
اهتمام االخري�ن واحرتامهم ،لذا فهو يمارسه في عالقته مع اقرانه ،إذ أن السلوك في نظره إما ان يكون شرسا معتديا :ليكون ذا سلطة ويحصل على ما يريد أو أن يكون
خانعا ذليال :فيكون منبوذا .ومن المؤكد أنه سيسلك طري�ق االعتداء والتنمر.
•الغرية :قد يعرب الطفل من خالل االساءة لآلخري�ن عن غضب ونقمة تجاه االخري�ن لوجود امور تؤذيه في حياته كالمشاكل بني أبويه أو العوز المادي أو ادمان االب ،فيمارس
بدوره التنمر حسد ًا واستياء ممن يظن أنهم ال يعانون مثله ،كاألوالد الذين تبدو عليهم مظاهر الرثاء وعناية واهتمام ذويهم بهم.
•تدني المستوى الدراسي أو المادي أو االجتماعي :قد يالحظ الطفل ذلك ويسعى جاهد ًا لتحسني وضعه ،فيتنمر ليحصل على واجبات االخري�ن الدراسية أو يسرق منهم
ليحصل على ثمن طعامه أو يحل مشكلة افتقاده لألصدقاء من خالل العالقات التسلطية.
•ضعف نظام المدرسة :قد يكون التنمر ناتج ًا عن ضعف نظام المدرسة أو وجود اعدادا كبرية من الطالب تفوق قدرة المسؤولني على السيطرة عليهم ،فتظهر االساءات
واالعتداءات ،ويفلت المتنمرون من معالجة المشكلة على الرغم من التزام المدرسة علنا بسياسة مناهضة للرتهيب والتنمر.
•الرثاء أو السلطة :هذا النوع من التنمر يسببه الت�كرب واالستعالء وال يشمل اقران المعتدي بل ومعلميه وكل من يحتك بهم .إذ يعترب المتنمر نفسه أعلى قيمة وأهم
ممن حوله وال يسمح الحد بتقويمه فهو ينال القوة بمنصب ومال والديه ليتسلط على كل من ال يعرتف بمكانته وال يخضع له.
•العنف في االعالم وااللعاب :التحريض على العنف في وسائل االعالم كاأللعاب االلكرتونية العنيفة ،واالفالم المحرضة على العنف ،وكذلك افالم الكارتون العنيفة،
17
وبرامج المصارعة الحرة ،التي تجعل من العنف واالعتداء تسلية ومتعة بل وطريقة حياة.
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قطامي ،ن ،الطرايرة .)2009( .الطفل المتنمر .عمان :دار المسرية للنشر.
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ملحق رقم  :10وثيقة التدخالت والعالج ودور المرشد الرتبوي
كيفية معالجة حاالت التنمر :التدخل ينقسم إلى قسمني:

القسم األول :وقائي توعوي:
•االعالن بأن مدرستنا خالية من التنمر
•توعية للطالب واالهل والمدرسني حول التنمر
•حصص ارشادية حول القيم األخالقية والخروج بقوانني للتعامل

القسم الثاني :تدخل ارشادي وعالجي مع الحاالت الساخنة
اساليب التدخل مع الحاالت الفردية (في حال التبليغ عن التنمر):
أوال :أسلوب المواجهة:
مثال :نحن نعلم بأنك شاركت في التنمر على سارة لعدة مرات ،لقد تم نشر اإلشاعات عنها ،وقد تلقت رسائل مؤذية على الفيسبوك .وهذا يجب ان يتوقف في الحال.
يرى بضرورة التوضيح للطفل بأن سلوكه غري الئق ويحتاج إلى تغي�ي ،ويهدف إلى
•من الواضح بان الكبار على علم بما يحدث بأنه ال يحتمل.
•ان يلتزم الطفل بتغري سلوكه.
•ان يكون المتنمر على علم بأن القضية قيد المتابعة.
ثانيا :اسلوب عدم المواجهة:
مثال :نحن حق ًا مهتمني بوضع زميلتك سارة التي يتم التنمر عليها ،لقد تم نشر اشاعات عنها ،وتلقت رسائل مؤذية على الفيسبوك .أكيد سارة تشعر بالسوء ...أال تعتقد ذلك؟
بأهمية مشاركة الطفل بأننا نهتم ألمره وي�ؤمنان بأهمية عدم لوم المتنمر وذلك لعدة اهداف وهي:
•توضيح الشعور باإلساءة للمتنمر.
•جعل المتنمر شريك في الحل ،واقرتاح بدائل للسلوك.
•ان يكون المتنمر على علم بأن القضية يتم متابعتها.
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إن المرشد دوره اساسي ومهم في الحد من الظاهرة ،حيث ان عالقته بالطالب وما يمثله من انسانية في التعامل قد تساعد كل من الضحية والجاني ان يتفاعلوا معه ،ولكن دور
المعلم جدا مهم ،وذلك ألنه هو المفتاح األول للكشف المبكر لهذه الظاهرة ،وباستطاعته « مع بعض الدعم من المرشد» ان يوقف عمل التنمر والتبليغ عن وجود هذه الظاهرة
في الصف مما يساعد على خلق بيئة صفية ومناخ صفي صحي وآمن للتعلم.
لقد تم العمل على برامج للحد من التنمر  KIVAفي الدول االسكندنافية وبالتحديد فنلندا وقد اظهرت الدراسات والبحوث بأن التنمر قد انخفض إلى  90%بعد تطبيق الربنامج على
مدة عام دراسي كامل والذي من خالله تم تعليم الطالب وتدري�بهم على قيم اخالقية مثل تقبل اآلخر واالحرتام والتعاطف ،ومساعدة المتنمر على ايقاف عدوانه تجاه الضحية،
18.
ومساعدة المتفرجني للتدخل لوقف التنمر ،واعطاء المتنمر عليه وسائل الدفاع عن نفسه بالتبليغ للكبار وعدم تقبل التنمر كواقع مفروض عليه

فكرة تدخل المرشد الرتبوي والنفسي:
•وقائية :بمعنى تدريب الطالب وتنمية مهاراتهم االجتماعية والفكرية لبناء قاعدة راسخة للبناء
•عالجية :وتعتمد على نوع المشكلة ،إما اجتماعية فيجب دخول أطراف مثل :المعلم واألسرة واألصدقاء
•أو مشكلة شخصية وينعكس السلوك على اآلخري�ن مثل التمرد والعصبية وما شابه وأغلب المشكالت السلوكية ناتجة في األصل من مشكلة شخصية عند الطالب وهو ما
يجب التعامل معه أوال بانفراد
•تحوي�ل الحاالت التي تفاقمت وبالرغم من الماوالت لم يستطيع التعامل معها.
•المرشد الرتبوي والنفسي مهمته رئيسة في التعامل مع الطالب بطريقة حكيمة واختيار المعلمني المناسبني لمعاونته في تعديل السلوك من خالل المكافأة والتعزي�ز.
•مواجهة التنمر اما بالمواجهة المباشرة أو غري المباشرة وعمل عقد مع المتنمر ومتابعته بعد فرتة متفق عليها.
•عمل تحالف مع المدير وسن قوانني صارمة لعقاب المعتدي.
•عمل وشراكة مع المعلم كي يتم االكتشاف المبكر تشخيص الحالة ومعالجتها قبل ان ت�تفاقم.

18
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�C.,Salmivalli,V.,Poyhonen,A.,Kaukiainen.(2009),Kiva Teachers Guide «anty bullying program» developed by Turku University and Ministry of education,Fin
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ملحق رقم  :11وثيقة تصاعد النزاع
تم عرض هذا النموذج في كتاب «فريد رش جالسل» إدارة الصراع ،فقد حاول من خالله تقسيم تصاعد النزاع إلى تسعة مراحل ،وت�كمن أهمية هذا النموذج أنه يقدم أيضا لمحة
أولية عن طرق التدخل المقرتحة من طرف claslوهذه المراحل هي:
1.1مرحلة التصلب :تنشأ عندما يحدث اختالف على بعض القضايا مما تؤدي إلى التهيج وتعني أن االنتقال من الشكل السلس والطبيعي وصل إلى طري�ق مسدود.
2.2مرحلة الجدل :األطراف تبحث عن وسائل أقوى لمساندة وجهات نظرهم للحصول على القوة ،النزاع هنا لم يعد مقتصرا على مسألة نزاع محدد جدا ولم يعد الجدل يرت�كز
فقط على أي وجهات نظر أكرث فائدة بل على أيها أكرث نجاحا في الرتوي�ج لوجهة النظر هذه.
3.3مرحلة األفعال وليس األقوال :األقوال في هذه المرحلة ال تحل شيء ويتحول االنتباه إلى األعمال ،وتنحسر األعمال والمصالح المشرتكة واحتماالت است�ئناف التعاون،
وينظر كل طرف إلى الطرف اآلخر كنافس بحيث يسود شعور بأن الطرف اآلخر يمنع ويعيق تحقيق األهداف ويتزايد فقدان االتصال اللفظي المباشر.
4.4مرحلة الصورة الذهنية والتحالفات هذا النزاع يدور حول االنتصار أو منع الهزيمة فالصورة النمطية ثابتة ولكنها قابلة للتغري بناء على المعلومات التي ت�توفر ،كل طرف
لديه شعور بأنه يعرف ماذا يريد وما يتوقع من البيئة الخارجية ،في هذه المرحلة يبحث كل طرف إلى حشد الدعم من حولهم.
5.5مرحلة فقدان ماء الوجه :يدخل النزاع مرحلة ثانية عندما تبدأ األطراف إصدار التهديدات نهائية واألحداث التي تؤدي إلى فقدان ماء الوجه تحاول هنا األطراف استبعاد
وت�أهيل سمعتهم أمام العامة
6.6مرحلة اسرتاتيجية التهديد :كونه ال توجد طريقة أخرى فإن األطراف تلجأ إلى التهديد بأعمال تهدم الطرف اآلخر من أجل إجباره للسري في االتجاه المطلوب
7.7مرحلة الضربات المدمرة المحدودة :يتوقع كل طرف أن يكون الخصم قادرا على القيام بأعمال مدمرة في غاية األهمية ويصبح شاغل كل طرف ت�أمني بقائه ،وهما كل
طرف ينظر لآلخر على أنه عائق البد من القضاء عليه
8.8تفتيت وتشتيت الخصم :في هذه المرحلة يتم ت�كثيف الهجمات والضربات التي تهدف إلى تدمري الخصم ،وشل قدرته على اتخاذ القرار
9.9معا نحو الهاوية :في مرحلة أخرية من تصاعد النزاع فإن القوة المحركة لتدمري الخصم تصبح أقوى وقد يصل األمر إلى العمل لتدمري الخصم حتى ولو كان ثمن ذلك تدمري
19.
الذات

19
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ملحق رقم  :12وثيقة الحوار اإليجابي

الحوار االيجابي وضبط النفس
يغي ذلك “ .إجابة نموذجية ،ألن سلوكيات
اعتادت مديرة تسوي�ق الفندق الذي كنت أعمل فيه أن تجيب حني ُتسأل عن حالها بقولها« :أنا في حالة رائعة ،وليس بمقدور أحد أن ّ
اإلنسان وردود فعله هي انعكاس لما يعتمل في داخله من أحاسيس ومشاعر ،ولما يسيطر على عقله من أفكار .فإن كان شخص ًا متزن ًا رأيت منه سلوكيات متزنة ،وإن كان رائع ًا
20.
رأيت منه سلوكيات رائعة
َ

كيف يتم بناء التواصل والتفاهم:
إن المعاركة واالنتصار كثري ًا ما يكون هدف ًا بحد ذاته لدى البعض ،فإذا كان هدفك التفاهم والتعاون المستمر مع اآلخري�ن فعليك أن تمتلك المهارات والقدرات التي تمكنك من
إقامة التواصل الجيد والتقيد بقواعد التفاهم المثمر وعدم إظهار التفوق والقوة على الطرف اآلخر.

الفكرة األولى:
إذا كنت تشعر أن مصلحتك هي تشجيع محدثك على التعاون المثمر تجنب وإياك أخطاء التفكري النمطي .وكن على وعي بما أتيت به إلى اللقاء .وحدد لنفسك المزايا التي ت�تمتع
بها ونقاط ضعفك في عالقاتك مع اآلخري�ن.
الفكرة الثانية:
أزل الحواجز وأعط اآلخر فرصة ليتعرف عليك وال تظهر صورة مصطنعة وال ت�ت�أخر في طرح األسئلة التي ت�تقرب بها إلى اآلخري�ن.
ومما يساعد هنا إتاحة الفرصة للتواصل الجيد وتجنب سوء التفاهم وتقديم معلومات مباشرة بما يسمح بالتحكم في موضوع النقاش وتوفري إمكانية توجيه الحديث إلى نقاط
مختارة وليس خطئ ًا أن ترفض أنت أو اآلخر اإلجابة على األسئلة المباشرة بدون أن يشكل ذلك عقبة في التواصل.

االستجابة البناءة:
هي التي تدفع المتحاوري�ن للوصول إلى مزيد من نقاط التفاهم واستمرار اللقاء ،وت�تحقق هذه االستجابة بالبعد عن الحوار التقي�يمي لآلخر أو النقد الذي يمكن بسهولة ن يحرج
محدثه ،وال بأس من اإلشارة بطريقة ودية إلى بعض ما يزعجنا ولفت نظر اآلخري�ن إلى اآلثار السلبية الناجمة عن تصرفات أنانية أو استفزازية ،وهنا تجدر اإلشارة إلى بعض مزايا
اآلخر وتقديره وحتى إظهار اإلعجاب بما لديه ألن التعبري عن المشاعر اإليجابية يحقق تواصالً مت�كامالً.
20
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لقد حان الوقت لنبادر اآلخري�ن بمثل هذه العبارات:
•إنه لمن دواعي سروري أنك تقدر جهودي في التحضري لهذا اللقاء.
•إني أشعر باالمتنان ألنك لبيت دعوتي.
•إني أقدر هدوؤك وسعة صدرك.
•ال يسعني إال اإلشادة بالفائدة التي قدمتها.
•اعتذر إن أخطأت أو أسأت إليك بدون قصد.
إن أكرب مشاكل التواصل هو اعتقادنا امتالك الحقيقة دون اآلخري�ن أو أننا األقدر واألعلم لفهم كل ما يدور من حولنا ،واستشفاف المستقبل .كل ها ال ينسي التنبيه الواضح
إلى بعض النقائص أو األخطاء أو شرح االختالف في وجهات النظر واالحتجاج الهادئ واالعرتاض البعيد عن الفظاظة ضروري ويساعد لوقف العدائية رغبة التسلط أو الخروج عن
الموضوع لدى الطرف اآلخر ،وال بأس من استخدام عبارات مثل:
•إنني ال أوفقك الرأي وأختلف معك تمام ًا في نقطة محددة
•يبدو أنه لم يتوضح ما أريد شرحه
•ربما أسأت فهمي
•لعلك لم تعطني الوقت الكافي لتوضيح فكرتي
ويفضل عدم التعميم في التخطيء أو التصويب والبعد عن األحكام الشاملة والتقي�يمية لألشخاص واألفكار ونبذ الشك وسوء النية بشكل دائم واالبتعاد عن االنتقاد الشخصي
21.
المباشر أو اإلساءات السلوكية الجارحة ألننا بهذه الطريقة نخسر اآلخر ونحبطه على نحو غري مرض
من أهم فوائد ومميزات الحوار مع األطفال:
•حدوث ألفة بني الطفل وبني المرب�ي سواء كانوا الوالدين أو األقارب أو المعلمني.
•اكتشاف المشكالت التي يعانيها الطفل ،حيث تظهر من خالل الحوار القائم مع الطفل.
•تقوية أواصر العالقة بني الوالدين والطفل.
•منح الطفل مزيد ًا من الثقة في النفس ونشر جو من المتعة أثناء الحوار.
•تنامي الحصيلة اللغوية واإلدراكية لدى الطفل.
•تزيد من حرية الطفل في تصرفاته وأقواله.
•تحفيز التعامل بشكل إي�جابي مع النزاعات من دون اللجوء إلى العنف.
21

كتاب احرتام الصراع -يجي غوت-فويتشيخ هامان ترجمة مطاع بركات -إحسان طالب
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أهم مبادئ الحوار مع الطفل
الــحــوار مــع األطــفــال على اخــتــاف مــراحــل نموهم لــه مبادئ
يحسن االلــتــزام بها مــن أجــل إتــمــام الــحــوار بــنــجــاح ،وتحقيق
ُ
مراميه بسهولة .وفيما يأتي أبرز مبادئ الحوار مع الطفل:
•المرونة
•الصرب
•التنوع
•االيجابية
•الوضوح
•التقبل
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ملحق رقم  :13وثيقة النزاع المدرسي
حل النزاعات في المدرسة
ينظر البعض للنزاعات والخالفات ما بني الطلبة في داخل المدرسة على انه مجرد شجار بسيط بني الطالب وما يلبث ان يزول نعم صحيح انه شجار وهناك احتمال ضعيف ان يزول
الشجار ولكن االحتمال األكرب ان يتطور الشجار إلى مشكلة كبرية تعجز أمامها كافة طرق الحل وت�تتب عليها نتائج كارثية ،لذلك يجب ان نحلل المشكلة ونفهم أدق تفاصيلها
ونتائجها حتى نتمكن من إي�جاد حل جذري لها.
فالعنف المدرسي ال يقتصر على عنف المدرسني على الطالب بل هناك عنف آخر يمارسه الطالب مع بعضهم البعض وهو عنف ال يقل خطورة عن عنف المدرسني مع الطالب وله
تداعيات ونتائج غري مرحب بها.
والمدرسة بدال من ان ت�كون منارة للعلم وبانية لألجيال ت�تحول إلى ساحة صراع بني الطالب وهنا تنحرف عن مسارها وتوجهها النبيل ،وهي أيض ًا تعترب تجمع تربوي وبشري تضم
بني أحضانها افراد مختلفون من حيث األفكار واآلراء والطباع وهذا أمر يعترب سببا ودافعا للتصادم بني الطالب له نتائج سيئة وضارة على المدى القريب والبعيد وفي أكرث من اتجاه.
وهنا يجب ان ننظر لألمر نظرة ت�أمل لمحاولة معرفة ما الذي يحصل وما هي أسبابه وما هي النتائج التي من المحتمل ان تنتج عن هذا العنف؟ والعنف على نوعني عنف بسيط من
نوع الشجار الناتج ربما عن سوء فهم وهذا من الممكن ان يزول مع مرور الوقت .وعنف عنيف ناتج عن تراكم عدة صدامات أثرت في نفس الطالب وجعلت منه طالب عنيف ومؤذي
بشدة على أكرث من صعيد.
وفيما يلي سنتطرق إلى فهم أعمق ألسباب العنف ما بني الطلبة ،وسنسلط الضوء على اليات التدخل لتخفيف من هذه الظاهرة وكيفية بناء الحوار الفعال للسيطرة على العنف
ما بني الطلبة من جهة وما بني المعلم والطالب من جهة اخرى.
األسباب المؤدية إلى نشوء ظاهرة العنف والشجار المدرسي
•عدم وضوح الرؤية لدى طالب وطالبات المدرسة لطبيعة وأهداف المنشأة التعليمية وعن كونها منارة تعليمية وأنها تجمع يهدف إلى بناء األجيال وإمدادهم بالمعرفة
والعلم وبناء الذات اإلنسانية.
•وجود خلل في النظام المدرسي بما يختص بالعمليات التنظيمية من فرض قوانني معينة يطلع عليها الدارسون واألهالي ممن ينتمون إلى المدرسة ،وغياب اإلشارة
لهذه التعليمات بشكل مت�كرر أو مكتوب أمام الجميع.
•وجود خلل في األداء الوظيفي للقائمني على المدرسة حني ت�كون االتجاهات تسعى إلى فرض القوة والسيطرة والتسلط وعدم التفاهم ،وال تعتني بالتفاهم أو الرتب�ية
كأسلوب الحتواء المشكالت ،أو توجد خطط معينة تهدف إلى تحسني العالقات اإلنسانية داخل الحرم المدرسي.
•سوء المعاملة من المعلمني أو من بعضهم وفرض شخصياتهم على الطالب أو الطالبات بأسلوب منفر وغري تربوي واستخدام أساليب التفرقة والمقارنة إلثارة
الدافعية بني الطالب أو التحقري والنعت بألفاظ غري مناسبة.
•اختالف وجهات النظر واختالف المذاهب الدينية والطائفية أو االنتماء لجماعات أو مناطق مختلفة ،قد ت�كون بيئة خصبة لنمو النعرات العصبية والقبلية في ظل عدم
وجود قوانني حماية أو أقليات وأكرثيات.
•شعور بعض الطالب أو الطالبات باإلقصاء واإلهمال المتعمد ،ما يجعلهم يعربون عن غضبهم الداخلي بطريقة عنيفة وغري مقبولة إلثبات وجودهم وتحقيق ذواتهم
بأي شكل من األشكال.
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•ت�كرار حالة الفشل لدى بعض الطالب والطالبات تجعلهم مهيئني أكرث من غريهم لالتجاه للشجار والعنف والنزاعات ،في ظل عدم وجود برامج عالجية أو إرشادية تقدم
لهم بشكل مناسب.
•عدم استغالل وقت الفراغ لدى الطالب والطالبات لتفريغ طاقاتهم البدنية في أمور إي�جابية ،حني تغيب برامج الخدمات البيئية والربامج التطوعية التي ت�تناسب مع
احتياجات المرحلة العمرية وتشبع الحاجة للتقدير االجتماعي والقبول من اآلخري�ن.
•عدم جود قنوات اتصال فعالة بني الطالب في المدرسة والمعلمني ومع األهالي لخلق أجواء أخوية واجتماعية تنمو فيها العالقات االجتماعية ويتم التعارف دون حواجز
نفسية وغياب أدوات الحوار الفعال بني الطالب واإلدارة واالعتماد على أسلوب األوامر العليا فقط.
•غياب الرتفيه االجتماعي من األجواء المدرسية مثل إقامة وت�كرار حفالت التعارف والت�كريم واالستقبال لمرحلة والتوديع ألخرى ،أو االحتفاء بإنجاز أو تحقيق بطولة أو
مسابقة محلية وعدم استغالل هذه الفرص لتوطيد العالقات اإلنسانية وت�ثبيت روح االنتماء والوالء للمدرسة ،وغياب برامج الرحالت والكشافة المدرسية التي ت�تيح فرصة
للطالب لبناء واكتشاف ذواتهم وتحسني عالقاتهم.
•انتشار ظاهرة أفالم األكشن والعنف واإلثارة بني الطالب وتلبسهم ألدوار البطولة والتقليد والتباهي أمام اآلخري�ن حني ال يجدون منافذ للتميز والتقدير داخل المدرسة.
منتشرا بينهم ،وي�جعل
•إدمان البعض من الطالب ألنواع من المخدرات وانتشارها بينهم وغياب الربامج الوقائية واإلرشادية أو المعسكرات الت�أهيلية يجعل العنف والشجار
ً
لديهم الجرأة للقيام بأي أعمال غري قانونية أو غري أخالقية رغبة في توفري المخدر أو نتيجة للتعاطي.
•ربط أكرث مظاهر المجتمع السلبية بفئات الشباب وإلصاق األمور والممارسات السلبية بهم في حني أنهم لم يمنحوا حتى فرصة لتجريب اندماجهم داخل المجتمع ،أو
تقديم أنفسهم بالشكل الالئق فت�تولد لديهم روح التمرد والعصيان التي ت�أخذ صورة المشاجرات العنيفة.
•عدم طرح التوعية الدينية بأساليب عصرية مناسبة ومن خالل اللغات الجديدة التي يتخاطب بها الشباب في أجهزة التقنية الحديثة.
•العالقات األسرية المفككة بني الطالب والطالبات وأسرهم وافتقاد الحب والحنان العائلي والتقارب األسري ،وانشغال األهالي بالحياة المادية وعدم قضاء وقت مع
األبناء لمحاولة فهم احتياجاتهم وأفكارهم وخططهم المستقبلية.
عالج ظاهرة الشجار والعنف المدرسي
تحتاج هذه الظاهرة لتضافر جهود مجتمعية وعلى أكرب المستويات باإلضافة إلى إنشاء برامج متخصصة للتوجيه الذاتي والبيئي وبناء شراكات متعددة مع جهات مسئولة
وداعمة للتقليل من هذه الظاهرة أو آثارها والتي ال يمكن توقع أن تنتهي من العالم أو من المجتمعات ،ولكن الحد منها قد يصاحبه الكثري من النجاحات إذا تم رصد إمكانات وبرامج
مت�كاملة ومن عدة جهات الحتوائها ،وربما لو كانت هناك دراسات متخصصة قبلية وبعدية لقياس أثر التقدم الذي تحدثه طرق المعالجة وخاصة من الجهات األكاديمية واألمنية
ومراكز األبحاث ويمكن أن نستعرض أساليب متعددة متناسبة مع أسباب المشكلة التي سبق عرضها في سياق الموضوع ومنها:
•دراسة الحاالت العدائية والتي تحدث فيها المشاجرات المت�كررة دراسة تحليلية لمعرفة أسبابها ودوافعها ،ومن المهم في البداية أن ت�تم دراسة كل حالة على حدة
ويتم رصد أمور كثرية حينها مثل وقت المشاجرات ،وأطراف المشاجرة ،ومستوى العالقات السابقة بني المتشاجري�ن ،والمستجدات التي حدثت في عالقاتهم والتغريات
التي صاحبت أمورهم األسرية وغريها.
•أن يكون في كل مدرسة لجنة منتخبة وذات مسئولية من القائمني عليها ،إضافة إلى وجود بعض آباء الطالب ممن يشهد لهم بالعلم والصالح واالعتدال وت�كوينهم كـ
«فري�ق إرشاد وتوجيه» له مهام محددة لدراسة المشكالت السلوكية واالجتماعية واألمنية واألخالقية ،ووضع خطط وقائية وعالجية لها ،واالستعانة بالخرباء سواء من
الوزارة أو الجهات الطبية واألكاديمية المساندة واإلشراف على متابعة وتنفيذ هذه الخطط والربامج وتقي�يم أدائها وت�كرار ما هو إي�جابي منها.
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•أهمية أن يكون في كل مدرسة برامج رياضية وحركية ويمكن أن يتم ت�كوينها من خــال حصص األنشطة والرياضة البدنية لــأوالد واالش ــراك في دوري يقام بني
المدارس وعلى مستوى المنطقة ويمكن التوسع إلى المناطق األخرى ،كما يمكن لفري�ق اإلرشاد المدرسي تسهيل حصول الطالب على اشرتاكات في مراكز رياضة
ونفسيا ومتابعة أدائهم عن بعد بهدف معرفة أثر الربنامج الرياضي على سلوكياتهم.
ماديا
ولياقة بدنية بأسعار مخفضة وتقوم المدرسة بدعمهم
ً
ً
•أهمية أن يكون في مدارس الفتيات حصص تعنى بالحركة البدنية مثل تخصيص آالت للجري والسري وآالت رياضة ولياقة داخل المدرسة تمكن الطالبة من تفريغ شحنات
الطاقة الجسدية ،أو تقديم مسابقات تعتمد على الحركة واأللعاب الجسدية ،وتشجيع رياضة المشي الصباحي في المدرسة وجعلها وجبة يومية ال يمكن االستغناء
عنها ،كما يمكن أن تدعم المدرسة الطالبات لالشرتاكات في النوادي الصحية الموجودة أو االنخراط في مجموعة أسرية لممارسة رياضة المشي.
•تنظيم برامج اجتماعية داخل المدرسة وخارجها مثل الرحالت إلى جهات متعددة أو منشآت مناسبة ومصانع ريادية بهدف تعريف الطالب فيها ودمجهم بمؤسسات
جديدة في المجتمع وفي أجواء غري مشحونة ،كما يمكن أن يتم تنظيم األمر نفسه للطالبات حسب اإلمكانيات المتاحة داخل المدرسة مثل تنظيم رحلة شواء في ساحة
المدرسة ،أو برامج ترفيهية ،ومسرحيات من خالل األنشطة الالصفية.
•تحسني بيئة المدرسة التعليمية من حيث توعية العاملني فيها وشرح خصائص المرحلة العمرية التي يمر بها الطالب ودراسة احتياجاتهم النفسية واالجتماعية ،وتهيئ�تهم
بربامج تدري�بية وتوفري كتب متخصصة ودوريات لالطالع عليها واالستفادة منها.
•إظهار المحبة والقبول للطالب والطالبات وإنشاء عالقات جيدة معهم تميل إلى التسامح مع الحزم بشكل إي�جابي لكسب مشاعر الطالب والطالبات وتنمية روح االنتماء
للمدرسة وجعلها كأحد األماكن المحببة التي يحرص الطالب على الحضور إليها للتعلم واكتساب المعرفة والخربات.
•االهتمام باإلعداد الجيد لألنشطة المدرسية والخروج فيها عن التقليدية ،ووضــع خطط مناسبة لها وتضمني الظواهر والمشكالت التي تعاني منها المدرسة أو
المنطقة داخل هذه الخطط ،وجعلها تحتمل المرونة والتغي�ي حسبما تقضيه الحاجة.
•نشر العدالة داخل المدرسة وخاصة من قبل اإلدارة والمعلمني ،وعدم تفضيل طالب على آخر ،أو إبراز طالبة وإهمال األخريات ،حتى لو كانت ممن يملكن المواهب
المتعددة ،كما يجب إنصاف الطالب من ذوي القدرات األقل ،وعدم تعمد مقارنتهم بغريهم وإنما العمل على رفع مستويات اآلخري�ن بأساليب تحفيز وتشجيع متناسبة مع
قدراتهم.
•إشــراك الطالب والطالبات في الربامج المدرسية ،وتسليم قيادة بعض الربامج لهم ،وتحميلهم مسؤولية النجاح أو اإلخفاق ،وإعطاؤهم الفرص المالئمة لتحقيق
مقرتحاتهم وآرائهم.
•اعتماد أساليب مناسبة للتعامل مع حاالت الصراع والشجار التي تحدث في المدرسة يقلل من المشاعر العدائية التي يعاني منها الطالب والطالبات فيما لو تم التعامل
مع هذه المواقف بصورة غري مناسبة ،ومراعاة أن يتم التعامل مع كل موقف بمنأى عن المواقف السابقة أو أخطاء الشخص المت�كررة.
•البعد عن اللوم والتقريع والنقد العلني المباشر للطالب أمام بعضهم البعض ،وفتح قنوات للتواصل والحوار واالستماع الجيد لهم ،والقراءة الجيدة لما بني السطور
والذي ربما يحمل رسائل خفية يود الطالب إرسالها.
•إشراك األهالي من اآلباء واألمهات في ملتقيات تربوية وترفيهية مع المدرسة لتحسني العالقات وربط األسرة مع المدرسة من أجل تحقيق األهداف الكربى من هذه
اللقاءات.
•قبول مرحلة الشباب بكل ما فيها وخاصة الطالب والطالبات في المراحل الثانوية والجامعية وقبول الصرعات والموضة التي تصاحب حضور هذه المرحلة وعدم إعالن
الرفض غري المربر لها أو قمع حاجات المرحلة العمرية ،ومحاولة عدم التصادم معهم حولها وتهذيبها بطريقة مناسبة وتربوية تجعلهم يشعرون بالرضا واالقتناع ،وفي
نفس الوقت الحرص على تقديم نماذج وقدوات علمية وثقافية22.
22

مفاهيم وجدليات وحلول ممكنة :الشجار والمنازعات بني الطالب بقلم أسماء العبودي http://www.almarefh.net
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