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املقدمــة 
مل يعد االهتامم باملش�كالت الطالبية ترف�ًا تربويا ،إنام هناك حاجة ملحة 
وماس�ة لدراس�ة املش�كالت الطالبي�ة والتكي�ف النف�ي واالجتامعي لدى 
الطلبة ،وبشكل خاص يف مرحلتي الطفولة واملراهقة .فاألوضاع االقتصادية 
واالجتامعية والرتبوي�ة والتكنولوجية املتغرية، اضافة إىل األحداث األخرى 
املتس�ارعة أدت إىل زي�ادة صعوبة احلي�اة وتعقيداهتا، وإىل ظه�ور العديد من 
املشكالت عىل كافة األصعدة ، ومنها املشكالت املتعلقة يف سلوكات الطلبة 

غري املرغوبة، والتي حتدث عادة يف غياب الرقابة املدرسية واألرسية.
ومن املش�اكل التي حتدث يف اخلفاء والتي تؤثر سلبا عىل أبنائنا األطفال 
واملراهقني ما يس�مى بس�لوك التنمر)االس�تقواء(، والذي يؤثر عىل الطالب 
نفس�ه يف مجي�ع املج�االت وعىل زمالئه ومن ث�م عىل النظام املدريس بش�كل 
عام، وقد أصبحت هذه الظاهرة أكثر شيوعا يف ظل عرص العوملة، واالنفجار 
املع�ريف وث�ورة االتص�االت واملعلوم�ات، األمر ال�ذي حيتم علين�ا خمتصني 
وباحث�ني، ومعلمني ومرب�ني وأولياء أمور أن هنتم هب�ذه الظاهرة والتي رأى 

املؤلفان قلة معاجلتها يف كتابتنا العربية.
والتنم�ر) االس�تقواء( ظاه�رة موجهة من طفل إىل آخ�ر يف مثل عمره أو 
أصغر منه قلياًل ويف هذه احلالة يصبح اخلطرأكرب، والنتائج احلالية عىل األطفال 
الضحايا واملستقوين ذات أثر بالغ حيث يعاين الضحايا من االنعزال االجتامعي 
»االنس�حاب« والرفض واالضطهاد واملضايقة وع�دم األمهية وكذلك األداء 
األكاديم�ي املنخف�ض وكذلك النتائج املس�تقبلية خطرها كب�ري حيث يتحول 
بع�ض الضحايا إىل مس�تقوين.وأما املس�تقوون فيطورون أنامطًا من الس�لوك 

الالاجتامعي واإلجرامي وتعاطي الكحول واملخدرات واستخدام السالح. 
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وحظي االس�تقواء يف البلدان الغربية واملتقدمة بدراسات كثرية تناولت 
كاف�ة أش�كاله وأنواع�ه والفئات املش�اركة فيه مجيعه�ا والعوام�ل املؤثرة فيه 
واهتم�ت امل�دارس بالقوان�ني التي متن�ع االس�تقواء واالضطه�اد واإلذالل 
املقص�ود واملتك�رر يف املدرس�ة واملجتم�ع مثل: قان�ون امل�دارس اخلالية من 
الس�الح وقوانني فيدرالية أخرى يف الواليات املتحدة. ولكون هذا الس�لوك 
حيدث يف اخلفاء وبعيدًا عن أعني الكبار والعاملني يف املدرسة فإن هناك حاجة 
للبحث ودراسة هذا السلوك يف مدارسنا. من هنا جاء هذا الكتاب كمحاولة 
واجتهاد من كال املؤلفني لسد العجز والنقص يف املكتبة العربية، ليكون دليال 
لالختصاصيني النفسيني واملرشدين الرتبويني ، ومديري املدارس، واملربني، 
والباحث�ني والطالب املهتمني يف هذا املجال،وقد تضمن هذا الكتاب عرضا 
مفص�ال للظاه�رة ومدى انتش�ارها، وحماولة التعرف عىل أس�باهبا من خالل 
وجهة نظر مدارس علم النفس املختلفة، والتعرف عىل بعض أدوات سلوك 
التنم�ر، وعرضا للدراس�ات األجنبية والعربية حول س�لوك التنمر، وأخريا 
ق�دم املؤلف�ان برناجم�ا مقرتح�ا للتعامل مع هذا الس�لوك يف البيئة املدرس�ية.

وبالتحديد يتناول هذا الكتاب الفصول اخلمسة التالية:

الفصل األول: مقدمة يف سلوك التنمر.

الفصل الثاين: املشاركون يف سلوك التنمر.

الفصل الثالث:أسباب سلوك التنمر عند األطفال واملراهقني.

 الفصل الرابع: دراسات حول سلوك التنمر عند األطفال واملراهقني.

 الفصل اخلامس: الربامج العالجية واإلرش�ادية للتعامل مع سلوك التنمر ، 
واختتم الكتاب بربنامج مقرتح للتعامل مع سلوك التنمر.



الفصل األول
مقدمة يف سلوك التنمر
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1 . مقدمة يف سلوك التنمر 

متهيد 

التنمر )Bullying( ظاهرة قديمة موجودة يف مجيع املجتمعات منذ زمن 
بعيد، وهي موجودة يف املجتمعات املتقدمة )الصناعية( وكذلك املجتمعات 
النامية، ويبدأ س�لوك االس�تقواء يف عمر مبكر من الطفولة حتى أن بعضهم 
يراه يبدأ يف عمر الس�نتني حيث يبدأ الطفل بتش�كيل مفهوم أويل لالستقواء. 
ويبدأ تدرجييًا ويس�تمر حتى يصل إىل الذروة يف املرحلة األساس�ية املتوسطة 
)الرابع، واخلامس، والس�ادس(، ثم يس�تمر يف املرحلة األساس�ية العليا، ثم 
يب�دأ باهلبوط يف املرحلة الثانوية، وقلام يكون يف املرحلة اجلامعية. وباس�تثناء 
حاالت الس�خرية فال يسمع عن حوادث اس�تقواء يف اجلامعات والكليات، 
بالرغم من أننا نسمع عن حاالت استقواء بني األزواج حيث يستقوي الزوج 
عىل زوجته، أو تس�تقوي الزوجة عىل زوجها، كام أن بعض بيئات العمل قد 

.)Dickerson, 2005(.يتوفر فيها بعض أشكال االستقواء

واالس�تقواء هو س�لوك مكتس�ب من البيئة التي يوجد فيها الش�خص، 
وهو س�لوك خطر عىل مجيع األطراف املشاركني فيه،وفيه يامرس طرف قوي 
األذى النفي واجلسدي واجلني جتاه فرد أضعف منه يف القدرات اجلسمية 
أو العقلية. وانه من املهم أن نزيل الفكرة غري العقالنية لدى الكثري من الناس 
التي ترى يف االستقواء سلوكًا طبيعيًا بني األطفال، وينتهي تلقائيًا دون تدخل 
م�ن أحد، ب�ل إن املس�تقوين )Bullies( والضحاي�ا )Victims( واملتفرجني 
)Bystanders( يعانون من مش�كالت وصعوبات نفسية وجسمية تؤثر عىل 
حياهت�م ونموهم، وإن التدخل املبكر، وإث�ارة الوعي رضوريان ومهامن من 
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أجل وقف االستقواء، وإن احلاجة ماسة لنعّلم الطلبة واملشاركني مجيعًا طرقًا 
.)Beane, 1999( مناسبة يف العالقات مع اآلخرين

1 . 1  مفهوم سلوك التنمر
ه�و إيق�اع األذى عىل فرد أو أكث�ر بدنيًا أو نفس�يًا أو عاطفي�ًا أو لفظيًا، 
ويتضم�ن كذلك التهديد باألذى البدين أو اجلس�مي بالس�الح واالبتزاز، أو 
خمالف�ة احلق�وق املدنية، أو االعت�داء والرضب، أو العم�ل ضمن عصابات، 
Sol� )وحم�اوالت القت�ل أو التهديد، ك�ام يضاف إىل ذلك التح�رش اجلني 
Ju�( ويرى كل من جوفانن وجراهام وشيسرت .)berg & Olweus, 2003
vonen, Graham, and Shuster, 2003( إن االس�تقواء هو ذلك السلوك 
 )Bully( ال�ذي حيصل من عدم التوازن بني فردين األول يس�مى املس�تقوي
واآلخر يس�مى الضحية )Victim( وهو يتضمن اإليذاء اجلس�مي واإليذاء 
اللفظ�ي، واإلذالل بش�كل ع�ام، ومن ذلك دع�وة الطفل باس�م ال حيبه، أو 
لق�ب، أو العمل عىل نرش إش�اعات عنه، أو إط�الق النار عليه، أو رفضه من 

قبل اآلخرين.

وي�رى رجيب�ي )Rigby, 2002( أن�ه عندم�ا يتع�رض طف�ل إىل فعل أو 
عم�ل ضار من طفل أكرب، وباس�تمرار، وعندما ال يكون هن�اك توازن بينهام 
يف القوة نكون أمام حالة اس�تقواء.أما جل�ربت )Gilbert, 1999( فرتى أن 
الباحث�ني خيتلف�ون يف تعريف االس�تقواء، ولكن الغالبية منه�م يصفونه عىل 
أن�ه أذًى جس�مي أو لفظي يقوم به املس�تقوي جتاه ش�خص م�ا أضعف منه، 
أو أصغر منه، أو أقل ش�عبية، أو أقل ش�عورًا باألمن، من خالل الرضب أو 
التعنيف أو الطلب منه القيام بأعامل رغم إرادته، أو رفض الشخص وإبعاده 
ع�ن املجموع�ة. ويف والية فلوريدا )1997( يرى قس�م األم�ن املدريس أن 
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االس�تقواء هو ش�كل من أش�كال الع�دوان ال�ذي يقوم به ش�خص أو عدة 
أش�خاص بمضايق�ة آخ�ر م�رارًا وتك�رارًا يف اجلان�ب اجلس�دي أو النفي. 

)فرنافا، 2004(.

 Wolke, Sarah,( ويؤك�د كل م�ن ووك، وودز وس�تانفرد وس�جلز
Stanford, and Schulz, 2002( أن االس�تقواء هو تعرض فرد ما بش�كل 
متكرر إىل سلوك سلبي من طرف أو أكثر، حيث يكون هذا السلوك متعمدًا، 
ويس�بب األمل للضحية يف املجال اجلسمي أو اللفظي أو العاطفي أو النفي، 
وه�و خيتل�ف عن الس�لوك العريض أو الع�دواين، حيث ال يعدان اس�تقواًء. 
ولكي يكون الس�لوك اس�تقواء جيب أن يكون حقيقي�ًا، وال يكون فيه توازن 
بني املس�تقوي واملس�تقوى عليه، وهلذا ال يعد الرصاع ب�ني اثنني لدهيام نفس 

القدرات اجلسمية والعقلية استقواء. 

وأش�ار س�ارزن )Sarzen, 2002( إىل أن االس�تقواء ي�رتاوح ب�ني كونه 
إث�ارة مؤذية إىل رسقة مال، أو طعام، وأنه مش�ابه ألش�كال الع�دوان، ولكنه 
خيتلف يف أنه س�لوك هادف أكثر من كون�ه عرضيًا )حيث النية فيه واضحة(، 
وهيدف إىل الس�يطرة عىل اآلخر من خالل األلفاظ، أو االعتداء اجلسمي، كام 
أن املس�تقوين يضعون هجومهم دون سبب حقيقي باستثناء رؤيتهم للضحية 
عىل أنه هدف سهل، وهو حماولة للسيطرة والشعور بالقوة وهو سلوك متعلم.

أما أوليز )Olweus, 1993( فهو من أوائل من درس�وا االس�تقواء عام 
1978 يف النروي�ج، ويرى أن االس�تقواء هو عندم�ا يتعرض طفل أو فرد ما 
بش�كل مس�تمر، ويف معظم األوقات إىل سلوك س�لبي يسبب األمل للضحية، 
ومن املمكن أن يكون جس�ديًا أو لفظيًا أو عاطفيًا أو نفس�يًا، وهو ش�كل من 

أشكال العدوان.
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واالس�تقواء هو فعل س�لبي جتاه طفل أو أكثر بشكل مقصود، من أجل 
 Kristensen(.الرضر به واإلس�اءة إليه، حي�ث ال يكون هناك توازن بينه�ام

.)and Smith, 2003

 ،Conduct Disorder وه�و اضطراب غ�ري اجتامع�ي يف  س�لوك الف�رد
يوص�ف بأنه مزيج من الس�لوك العدواين ،وغري االجتامع�ي يتصف بالديمومة 
واالس�تمرارية وال يتضم�ن فق�ط س�لوك التح�دي أو املعارض�ة، وينت�رش هذا 
الس�لوك غري الس�وي يف عالقات الطفل مع األطفال اآلخرين ، وعادًة ماينترش 

.)long,1997( . عرب البيئة املدرسية أكثر منه يف البيت

من خالل التعاريف الس�ابقة لالستقواء نرى أنه سلوك مقصود إلحلاق 
األذى اجلس�مي أو اللفظ�ي أو النف�ي أو اجلن�ي وحيصل م�ن طرف قوي 
مسيطر جتاه فرد ضعيف، ال يتوقع أن يرد االعتداء عن نفسه، وال يبادل القوة 
بالقوة، وكذلك ال يبلغ عن حادثة االستقواء للراشدين من حوله، وهذا هو 

رّس االستقواء عىل الضحية.

1 . 2 أشكال التنمر 
هناك عدة أشكال لالستقواء يمكن عرضها كام ييل:   

1�  االس�تقواء اجلسمي: كالرضب أو الصفع، أو القرص، أو الرفس أو 
اإليقاع أرضًا، أو السحب، أو إجباره عىل فعل يشء.

2 �  االس�تقواء اللفظي:السب والش�تم واللعن، أو اإلثارة، أو التهديد، 
أو التعني�ف، أو اإلش�اعات الكاذب�ة، أو إعطاء ألقاب ومس�ميات 

للفرد، أو إعطاء تسمية عرقية.
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3 �  االس�تقواء اجلني: اس�تخدام أسامء جنس�ية وينادى هبا، أو كلامت 
قذرة، أو ملس، أو هتديد باملامرسة.

4 �  االس�تقواء العاطف�ي والنف�ي: املضايق�ة والتهدي�د والتخوي�ف 
واإلذالل والرفض من اجلامعة.

5 �  االس�تقواء يف العالقات االجتامعية :منع بعض األفراد من ممارس�ة 
بعض االنش�طة بإقصائهم أو رفض صداقتهم أو نرشش�ائعات عن 

آخرين  .

6 �  االس�تقواء ع�ىل املمتل�كات: أخذ اش�ياء اآلخري�ن والترصف فيها 
عنه�م  أو ع�دم ارجاعه�ا أو اتالفه�ا .وهنا البد من الق�ول إن هذه 
األش�كال الس�ابقة ق�د ترتبط مع�ًا فقد يرتب�ط الش�كل اللفظي مع 
اجلس�دي أو اجلس�دي م�ع االجتامع�ي  أو غريها. )فيل�د ،2004(   

.)Wolke,etal,2002

ك�ام يمك�ن أن يكون االس�تقواء اليوم أكث�ر تطورًا من خالل الوس�ائل 
احلديث�ة كاالنرتنت مثل: إرس�ال رس�ائل ع�ن طريق الربي�د االلكرتوين،أو 
اهلات�ف اخلل�وي، أون�رش إش�اعات ع�ىل صفح�ات اإلنرتنت،وه�ذا يعطي 

.)Dickerson, 2005 مساحة إضافية لالستقواء

م�ن هنا نالحظ أن لالس�تقواء أش�كااًل كث�رية، ويعتمد ع�ىل البيئة التي 
 School  حيدث فيها الس�لوك، فبعض أش�كال االس�تقواء حتدث يف املدرسة
 Workplace أو يف مراكز اإلصالح، وبعضها حيدث يف بيئة العمل Bullying

Bullying، ك�ام أن بع�ض أش�كاله ال حتتاج إىل التكرار لكي تكون اس�تقواء 

خاصة االستقواء اجلني. هذا وختتلف كلمة استقواء من بلد إىل آخر، حيث 
تلع�ب الف�روق الثقافية دورًا مه�اًم يف تعريف املفهوم وأش�كاله والنظر إليه، 
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ك�ام أن نظام املدارس خمتلف وكذلك دخ�ول الطلبة الصف األول، وكذلك 
أن أدوات قياس وتقدير االس�تقواء خمتلفة فهي تارة ترش�يحات األقران، أو 
تقارير املعلمني ومالحظاهتم أو االس�تبيانات،أو التقارير الذاتية. كام ختتلف 
النظ�رة للف�رتة التي يتعرض فيها الطفل لالس�تقواء هل هي آخر ش�هرين أو 

.)Wolke et al., 2002( .آخر شهر وكم مرة يف األسبوع وهكذا

1 . 3 حجم ظاهرة التنمر 
أصبحت ظاهرة االس�تقواء يف تزايد مس�تمر رغ�م التوعية ملخاطر هذه 
الظاهرة والتصدي لوقفها عىل مس�تويات املدرس�ة والبيئة املحلية واملجتمع 
بش�كل عام.فهن�اك طال�ب م�ن كل س�بعة ط�الب ه�و مس�تقِو أو ضحي�ة، 
ويؤثر االس�تقواء عىل مخس�ة ماليني طالب يف املرحلة األساس�ية واملتوس�طة 
يف الوالي�ات املتحدة، ويتع�رض مانس�بته )10% � 15%( من مجيع األطفال 
يف الع�امل لالس�تقواء، أوأهنم رأوا أف�رادًا يتعرضون لالس�تقواء يف املجاالت 
املختلف�ة )اجلس�مية، أو اللفظي�ة أو النفس�ية أو اجلنس�ية(  وأن )25%( م�ن 
األطفال اعرتفوا بأهنم ضحايا لالس�تقواء )Stewin & Mah ,2001(، ويف 
اس�رتاليا تع�رض)50%( من األطفال الذكور الذين ت�رتاوح أعامرهم ما بني 

.)Wolke et al., 2002( .سنة لالستقواء )11 � 15(

ويق�در اخلرباء بأن هناك نحو )3.7( ماليني طفل يف الواليات املتحدة 
يتعرض�ون لالس�تقواء عليه�م يف امل�دارس األساس�ية الدني�ا أو املتوس�طة، 
وإن نح�و )20%( يتعرض�ون ملعان�اة طويل�ة امل�دى م�ن التأثريات النفس�ية 
 Klipatrick( والسيكوسوماتية واألفكار االنتحارية جراء االستقواء عليهم

.)& Kerrs, 2003; Beane ,1999
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إن 30% من الطلبة يف س�ن الدراسة يف أمريكا مشاركون يف االستقواء: 
إما مستقوون أو ضحايا أو متفرجون وكام أن االستقواء ال ينحرص يف دين أو 
ثقاف�ة أو جمموعة عرقية معينة بل هو موجود يف كل األقطار املتقدمة والنامية 
عىل حد س�واء.فهو يف اليابان مثاًل )15 %(، ويف اس�رتاليا وإسبانيا )%17(، 
و)10%( يف ال�دول االس�كندنافية، و)20%( يف إنجل�رتا وكن�دا ب�ني طلب�ة 

املرحلة األساسية) فرنافا، 2004(.

 ويتميز االستقواء عن العدوان بصفات منها: أنه سلوك موجع ومتكرر 
والضحاي�ا ال أح�د يدافع عنه�م. ومن الصع�ب عىل املس�تقوين أن يتعلموا 
مهارات وس�لوكيات اجتامعي�ة جديدة لوحدهم واملس�تقوون والضحايا يف 
مواق�ف غ�ري متوازن�ة )Wolke, et al., 2002(. واالس�تقواء خيتل�ف ع�ن 
النزاع أو العدوان يف أنه يف االستقواء هناك مشاعر مؤملة لشخص )الضحية( 
ومرحية لآلخر )املستقوي(.والقوة متساوية يف النزاع أوالعدوان أو قريبة من 
ذلك، لكنها يف االس�تقواء غ�ري متوازنة فهي بني طرف ق�وي وآخر ضعيف 

.)Sarzen ,2002( .ومن هنا تأيت احلاجة املاسة لتدخل الكبار

إن سلوك االستقواء خيتلف عن املضايقة العادية يف بعض النقاط ولكي 
نميز بني املضايقة العادية وسلوك االستقواء نسأل أنفسنا بعض األسئلة منها:

أواًل: ماه�ي طبيع�ة هذا الس�لوك ؟وهل هو مناس�ب لعم�ر الطفل؟وماهو 
حمتواه؟.

ثانيًا: ما هو مس�توى هذا الس�لوك؟ وماهي حمدداته؟ه�ل هو نفي، لفظي، 
جسدي؟.

ثالثًا :يف أي معدل حيصل وحيدث هذا الس�لوك ؟هل حيصل باس�تمرار ؟هل 
هناك أوقات حيدث فيها ؟.
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رابع�ًا: كيف يس�تجيب األفراد املس�تهدفون هلذا الس�لوك ؟ه�ل يردون عىل 
الس�لوك ؟ونؤك�د يف النهاي�ة أنه إذا كان الس�لوك غري مناس�ب لعمر 
الطفل، وس�لبيًا ، وبش�كل مس�تمر ومتكرر،وجاد فإن ذلك يس�مى 
اس�تقواء أكثرمن�ه مضايق�ة عادي�ة، وإن ل�ه تأث�ريات قص�رية امل�دى 
مثل عدم الس�عادة ،واإلحس�اس ب�األمل ،واالرتب�اك ،والقلق، وعدم 
األمان،ونق�ص الرتكي�ز .وكذلك تأث�ريات طويلة املدى هل�ا أثر عىل 

الشخصية ،وتدين تقدير الذات . 

 وكان اوليز)Olweus, 1991( من أوائل الذين درسوا االستقواء وأجرى 
العدي�د م�ن األبحاث عىل األطف�ال يف املراحل األساس�ية يف النرويج،وأعد 
اس�تبانة لقياس وتقدير س�لوك االس�تقواء املدريس. وأش�ارت نتائج بحوثه 
إىل أن الذكور هم أكثر مش�اركة يف االس�تقواء من اإلناث، وأن 60 باملئه من 
اإلناث يكن ضحايا لالستقواء مابني الصف اخلامس وحتى الصف السابع، 
وأن من 15 � 20 باملئة يس�تقوى عليهن من الذكور واإلناث معًا، وأن نس�بة 
أكث�ر من 80 باملئة من الضحايا الذكور يس�تقوى عليه�م من الذكور، ويرى 
أن الذك�ور أكثر اس�تقواء من اإلناث من 3 � 4 مرات يف االس�تقواء املبارش، 
)االستقواء اجلسمي(. وباملقابل تستخدم اإلناث املستقويات االستقواء غري 
املبارش مثل التجاهل االجتامعي والعزلة االجتامعية واالستثناء من املجموعة 
»اإلقصاء«، واالس�تقواء اللفظي»توجية الشتائم والس�ب«. وأشار الباحث 
إىل أن أس�باب االس�تقواء لدى كل من الذكور واإلناث خمتلفة، فاالس�تقواء 
ل�دى الذكور هو عىل األرجح ج�زء من العالقات االجتامعية التي أساس�ها 

القوة؛ أما عند اإلناث فهو االنتساب للنشاطات.
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1 . 4 قياس سلوك التنمر 
االس�تقواء إيقاع األذى اجلس�مي أو النفي أو العاطفي أو املضايقة أو 
اإلحراج أو الس�خرية من قبل طالب مستقٍو عىل طالب آخر أضعف منه، أو 
أصغر منه أو ألي س�بب من األس�باب وبش�كل متكرر، ويمكن قياس هذا 
الس�لوك من خ�الل الدرجة التي حيصل عليها الطالب عىل مقياس الس�لوك 
التنمري وحتتوي عىل املجاالت اخلمسة التالية:االستقواء اجلسمي واللفظي 

واجلني واالستقواء عىل املمتلكات واالستقواء االجتامعي.

الطلب�ة املتنم�رون ه�م أولئ�ك الطلب�ة الذي�ن يعت�دون ع�ىل اآلخري�ن 
بال�رضب أو اللف�ظ أو املضايق�ة النفس�ية أو العاطفي�ة بش�كل متك�رر دون 
ح�دوث توازن بينهم وبني الطلبة ضحاياهم يف املجاالت اجلس�مية والعقلية 
ويت�م التع�رف عليهم من خالل مقياس الس�لوك االس�تقوائي املعد من قبل 
الصبحي�ني )2007( وكذل�ك تقدي�رات املعلم�ني، ومالحظ�ات املرش�د 
النف�ي، واملقاب�الت للطلب�ة. ويمكن تعريف املس�تقوين إجرائي�ا بالدرجة 
الت�ي حيصل عليها الطالب عىل مقياس االس�تقواء املس�تخدم يف مالحظات 

املعلمني واملرشد النفي.

ويمكن الكش�ف عن املتنمرين بش�كل عام حس�ب وجهة نظر املؤلفني 
من خالل ما ييل:

أ  � االستناد اىل مالحظات املرشد  النفي يف املدرسة .

ب � سجالت االرشاد الرتبوي /سجل املقابالت الفردية .

ج � االستعانة بمالحظات مريب الصفوف.
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د � تطبيق  مقياس السلوك التنمري ، وفيام ييل عرض موجز هلذا املقياس 
من إعداد )الصبحيني، 2007(:

بعد االطالع عىل عدد من املقاييس يف االس�تقواء مثل:كيبنك وس�نكري 
،)Stewin&Mah,2001 ووستيون وماه،Kepenekci & Cinkir ,2006( 
Ol� للسلوك االستقوائي، ومقاييس أخرى مثل أوليز )Beane ،1999( نيوب

weus ,1993(،ولورا وادوارد )Lura&Edward,2004(. وجآنا وكورنيل 
 )lorin,2004 ( ولوري�ن )   )Jaana,Cornell &Sheras,2006 وش�رياز  

و)فيلد ،2004(.

ق�ام الصبحي�ني)2007( ببن�اء مقي�اس لس�لوك االس�تقواء للطلبة يف 
املرحل�ة األساس�ية،مكون يف صورت�ه األولي�ة م�ن 48 فق�رة موزع�ة ع�ىل 
أشكال االستقواء اخلمس�ة التالية )اللفظي واجلسمي  واالجتامعي واجلني 

واالستقواء عىل املمتلكات (  

1 . 5 صدق وثبات املقياس 

1 . 5 . 1 صدق املقياس 

أواًل: صدق املحتوى  
ت�م عرض املقياس عىل جلنة من املحكمني )10( من أس�اتذة اجلامعات 
األردني�ة احلكومي�ة م�ن ذوي ختصص اإلرش�اد النفي والرتب�وي، وقد تم 
حذف وتعديل الفقرات التي رفضت من قبل 7 من املحكمني من أصل 10 
أعض�اء هيئة تدريس واعد اتفاق 7 حمكمني هو املعيار لبقاء الفقرة أو حذفها 
ضم�ن املجال ال�ذي تنتمي إليه. ويتكون املقياس من األش�كال التالية: )1( 
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االس�تقواء اللفظي. )2( االس�تقواء اجلسمي. )3( االس�تقواء اجلني. )4( 
االستقواء االجتامعي. )5( االستقواء عىل املمتلكات. وقد تكون املقياس يف 
صورت�ه األولية من48 فقرة . وتم ح�ذف 3 فقرات بناء عىل رأي املحكمني 

وأصبح املقياس يف صورته النهائية مكونًا من 45 فقرة . 

ويتضمن املقياس مخسة أشكال هي :

االس�تقواء يف الش�كل اللفظ�ي: ويتضم�ن ه�ذا الش�كل 10 فق�رات 
ه�ي:  قيام الف�رد بتوجيه الس�ّب، والش�تم، والرصاخ ع�ىل اآلخرين، ونرش 
الش�ائعات، والسخرية، والكالم البذيء، واأللقاب واألسامء التي ينادى هبا 
عىل املسرتش�دين املس�تقوى عليه�م، وهي الفق�رات:9 ،7 ،3 ،2، 43، 40 

.، 10، 24،15 ،31،

االس�تقواء يف الش�كل اجلس�مي: ويتضم�ن10 فق�رات ه�ي الرضب، 
القرص، الشد من الشعر أو األذن، العرقلة، الدفع، واستخدام أدوات حادة 

وهي الفقرات:38 ،35،33 ،26 ،22 ،12 ،5 ،4 ،1  .

االس�تقواء يف الش�كل االجتامع�ي :ويتضمن 14  فقرة  ه�ي املضايقة، 
واإلقصاء،والغرية من نجاح اآلخرين،وتش�ويه السمعة، واإلذالل،والرغبة 
يف الس�يطرة عليهم، ويتضمن الفقرات التالية:42،39، 36، 32،30، 29، 

.6 ،11 ،13 ،17 ،19 ،21 ،23 ،27

 شكل االستقواء عىل املمتلكات :ويتضمن 6 فقرات هي أخذ ممتلكات 
املسرتش�دين بالقوة،وختريبها وإتالفها، ورسقتها،وإن�كار أخذها،ويتضمن 

الفقرات : 45 ،28 ،25 ،18 ،14 ،8 وهي.



18

االستقواء يف الشكل اجلني: وهو 6 فقرات هي إصدار ألقاب جنسية، 
اللمس بطريقة ال أخالقية، التحرش اجلني، واإلجبار عىل احلديث يف أمور 

جنسية، ويتضمن الفقرات التالية:44 ،41 ،37 ،34 ،20 ،16  . 

ثانيًا : صدق البناء:

تم تطبيق املقياس عىل عينة استطالعية مكونة من )30( طالبًا وطالبًة من 
عينة الدراس�ة، وقد تم اعتبار ارتباط الفقرة بالعالم�ة الكلية وارتباط الفقرة 
بالبع�د حمكًا للص�دق، واإلبقاء ع�ىل الفقرات الت�ي ترتبط بالبع�د والعالمة 
الكلي�ة بمق�دار 25. فأعىل، وتب�ني أن الفقرات يف املقي�اس مجيعًا أوفت هبذا 
املعي�ار ومل حت�ذف وال فق�رة، وبذلك بق�ي املقي�اس يف صورت�ه النهائية 45 
فقرة موزعة يف مخس�ة أش�كال هي: االستقواء يف الش�كل اجلسمي واللفظي 

واالجتامعي واجلني واالستقواء عىل املمتلكات .

ومت�ت اإلجابة ع�ن كل فقرة من فقرات املقياس حس�ب تدريج مخايس 
مك�ون م�ن 5 فئ�ات ه�ي )دائاًم،وغالبًا،وأحيانًا،ونادرًا،وأب�دًا( مثل�ت فيها 
الدرج�ة » دائ�اًم« درجة مرتفعة جدًا من االس�تقواء، والدرجة »غالبًا« درجة 
مرتفعة، يف حني أن الدرجة »أحياناً « متثل درجة معتدلة، وأما الدرجة »نادرًا« 
فهي متثل درجة قليلة جدًا، وأما الدرجة أبدًا فال متثل استخدامًا لالستقواء. 

كام تم حس�اب ارتب�اط األبع�اد بالعالمة الكلي�ة للمقي�اس وقد كانت 
.0.05 =α االرتباطات مرتفعة وذات داللة إحصائية عند مستوى
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1 . 6 حقائق عن التنمر 
ويورد بني )Beane,2005( جمموعة من احلقائق عن االستقواء: 

احلقيقة األوىل 

إن االس�تقواء أكث�ر م�ن جم�رد املضايق�ة واإلزع�اج: وه�ذا يعن�ي أن 
االس�تقواء في�ه إيذاء بدين أو نفي أو عاطف�ي أو هتديد أو رضب، أو حماولة 
قتل وعصابات أو حترش جني، وإن الش�كل األكثر شيوعًا لالستقواء عند 
األوالد هو املضايقة ثم اإليذاء اجلسدي، أما البنات فإن العالقات االجتامعية 
والنبذ لألخريات هي الش�كل األبرز، ويؤكد اولويز )Olweus,1993(عىل 
أن االس�تقواء خيتلف عن الرصاع أو العدوان يف عدم التوازن مابني الضحية 

واملستقوي.

احلقيقة الثانية 

يمكن ألي شخص أن يصبح مستقويًا: وهذا يعني أن االستقواء متعلم 
م�ن البيئة االجتامعي�ة التي يعيش هبا الف�رد، ويتأثر باألرسة ونمط التنش�ئة، 
والعالقات فيها. واملس�تقوون بحاجة ماس�ة ألن يش�عروا بأهن�م أقوياء وقد 
تعزز هلم ذلك عن طريق االس�تقواء عىل اآلخرين الضعفاء. ويبدأ الس�لوك 
االستقوائي يف السنة الثانية من العمر وبازدياد العمر يصبح االستقواء مشكلة 
خط�رية ويصب�ح التدخل أم�رًا صعب�ًا، وإن )25%( من األطفال املس�تقوين 
أظه�روا بعد الثالثني من العمر س�لوكيات إجرامية وخمالف�ات للقانون أكثر 

من غريهم من األطفال.
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ومن العوامل التي تس�هم يف س�لوك االس�تقواء قلة اإلرشاف يف البيت 
واملدرس�ة وعدم دفاع الضحية عن نفسه، والتقليد والعقاب البدين لألطفال 
يف البي�ت، عنده�ا يتعلم الطفل س�لوك االس�تقواء خاصة إذا توف�ر له أقران 
يس�اعدونه ع�ىل تعل�م االس�تقواء أو إجب�اره علي�ه وكذل�ك أف�كار الطف�ل 
املس�تقوي عن العامل حوله ورضورة استخدام القوة فيه، إن فلسفة املستقوي 
� إن أفضل وس�يلة للدفاع هي اهلجوم � هي التي تدفعه كي يكون مس�تقويًا 

.)Beane, 2005; Sazsen, 2002(

احلقيقة الثالثة

 فهي أنه يمكن ألي شخص أن يصبح ضحية: حيث وجد أن األطفال 
ذوي الصفات التالية هم أكثر عرضة ليكونوا ضحايا: األطفال ذوو احلاالت 
املرضي�ة واإلعاق�ات واألطف�ال ذوو احلامي�ة الزائ�دة من أرسه�م، وكذلك 
األطفال املس�يطر عليهم يف البيت، ويف حاالت اإلذعان لطلبات املستقوين، 
وضعف مهاراهتم االجتامعية، واستخدامهم الرصاخ والبكاء، وعدم الدفاع 
عن أنفسهم ويف حالة عدم االنضامم إىل آخرين أو مجاعات أخرى، ويف تدين 

استخدام املرح لدهيم )بني،2005(.
وتتفاوت قدرات األطفال الضحايا )املس�تقوى عليهم(عىل االستجابه 
فمنهم من يش�عر باخلوف أوالوحدة ومنهم من يطور سلوكيات جتنبه للكثري 
م�ن األماكن التي يتوف�ر فيها املس�تقوون فقد ال يذهب ل�دورات املياه رغم 

حاجته إليها أو يتغيب عن بعض احلصص األخرية يف الربنامج الدرايس.
وي�رى الباح�ث م�ن خ�الل خربت�ه كمرش�د أن ع�ىل األه�ل مالحظة 
التغ�ريات التي حتصل م�ع الطفل واالنتباه إليها مثل الغياب غري املربر وعدم 
الرغب�ة يف الذه�اب للمدرس�ة وتغي�ري الطري�ق للمدرس�ة وطلب مرصوف 
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زيادة، والتامرض ومتزيق املالب�س، واالعتداء عىل اآلخرين األصغر منه، أو 
احلديث عن األفكار االنتحارية.

ويمكن تقسيم الضحايا كاآليت:
الضحاي�ا الس�لبيون )Passive Victims( وه�م الذي�ن ال يقاوم�ون 
وينس�حبون وهيرب�ون للمحافظة عىل آمنهم من مرافق املدرس�ة أو الس�احة 

املدرسية، وهم عرضة لالنتحار ونسبتهم تصل إىل )25%( من الضحايا.
الضحايا االستفزازيون )Proactive Victims( وهم أولئك املجادلون 
واملزعجون والذين يستفزون اآلخرين ويلوموهنم ويعاندوهنم ويردون عىل 
االس�تقواء، وقد جيلب الطالب معه س�الحًا للمدرس�ة، وه�م يف خطر دائم 
 Bully /( عليهم وعىل اآلخرين، ولدهيم امليل للتحول إىل ضحايا مستقوين
Victims( وهم كذلك يعانون من مش�كالت نفس�ية أو اجتامعية أو اكتئاب 

أكثر من غريهم.
والضحايا بش�كل عام لدهيم مشكالت يف التكيف واالكتئاب أو القلق 
أو تقدير الذات أو العزلة أو الش�عور بالوحدة أو االنتحار أو مش�كالت مع 
Bully/ اجلن�س اآلخ�ر يف املس�تقبل وخاصة ما يس�مى بالضحية املس�تقوي

.)Victim )Wolke et al., 2002

احلقيقة الرابعة 

فهي أن االس�تقواء ليس مش�كلة حديثة وأن احلدي�ث هو االهتامم هبذه 
الظاه�رة والعمل عىل التوعية من خماطرها ووضع قوانني حلامية الطفولة مثل 
قان�ون »معامل�ة الطفل ومنع اإلس�اءة إليه« الذي أق�ره الكنغرس األمريكي 
يف ع�ام 1973. وان التص�دي للمش�كلة يتم فقط عندما يع�رتف هبا وتتخذ 

اخلطوات ملنعها.أما جتاهل املشكلة فهو ال جيعلها ختتفي. 
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احلقيقة اخلامسة 

هي أن االستقواء يؤثر عىل اجلميع حيث إن كال من املستقوي والضحية 
يعاني�ان من مش�كالت خطرية وآالم وأع�راض بدنية وص�داع وآالم املعدة 
 Gilbert, 1999; Kristensen( والضغ�ط النفي وأع�راض س�يكولوجية
and Smith, 2003؛ Beane,1999(.واملتفرجون الذين يش�اهدون أطفااًل 
آخري�ن يتعرض�ون لالس�تقواء وخياف�ون م�ن التعبري ع�ن معارضته�م هلذا 
الس�لوك خلوفهم من مالقاة نفس املصري يش�عرون بالتوتر واخلوف والغياب 

عن املدرسة واالنسحاب منها.

احلقيقة السادسة 

هي أن االستقواء مشكلة خطرية واألطفال الضحايا واملستقوون بحاجة 
إىل التدخل ومنع اخلطر عنهم، وأما املتفرجون فهم عرضة كذلك إىل ضعف 
الثقة بالنفس ونقص يف احرتام الذات وإحس�اس بالذنب يف حالة الفش�ل يف 
الت�رصف، وه�م مصدومون وال يعرف�ون كيف يترصفون، ويش�عرون أهنم 
لكي يكونوا يف أمان »جيب أال يفعلوا أي يشء«، كام يمكن أن يطوروا مشاعر 
الضع�ف أو التجن�ب أو ترك املدرس�ة، وأن املس�تقوين والضحايا هم يف خطر 
Liang , Flisher & Lam� )حقيقي.وأك�دت دراس�ة لينغ وفي�رش والم�ربد 

bard ,2007( أن االس�تقواء مش�كلة خطرية يف جنوب إفريقيا وأنه مؤرش عىل 
س�لوك خطر، وان 36.3 باملئة من الطلبة يف كيب تاون اش�رتكوا يف االستقواء 
)8.2( باملئه كانوا مستقوين و)19.3(باملئه كانوا ضحايا و)8.7( باملئة كانوا 
ضحايا/مس�تقوين.واألطفال الكب�ار منهم كانوا مرتكبني لالعت�داءات، وأما 
الصغار فكانوا ضحايا، وأظهر املس�تقوون عنفًا أكثر، وس�لوكات ال اجتامعية 
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ووقع�وا يف اخلط�ر والتدخني ومحل الس�الح ولدهيم أف�كار انتحارية. حتى أن 
 Bully/Victimsبع�ض الضحايا يمكن أن يتحول إىل مس�تقِو وهو ما يس�مى
الضحية املستقوي.)Wolke et al., 2003(، وهذا هو اخلطر الذي خيشى معه 

حتول الضحية إىل مستقو ويصبح االستقواء يف حركة دائرية.

احلقيقة السابعة 

ه�ي أن�ه يمكن العم�ل معًا من أج�ل إجياد حلول ملش�كلة االس�تقواء: 
واحل�ل ال يكمن يف تدري�ب الضحية عىل »فن الدفاع ع�ن النفس« ولكن يف 
العمل عىل إجياد الكثري من املواقف التي تبعد االس�تقواء عن مناخ املدرس�ة 
م�ن حي�ث االهت�امم بالقوانني واألنظم�ة وعدم الس�امح للطلبة باالس�تقواء 
يف املدرس�ة وتعلي�م اآلب�اء واألبن�اء واملعلم�ني امله�ارات الالزم�ة للتعامل 
م�ع مش�كلة االس�تقواء من خ�الل اإلرشاف ع�ىل الطلبة يف االس�رتاحات، 
وساحات املدرسة.وهنا البد من زيادة التواصل بني املدرسة والبيت وإنشاء 
العديد من املجالس وورش العمل للوقاية من أخطار االس�تقواء. وكام ترى 
ب�الدري )Baldry,2003( أن الطف�ل الذي يتع�رض للعنف األرسي يكون 

عرضة لالستقواء والتجني عليه يف املدرسة.  

احلقيقة الثامنة

 اخلطة الشاملة تعطي أفضل النتائج : ويلزم لذلك تعاون كافة األطراف 
الوالدي�ن واملعلم�ني واملجتمع املحيل ألن الدراس�ات أظه�رت أن الطفل ال 
يتعل�م يف حال�ة تعرضه للخط�ر، وأن هناك أدوارًا لكل من املدرس�ة والبيت 
واملجتمع املحيل وقد وضعت بعض املؤسسات يف أمريكا خططًا شملت عدة 
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جماالت أساس�ية مثل مراقب�ة اجلو املدريس ومراقبة وضبط الس�لوك الصفي 
والسياسات والتخطيط وبرامج للوقاية والتدخل والقيادة وتطوير املوظفني 
وحتس�ني التواصل بني األطراف مجيعًا ومراقبة النقل وتوعية املجتمع والبيئة 

املحيطة. 

احلقيقة التاسعة

 يمكن مساعدة األطفال املعرضني خلطر االستقواء: الضحايا أصعب يف 
مالحظتهم من املس�تقوين ولذا جيب فهم اإلشارات الدالة عليهم من خالل 
مش�اعر الضي�ق والتوتر وتدين التحصي�ل الدرايس والتعبري ع�ن العنف من 
خالل الرس�م والغضب غري املربر وتعاطي الكحول واملخدرات والوصول 
لألدوات احلادة والسالح.وبتعاون األطراف مجيعًا يمكن مساعدة الضحايا 

ووقف االستقواء وبناء الربامج املساعدة هلم بني)2005(.

احلقيقة العارشة

 امل�دارس مس�ؤولة عن محاية الط�الب: إن التعليم بفعالي�ة اليتم إال يف 
بيئة يتوفر فيها األمن النفي للطلبة ويتطلب هذا بيئة مدرس�ية داعمة للنمو 
والتعل�م وخالية م�ن العنف واالس�تقواء والتعرض للخط�ر. ومن هنا يربز 
دور املدرس�ة األس�اس يف محاي�ة الطلبة من األخط�ار واملضايقات التي هتدد 
حياهتم. وعىل مجيع إدارات املدارس وضع برامج للتوعية من خالل مناقشة 
 )Bullying (ظاهرة االس�تقواء ووضع االس�رتاتيجيات للحد من الظاه�رة
 Anti Bullying Rules ففي أمريكا هناك ما يس�مى قوانني ضد االستقواء.
ويمك�ن من خالهل�ا تصميم منه�ج درايس للتوعية يش�تمل ع�ىل حمارضات 
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وورش عم�ل وجمالت حائط وتوضي�ح للحقوق والواجبات وأمهية احرتام 
اجلمي�ع عىل اخت�الف قدراهتم وثقافاهت�م وتعليمهم طرق املناقش�ة واحلوار 
ومه�ارات ف�ض النزاع�ات وتنمية امله�ارات القيادية وزي�ادة اإلرشاف عىل 

األطفال والتواصل مع األهل.





الفصل الثاين
املشاركون يف التنمر
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2 .  املشاركون يف التنمر
يمكن تصنيف األفراد املشرتكني يف سلوك االستقواء إىل ثالث فئات:

Bullies :1�  املستقوون

Victims :2 �  الضحايا

Bystanders :3 �  املتفرجون

وفيام ييل بعض املعلومات عن كل فئة :

2 . 1 من هم املستقوون ؟
أش�ار أولي�ز)Olweus, 1993( إىل خصائ�ص الطلبة املس�تقوين بأهنم 
مهيمن�ون ع�ىل اآلخري�ن و حيب�ون الش�عور بالق�وة ولكنه�م ودودون م�ع 
أصدقائهم. ويرى الباحثون أن الرغبة يف القوة هي السبب يف عملية االستقواء 
وهذه الرغبة تعززت من خالل األفكار والشائعات حول االستقواء وأدوار 
 املؤسس�ات اإلعالمية واألفالم التي تصور ق�درات البطل ومهاراته العالية. 
 .)Roberts, 2005( ومن س�امهتم كذلك القس�وة، ولدهيم أفكار ال عقالنية
ويرى ستيون وماهي )Stewin &Mah, 2001( أن القوة هي السمة األبرز 
لدى األطفال املس�تقوين والسيطرة والرغبة يف القوة )Power( والظهور هبا 

هي من صفاهتم.

متي�ز  الت�ي  اخلصائ�ص   )WhiteLock, 1997( ل�وك  واي�ت  ودرس 
املستقوين )Bullies(، وكذلك الضحايا �  يف املدرسة األساسية �  من خالل 
قائمة من اخلصائص الش�ائعة عند املستقوين، مكونة من 70 خاصية طورها 
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الباحثون يف جامعة أوهايو، حيث وجد أن خصائص املستقوين هي السيطرة، 
وحدة املزاج، وقلة التعاطف مع اآلخرين، وأن هناك 19خاصية اشرتكوا هبا. 
أم�ا الضحايا )Victims( فكانت خصائصهم هي: قلة املهارات االجتامعية، 
ولوم الذات عىل حل املش�كالت التي حتصل معهم، واخلوف من املدرس�ة.
واهنم اش�رتكوا يف 21 خاصية. كام أكدت الدراس�ة أن املستقوين يعانون من 
مش�كالت عائلية أكثر م�ن األطفال اآلخرين، وأن آباءهم مش�غولون عنهم 
وأن العائل�ة تتخ�ذ قرارات نياب�ة عنهم يف كثري من األم�ور.وأن الذكور أكثر 
اس�تقواء من اإلناث خاصة يف االستقواء املبارش)الرضب والصفع والركل( 
وأن اإلناث أكثر يف االس�تقواء غري املبارش )التجاهل والسخرية واالستهزاء 

واإلقصاء من املجموعة(.

 Stewin &( املش�ار إليها يف Salmivalli  1996وميّزت س�اليمي فايل
Mah, 2001( إىل أن اختالفات اجلنس مهمة يف أدوار املشاركني يف االستقواء 
حي�ث يك�ون الذكور يف أغلب األحيان هم املس�تقوين، أو املش�جعني عليه، 
أو املس�اعدين فيه ؛لك�ن اإلناث يلعبن باس�تمرار دور املتفرج أو املدافع عن 

الضحية. 

ان الطف�ل املس�تقوي ه�و ال�ذي يضايق ،أو خيي�ف ،أو هي�دد، او يؤذي 
اآلخرين الذين اليتمتعون بنفس درجة القوة التي يتمتع هبا،وهو خييف غريه 
م�ن األطفال يف املدرس�ة ،وجيربهم عىل فع�ل مايريد بنربت�ه الصوتية العالية 
واس�تخدام التهدي�د . وع�ادة مايس�تغل معظم األطف�ال املس�تقوين خوف 
الضحية.وهم يس�يطرون عىل الضحية من خالل حالة اخلوف التي يضعونه 
فيه�ا .ويقع االعتداء عادًة يف املدرس�ة ،يف الص�ف ،أو يف أي مكان يلتقي فيه 
الط�الب كمجموعات مثل :س�احة املدرس�ة، ويف أماكن البي�ع والرشاء،أو 
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بالق�رب م�ن دورات املي�اه،أو املم�رات املنعزل�ة، او غرف تبدي�ل املالبس.
ويمكن أن يقع االس�تقواء خارج املدرس�ة يف طريق عودة الطفل للمنزل ،أو 

املالعب أو يف املواصالت العامة .)فيلد ،2004 (.

ويمك�ن القول إن املس�تقوين لدهي�م ضعف يف التعاط�ف مع اآلخرين 
ويعان�ون من مش�كالت عائلية ويش�اهدون اس�تقواء من قبل أف�راد األرسة 
األب مثاًل يس�تقوي عىل األم أو األطفال ول�دى البعض منهم اندفاع قهري 

والترصف دون تفكري.

أما بنديل ) Pendley, 2004( فيصنف األطفال املستقوين إىل نوعني:

1� النوع األول املستقوي» املحرض« Proactive: وهوغري مسيطر عىل نفسه 
ولديه مشاعر داخلية تدفعه لالستقواء وغري متعاطف مع الضحايا. 

2�  الن�وع الث�اين )التفاع�يل(: Reactive: ويتمي�ز بأن�ه عاطفي ومندفع 
وي�رى هتدي�دات م�ن اآلخرين غ�ري حقيقي�ة وغري مقص�ودة منهم 
يرتمجها كاس�تفزازات ويشعر بأن اس�تقواءه مربر.ولدى املستقوين 
جمموعة من األفكار واملعتقدات التي تدفعهم لالستقواء مثل: جيب 
أن أظهر مسيطرًا عىل اجلميع، وعىل اجلميع أن هيابني وخيشاين حتى 
 Toblin, Schwartz, Gorman &( ت�راين البنات بش�كل أفض�ل

.)Abou � Ezzeddine, 2005

يف  النمطي�ة  الن�امذج  م�ن  جمموع�ة   )John, 2006( ج�ون  ويع�رض 
االستقواء:

 �  النموذج األول:االستقواء الفردي )Serial Bullying( وهو يف حالة 
مس�تقٍو أو معت�ٍد واحد يقوم بإيذاء ف�رد أو جمموعة م�ن األفراد وهذا 

النمط موجود بكثرة يف املدارس.
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 Multiple(  املتجان�س الثاين:االس�تقواء اجلامع�ي غ�ري  النم�وذج    �  
Victimization( عندما يقوم أكثر من مس�تقو أو معتد باالستقواء 

عىل الضحية، وهو نوع حديث من االستقواء.

 The Familial( املتجان�س   اجلامع�ي  الثالث:االس�تقواء  النم�ط    �  
Pattern( وهذا النمط يتضمن جمموعة من األطفال املس�تقوين من 

نفس العائلة يامرسون االستقواء عىل فرد أو جمموعة من األفراد.

2 . 2 من هم الضحايا ؟
هم أولئك األطفال الذين يكافئون املس�تقوين ماديًا أو عاطفيًا عن طريق 
ع�دم الدف�اع عن أنفس�هم، أو إعطاء ج�زء من مرصوفهم أو كله للمس�تقوين 
ويذعنون لطلبات املستقوين بسهولة و مهاراهتم االجتامعية قليلة وضعيفة وال 
يس�تخدمون املرح ،وال يدخل�ون وال ينضمون يف مجاع�ات اجتامعية أو صفية 
)Sciarra,2004(. وهم يتفادون بعض األماكن ويغيبون عن املدرسة ومرافقها 
خاص�ة يف حال�ة قلة اإلرشاف واملتابعة املدرس�ية، وامليزة األكرب أن املس�تقوين 

 .)Wright, 2004( يروهنم ضعفاء جسميًا، ولدهيم عدد قليل من األصدقاء

وأن م�ن س�امت الطف�ل الضحي�ة احلساس�ية العالي�ة ،وس�هولة إيق�اع 
األذى ب�ه، وه�و يظه�ر ضيق�ه بمنته�ى الوض�وح .ك�ام أن�ه يف الع�ادة قلق، 
وحذر،وخاضع،ومفتق�ر اىل احل�زم ،وأكث�ر هدوءًا ،من غ�ريه من األطفال . 
ويتسم بعض األطفال باخلجل يف الوقت الذي يعاين فيه البعض اآلخراالفتقار 
إىل الكف�اءة االجتامعي�ة .إن عني ،ووج�ه ،وبرشة،ولغة، وجس�د،وصوت، 
وكل�امت الطفل الضحية تبدو وكأهنا شاش�ة تلفاز.أي أهنا تكش�ف عىل املأل 
إحساس�ه باخل�وف والغض�ب واألمل والعج�ز.ويف الكثري م�ن األحيان نجد 
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ه�ؤالء األطف�ال _ول�و لف�رتة قص�رية _ينك�رون حاجتهم للحص�ول عىل 
مساعدة أو قد يرفضون الفكرة كلية ) فيلد ،2004(.

أما س�ارزن )Sarzen, 2002( فقد درس املستقوين وضحاياهم حيث 
تضمنت الدراس�ة مراجعة لألدب من ع�ام 1992 وحتى 2002 واملصادر 
حيتاج�ون   )Bullies( املس�تقوين  أن  الدراس�ة  لألدب.أظه�رت  املتنوع�ة 
لالس�تقواء كي يظهروا بأهنم أقوياء؛ وأنه ليس هناك س�بب واحد وراء كون 
الطف�ل مس�تقويًا، لكن عوامل البيئة يمكن أن تطور س�لوك االس�تقواء. كام 
أش�ارت النتائ�ج إىل أن األطف�ال يف املرحل�ة املتوس�طة هم األكثر اس�تقواًء، 
وأن الش�كل األكثر ش�يوعًا لالس�تقوا هو االس�تفزاز Teasing. ويف املرتبة 
الثانية االس�تقواء اجلس�مي عند األوالد، واملقاطعة االجتامعية عند اإلناث.
وأظهرت الدراس�ة أن أكثر األماكن استقواًء هي الساحة املدرسية، واحلافلة 

أثناء الطريق للمدرسة.
ويؤك�د ليفنس�ون) Levinson, 2006( أن األطفال الذين يعيش�ون يف 
حالة من اخلوف هم ضحايا لالستقواء وال يتعلمون بشكل مناسب وينعكس 
ذلك الشعور عىل صحتهم النفسية. ونسبتهم من 15 �  20 باملئة من الطلبة.

2 . 3 من هم املتفرجون ؟
ه�م الذي�ن يش�اهدون وال يش�رتكون ،و لدهيم ش�عور بالذنب بس�بب 
فش�لهم يف التدخل، ولدهيم خوف ش�ديد، يطورون مش�اعر بأهنم أقل قوة، 
 Sarzen(� يبدون مشوش�ني يف أغلب األحيان � ال يعرفون الصح من اخلطأ
2002,( ولدهي�م ضع�ف يف الثقة بالنفس،  واحرتام ذات متدٍن، و يش�عرون 
Dicker� بأهنم لكي يكونوا أكثر أمنًا أن ال يعملوا ش�يئًا ويصنف  دكريس�ون

son, 2005(  املتفرجني إىل نوعني من األفراد:
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1 �  املتفرجون الرافضون لالس�تقواء: وهم يالحظون ويشاهدون دون 
تدخ�ل منهم،ويفتق�رون إىل الثق�ة بالنف�س، ولدهيم خ�وف من أن 

يكونوا ضحايا مستقباًل، وال يعرفون ما العمل. 

2 �  املتفرج�ون املش�اركون يف االس�تقواء : وه�م الذي�ن يش�اركون يف 
االستقواء باهلتاف أو لوم الضحية، أو املشاركة الفعلية.   

وما ال شك فيه أن املتفرجني يمكن أن يسامهوا بإجيابية يف منع االستقواء 
 Hazler &( املدريس بعد تدريبهم وحتسني مهاراهتم االجتامعية والشخصية

.)Carney, 2002

من خالل ما س�بق يمكن القول إن ظاهرة االس�تقواء تستوجب تعاونًا 
من اجلميع األهايل واملعلمني والطلبة. فاالس�تقواء منترش كمش�كلة عامة يف 
البل�دان املتقدمة ويف مجيع الطبقات واملس�تويات االقتصادي�ة واالجتامعية � 
ال ينح�رص يف بلد أو دين أو عرق معني � فهو يف بلدان كالس�ويد والواليات 
املتح�دة والياب�ان واس�رتاليا وكوري�ا، وكذل�ك يف جمتمع�ات نامي�ة أخرى، 
ولالستقواء تأثريات بعيدة املدى عىل الطلبة املتفرجني واملستقوين والضحايا 

واملجتمع الحقًا.

ك�ام أن هن�اك خصائ�ص عائلية هلا أثر عىل االس�تقواء وتط�وره فاألرس 
التي تس�تخدم العقاب أو تس�تخدم أس�اليب صارمة يف الضبط تنتج أطفااًل 
مس�تقوين أم�ا األرس التي تس�تخدم ال�دالل واحلامية الزائدة فيك�ون أطفاهلا 
عرض�ة ليكونوا ضحايا، وأن القضاء عىل االس�تقواء حيت�اج إىل فرتة طويلة، 
م�ن خالل منحى متكامل يش�رتك فيه األهايل وامل�دراء واملعلمون، وأطراف 

.)Baldry, 2003(.عديدة بجهودهم لكي يمكن التخلص منه
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3 .  أسباب التنمر عند األطفال واملراهقني

3 . 1 أسباب سلوك التنمر بشكل عام
يمك�ن بي�ان األس�باب العام�ة الت�ي تق�ف وراء س�لوك التنم�ر ل�دى 
االطف�ال واملراهق�ني بام ييل) الش�هري،2003؛ العن�زي، 2004؛ عويدات 

.)Wright and Fitzpatric,2006 ومحدي،1997؛

3 . 1 . 1  األسباب و العوامل الشخصية 

هناك دوافع خمتلفة لس�لوك التنمر، فقد يكون ترصفا طائش�ا أو س�لوكا 
يصدر عن الفرد عند ش�عوره بامللل ، كام أنه قد يكون الس�بب يف عدم إدراك 
مماريس س�لوك التنمر وجود خطأ يف ممارسة هذا السلوك ضد بعض األفراد، 
أو ألهنم يعتقدون أن الطفل الذي يستقوى عليه يستحق ذلك ، كام قد يكون 
س�لوك التنمر ل�دى أطفال آخرين م�ؤرشا عىل قلقهم، أو عدم س�عادهتم يف 
بيوهت�م ، أو وقوعهم ضحايا للتنمر يف الس�ابق، كام أن اخلصائص االنفعالية 
للضحية مثل اخلجل، وبعض املهارات االجتامعية، وقلة االصدقاء قد جتعله 

.)Alkinson,Hornby,2002 ( عرضة للتنمر

3 . 1 . 2  األسباب والعوامل النفسية 

وهذه مبنية أساس�ا عىل الغرائز والعواطف، والعقد النفسية واإلحباط، 
والقل�ق واالكتئ�اب؛ فالغرائز هي اس�تعدادات فطرية نفس�ية جس�مية تدفع 
الف�رد إىل إدراك بع�ض األش�ياء م�ن نوع مع�ني، وأن يش�عر الف�رد بانفعال 
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خاص عند إدراكه لذلك اليشء ، وأن يس�لك نحوه س�لوكا خاصا ، وعندما 
يش�عر الطفل أو املراهق باإلحباط يف املدرس�ة مثال عندما يكون مهمال، وال 
جي�د اهتامما به وبش�خصيته، ويصبح التعلم غاية ي�راد الوصول إليها، وعدم 
االهت�امم بقدرات�ه وميول�ه، فإن ذل�ك يولد لديه الش�عور بالغض�ب والتوتر 
واالنفع�ال لوجود عوائق حتول بينه وبني حتقيق أهدافه  ما يؤدي إىل ممارس�ة 
س�لوك العنف والتنمر ، س�واء عىل اآلخرين ، أو عىل ذاته لشعوره بأن ذلك 
يفرغ ضغوطه وتوتراته، كام أن األرسة التي تطلب من الطالب احلصول عىل 
مس�توى مرتفع من التحصيل يفوق قدراته وإمكاناته، قد يس�بب هذا القلق 
للطالب وقد يؤدي كل ذلك بالنهاية إىل االكتئاب ، وتفريغ هذه االنفعاالت 
Wright and Fitzpat� 2003؛  من خالل ممارسة سلوك التنمر) الشهري،

.)rick,2006

3 . 1 . 3 األسباب والعوامل االجتامعية 

وتتمث�ل بكل الظ�روف املحيطة بالف�رد من األرسة واملحيط الس�كني، 
واملجتمع املحيل، ومجاعة األقران، ووسائل اإلعالم ، فضال عن بيئة املدرسة، 
فف�ي نطاق األرسة ترتاوح معاملة اآلباء لألبناء ما بني العنف الذي قد يصل 
إىل ح�د اإلره�اب، والتدلي�ل الذي ق�د يبلغ حد ت�رك احلبل ع�ىل الغارب، 
فالعنف يولد العنف، كذلك غياب األب عن األرسة، ووجود أم مكتئبة ، أو 
مش�اكل الطالق بني الزوجني وأثرها عىل األبناء، والعنف األرسي الذي قد 
يس�ود يف بعض األرس ، كل هذه العوامل قد تكون بيئة خصبة لتوليد العنف 
والتنمر عند األبناء، وإذا كانت األغلبية خارج املدرس�ة عنيفة، فإن املدرس�ة 
ستكون عنيفة، فالطالب يف بيئته خارج املدرسة يتأثر بثالث مركبات أساسية 

هي: األرسة، واملجتمع، واإلعالم )العنزي،2004(.
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وق�د تكون الظ�روف االجتامعية مث�ل تدين دخ�ل األرسة، وأمية اآلباء 
واألمه�ات ، وظروف احلرمان والقهر النف�ي، واإلحباط من أهم العوامل 
الت�ي تدفع الطالب إىل ممارس�ة س�لوك االس�تقواء داخل املدرس�ة؛إذ يكون 

الطالب غري متوافق مع حميطه اخلارجي) أشهبون،2007(.

ك�ام ي�رى الك�رويس)2004( أن تس�خري وس�ائل اإلع�الم للمصلحة 
اخلاصة، وتنفيذ الربامج التلفزيونية بأشكال جتارية بغض النظر عن نتائجها، 
والط�رق التي تنفذ فيها قد يؤدي إىل انتش�ار س�لوك العن�ف والتنمر، كام أن 
وسائل اإلعالم هلا تأثري يف جنوح األحداث، ومنها أن الربامج واملسلسالت 
واألفالم التي يعرضها التلفاز ، وأفالم السينام، سواء املخصص لألطفال ، أو 
للمراهق هلا تأثري مبارش يف الس�لوك االجتامعي للحدث واملراهق ، إذ تستثري 
خيال�ه، وتدفع�ه يف بعض األحيان إىل تقمص الش�خصيات التي يش�اهدها، 

خصوصا ما اتصل منها باملغامرات واحلركة والعنف.

3 . 1 . 4  األسباب والعوامل املدرسية 

وتشمل السياسة الرتبوية ، وثقافة املدرسة، واملحيط املادي، والرفاق يف 
املدرسة، ودور املعلم وعالقته بالطالب والعقاب، وغياب اللجان املختصة، 
فالعنف الذي يامرس�ه املعلم عىل الطلبة مهام كان نوعه ، لن يقف عند حدود 
إذعان الطالب له سمعا وطاعة، فال بد أن يدرك أن اإلذعان الظاهري مؤقت 
حيم�ل بني طياته كراهية ، وينترش ليكون رأيا عاما مضادا له بني طلبة الصف 
واملدرس�ة، وم�ن املحتمل أن يصل إىل درجة التنمر املضاد، س�واء املبارش أو 
غري املبارش، وقد تكون املامرس�ات االس�تفزازية اخلاطئة من بعض املعلمني، 
وضع�ف التحصي�ل ال�درايس للطال�ب ، والتأث�ري الس�لبي جلامع�ة الرفاق، 
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واملزاج واالس�تهتار من قبل الطلبة ، واخلصائص الش�خصية والنفس�ية غري 
الس�وية ، وضع�ف العالق�ة ب�ني املدرس�ة واأله�ل ، والظ�روف والعوامل 
األرسية واملعيشية للطالب، وضعف شخصية املعلم، أو أسلوبه الدكتاتوري 
، والتمييز بني الطلبة، وعدم إملام املعلم باملادة الدراسية ، كل هذه عوامل قد 
تس�اعد عىل تقوية وإظهار س�لوك التنمر من قبل بعض الطلبة. ) الش�هري، 

2003؛ عويدات ومحدي، 1997(.

كام أن العالقات املتوترة والتغريات املفاجئة داخل املدرسة ، واإلحباط 
والكب�ت والقم�ع للطلب�ة ، واملن�اخ الرتب�وي ال�ذي يتمثل يف ع�دم وضوح 
األنظمة املدرس�ية وتعليامهتا،ومبنى املدرسة، واكتظاظ الصفوف بالطالب، 
واس�لوب التدريس غري الفعال، كل هذه عوام�ل قد تؤدي إىل االحباط ، ما 
يدفعهم للقيام بمش�كالت س�لوكية يظهر بعضها عىل شكل تنمر، وال ننسى 
هنا يف هذا املقام أن نتحدث عن مجاعة الرفاق والتي قد تؤدي أدوارا متعددة 
عىل إثارة السلوك التنمري، أو تعزيزه ، فقد تقوي بعض األطفال عىل غريهم 
من األطفال استجابة لضغط مجاعة األقران، ومن أجل كسب الشعبية، وهذا 
يظهر جليا يف مرحلة املراهقة، حيث يعتمد املراهق يف تقديره لذاته ، وإظهار 
قدرات�ه من خ�الل مجاعة األقران التي تلعب دورا كب�ريا يف النمو االجتامعي 

للمراهق .) القرعان،2004؛ الزعبي،2001( 

3 . 1 . 5  أسباب من وجهة نظر املتنمرين والضحايا أنفسهم

يمك�ن إمج�ال بع�ض األس�باب العام�ة للتنم�ر م�ن وجهة نظ�ر الطلبة 
املس�تقوين والت�ي جتعل املس�تقوين يس�تقوون عىل الضحاي�ا يف اآليت:   ) أبو 

غزال، 2010(.
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�  التظاهر بأنه شخص مهم.

�  ألنه ليس لديه أصدقاء يدافعون عنه.

�  ألن عالماته سيئة يف املدرسة.

�  ألنه طالب متكرب عىل زمالئه.

�  ألنه يتظاهر بأنه شخص غني.

�  ألنه ينقل معلومات عن الطلبة للمعلمني.

�  ألنه يتجاهل الطلبة اآلخرين.

�  ألنه غري منسجم مع الطلبة اآلخرين.

�   ألنه تربطه صلة قرابة باملدير أو املعلم.

�  ألنه يرغب بإظهار قوته أمام اآلخرين.

أم�ا أس�باب الوقوع ضحي�ة االس�تقواء والتنمر لدى الطلب�ة الضحايا، 
فيمكن امجاهلا بام ييل:

� الصمت الدائم وعدم التحدث مع أحد.

�  إطاعة كل ما يقوله املعلم وتنفيذ تعليامته وتوجيهاته.

�  الغرور.

�  اللباس واملظهر املتميز.

�  الفقر.

�  املظهر اجلذاب جدا.

�  حب املعلم يل.
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�  كثرة الكالم والتدخل يف ما ال يعنيني.

�  إحضار نقود كثرية معي للمدرسة.

�  ارتباطي يصلة قرابة باملدير أو املعلم.

3 . 2  أسباب سلوك التنمر من وجهة نظر مدارس علم 
           النفس املختلفة 

هن�اك مدارس ونظريات إرش�اد متعددة يف التصدي لالس�تقواء وغريه 
من الس�لوكيات اخلطرة فالنظرية الس�لوكية مثاًل ت�رى أن احلل يكون تبديل 
الس�لوكيات اخلطرة وغري املقبولة بأخرى مناس�بة، وتعزيز الس�لوك اإلجيايب 
املوجود لدهيم وتقويته. ونظريات التعلم االجتامعي ترى أن وقف االستقواء 
يكمن يف توفري نامذج حتتذى من قبل الطلبة ويتم تقليدها وتوفري عوامل بيئية 
مناسبة لكبح السلوك االستقوائي ورضورة اكساب الطلبة قياًم إنسانية حتثهم 

 )Wolke et al., 2003( .عىل التعاطف والتقدير وعدم اإلساءة لآلخرين

وقد اهتم علامء النفس بالسلوك العدواين والتنمر وحاولوا تفسريه رغم 
اختالف مدارسهم واجتاهاهتم، وعىل الرغم من هذا االهتامم إال أن تفسريات 
علامء النفس حول هذا السلوك متباينة، ويرجع هذا التباين إىل األطر النظرية 

التي تعتمد عليها كل نظرية أو مدرسة من مدارس علم النفس . 

3 . 2 . 1  النظرية السلوكية 
تنظر إىل سلوك التنمر عىل أنه سلوك تتعلمه العضوية، فإذا رضب الولد 
ش�قيقه مثال وحصل عىل ما يريد، فإنه سوف يكرر سلوكه العدواين هذا مرة 
أخ�رى لكي حيقق هدفا جديدا. من هنا، فالعدوان هو س�لوك يتعلمه الطفل 
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لكي حيصل عىل يشء ما. حيث يعتقد السلوكي�ون ب�أن الس�لوك العدوان�ي 
كغريه م�ن الس�لوك�ات اإلنس�انية األخرى متعل�م من خ�الل نتائجه حيث 
تزداد احتاملية حدوث السلوك العدواين اذا كانت نتائجه مطروح�ة والعكس 
صحي�ح ، وه�و منطل�ق نظري�ة اإلرشاط اإلجرائي لس�كنر أي أن األنم�اط 

السلوكي��ة حمكومة بتوابعها اجتامعيا . 

  كام أن الس�لوك العدواين متعلم اجتامعيا ع�ن طريق مالحظة األطفال 
ن�امذج العدوان عند والدهي�م ومدرس�يه�م وأصدقائه�م وأف�الم التلفزيون 
وف��ي القص�ص الت�ي يقرأوهنا كام أن ألس�اليب التنش�ئة االجتامعي��ة دورًا 
كب�ريًا ف��ي هذا املض�امر س��واء أكانت مب�ارشة ، مقصودة أم غ�ري مقصودة 
مث�ل توجيهات الوالدين نحو عدواني�ة أطفاهلم أو وجود النامذج والقدوات 
العدواني�ة أم�ام األطفال ، والخيفى ما لوس�ائل اإلعالم من دور كبري يف هذا 
الشأن ، ألن إحساس وإدراك الطفل يعتمد يف املقام األول عىل املحسوسات 
واحلرك�ة، والتلفزي�ون حي�ول املجردات إىل حمسوس�ات تس�اعد عىل رسعة 
وس�هولة االتصال والتأثري املباش��ر ع�ىل الطفل . كام أن نزع�ة التقليد ل�دى 
الطف��ل يف ه��ذه املرحل�ة العمرية تنمي لدي�ه العدوان املكتس�ب . )الديب 

227 ، 2002 ؛ حممود ، ، 2004 ؛البواب ، 2004 ؛عالونه ، 2004(.

3 . 2 . 2 نظرية التحليل النفيس 
 يرى فرويد صاحب هذه املدرس�ة، أن س�لوك الع�دوان والتنمر ما هو 
إال تعبري عن غريزة املوت، حيث يس�عى الفرد إىل التدمري س�واء جتاه نفس�ه 
أو جتاه اآلخرين، حيث إن الطفل يولد بدافع عدواين، وتتعامل هذه النظرية 
كذلك مع س�لوك العدوان بأنه استجابة غريزية وطرق التعبري عنها متعلمة، 
فه�ي تق�ول: بأنه ال يمك�ن إيقاف الس�لوك العدواين أو احل�د منه من خالل 
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الضواب�ط االجتامعي�ة أو جتن�ب اإلحب�اط، ولكن ما نس�تطيع عمله فقط هو 
حتوي�ل الع�دوان وتوجيهه نح�و أهداف بناءة ب�دال من األه�داف التخريبية 
واهلدامة . وتبعا هلذه النظريه فإن القوى املحركة لس�لوك االنسان هي غريزة 
املوت وغريزة احلياة وتفرس نظرية التحليل النفي العدوان من منطلق غريزة 
املوت عند االنسان حيث إهنا نزعة الكراهية وعندما جتد هذه النزعة الطريق 
إىل التعبري يس�يطر العنف عىل االنس�ان . أي أن االنسان عندما يشعر بتهديد 
خارج�ي تنتب�ه غريزت�ه العدواني�ة فتجمع طاقته�ا ويغضب الف��رد ، وخيتل 
توازن�ه الداخل�ي ويتهيأ للعدوان ألي إث�ارة خارجية بس�يط�ة، وقد يعتدي 
ب�دون آثارخارجية حتى يفرغ طاقته العدوانية وخيفف توتره النفي ، ويعود 
إىل اتزان�ه الداخيل، كام أن فرويد ربط بني العدوان واملراحل املبكره للطفولة 
ويؤكد عىل أن مجيع صور العدوان ذات مصدر جني موجه نح�و الس�يطرة 
ع�ىل دفع��ات اجلنس، وذلك من خ��الل ربطها باملراح��ل املختلفة للتطور 
النف�ي للطف�ل. ثم أك�د أدلر أحد تالم�ذة فرويد عىل أن العن�ف والعدوان 
عب�ارة عن اس�تجابة تعويضي�ة عن اإلحس�اس بالنق�ص )الزعبي ، 2001؛ 

الظاهر ،   2004(.

3 . 2 . 3  النظرية الفسيولوجية 

يعد ممثلو االجتاه الفس�يولوجي أن س�لوك التنمر يظهر بدرجة أكرب عند 
األف�راد الذي�ن لدهيم تل�ف يف اجله�از العصبي )التل�ف الدماغ�ي(، ويرى 
فري�ق آخر بأن هذا الس�لوك ناتج ع�ن هرمون التستس�تريون حيث وجدت 
الدراس�ات بأنه كلام زادت نس�بة هذا اهلرمون يف الدم، زادت نس�بة حدوث 

السلوك العدواين .
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 3 . 2 . 4 نظرية التعلم االجتامعي  

ترى هذه النظرية بأن األطفال يتعلمون سلوك التنمر عن طريق مالحظة 
ن�امذج العدوان عند والدهيم ومدرس�يهم ورفاقهم، حتى النامذج التلفزيونية 
.. وم�ن ثم يقومون بتقليدها، وتزيد احتاملية ممارس�تهم للعدوان إذا توفرت 
هل�م الفرص لذلك . فإذا عوقب الطفل عىل الس�لوك املقل�د فإنه ال يميل إىل 
تقليده يف املرات الالحقة، أما إذا كوفئ عليه فسوف يزداد عدد مرات تقليده 
هلذا السلوك العدواين، هذه النظرية تعطي أمهية كبرية خلربات الطفل السابقة 
ولعوامل الدافعية املرتكزة عىل النتائج العدوانية املكتسبة، والدراسات تؤيد 
هذه النظرية بش�كل كبري، مبينة أمهية التقليد واملحاكاة يف اكتس�اب الس�لوك 

العدواين، حتى وإن مل يسبق هذا السلوك أي نوع من اإلحباط.

3 . 2 . 5  نظرية اإلحباط ـ العدوان  

أكد دوالرد ودرب وميلر وسريز أن اإلحباط ينتج دافعا عدوانيا يستثري 
س�لوك إيذاء اآلخرين وأن ه�ذا الداف�ع ينخفض تدرجيي�ا بعد إحلاق األذى 
بالشخص اآلخر حيث تسمى هذه العملية بالتنفيس أو التفريغ ألن اإلحباط 
يس�بب الغضب والشعور بالظلم ما جيعل الفرد مهيًأ للقيام بالعدوان. كام أن 
معظم مش�اجرات األطفال ماقبل املدرسة تنشأ بسبب رصاع عىل املمتلكات 
واأللع�اب فالش�عور بالضيق وإعاقة إش�باع الرغب�ات البيولوجية يثري لدى 
الطفل الش�عور باإلحباط وهذا يؤدي اىل س�لوك عدواين مثل حتطيم األواين 
واللع�ب، وترى هذه النظرية أن س�لوك العدوان ينت�ج عن اإلحباط، أي أن 
اإلحباط هو الس�بب الذي يس�بق أي سلوك عدواين، فاإلنس�ان عندما يريد 
حتقي�ق ه�دف معني ويواج�ه عائقا حي�ول دون حتقي�ق اهلدف، يتش�كل لديه 
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اإلحب�اط الذي يدفعه إىل الس�لوك العدواين، لكي حي�اول الوصول إىل هدفه 
أو اهلدف الذي سيخفف عنده من مقدار اإلحباط، وقد يكون هذا اإلحباط 
ناجتا عن املعاقبة الشديدة غري الصحيحة للعدوان يف املنزل، ما يسبب ظهوره 
خ�ارج املنزل . م�ع هذا، فقد تبني بش�كل واضح أن ه�ذه النظرية غري كافية 
لتفسري مجيع السلوكيات العدوانية. ) القرعان ، 2004 ؛ الظاهر ، 2004(.

3 . 2 . 6  النظرية البيولوجية  

 يمكن  تفس�ري س�لوك التنمر حس�ب هذه النظرية بأن�ه ناتج عن بعض 
األسباب اجلس�مية والداخلية والس�يام منطقة الفص اجلبهي ف�ي املخ كوهنا 
املس�ؤولة عن ظهور السلوك العدواين عند الطف�ل حيث إن استئصال بعض 
التوصيالت العصبية يف هذه املنطقة عن املخ أدى إىل خفض التوتر والغضب 
وامليل للعنف وأكد علم�اء آخرون عىل أن بعض العوامل اجلسمية مثل التعب 
 أو اجلوع أو وجود آالم جسمية لدى األطفال تؤدي ايضا إىل السلوك العدواين . 
  ك�ام أرج�ع بع�ض الباحث�ني الس�لوك الع�دواين إىل الفط�رة وأن�ه حمصل�ة 
للخصائ��ص البيولوجي���ة للف�رد ، أي أن الع�دوان والعنف عند اإلنس�ان 
يتضم�ن نظام�ا غريزي�ا ، وأن�ه يعتدي إلش�باع حاجات���ه الفطري�ة للتملك 
والدف�اع عن ممتلكاته . ) القرعان ، 2004 ( )الزعبي ،2001 ( ) الرمادي، 
2003 ( ، وتبع�ا للنظري�ات واألس�باب املؤدي�ة للعدوان يمكن بش�كل أو 
بآخراق�رتاح احللول والعالجات ملش�كلة عدوانية طفل م�ا، ألن معظم هذه 
احللول تأيت بعد فهم واضح ملسبب عدوانية الطفل اال أن بعض االفرتاضات 
الس�ابقة الذكرم�ن الصعوبة من خالهلا وضع حل�ول او مقرتحات عالجي�ة 
بالرغ�م من معرفة األس�باب املؤدية للس�لوك العدواين فيه�ا كاالفرتاضات 
البيولوجي�ة الت�ي ق��د يفيد ف��ي ضوئها وض�ع بع�ض العالج��ات املادي�ة 
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أو الدوائي��ة ، أما بالنس�بة الفرتاضات التحليل النفي فق�د ينفع معها مثال 
توجيه السلوك العدواين نحو أهداف أكثر إنسانية وهكذا .

3 . 2 . 7 النظرية اإلنسانية 
 تركز هذه النظرية عىل احرتام مش�اعر الفرد، وأنس�نة اإلنسان، وهدفها 
الرئي�س الوص�ول بالف�رد إىل حتقيق ذاته، وم�ن روادها ماس�لو ، وروجرز، 
ويمكن أن تفرس أس�باب س�لوك التنمر حس�ب نظر هذه املدرسة من خالل 
ع�دم إش�باع الطف�ل أو املراه�ق للحاج�ات البيولوجيه من م�أكل ومرشب 
وحاج�ات أساس�ية أخرى، قد ينجم ع�ن ذلك عدم ش�عور باألمن ، وعدم 
الش�عور باألمن ي�ؤدي إىل ضعف االنتامء إىل مجاعة األق�ران والرفاق، ما قد 
يؤدي إىل تدن يف تقدير الذات، والذي قد يؤدي إىل التعبري عن ذلك بأساليب 

عدوانية، مثل سلوك التنمر

 Rational - Emotive 3 . 2 . 8  النظرية العقالنية االنفعالية
 Behavior Therapy

الت�ي ترك�ز عىل األف�كار اخلاطئة وغ�ري العقالنية التي يؤم�ن هبا الطلبة 
ومعتقداهت�م وقناعته�م الت�ي تدفعه�م لالس�تقواء، وبيان بطالهن�ا وحتدهيا، 
وأن�ه يمك�ن أن تكون هن�اك أفكار منطقية مكاهنا، ويوضح املرش�د حس�ب 
هذه النظرية للطلبة أن س�لوك االس�تقواء لدهيم، وإي�ذاء اآلخرين ناتج عن 
أفكارهم اخلاطئة التي يؤمنون هبا، ومس�اعدهتم عىل أن يغريوا هذه األفكار، 
وتعليمهم أن القوة والسيطرة عىل اآلخرين ال جتعل الفرد قويًا، ولكنها جتعله 

مكروهًا من قبل زمالئه ومن قبل الناس اآلخرين )باترسون، 1990(.
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 ويت�م ضمن العملية اإلرش�ادية مناقش�ة تغيري حديث الذات الس�لبي 
)وه�ي أف�كار الف�رد وآراؤه الت�ي حي�دث هب�ا نفس�ه ويرددها لوح�ده حول 
االستقواء( مثل:جيب أن أكون األقوى واملسيطر عىل اآلخرين، إن مل ترضب 
اآلخري�ن رضب�وك، ارضب الضعي�ف ك�ي خياف الق�وي، واس�تبدال ذلك 
بحديث ذات إجيايب: مثاًل بأنه سوف يكون مهاًم، وحيرتمه الناس لعدم تعرضه 
إليذاء اآلخرين، وقيامه بمس�اعدهتم وس�يكون موض�ع التقدير واالحرتام، 
كام يمكن أن يامرس الطلبة التفكري بصوت عاٍل بجملة من األفكار التي ترد 
إىل ذهنه يف حالة وجود ضحية ورغبة يف االستقواء عليه.ويمكن الطلب من 
األعض�اء البوح هبذا احلديث واالنتباه له أكثر لكي يكون أكثر وعيًا له حيث 
إنه املس�ؤول عن االس�تقواء وقد يوجه رس�ائل منه إليه أي من الطالب نفسه 
وبص�وت عاٍل: مثاًل هذا طال�ب صغري احلجم، وإنني أقوى منه، وإن املنطق 
والعق�ل ال يعطي فرصة للطالب القوي لكي يس�يطر عىل الطالب األضعف 
أو األق�ل ق�وة، ألن كال منا له قوة حمدودة وأن هن�اك من هو أقوى منه، ولذا 

فإهنا عملية غري منتهية  )بني، 2005(.

ويوضح املرشد للطلبة أسباب العقالنية هذه األفكار ومنها: 

1 �  السعادة هي استجابة وشعور نتيجة ملا يفكر به الشخص، وما يقوم 
ب�ه م�ن ترصفات أي أن التفك�ري املنطقي اإلجيايب يدفع إىل الس�عادة 
واإلحس�اس باألم�ن بعكس التفكري غ�ري املنطقي ال�ذي يؤدي إىل 

االضطراب أو املرض.

2 �  الش�عور بالتعاس�ة يف احلي�اة ونب�ذ اآلخري�ن إياه من ج�راء تفكريه 
الس�لبي وحدي�ث ال�ذات لديه ه�و الذي ي�ؤدي ب�ه إىل الترصفات 

السيئة مع اآلخرين.
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وي�رى ألي�س)Ellis,1994(  أن ع�ىل املرش�د أو املعال�ج أن يكش�ف 
للمسرتشدين بصورة مستمرة األفكار الالعقالنية، وأحاديث الذات السلبية 

وغري املنطقية وذلك من خالل :

1 �  إبرازها بصورة واضحة لتصبح يف مستوى الوعي واالنتباه.

2 �  بيان كيف تسبب االضطراب وتثبته.

El�(.3 �  توضيح العالقة غري املنطقية بني هذه األحاديث واالضطراب
.)lis,1994

وأك�د كوري )Corey ,1996( أن األفراد م�ن خالل النظرية العقالنية 
االنفعالي�ة يتعلم�ون املهارات الت�ي تزودهم باألدوات التي تس�اعدهم عىل 
حتديد أفكارهم الالعقالنية ويتعلمون كيفية استبداهلا بأخرى فعالة وعقالنية 
كنتيج�ة لذلك فهم يغريون ردود فعلهم االنفعالية للمواقف، وتس�مح هذه 
النظري�ة بتطبي�ق مبادئه�ا وفنياهت�ا ليس ع�ىل ه�ذه الظاهرة فق�ط، لكن عىل 
الكث�ري من املش�كالت التي تواجه األفراد مثل :القل�ق واالكتئاب والغضب 

واضطراب الشخصية واملشكالت الزوجية وغريها.

وأش�ار بني )2005( أن لدى املستقوين جمموعة من األفكار هي :جيب 
أن يكون الفرد األكثر إزعاجًا وإثارًة وسيطرةً  يف امللعب والساحة واملدرسة، 
وجيب أن يظهر األقوى، ولديه رغبة قوية بتش�جيع اآلخرين عىل املنازعات، 
وإش�عال الفت�ن،وال يتقب�ل اخلس�ارة، وه�و دائ�اًم ع�ىل ص�واب، ويعتقد أن 
الضحاي�ا يس�تحقون ما جيري هل�م، ولديه غ�رية من نج�اح اآلخرين، وعىل 
اآلخري�ن احرتامه وتقديره، كام يفكر بطريقة »أنا فقط« ويتوقع من اآلخرين 

مهامجته.
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ويرى ب�ني)2005( جمموعة من األفكار واملعتقدات التي تدفع األفراد 
لالس�تقواء منها األش�ياء جيب أن تكون س�هلة ورسيع�ة، اآلخرون جيب أن 
حيب�وين ويؤي�دوين، اآلخرون جيعلونن�ي غضبان ومس�تقويًا، جي�ب أن أقوم 

باالنتقام من اآلخرين لترصفاهتم. 

وقد ينكر املس�تقوون أهنم عمل�وا أي يشء خطأ ويرفضون أن يتحملوا 
املسؤولية إزاء سلوكهم،فهم يعتقدون أن ترصفاهتم تأيت نتيجة»خلطأ شخص 
آخر«.أو أهنم يعدون ذلك ليس ش�يئًا مهاًم فهنا يتعني عىل املرش�د أن يتحدى 
طريقة تفكريه دون أن يس�تخدم أسلوب الوعظ. مثل: » إذا كنت تعتقد أنك 
مل تستقو عىل شخص آخر، لكن اآلخر يعتقد أنك تستقوي عليه،فمن يكون 
عىل صواب«؟ إن االستقواء هو يف»عني املشاهد« بمعنى أن مشاعر الشخص 
اآلخر هي حقيقية بالنسبة له.وهنا يشجع املرشد الطلبة يف البحث عن أخطاء 

حمتملة يف فهمهم »ربام اآلخرون فهموا شيئا ملُ يقصد به إزعاجهم«.



الفصل الرابع
دراسات حول التنمر
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4 .  دراسات حول التنمر
بع�د االطالع ع�ىل األدب الس�ابق املتعل�ق بموضوع الدراس�ة تبني أن 
الدراسات التي تناولت االستقواء كثرية، لكنها أجريت يف الدول األوروبية، 
والواليات املتح�دة األمريكية، واليابان، وجن�وب إفريقيا، وتركيا وغريها.
أما يف الدول العربية فان الدراس�ات التي تناولت االس�تقواء فيها نادرة ولذا 

تناول املؤلفان الدراسات التي أجريت يف الدول األجنبية.
ويمكن تقسيم الدراسات إىل قسمني :

أ � الدراسات التي تناولت سلوك التنمر.
ب �  الدراسات التي تناولت برامج إرشادية وعالجية للتنمر.

4 . 1  الدراسات التي تناولت التنمر 
Al�( املش�ار إلي�ه يف  )Whitney & Smith 1993 )درس وتن�ي وس�ميث
 Sheffield سلوك االستقواء بني طلبة املرحلة األساسية يف مدينة )uedse, 2006
ع�ىل عينة مكونة من )638( طالبًا وطالبة يف انجلرتا، منه�م )320(  من الذكور 
 )Olweus( من اإلناث، حيث استخدم التقارير الذاتية، ومقياس اوليز )و)318
لالستقواء. أشارت النتائج إىل أن 27 % من العينة ذكروا أهنم تعرضوا لالستقواء 
خالل الفصل األول من الس�نة الدراسية، و10 % ذكروا أهنم تعرضوا لالستقواء 
أس�بوعيا، و4%تعرضوا لالستقواء مرة يف األسبوع.وأشارت النتائج إىل أن %29 
م�ن األوالد و24 %م�ن البن�ات واجهوا اس�تقواء جس�ميًا، و41 % م�ن األوالد  
و39% م�ن البنات واجهوا اس�تقواء ش�فويًا. وأن 19 % م�ن األوالد  و25%  من 
البنات تعرضوا الس�تقواء غري مبارش مثل التجاهل، اإلقصاء وكان االستقواء يف 

الشكل اجلني هو األقل تكراراً.
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كام درس ووك وزمالؤه )Wolke et al., 2001( س�لوك االستقواء يف 
املدرس�ة األساس�ية يف كل من إنجلرتا وأملانيا عىل عين�ة مكونة من )2377( 
طف�اًل يف انجل�رتا أعامرهم )6( س�نوات، منه�م )1072( طف�اًل يف الصف 
الث�اين، و )8( س�نوات منه�م )1305( أطف�ال يف الصف الراب�ع، أما العينة 
األملاني�ة فقد تكون�ت من )1538( طف�اًل أعامرهم )8( س�نوات يف الصف 
 )Olweus( الث�اين. اس�تخدمت املقاب�الت املعيارية وكذل�ك مقياس أولي�ز
لس�لوك االستقواء. أش�ارت نتائج الدراسة إىل أن متوس�ط الذكور أكثر من 
متوسط اإلناث يف التعرض لالستقواء 4.9 مقارنة ب�� 2.9. كام أن أشكال 
االس�تقواء كان�ت متش�اهبة يف كال القطرين وه�ي عىل الرتتيب: االس�تقواء 
اللفظي )الدعوة بلقب س�يئ( وأخذ املمتلكات واالدعاء والكذب واخلداع 
والتهديد واالبتزاز وأخريا الرضب، وأن معظم الس�لوك االستقوائي حيصل 
يف س�احة املدرس�ة، أو الص�ف. ك�ام أظهرت نتائج الدراس�ة أن املس�تويات 
االقتصادي�ة واالجتامعية كانت ضعيفة االرتباط باالس�تقواء، وباملقارنة بني 
البلدين وجد أن س�لوك االس�تقواء عند االنجليز ثالثة أضعافه عند األملان، 
)24%( مقاب�ل )8%( عن�د الذكور، أما اإلناث فال فرق ذو داللة بني اإلناث 
يف القطري�ن )1.4%( مقاب�ل )1.9%( ومن النتائج كذل�ك أنه ليس حلجم 
الص�ف )وع�دد الطلبة في�ه( أثر عىل االس�تقواء عند الطلبة األمل�ان، أما عند 
االنجلي�ز فق�د كان�ت نس�بة االس�تقواء أكثر يف امل�دارس الت�ي حجمها أقل 
وكذل�ك يف الصفوف األساس�ية أكثر من الصفوف العليا،كام أن االس�تقواء 

انترش يف الريف أكثر من انتشاره يف املدن يف انجلرتا.

ك�ام درس باتريكا )Pateraki, 2001( االس�تقواء ب�ني أطفال املدارس 
اليونانية، حيث هدفت دراس�ته ملعرفة حمتوى وطبيعة الس�لوك االستقوائي. 
اس�تخدم الباح�ث قائمة التقدير ال�ذايت، والتي طبقت ع�ىل عينة من 1312 
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طف�اًل مم�ن ترتاوح أعامرهم مابني 8  �  12 س�نة يف مدارس أثينا األساس�ية. 
أش�ارت النتائ�ج إىل أن 14.7% م�ن الطلبة كانوا ضحاي�ا، و6.25% كانوا 
مس�تقوين، أم�ا الش�كل األكث�ر ش�يوعًا يف االس�تقواء كان إعط�اء األلقاب 
والرضب.وأم�ا األوالد فق�د كانوا أكثر اس�تقواء يف الش�كل اجلس�دي مثل 
ال�ركل وال�رضب والقرص.بينام كانت البنات أكثراس�تقواء يف الش�كل غري 
املب�ارش كالتجاهل، واإلمهال واإلقصاء.كام كان هناك تناقص يف االس�تقواء 
م�ع التق�دم يف العمر حيث يأخذ االس�تقواء الش�كل غ�ري املبارش.وأظهرت 
الدراس�ة كذلك أن 33.5 باملئة من العين�ة تعرضوا للضغط من قبل الرفاق 

عىل ممارسة االستقواء.

 Sarzen,( املش�ار إليه يف سارزن )2002( Sheraz ويف دراس�ة ش�رياز
2002(أن االستقواء أصبح مشكلة خطرية يف الواليات املتحدة. ففي دراسته 
لالستقواء عىل أطفال املدرسة األساسية من الصف الرابع وحتى الثامن من 
خالل املقابالت والتقارير الذاتية،  أشارت نتائج دراسته إىل أن الذكور أكثر 
استقواء من اإلناث بمعدل 4 إىل 5 أضعاف، وأن شكل االستقواء عند الذكور 
ه�و الس�يطرة وعرقل�ة احلص�ص والترصف بقس�وة )الرضب(.بين�ام اقترص 
االس�تقواء عند اإلناث عىل توجيه كالم بذيء وثرثرة وس�خرية واس�تهزاء.
وأن 25 باملئ�ة م�ن األطف�ال يف املرحلة األساس�ية يتعرضون لالس�تقواء يف 
س�احة املدرسة ومرافقها. وأما أكثر أش�كال االستقواء هي املهامجة اجلسدية 
واإلثارة واملضايقة وأخريًا ش�كل االس�تقواء اجلني،واالستقواء من خالل 
االنرتن�ت، والعصابات.وأك�دت الدراس�ة عىل رضورة االنتباه لإلش�ارات 

التحذيرية التي تعطي انطباعًا عن الطفل بأنه مستقو أوضحية. 
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 Juvonen, Graham,( وكذلك درس جوف�ان، وجراهام، وسشس�رت
and Sctuster, 2003( االس�تقواء بني الطلبة املراهقني ،حيث تألفت العينة 
م�ن )1985( طف�اًل معظمهم من الس�ود والالت�ني األمري�كان من الصف 
الس�ادس يف املناطق الريفية ذات املس�توى االقتص�ادي واالجتامعي املتدين، 
طبق�ت عليهم جمموعة م�ن األدوات منه�ا تقارير األق�ران والتقارير الذاتية 
وتقارير املعلمني لتقدير سلوك االستقواء لدى الطلبة، كام تم استخدام ثالثة 
مقايي�س هي قائم�ة االكتئاب ومقي�اس القلق االجتامعي ومقي�اس الوحدة 
النفسية. أشارت النتائج إىل أن )22%( من الطلبة صنفوا عىل أهنم مستقوون 
و)9%( ع�ىل أهنم ضحاي�ا و )6%( هم ضحايا مس�تقوون، وأن )22%( عىل 
حدود االستقواء، وأن )56%( غري منغمسني يف سلوك االستقواء،وأشارت 
نتائ�ج الدراس�ة إىل أن االس�تقواء ب�ني الذك�ور ه�و ضعف�ه عن�د اإلن�اث، 
وأظهرت املجموعات املش�اركة يف االستقواء صعوبات ومشكالت دراسية 
ومش�كالت سلوكية متزايدة، وظهر املس�تقوون عىل أهنم أقوى ويستمتعون 
باملكان�ة العالية بني زمالئهم، ويف املقاب�ل ظهر الضحايا عىل أهنم أكثر ضعفًا 
 وأكثر حزنًا ومهمش�ون ومعزولون بني زمالئهم.أما الضحايا / املس�تقوون
)Bully/Victims( فق�د أظه�روا مش�كالت أكث�ر م�ع الرف�اق والزم�الء، 
وكذلك يف املشكالت املدرسية والسلوكية. كام وجدت الدراسة أن الضحايا 

لدهيم مستويات أعىل يف االكتئاب، والقلق االجتامعي والوحدة النفسية. 

ودرس كلباتريك وكرس )Kilpatric and Kerres, 2003( تصورات 
األطف�ال ألمهية وتك�رار الدعم االجتامعي لألطف�ال الذين صنفوا عىل أهنم 
مس�تقوون أو ضحاي�ا أو ضحايا مس�تقوون، تضمنت العين�ة )499( طفاًل 
من الصف الس�ادس وحتى الثامن يف مدرس�ة متوس�طة يف الريف األسباين.
قس�م الطلبة إىل ضحايا ومس�تقوين وضحايا / مستقوين وغري منغمسني يف 
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االس�تقواء،طبق عليه�م مقي�اس  Elliot)2000( للدع�م االجتامعي الذي 
يقي�س تصوراهت�م وإدراكاهتم للدع�م االجتامع�ي املقدم من قب�ل الوالدين 
واملعلمني والزمالء واألصدقاء. أش�ارت النتائ�ج إىل أن )12%( منهم كانوا 
مس�تقوين، و)16%( كانوا ضحايا، و)13%( كانوا ضحايا / مستقوين. كام 
أش�ارت النتائ�ج إىل وجود اختالف�ات ذات داللة ب�ني املجموعات املختلفة 
يف كل م�ن تك�رار الدعم وأمهية الدعم االجتامعي م�ن املصادر املختلفة. كام 
وجدت الدراس�ة أن االس�تقواء الش�فوي اللفظ�ي املبارش وغ�ري املبارش هو 
األكثر ش�يوعا مثل:الشتم والس�خرية والكالم البذيء والغيبة. واالستقواء 
األقل شيوعًا كان:املهامجة و التهديد بالسالح أو استخدام السالح يف اإليذاء 
ع�ىل الرتتي�ب. وأش�ارت نص�ف العين�ة إىل أهنا تعرض�ت إىل اس�تقواء عىل 
املمتلكات واألشياء التي ختصها. وكانت جمموعة الضحايا / املستقوين هي 
األكثر اس�تقواًء، وأما الضحايا فقد كان�وا من األوالد أكثر منهم من البنات، 
وأن درجة اس�تقواء األوالد أكثر قلياًل من البن�ات، وأما البنات فقد ملن إىل 
االس�تقواء غري املبارش أكث�ر من األوالد.كام أكدت الدراس�ة بأنه ليس هناك 
اختالف يف املس�تويات الدراس�ية لك�ي يكون الطالب ضحي�ة، وأن الصف 

السادس أكثر الصفوف مشاركة يف عملية االستقواء.

 )Kristensen & Smith, 2003( دراسةكرستنس�ن وس�ميث   أم�ا 
فقد هدفت إىل دراس�ة اس�رتاتيجيات التكيف للطلب�ة الدنمركيني املصنفني 
كمس�تقوين وضحاي�ا، وضحاي�ا / مس�تقوين والطلب�ة غ�ري املنغمس�ني يف 
االستقواء.تألفت العينة من )305( أطفال من الصف الرابع وحتى التاسع، 
طب�ق عليهم مقي�اس أولي�ز )Olweus( املع�دل لقياس االس�تقواء ومجعت 
كذل�ك تقاري�ر ذاتي�ة من قبل املش�اركني ح�ول اس�رتاتيجيات التكيف التي 
يس�تخدموهنا وه�ي: البحث ع�ن الدعم االجتامع�ي واالعتامد ع�ىل النفس 
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وابع�اد املس�تقوي، وقبول املش�كالت وجتس�يد املش�كالت. أش�ارت النتائج 
إىل أن )65%( م�ن أف�راد الدراس�ة غري مش�رتكني يف االس�تقواء، وأن )%35( 
اشرتكوا يف االستقواء املبارش:كالركل والرضب والدفع والسحب واالستيالء 
ع�ىل امللكي�ة وأخ�ذ املرصوف،والتحطيم لألش�ياء وكذلك يف االس�تقواء غري 
املبارش: مثل جعل اآلخرين يكذبون ونرش اإلشاعات بني الطلبة والطلب منهم 
كراهي�ة فرد آخر،أو اس�تثناءه م�ن املجموعة، أو إمهاله. أش�ارت النتائج إىل أن 
الضحايا يشكلون )16%( من العينة والضحايا املستقوين )9.5%( واملستقوين 
كان�وا )8.2%( وأن اإلن�اث أكثر من الذكور كضحايا لالس�تقواء، وأن العدد 
األكرب من فئة الضحايا املس�تقوين كانوا م�ن األوالد، وفئة الضحايا كانت من 
األطفال األصغر سنًا. أمااالسرتاتيجيات املستخدمة فقد كانت عىل النحو التايل 
وبالرتتيب: االعتامد عىل النفس وابعاد املستقوي والبحث عن الدعم االجتامعي 

وأقل االسرتاتيجيات كانت قبول املشكالت ثم جتسيد املشكالت.

 )Solberg & Olweus, 2003( ويف دراس�ة ق�ام هبا س�ولربج واولي�ز
لتقدي�ر مدى انتش�ار س�لوك االس�تقواء بني طلب�ة مدارس والي�ة بريغن يف 
النروي�ج، وعالق�ة االس�تقواء ببع�ض املتغريات.تكونت عينة الدراس�ة من 
أطف�ال من الص�ف اخلامس وحت�ى الصف التاس�ع بلغ عدده�م )5825( 
طفاًل :منهم 2544 أنثى،و 2627 ذكرًا.أما أداة الدراس�ة فقد كانت مقياس 
االس�تقواء والذي احتوى عىل 36 سؤااًل، باإلضافة إىل ترشيحات األقران. 
أش�ارت النتائج إىل أن الطلبة الضحايا أظهروا مس�تويات عالية من التفكك 
االجتامع�ي وتقييم الذات الس�لبي، ومي�ول اكتئابية أكثر م�ن غري الضحايا. 
أما األطفال املس�تقوون فق�د أظهروا عدائية أكثر وس�لوكات غري اجتامعية، 
باملقارنة مع املجموعات غري املش�رتكة يف االس�تقواء، ول�دى مقارنة الذكور 

واإلناث أظهرت النتائج تعرض اإلناث لالستقواء أكثر من الذكور. 
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أم�ا ايرلند واررش )Ireland and Archer, 2004( فقد درس�ا العالقة 
ب�ني مقاييس العدوان واالس�تقواء ب�ني الطلبة الذك�ور اجلانحني، من خالل 
التقارير الذاتية وقائمة سلوك الشخص املبارش وغري املبارش، وكذلك استبانة 
ح�ول العدوان ومقي�اس الغضب والعدائية، تألفت العين�ة من )291( فردًا 
أغلبهم من عمر )7 � 16( س�نة. أشارت النتائج إىل أن )33%( منهم صنفوا 
ع�ىل أهن�م ضحاي�ا / مس�تقوون )Bully/ Victims( وإن )12%( ضحاي�ا 
بش�كل كامل، وإن )20%( هم مس�تقوون بش�كل كامل، وأن )35%( منهم 
غري منغمس�ني يف االس�تقواء. كام أكدت الدراس�ة عىل وج�ود ارتباط اجيايب 
بني الس�لوك االس�تقوائي وس�لوك العدوان. وأظهر الضحايا / املس�تقوون 
اس�تجابة عدوانية عالية ع�ىل ضحاياهم يف العدوان اللفظي واجلس�مي، كام 

كانوا أكثر غضبًا وعدوانيًة من املجموعات األخرى.

وأك�دت دراس�ة س�ارة وواي�ت )Sarah and White, 2005( الت�ي 
هدف�ت إىل دراس�ة العالقة بني الس�لوك االس�تقوائي ومس�توى االس�تفزاز 
واملش�كالت الس�لوكية، حيث تألف�ت العينة م�ن )242( طف�اًل يف املرحلة 
الثانوي�ة يف بريطانيا، منهم )121( ذك�رًا و)121(أنثى.تم تصنيفهم اىل أربع 
فئات :ضحايا،أو مستقوين،أوضحايا/مستقوين،أوحمايدين )غري مشاركني 
يف االستقواء ( طبقت عليهم  ثالثة مقاييس عىل الطلبة هي: مقياس مستوى 
االستفزاز ومقياس العالقات املدرسية، وكذلك مقياس القوى والصعوبات 
يف العالقات املدرسية. أشارت النتائج إىل أن املستقوين كانوا املستوى األعىل 
يف االستقواء املبارش Direct Bullying، واالستقواء غرياملبارش)العالقات( 
Relational Bullying وكذلك املس�توى األعىل يف االس�تفزاز. كام أشارت 

الدراس�ة إىل أمهي�ة خلو البيئة املدرس�ية من االس�تفزاز ورضورة توفري مناخ 
مدريس بعيد عن إثارة سلوك االستقواء.
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أم�ا دراس�ة كيبن�ك وس�نكري )Kepenekci & Cinkir ,2006( فق�د 
هدف�ت إىل معرفة االس�تقواء ب�ني طلبة امل�دارس احلكومية العلي�ا يف تركيا، 
حي�ث تكون�ت العينة م�ن 692 طالب�ا وطالبة من طلبة املدرس�ة األساس�ية 
العلي�ا للعام الدرايس 2000 / 2001 اس�تخدم الباحثان الطريقة املس�حية 
ملعرفة املجاالت االس�تقوائية يف املدرسة، واستبانة للتقدير الذايت مكونة من 
28 فقرة م�ن إعداد الباحثني، واس�تخدمت التحليالت الوصفية. أش�ارت 
النتائ�ج  إىل أن 33.0 باملئة تعرضوا لالس�تقواء اللفظ�ي، وأن 35.5 باملئة 
تعرض�وا الس�تقواء جس�دي، وأن15.6 تعرض�وا الس�تقواء جن�ي ع�ىل 
األق�ل مرة واحدة يف الس�نة احلالية، وكان هناك اختالف دال بني اجلنس�ني، 
فقد اس�تخدم األوالد االستقواء اجلسدي متضمنًا الرفس والصفع واهلجوم 
بالس�الح وح�ركات جس�مية بذيئة.كام اس�تخدموا االس�تقواء الش�فوي /
اللفظ�ي متضمن�ًا: مناداة الطفل باس�م ال حيبه واإلهانة بالكالم كام أش�ارت 
النتائج إىل أن أش�كال االس�تقواء األكثر انتش�ارًا كانت: الدفع 58.1 باملائة 
عند اإلناث، مقابل 63.5 عند الذكور ومناداة الطفل باس�م أو لقب ال حيبه 
44.1 عند اإلناث، و66.8 عند الذكور.يليها نرش اإلشاعات، واالستثناء 
م�ن املجموع�ة كاس�تقواء عاطفي،ث�م املهامج�ة اجلنس�ية، واللم�س بالي�د، 
كاس�تقواء جني.وأظهرت الدراسة أن االس�تقواء يف تركيا مشكلة خطرية، 
وأك�دت عىل رضورة نرش الوع�ي للمعلمني واآلباء ومدي�ري املدارس عن 

أخطار االستقواء.

 )Sonja and Francoise, 2006( ك�ام درس س�ونجا وفرانك�وزي
الس�لوك االجتامعي وعالق�ة األقران م�ع الضحايا والضحايا / املس�تقوين 
وكذل�ك املس�تقوين يف مرحل�ة ري�اض األطف�ال. تألفت عينة الدراس�ة من 
)344( طفاًل أعامرهم بني )5 � 7( سنوات، اعتمدت الدراسة عىل تقديرات 
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املعلم�ني وترش�يحات الزمالء،حي�ث أكمل املعلمون اس�تبانه ح�ول أنامط 
السلوك االجتامعي لألطفال. أشارت النتائج إىل أن الضحايا كانوا أكثر طاعة 
)Submissive( ولدهي�م مهارات قيادية قليلة، وكانوا أكثر انس�حابية وأقل 
تعاوني�ة وأقل اجتامعية، ويعانون بش�كل دائم من قل�ة األصدقاء يف اللعب. 
وأما املس�تقوون فقد كانوا أقل اجتامعية وأقل قب�واًل يف املواقف االجتامعية، 
ولكنه�م أكث�ر مهارات قيادية من غري املنغمس�ني يف االس�تقواء،وكانوا أكثر 

استخدامًا لالستقواء اللفظي من االستقواء اجلسدي.

 ك�ام درس كل م�ن لوي�س وإليزابي�ث وكايل ورهيانون وافش�الوم وتري 
 )Louise, Elizabeth, Kali, Rhianon, Avshalom, and Terrie, 2006(
مس�امهات ضحاي�ا االس�تقواء يف مش�كالت التكي�ف امل�دريس يف مرحل�ة 
الطفولة،حي�ث تألف�ت العينة م�ن )2232( طف�اًل يف انجل�رتا، أعامرهم ما 
ب�ني )5 � 7( س�نوات، ت�م تصنيفه�م إىل ضحاي�ا أو مس�تقوين، أو ضحاي�ا 
مس�تقوين )Bully / Victims( مجع�ت تقارير م�ن املعلمني ومن الوالدين، 
حول مش�كالت األطفال وس�لوكهم وتكيفهم املدريس عندما كانوا يف عمر 
مخس وسبع سنوات. أش�ارت النتائج إىل أن الضحايا، والضحايا املستقوين 
أظه�روا مش�كالت س�لوكية تكيفي�ة ومدرس�ية يف عمر س�بع س�نوات. كام 
أظه�رت الدراس�ة أن ضحاي�ا االس�تقواء يظه�رون خالل الس�نة األوىل من 
الدراسة. وأكدت الدراسة أن الذكور يستخدمون االستقواء املبارش أكثر من 
اإلن�اث، وأن احلاجة ماس�ة ألن تبدأ برامج التدخل املدرس�ية خالل مرحلة 

الطفولة املبكرة، ألن االستقواء خطر عىل البيئة املدرسية.

يف دراسة حديثة لالستقواء يف رصبيا درس ميلوفانسفك ورادوجوفيك 
وديوسك )Milovancevic, Radojkovic & Deusic ,2007( االستقواء 
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يف مدارس رصبيا األساس�ية كجزء من مرشوع امل�دارس اآلمنة واخلالية من 
العنف واالس�تقواء بدعم من منظمة اليونيسيف.درست جتارب 26.947 
طفاًل من املدارس األساس�ية كوهنم ضحايا ومس�تقوين.أظهرت النتائج أن 
67 باملئة واجهوا خالل الشهور الثالثة املاضية نوعًا من االستقواء، وأن 24 
باملئة تعرضوا لالس�تقواء بشكل متكرر. وكانت األشكال األكثر شيوعًا من 
 33  Calling Name )االس�تقواء هي مناداة الطفل باس�م )إعط�اء ألق�اب
باملئ�ة، وال�رضب  Hitting 31 باملئ�ة، والتهدي�د Threatening 21 باملئة، 
وأك�دت الدراس�ة ع�ىل رضورة العم�ل ع�ىل زي�ادة الوعي ودع�م األطفال 

ومحايتهم من االستقواء.

من خالل الدراسات السابقة يرى الباحث أن االستقواء مشكلة عاملية، 
حت�دث بني أطفال املدارس عرب الكرة األرضية كلها، وأن نس�ب االس�تقواء 
اختلفت عرب األقطار املختلفة.وأكدت الدراس�ات أن االستقواء بني الذكور 
Olweus, 1991; White lock, 1997; Kris� )أكث�ر من�ه عن�د اإلن�اث 
tensen and Smith, 2003; Wolke et al, 2002; Solberg & Ol�
weus, 2003( وان�ه خيتل�ف باخت�الف اجلنس�ني فهو عند الذكور اس�تقواء 
مبارش يس�تخدم في�ه الذكور ال�رضب والدف�ع باأليدي واألرج�ل وكذلك 
يس�تخدمون إعطاء األلقاب والش�تم يف الش�كل اللفظي. يف حني تس�تخدم 
اإلناث االس�تقواء غري املبارش كالتجاهل والس�خرية واإلقصاء واإلش�اعة، 

وان أكثر اشكال االستقواء هو الشكل اللفظي.

 Juvonen, Graham, and Sctuster, 2003; Ireland and Archer,(
) 2004; Sonja and Francoise, 2006; Kepenekci &Cinkir ,2006
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كام أظهرت دراس�ة Ireland and Archer, 2004 أن الش�كل اللفظي 
 SolBerg واجلسدي لالستقواء كان قد احتل املركز األول.يف حني أن دراسة

Olweus,2003& أكدت أن اإلناث تعرضن لالستقواء أكثر من الذكور.

 غري أن هذه الدراس�ات اتفقت عىل أن االس�تقواء ظاهرة خطرية، وإن 
املجتم�ع بكافة أطرافه مطل�وب منه التعاون يف وضع برامج وقائية وعالجية 
لظاهرة االستقواء، كام أكدت هذه الدراسات عىل أمهية التدخل املبكر لعالج 

الظاهرة.

4 . 2  الدراسات التي تناولت برامج إرشادية وعالجية للتنمر 
 من أوائل الدراسات التي استخدمت برامج إرشاد مجعي هي دراسة اوليز
)Olewus, 1991( والت�ي طبقها عىل طلبة املرحلة األساس�ية الدنيا والعليا 
من الصف األول وحتى الصف التاسع، لألعامر من 6  � 15سنة، والربنامج 
هيدف إىل ختفيض س�لوك االس�تقواء وهو متعدد املستويات هيدف خللق بيئة 
مدرس�ية وأرسية آمنة، وختفيض س�لوك االس�تقواء من خالل إث�ارة الوعي 
ل�ألرسة واملعلم�ني والضحاي�ا واملس�تقوين م�ن الطلب�ة والبيئ�ة االجتامعية 
املحيط�ة. وتضم�ن اجلزء املخصص للمس�تقوين تطوير مهاراهتم، وحتس�ني 
إدراكه�م، وإكس�اهبم مه�ارات اجتامعية، وقيام إنس�انية، ومه�ارات تكوين 
األصدقاء، ومهارات االتصال املناس�بة، وكذلك تنمية إمكاناهتم وقدراهتم. 
وأشارت النتائج إىل فعالية الربنامج يف ختفيض سلوك االستقواء لدى الطلبة 
يف املجموع�ة التجريبي�ة مقارنة مع الضابطة بنس�بة 50 باملئة، ولقي الربنامج 

ترحيبًا كبريًا يف كل الدول التي تم استخدامه فيها. 
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ويف دراس�ة قامت هبا س�جّوا )Schowe, 1998( حي�ث أعدت برناجمًا 
لوقف االستقواء بني طلبة املرحلة األساسية من الصف األول وحتى الصف 
الس�ادس األس�ايس، تضم�ن الربنام�ج 9 جلس�ات، أك�ّدت ع�ىل املهارات 
األساس�ية الالزم�ة للمس�تقوين، مثل التعاط�ف واحرتام حق�وق اآلخرين 
وختليصهم من األفكار غري املناس�بة، من خالل األنشطة والتامرين. أشارت 
النتائ�ج إىل حتّس�ن جمموع�ة املس�تقوين بنس�بة 76 % وحق�ق الطلب�ة نجاحًا 

أكاديميًا واجتامعيًا جيدًا. 

كام طبقت ملرب )Limber, 1998( برناجمًا إرشاديًا مجعيًا هدف لتخفيض 
االستقواء لدى الطلبة يف املرحلة األساسية واملتوسطة يف كولومبيا، بإرشاف 
جامعة كالورينا،حيث اس�تغرق الربنامج 6 جلسات،جلسة أسبوعيا بمعدل 
60 دقيقة لكل جلسة. طبق قياس قبيل وبعدي عىل الطلبة، تم تدريب الطلبة 
ع�ىل نش�اطات ومتاري�ن ولع�ب أدوار،ومناقش�ات مجاعي�ة لتخليصهم من 
األفكار والسلوك االستقوائي .أشارت النتائج إىل أثر الربنامج وفعاليته،عند 

مقارنة املجموعة التجريبية باملجموعة الضابطة.

وأع�ّد ب�ني )Beane, 1999( وه�و رائُد يف إعداد الربام�ج، وله العديد 
من الكتب، واألبحاث يف االستقواء برناجمًا إرشاديا مجعيًا، عىل طلبة املرحلة 
األساس�ية الدني�ا، والعليا،حيث ت�م تطبيق الربنام�ج يف العديد من املدارس 
يف الوالي�ات املتح�دة باعتب�اره برناجم�ًا نموذجيًا. ه�دف الربنامج لتخفيض 
س�لوك االس�تقواء بني الطلبة املس�تقوين، وادخل الربنامج األهل واملعلمني 
والبيئة املدرسية يف الربنامج التدريبي لتزويدهم باملهارات الرضورية الالزمة 
ملس�اعدة املستقوين. درب الطلبة املس�تقوين خالل9 جلسات، مدة كل منها 
60 دقيق�ة، ع�ىل مه�ارات وأنش�طة يتعل�م منه�ا املس�تقوي:مثل التعاطف، 
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والتعام�ل مع اآلخرين باحرتام، ومراعاة حقوقهم ومش�اعرهم، واكتش�اف 
طرق اجيابية للشعور بالقوة، وحتمل املسؤولية، وإدارة الغضب، وغريها من 
االسرتاتيجيات.أش�ارت النتائج إىل فعالية الربنام�ج، حيث كان ذا داللة يف 

ختفيض السلوك االستقوائي، وطبق يف العديد من الدول األوروبية. 

Bourdead� 2002 )ويف دراس�ة قام هبا س�تيفنز واوتس وبوردادي�وج 
hui Oots & Stevens( لدراس�ة أثر برنامج إرشاد مجعي معريف يف ختفيض 
س�لوك االس�تقواء عىل الطلبة يف املرحل�ة الثانوية، تم اختي�ار جمموعتني من 
الطلب�ة: جمموع�ة جتريبي�ة وجمموعة ضابطة، واس�تخدم قي�اس قبيل وبعدي 
لقي�اس االس�تقواء. تم تدريب الطلب�ة عىل مهارات فض الن�زاع والتعاطف 
وحتس�ني اجتاهاهتم نحو الضحايا ومناقش�تهم بمخاطر االس�تقواء .أشارت 
النتائج إىل أثر الربنامج يف ختفيض س�لوك االس�تقواء وحتسن اجتاهاهتم نحو 

الضحايا والتعاطف معهم وحل اخلالف وديًا.

وأعدت مكارثي )Mc Carthy 2003( برناجمًا ملنع االستقواء املدريس، 
يف والي�ة فرجيني�ا، حت�ت عنوان الط�رق اإلجيابي�ة والس�لمية يف التعامل بني 
الطلبة.تكون�ت عين�ة الدراس�ة من طلبة الصف الس�ادس والس�ابع ترتاوح 
أعامره�م م�ن 12 � 13س�نة،من املختلف�ني عرقيًا. طبق عليه�م مقياس قبيل 
لس�لوك االس�تقواء، ثم طبق برنامج تكون من 6 جلسات، تضمن التدريب 
مهارات حل املشكالت، والوعي باملشاعر وقبول االختالفات والتوسط بني 
األقران واالسرتخاء، وحل النزاعات سلميًا.أظهرت النتائج حتسنًا ملحوظًا 

دااًل بني الطلبة املشاركني يف الربنامج مقارنة مع املجموعة الضابطة.  

وأع�دت بل�دري )Baldry, 2003( برنام�ج إرش�اد مع�ريف لتخفيض 
س�لوك االس�تقواء بني الطلبة يف املرحلتني األساس�ية والثانوية، حيث هدف 
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الربنام�ج لزي�ادة الوع�ي بمخاط�ر س�لوك العن�ف واالس�تقواء، وحتس�ني 
امله�ارات االجتامعي�ة واملن�اخ املدريس. ت�م اختي�ار جمموعة جتريبي�ة مكونة 
م�ن 12طالب�ًا وأخرى ضابطة. طبق عليهم مقياس قبيل لس�لوك االس�تقواء 
تعرض�ت املجموع�ة التجريبي�ة، لربنامج مدته 4 جلس�ات، جلس�ة واحدة 
أس�بوعيا باإلضافة جللس�ة التقييم. أش�ارت النتائ�ج إىل فعالي�ة الربنامج يف 
ختفيض االس�تقواء اللفظي واجلس�دي لدى الطلبة الصغ�ار و الكبار مقارنة 

مع املجموعة الضابطة.

أما برنارد )Bernard, 2004( فقد أعد برناجمًا إرشاديًا مجعيًا باستخدام 
 Rational - Emotive Behavior Therapy النظري�ة العقالنية االنفعالي�ة
مل�دة 3 ش�هور،بمعدل 12 جلس�ة، طبق ع�ىل جمموعة من الطلب�ة يف املرحلة 
األساسية بمعدل جلسة واحدة اسبوعيًا. اهتم الربنامج بإثارة الوعي لسلوك 
االس�تقواء يف أوس�اط املعلمني والطلبة. تناولت كل جلس�ة بعض األفكار، 
والتامرين، الت�ي هتدف إىل تعديل وتغيري األفكار الالعقالنية وحتدهيا  � التي 
تدفع لالس�تقواء � ، وتغيري حدي�ث الذات، وإحالل أفكار مناس�بة مكاهنا، 
وتعليمهم االس�رتخاء، وكيف يكون�ون أكثر حتماًل، وس�يطرًة عىل الغضب 
واالنفع�ال، والنظر لألمور بموضوعي�ة، وتوضيح العالقة بني A األحداث 
وB املعتق�دات و Cالنتائ�ج، وكذلك املرون�ة العاطفية، ومناقش�تهم بقائمة 
لألف�كار الس�لبية Negative Ways of Thinking Checklist وحتدهي�ا، 
وجمموعة أخرى من التامرين.أش�ارت النتائج إىل فعالية الربنامج يف ختفيض 
س�لوك االس�تقواء ب�ني الطلب�ة يف املجموع�ة التجريبي�ة وأوىص الباح�ث 

باستخدام الربنامج.

واستخدم شور )Shore, 2005( برنامج إرشاد مجعي قائم عىل اإلرشاد 



73

من خالل القراءة Bibilion Counseling لطلبة املرحلة األساسية املستقوين 
20 طالب�ًا تراوحت أعامرهم مابني )9 � 12( س�نة، اس�تغرق الربنامج س�تة 
أس�ابيع،بمعدل س�ت جلس�ات، اس�تغرقت كل جلس�ة )90( دقيقة، يدور 
فيه�ا نقاش حول قصة معينة، باإلضافة إىل متثيل أدوار عىل املرسح، وعرض 
وجهات نظر للطلبة. أشارت النتائج إىل فعالية الربنامج املستخدم يف ختفيض 

السلوك االستقوائي.

وع�دل أولي�ز )Olewus, 2005(  م�ن الربنام�ج القدي�م ال�ذي أع�ده 
يف ع�ام 1991 وطبق�ه ع�ىل طلب�ة املرحل�ة األساس�ية يف النروي�ج يف450  
مدرس�ة،حيث قام بدراس�ة استخدم فيها تصمياًم ش�به جتريبي، 3 جمموعات 
تضم كل جمموعة 7 طالب يف كل جمموعة، طبقت استبانة اوليز للمستقوي/
الربنام�ج  واس�تمر  قب�يل  قي�اس  للمجموع�ات  أج�ري  حي�ث   الضحي�ة، 
6 أش�هر. أش�ارت النتائ�ج إىل فعالي�ة الربنام�ج حيث خف�ض بدرجة كبرية 

سلوك االستقواء بمعدل 32 � 49باملئة من السلوك االستقوائي.

ويف دراس�ة قام هب�ا كريزر )Kraizer, 2005( لتطبيق برنامج لإلرش�اد 
اجلمعي، للمستقوين17 طفاًل، والضحايا12 طفاًل كل عىل حدة. حيث طبق 
الربنام�ج عىل الطلبة م�ن الصف اخلامس وحتى هناية املرحل�ة الثانوية، رّكز 
الربنامج عىل تعليم املس�تقوين اإلحساس باملشاعر، وخلق عالقات تعاون، 
واح�رتام بني الطلبة، وتغيري األفكار التي تدفعهم لالس�تقواء، وإجياد معايري 
حيتكم إليها الطلبة يف سلوكهم. استمر الربنامج ملدة 3 شهور، بمعدل جلسة 
اس�بوعيًا، أثبت الربنامج فعالية يف وقف وختفيض الس�لوك االستقوائي عند 
املقارنة بني املجموعة التجريبية التي تعرضت للربنامج واملجموعة الضابطة 

وطبق الربنامج يف العديد من الدول االوروبية.
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Bauer,lozano &Ri� )ويف دراس�ة حديثة طبق بيري ولوزانو وريف�ريا 
vara ,2007( برنام�ج اولي�ز  1991لتخفي�ض س�لوك االس�تقواء. هدفت 
الدراسة لتقدير كفاءة الربنامج يف ختفيض سلوك االستقواء بني طلبة املدارس 
األساسية حيث طبقه عىل 7 جمموعات جتريبية تعرضت للربنامج االرشادي 
؛ك�ام ان ث�الث جمموع�ات مل تتع�رض للربنام�ج )جمموع�ات ضابط�ة(. تم 
اختيارهم بطريقة قصدية تعاين من س�لوكات اس�تقوائية: مثل نرش إشاعات 
وإقصاء اجتامعي واس�تقواء جسمي: ركل ودفع ورضب. اجري هلم اختبار 
قب�يل وبعدي وأكدت الدراس�ة ع�ىل رضورة االنتب�اه ألثر الع�رق والثقافة. 
وأش�ارت الدراسة إىل أثر الربنامج يف ختفيض الس�لوك االستقوائي، وعّدل 

الربنامج من اجتاه وإدراك الطلبة  نحو االستقواء.  

مما س�بق يرى الباحث أن التدخالت اإلرش�ادية املعرفية والربامج التي 
استهدفت املستقوين Bullies ورضورة ختليصهم من أفكارهم )اخلاطئة( التي 
تدفعهم لالستقواء، وتزويدهم باملهارات االجتامعية، وتعزيز القيم اإلنسانية 
لدهيم،وتغي�ري حديثه�م ال�ذايت كانت فعال�ة وذات داللة يف ختفيض س�لوك 
 Olewus,1991; Schowe,1998;(االس�تقواء، وقد أش�ار لذلك كل م�ن
 Limber, 1998 ; Beane 1999; Baldry ,2003; Bernard , 2004;

)Kraizer,2005;Shore 2005, Bauer,lozano &Rivara ,2007

من خالل الدراس�ات الس�ابقة يمك�ن مالحظة أن بعضه�ا أجري عىل 
 Olweus, 1991; Schowe, 1998;( الطلب�ة يف املرحل�ة األساس�ية مث�ل
Beane, 1999; Bernard, 2004( وبعضه�ا ع�ىل طلب�ة املرحلة املتوس�طة 
)Limber, 1998; Mc Carthy, 2003( والبع�ض اآلخر عىل طلبة املرحلة 
الثانوي�ة )Stevens, Oots & Bourd Eaudhui, 2002; ( وكان�ت معظم 
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الدراس�ات جلسة واحدة أس�بوعيا. وكانت نسبة التحسن يف ختفيض سلوك 
 )Schowe, 1998( االس�تقواء متفاوتة تراوحت ما بني 76% كام يف دراس�ة
إىل 49% كام يف دراس�ة )Olweus, 2005(. بعض هذه الربامج اس�تمر ملدة 
 )Kraizer, 2005(وبعضها استمر ملدة 3 أشهر )Olweus, 2005( 6 أشهر

.)Limber, 1998( واآلخر 6 أسابيع

اعتم�دت أغل�ب الربامج عىل تغيري البن�اء املعريف عند الفرد املس�تقوي 
وحتس�ني مهارات�ه وغرس قي�م إجيابية لديه وإجياد جو م�دريس آمن خال من 
االس�تقواء. ك�ام أك�دت ع�ىل إرشاك األه�ايل، واملعلم�ني، والبيئة املدرس�ية 
واملجتمعي�ة، وكافة األطراف ذات األثر يف االس�تقواء، م�ن خالل تدريبهم 
وتوعيتهم بنتائج السلوك االستقوائي، وكذلك العمل عىل أن تكون املدرسة 
خالية من االستقواء وأنه غري مسموح به يف املدرسة،وتطوير قوانني مناسبة، 
وزيادة اإلرشاف عىل املرافق العامة يف املدرسة، كام ينبغي مراعاة االعتبارات 

الثقافية يف إعداد الربامج بام يتناسب مع ثقافة املجتمع.

من خالل الدراس�ات الس�ابقة البد م�ن العمل عىل إجي�اد جو مدريس  
خال من االستقواء من خالل :

1 � سياس�ة  عدم احتامل االستقواء )ان االستقواء يف البيئة املدرسية غري 
مس�موح( وذلك باالنتباه للطلبة خاصة الضعفاء أو األصغر حجاًم 
ومالحظ�ة س�لوكهم واإلرشاف املب�ارش ع�ىل الس�احات واملرافق 

املدرسية  .

2 �  زيادة  التواصل والتعاون بني البيت واملدرسة .

3 �  عمل لقاءات إرشادية من قبل املرشد النفي مع ا لطلبة .



76

4 �  توعية للطلبة لسلوك العنف واالستقواء وآثاره اخلطرية عىل األفراد 
مجيعًا، ورضورة االستامع هلم .  

ويمت�از الكتاب  بإع�داد مقياس من أجل معرفة الطلبة املس�تقوين ،كام 
يمتاز بتناوله مجلة من املؤرشات ملعرفة املس�تقوين بعكس بعض الدراس�ات 
الت�ي اعتم�دت عىل م�ؤرش واح�د أو أكثر،كام يمت�از بادخاله مفاهي�م دينية 
وآيات قرآنية  يف الربنامج االرش�ادي الذي أعّد لكي يعمل عىل  تغيري أفكار 
الفرد وبام يناس�ب الثقافة العربية واإلس�المية س�يام وأنه مل جتر دراسات عىل 

البيئة املحلية فهي من أوائل الدراسات يف هذا املجال

4 . 3  ملخص دراسة بعنوان »أشكال سلوك االستقواء
             السائدة لدى عينة من طلبة املرحلة األساسيــة

             العليا« يف مدارس البادية الشاملية األردنية
     هدف�ت الدراس�ة إىل التع�رف إىل  أش�كال س�لوك االس�تقواء ل�دى 
عين�ة م�ن طلبة املرحلة األساس�ية العليا يف ل�واء البادية الش�املية يف األردن، 
وبالتحديد حاولت الدراس�ة اإلجابة عن جمموعة من األسئلة تتضمن حجم 
االس�تقواء وأش�كاله ومس�تواه، وم�دى االختالف يف االس�تقواء من حيث 

احلجم، واملستوى حسب اجلنس .

ولتحقيق هذا الغرض قام الباحثان بإعداد مقياس لالس�تقواء وأشكاله 
مكون من 45  فقرة حيث يتكون املقياس من مخس�ة جماالت هي : ) اللفظي 
واجلس�مي واالجتامع�ي واجلن�ي واالس�تقواء ع�ىل املمتل�كات ( . وق�ام 
الباحثان بالتأك�د من صدق وثبات املقياس، و طبق املقياس عىل عينة مكونة 
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م�ن )193( طالب�ًا وطالب�ة هب�دف التع�رف عىل الطلب�ة املس�تقوين  وحجم 
االستقواء يف املدارس األساسية . 

 أظهرت  النتائج أن نس�بة املس�تقوين كانت )9.7%(، وأن )%12.9( 
م�ن الطلب�ة يامرس�ون االس�تقواء االجتامع�ي، وأن) 11.3%( م�ن الطلب�ة 
يامرس�ون االس�تقواء اجلس�مي وكذل�ك أن )7.9%( يامرس�ون االس�تقواء 
اللفظي، وأن )6.6%( يامرس�ون االستقواء عىل املمتلكات ،وأن) %5.6 (
يامرسون االس�تقواء اجلني . وأظهرت بأن االستقواء وأشكاله قد كان أقل 

بفارق جوهري لدى اإلناث منه لدى الذكور .

الكلامت املفتاحية: االس�تقواء، ، االس�تقواء امل�دريس، طالب املرحلة 
األساسية .

مشكلة الدراسة وأسئلتها 

االس�تقواء ظاهرة موجهة من طفل إىل آخ�ر يف مثل عمره أو أصغر منه 
قلياًل ويف هذه احلالة يصبح اخلطر أكرب، والنتائج احلالية عىل األطفال الضحايا 
واملس�تقوين ذات أث�ر بال�غ حيث يع�اين الضحاي�ا من االنع�زال االجتامعي 
»االنس�حاب« والرفض واالضطهاد واملضايقة وعدم األمهية وكذلك األداء 
األكاديم�ي املنخفض وكذلك النتائج املس�تقبلية خطره�ا كبري حيث يتحول 
بعض الضحايا إىل مس�تقوين.وأما املس�تقوون فيطورون أنامطًا من الس�لوك 
الالاجتامعي واإلجرامي وتعاطي الكحول واملخدرات واستخدام السالح. 

وحظي االس�تقواء يف البلدان الغربية واملتقدمة بدراسات كثرية تناولت 
كاف�ة أش�كاله وأنواع�ه والفئات املش�اركة فيه مجيعه�ا والعوام�ل املؤثرة فيه 
واهتم�ت امل�دارس بالقوان�ني التي متن�ع االس�تقواء واالضطه�اد واإلذالل 
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املقص�ود واملتك�رر يف املدرس�ة واملجتم�ع مثل: قان�ون امل�دارس اخلالية من 
الس�الح وقوانني فيدرالية أخرى يف الواليات املتحدة. ولكون هذا الس�لوك 
حي�دث يف اخلف�اء وبعي�دًا عن أع�ني الكب�ار والعاملني يف املدرس�ة فان هناك 
حاجة للبحث ودراس�ة هذا الس�لوك يف مدارس�نا س�يام وأن�ه يف حدود علم 
الباحثني مل جتِر دراس�ات عىل االس�تقواء يف البيئة العربية واملحلية، من أجل 
ذل�ك فقد س�عت ه�ذه الدراس�ة إىل حماولة التعرف عىل أش�كال االس�تقواء 
ومس�تواه لدى طلبة املرحلة األساسية يف األردن ، وبشكل حمدد فإن مشكلة 
الدراس�ة تتلخص بدراسة  مالمح االستقواء »وفقًا للتعريف املشار إليه«بني 
طلب�ة املرحلة األساس�ية يف مديرية تربية البادية الش�املية الغربية األردنية من 

خالل اإلجابة عن السؤالني التاليني:

1� ما حجم االستقواء ؟ وأشكاله ؟ ومستواه ؟

2� هل خيتلف حجم االستقواء،وشكله، باختالف اجلنس ؟

أمهية الدراسة 

تتحدد أمهية الدراسة احلالية يف أهنا:

1 �  تلف�ت نظر املربني واملعلمني ومدراء املدارس واملرش�دين الرتبويني 
لسلوك االستقواء ونتائجه اخلطرية عىل الطلبة.

2 �  توج�ه نظر املجتم�ع إىل التعاون مع املدارس إلنج�اح الربامج التي 
هتدف إىل تقليص االستقواء وختفيضه والتصدي له.

3 �  تتن�اول موضوع�ًا مهاًم والذي مل يلَق البح�ث الكايف يف البيئة العربية 
واملحلي�ة حيث مل جيد الباحثان يف حدود علمهام دراس�ة واحدة عن 

االستقواء .
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التعريفات اإلجرائية

االس�تقواء: إيق�اع األذى اجلس�مي أو النفي أو العاطف�ي أو املضايقة 
أو اإلح�راج أو الس�خرية م�ن قب�ل طالب مس�تقٍو عىل طال�ب آخر أضعف 
منه، أو أصغر منه أو ألي س�بب من األس�باب وبش�كل متكرر، ويقاس هذا 
الس�لوك من خالل الدرجة التي حيصل عليها مقياس الس�لوك االس�تقوائي 
وحتتوي عىل املجاالت اخلمسة التالية:االستقواء اجلسمي واللفظي واجلني 

واالستقواء عىل املمتلكات واالستقواء االجتامعي.

الطلب�ة املس�تقوون: ه�م أولئ�ك الطلب�ة الذي�ن يعتدون ع�ىل اآلخرين 
بال�رضب أو اللف�ظ أو املضايق�ة النفس�ية أو العاطفي�ة بش�كل متك�رر دون 
ح�دوث توازن بينهم وبني الطلبة ضحاياهم يف املجاالت اجلس�مية والعقلية 
ويتم التعرف عليهم من خالل مقياس السلوك االستقوائي املستخدم ملحق 
رقم )1( وكذلك تقديرات املعلمني، ومالحظات املرشد النفي، واملقابالت 
للطلب�ة من قبل الباحثني. ويعرف املس�تقوون إجرائي�ا بالدرجة التي حيصل 
عليها الطالب عىل مقياس االستقواء املستخدم يف هذه الدراسة ومالحظات 

املعلمني واملرشد النفي.

حمددات الدراسة

تتحدد الدراسة بام يأيت:

1 �  اقترصت الدراس�ة عىل دراسة أشكال االستقواء وحجمه ومستواه 
لدى عينة من طلبة املرحلة األساسية العليا والذين ترتاوح أعامرهم 
م�ا ب�ني 13 � 16 عام�ًا يف مديري�ة الرتبي�ة والتعليم يف ل�واء البادية 

الشاملية الغربية يف األردن للعام 2006 � 2007.
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2 � اقت�رصت ه�ذه الدراس�ة ع�ىل اس�تخدام أداة الدراس�ة املح�دد هب�ا 
االستقواء  ومؤرشات صدقها وثباهتا وهي من إعداد الباحثني.

الطريقة واإلجراءات

منهجية الدراسة

اس�تخدم يف ه�ذه الدراس�ة املنه�ج الوصف�ي التحلييل ملالءمت�ه لطبيعة 
املشكلة ومتغرياهتا .

جمتمع الدراسة وعينته 

تكون جمتمع الدراسة من )3750( طالبًا وطالبة من خالل إحصائيات 
قس�م التخطيط يف مديرية الرتبية والتعليم للواء البادية الشاملية الغربية للعام 
الدرايس 2007/2006 والذين تراوحت أعامرهم مابني 13 � 16 عاما من 
الصف الس�ابع األس�ايس وحتى الصف العارش. وتم اختيار عينة عش�وائية 
طبقي�ة من مدرس�تني تابعتني  ملديرية الرتبي�ة والتعليم للواء البادية الش�املية 
الغربي�ة مكون�ة م�ن )193( طالب�ا وطالبة ، وت�م الوصول  إليه�م كمرحلة 
أولية من خالل مالحظات املرش�دين واملرش�دات يف هذه املدارس، وسجل 
املقابالت الفردية ، وتقديرات مريب الصفوف، ومقابلة الباحثني لبعض أفراد 
العين�ة، وت�م اعتبار هذه العينة كعينة املس�تقوين ،وتم تطبيق املقياس اخلاص 
باالس�تقواء عليهم للتعرف عىل مس�توى وحجم االستقواء ، واجلدول )3( 

يوضح توزيع أفراد الدراسة حسب متغري اجلنس:
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صدق وثبات املقياس

أواًل: صدق املقياس 

1 ـ صدق املحكمني

ق�ام الباحثان بعرض املقياس عىل جلنة من املحكمني )10( من أس�اتذة 
اجلامع�ات األردني�ة احلكومي�ة م�ن ذوي ختص�ص اإلرش�اد النف�ي وعلم 
النف�س الرتب�وي، وقد تم ح�ذف وتعديل الفقرات الت�ي رفضت من قبل 7 
م�ن املحكم�ني من أصل 10 أعضاء هيئة تدريس وع�د اتفاق 7 حمكمني هو 
املعيار لبقاء الفقرة أو حذفها ضمن املجال الذي تنتمي إليه. ويتكون املقياس 
من األش�كال التالية: )1( االستقواء اللفظي. )2( االستقواء اجلسمي. )3( 
االس�تقواء اجلن�ي. )4( واالس�تقواء االجتامع�ي. )5( واالس�تقواء ع�ىل 
املمتل�كات. وقد تكون املقي�اس يف صورته األولية من48 فقرة . وتم حذف 
3 فق�رات بناء ع�ىل رأي املحكمني وأصبح املقياس يف صورته النهائية مكونًا 

من 45 فقرة. 

ويتضمن املقياس مخسة أشكال هي:

االس�تقواء يف الش�كل اللفظ�ي: ويتضم�ن ه�ذا الش�كل 10 فق�رات 
ه�ي:  قيام الف�رد بتوجيه الس�ّب، والش�تم، والرصاخ ع�ىل اآلخرين، ونرش 
الش�ائعات، والس�خرية، والكالم البذيء، األلقاب واألسامء التي ينادى هبا 
عىل املسرتش�دين املس�تقوى عليهم، وهي الفقرات:9 ،7 ،3 ،2 ، 43، 40 ، 

. 10، 24،15 ، 31
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االس�تقواء يف الش�كل اجلس�مي: ويتضم�ن10 فق�رات ه�ي الرضب، 
القرص، الش�د من الشعر أو األذن، العرقلة،الدفع، واستخدام أدوات حادة 

وهي الفقرات:38 ،35،33 ،26 ،22 ،12 ،5 ،4 ،1  .

االس�تقواء يف الش�كل االجتامع�ي :ويتضمن 14  فقرة  ه�ي املضايقة، 
واإلقصاء،والغرية من نجاح اآلخرين، وتش�ويه السمعة، واإلذالل،والرغبة 
يف السيطرة عليهم، ويتضمن الفقرات التالية:42،39 ، 36، 32،30 ، 29، 

.6 ،11 ،13 ،17 ،19 ،21 ،23 ،27

 شكل االستقواء عىل املمتلكات :ويتضمن 6 فقرات هي أخذ ممتلكات 
املسرتش�دين بالقوة،وختريبها وإتالفها، ورسقتها،وإن�كار أخذها،ويتضمن 

الفقرات : 45 ،28 ،25 ،18 ،14 ،8 وهي.

االستقواء يف الشكل اجلني: وهو 6 فقرات هي إصدار ألقاب جنسية، 
اللم�س بطريقة الاخالقية، التحرش اجلني، واإلجبار عىل احلديث يف أمور 

جنسية، ويتضمن الفقرات التالية:44 ،41 ،37 ،34 ،20 ،16  . 

2 ـ صدق البناء

ق�ام الباحث�ان بتطبيق املقي�اس عىل عينة اس�تطالعية مكون�ة من )30( 
طالبًا وطالبًة من عينة الدراس�ة، وقد تم اعتبار ارتباط الفقرة بالعالمة الكلية 
وارتب�اط الفق�رة بالبع�د حمكًا للص�دق، واإلبقاء ع�ىل الفقرات الت�ي ترتبط 
بالبع�د والعالمة الكلية بمقدار   0.25فأعىل، وتبني أن الفقرات يف املقياس 
مجيع�ًا أوفت هبذا املعيار ومل حتذف وال فقرة، وبذلك بقي املقياس يف صورته 
النهائية 45 فقرة موزعة يف مخسة أشكال هي: االستقواء يف الشكل اجلسمي 
واللفظي واالجتامعي واجلني واالس�تقواء ع�ىل املمتلكات. ومتت اإلجابة 
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ع�ن كل فق�رة من فقرات املقياس حس�ب تدريج مخايس مك�ون من 5 فئات 
ه�ي )دائاًم،وغالبًا،وأحيانًا،ونادرًا،وأبدًا( مثل�ت فيها الدرجة » دائاًم « درجة 
مرتفع�ة ج�دًا من االس�تقواء، والدرجة »غالب�ًا « درجة مرتفع�ة، يف حني أن 
الدرج�ة »أحيان�اً « متثل درجة معتدلة، وأما الدرج�ة »نادرًا« فهي متثل درجة 
قليلة جدًا، وأما الدرجة أبدًا فال متثل اس�تخدامًا لالس�تقواء. كام تم حساب 
ارتب�اط األبع�اد بالعالم�ة الكلية للمقياس وق�د كانت االرتباط�ات مرتفعة 
وذات دالل�ة إحصائية عند مس�توى α= 0.05 وتراوح�ت ما بني )0.47 

.)0.85  �

ثانيًا:  ثبات املقياس

للتأكد من ثبات املقياس قام الباحثان باستخدام ثبات االتساق الداخيل 
املحسوب باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، وطريقة االختبار وإعادة االختبار 
)Test - Retest( لقياس معامل ثبات االس�تقرار من خالل تطبيق املقياس 
ع�ىل عين�ة مكونة م�ن 30 طالبًا م�ن طلبة املرحل�ة األساس�ية، وذلك كام يف 

اجلدول )4(.
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لإلجاب�ة ع�ن اجل�زء الثاين من الس�ؤال األول فقد تم حس�اب النس�ب 
املئوية واملتوس�طات احلس�ابية واالنحرافات املعيارية ل�كل فقرة من فقرات 

الدرجات الفرعية ألشكال االستقواء.

احلس�ابية  املتوس�طات  حس�اب  ت�م  الث�اين  الس�ؤال  ع�ن  ولإلجاب�ة 
واالنحراف�ات املعيارية للدرجة الكلية لالس�تقواء ثم اتبع�ت بإجراء اختبار 

ت للعينات املستقلة عىل الدرجة الكلية لالستقواء حسب متغري اجلنس.

نتائج الدراسة ومناقشتها 

النتائ�ج املتعلق�ة بالس�ؤال األول: م�ا حج�م االس�تقواء؟ وأش�كاله ؟ 
ومستواه؟

لإلجاب�ة عن ه�ذا الس�ؤال؛ ونظرًا الش�تامله ع�ىل جانب�ني األول منهام 
يتن�اول الدرجة الكلية لالس�تقواء باإلضافة إىل الدرجات الفرعية ألش�كال 
االس�تقواء، واآلخر منهام يتناول فقرات كل ش�كل من أش�كال االستقواء، 

وهلذا تم جتزئته إىل جزأين عىل النحو اآليت:

في�ام يتعلق بالدرج�ة الكلية والدرجات الفرعية ألش�كال لالس�تقواء: 
تم حساب النس�ب املئوية للطلبة املستجيبني ضمن كل تدريج من تدرجيات 
مقياس االس�تقواء وأش�كاله، باإلضافة إىل حس�اب املتوسط احلسايب هبدف 
ترتيب الدرجات الفرعية ألش�كال االس�تقواء ترتيبًا تنازليًا وفقًا للمتوس�ط 
احلسايب، وكذلك تم حساب االنحراف املعياري للدرجة الكلية والدرجات 

الفرعية لالستقواء وذلك كام يف اجلدول )5(.
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و 11.3ضم�ن درجة متوس�طة، و12.9 ضمن درجة كبرية. وجاء ش�كل  
االس�تقواء اجلس�مي يف املرتبة الثانية وفقًا النتش�اره لدى أفراد عينة الدراسة 
وبنس�ب مئوية مقدارها78.5 ضمن درجة اس�تقواء قليلة، و10.1 ضمن 

درجة استقواء متوسطة، و 11.3 ضمن درجة استقواء كبرية.

وجاء ش�كل االستقواء اللفظي يف املرتبة الثالثة وفقًا النتشاره بني أفراد 
عينة الدراس�ة و بنس�ب مئوية مقدارها 82.7 ضمن درجة اس�تقواء قليلة، 

و9.4 ضمن درجة استقواء متوسطة، و7.9 ضمن درجة استقواء كبرية.

أم�ا ش�كل االس�تقواء عىل املمتل�كات فقد ج�اء يف املرتبة الرابع�ة وفقًا 
النتشاره بني أفراد عينة الدراسة وبنسب مئوية مقدارها 87.6 ضمن درجة 
اس�تقواء قليلة، و5.8 ضمن درجة اس�تقواء متوسطة، و6.6 ضمن درجة 
اس�تقواء كبرية. وأخريًا شكل االس�تقواء اجلني فقد حل يف املرتبة اخلامسة 
واألخ�رية وفق�ًا النتش�اره بني أفراد عينة الدراس�ة وبنس�ب مئوي�ة مقدارها 
88.4 ضمن درجة اس�تقواء قليلة، و 6.0 ضمن درجة استقواء متوسطة، 

وبنسبة 5.6  ضمن درجة استقواء كبرية . 

وأما بالنسبة للدرجة الكلية لالستقواء فقد تم توزيع أفراد عينة الدراسة 
بنسب مئوية 81.1 ضمن درجة استقواء قليلة، و9.2 ضمن درجة استقواء 

متوسطة، و9.7 ضمن درجة استقواء كبرية. 

فيام يتعلق بفقرات الدرجات الفرعية لالستقواء 

نظرًا الش�تامل هذا اجلزء عىل مخسة أش�كال من أشكال االستقواء؛ فقد 
تم تقس�يمه إىل مخس�ة أقس�ام يتن�اول كل منها فق�رات أحد تلك األش�كال، 

وذلك عىل النحو اآليت:
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يالح�ظ من اجلدول  4بأن النتائج اخلاصة ب�ه، قد صنفت ضمن ثالث 
درجات استقواء عىل النحو اآليت:

أحيانًا: عىل الفقرتني ذايت الرتب )1، 2( بوس�طني حس�ابيني مقدارمها: 
1.88، 1.93 ع�ىل الرتتي�ب تنازلي�ًا، وبانحراف�ني معياري�ني مقدارمه�ا: 

.1.49 ،1.45

ن�ادرًا: ع�ىل كل من الفق�رات ذوات الرتب 3 � 13 بأوس�اط حس�ابية 
تراوح�ت م�ن 0.53 � 1.43 عىل الرتتي�ب تنازليًا، وبانحراف�ات معيارية 

تراوحت ما بني 0.91 � 1.41.

أب�دًا: ع�ىل الفق�رة ذات الرتبة 14؛ الت�ي نصت عىل: »أش�وه صورهتم 
وس�معتهم«، بوس�ط حس�ايب مق�داره 0.22، وبانحراف معي�اري مقداره 

.0.63

2 ـ فيام يتعلق بفقرات شكل  االستقواء اجلسمي

تم حساب النسب املئوية للمشاهدات ضمن كل فئة من فئات التدريج 
من تدرجيات فقرات شكل االستقواء اجلسمي، باإلضافة اىل حساب الوسط 
احلس�ايب واالنحراف املعياري لكل فقرة من فقرات هذا الش�كل، وذلك كام 

يف اجلدول )7( .
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يالح�ظ من اجل�دول 5بأن النتائ�ج اخلاصة به قد صنف�ت ضمن ثالث 
درجات استقواء عىل النحو اآليت:

أ �  أحيانًا: عىل الفقرة ذات الرتبة 1؛ التي نصت عىل: »ال أضبط غضبي 
يف أحيان كثرية«، بوسط حسايب مقداره 1.66، وبانحراف معياري 

مقداره 1.36.

ب �  نادرًا: عىل كل من الفقرات ذوات الرتب 2 � 7 بأوس�اط حس�ابية 
تراوح�ت من 0.56 � 0.97 ع�ىل الرتتيب تنازلي�ًا، وبانحرافات 

معيارية تراوحت ما بني 0.97 � 1.25.

ج �  أبدًا: عىل الفقرتني ذايت الرتب )8، 9( بوسطني حسابيني مقدارمها: 
معياري�ني  وبانحراف�ني  تنازلي�ًا،  الرتتي�ب  ع�ىل   0.46  ،0.38

مقدارمها: 0.98.

3 ـ  فيام يتعلق بفقرات شكل االستقواء اللفظي

تم حساب النسب املئوية للمشاهدات ضمن كل فئة من فئات التدريج 
من تدرجيات فقرات شكل االستقواء اجلسمي، باإلضافة إىل حساب الوسط 
احلس�ايب واالنحراف املعياري لكل فقرة من فقرات هذا الش�كل، وذلك كام 

يف اجلدول)8( .
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يالح�ظ من اجلدول 6 بأن النتائ�ج اخلاصة به قد صنفت ضمن درجتي 
استقواء عىل النحو اآليت:

1 �  ن�ادرًا: ع�ىل كل من الفقرات ذوات الرتب 1 � 8 بأوس�اط حس�ابية 
تراوح�ت من 0.52 � 1.02 ع�ىل الرتتيب تنازلي�ًا، وبانحرافات 

معيارية تراوحت ما بني 0.95 � 1.20.

2 �  أب�دًا: ع�ىل الفقرت�ني ذوايت الرت�ب )9، 10( بوس�طني حس�ابيني 
وبانحراف�ني  تنازلي�ًا،  الرتتي�ب  ع�ىل   0.39  ،0.19 مقدارمه�ا: 

معياريني مقدارمها: 0.58، 0.92.

4 ـ  فيام يتعلق بفقرات شكل االستقواء عىل املمتلكات

تم حس�اب النسب املئوية للمش�اهدات ضمن كل فئة من فئات تدريج 
من تدرجيات فقرات ش�كل االس�تقواء عىل املمتلكات باإلضافة إىل حساب 
الوس�ط احلس�ايب واالنحراف املعياري ل�كل فقرة من فقرات هذا الش�كل، 

وذلك كام يف اجلدول )9(.
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م�ن خالل ه�ذه النتائج يتبني أن حجم االس�تقواء الكيل ب�ني الطلبة يف 
املرحلة األساس�ية قليل، وهذا قد يعكس متابعة ووعي أولياء األمور للطلبة 
ومش�كالهتم والتغريات التي حتصل معهم، كام يعكس ثقافة املجتمع العريب 
واإلس�المي التي ترى يف االس�تقواء ش�كاًل من أش�كال الس�لوك العدواين 
ففي�ه اإليذاء للف�رد وهو حمرم من ناحية دينية . وق�د يعكس إذا ما رجعنا إىل 
ماهية س�لوك االس�تقواء إىل أنه س�لوك حي�دث يف اخلفاء ،حي�ث ال خيرب عنه 
الضحية،ويكون بعيدًا عن أعني الكبار ، وال يعرتف املستقوون أهنم يقومون 
به ، ويتم عادًة يف أماكن اليشاهدها أو يالحظها أحد يف الغالب،كام يمكن أن 
يفرس من خالل أن عينة الدراس�ة كانت ضمن جمتمع قروي ؛والقرية مكونة 
م�ن جمموعات من األفراد يعرفون بعضهم البعض وتربطهم صالت وقربى 
وعالق�ات اجتامعية وأرسية وهذه البيئة يك�ون فيها متابعة واهتامم للفرد من 
أقاربه يف املدرس�ة وبيئة املدرسة املحيطة . وختتلف نتائج الدراسة احلالية عن 
نتائ�ج الدراس�ات التي أجريت يف الدول الغربية  بالنس�بة حلجم االس�تقواء 
Wolke et al, 2002; Juvonen, Graham,& Shuster ,2003; Ire�(
Land & Archer ,2004( حيث إن ظاهرة االستقواء ظاهرة واضحة املعامل 
خاص�ة يف الواليات املتح�دة والنرويج وبريطانيا واس�رتاليا حيث أصبحت 
الظاه�رة تزع�ج الق�ادة الرتبويني يف تلك ال�دول ،وأصب�ح الطلبة حيرضون 
األس�لحة للم�دارس ويطلق�ون الن�ار عىل بعضه�م البعض ما ح�دا باملناداة 
بمدارس خالية من العنف والسالح واملخدرات واالستقواء. وأصبح وجود 
برامج شاملة ملنع العنف واالستقواء أشياء بدهيية يف املدارس. ويرى الباحث 
أن املش�كالت التي حت�دث يف املدارس يف الغرب لن تظ�ل بعيدة عن طالبنا 
إىل أم�د بعيد يف ظل العوملة ووس�ائل االتصال والفضائي�ات  والتكنولوجيا 
احلديث�ة فالع�امل مل يع�د قريًة صغريًة ك�ام كانوا يقولون بل أصب�ح عامرة كبرية 
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واح�دة حتتل فيها الدول طوابق أو ش�ققًا بقدر مس�احتها .ومن خالل عمل 
الباحث يف حقل اإلرشاد الحظ ازدياد حاالت العنف والعدائية يف املدارس 

خاصة األساسية .

وأما بالنس�بة ألشكال االستقواء فريى الباحث أن الشكل االجتامعي : 
لالس�تقواء يف العالقات االجتامعية هو السائد ألن الشكل يقوم به املستقوي 
بطريق�ة خفي�ة ال يالحظه فيها أحد  وينكر القيام ب�ه ،أو يدعي انه  اليقصد �  
كام يقول املس�تقوون �  أو التجاهل أو إظهار االش�مئزاز أو نرش اإلش�اعات 
ع�ن اآلخري�ن أو املقاطع�ة أو وض�ع رشوط حت�ول دون انض�امم آخري�ن. 
واتفق�ت نتائج الدراس�ة مع نتائ�ج دراس�ة )Sarzen ,2002( واختلفت مع 
 Wolke et al., 2001; Ireland & Archer,(  نتائج دراس�ات أخرى مثل
2004(. حيث إن الش�كل اللفظي فيها هو الس�ائد. كام أن ش�كل االستقواء 
االجتامعي فيه جانب لفظي بش�كل كبري حيث التجاهل بعض الكلامت ولو 

بشكل غري مبارش وتؤدي الغرض .

وأم�ا الش�كل اجلس�مي فق�د كان يف املرتب�ة الثاني�ة حي�ث إن الطلب�ة 
املس�تقوين يامرس�ون الدف�ع أو ال�رضب أو ال�ركل أو اإللق�اء أرض�ًا حيث 
اليمتلك املس�تقوي القدرة عىل ضبط نفس�ه يف توجيه هذا اإليذاء اجلس�مي 
للضحية،ويرغب بالش�عور بالقوة والس�يطرة والطلبة يف هذا العمر يف بداية 
مرحلة املراهقة حيث إن الشعور بالقوة والسيطرة ذو أمهية كبرية عند الطلبة 
Wolke, 2002; Sh�(  .  واتفقت نتائج الدراسة مع نتائج الدراسات الغربية
eras, 2002; Ireland & Archer, 2004 ( الت�ي ترى فيه الش�كل الس�ائد 

بعد شكل االستقواء اللفظي . 

وج�اء ش�كل االس�تقواء اللفظ�ي يف املرتب�ة الثالث�ة حي�ث يك�ون في�ه 



101

االس�تقواء ع�ىل ش�كل كل�امت نابي�ة أو ألق�اب أو كني�ة الحيبه�ا الطالب أو 
ش�تائم أو غريها. وهو أسهل األشكال وأكثرها ممارسة يف الغرب. أما شكل 
االستقواء عىل املمتلكات :أخذ ممتلكات اآلخرين وأشيائهم أو إنكار أخذها 
 Juvonen Graham,( يف املرحلة الرابعة . وهذا متفق مع الدراسات الغربية

.)& Shuster, 2003; Sarzen, 2002

وكان شكل االستقواء اجلني األقل تكرارًا ويعود ذلك إىل خطورة هذا 
الش�كل من االس�تقواء عىل كل من الضحية واملستقوي بنفس الوقت، وألن 
االستقواء فيه مرةً واحدة يسبب األذى النفي واجلسدي ويرتك آثارًا مدمرة 
عىل الصحة النفس�ية للفرد كام يعود إىل أن هذا السلوك مرفوض بشكل أكثر 
من غريه ألسباب دينية، وصحية،واجتامعية كام يرتتب عليه مساءلة، ومتابعة 
حثيثة، وكذلك جيري التسرت علية إن حدث . وتتفق الدراسة احلالية يف ترتيب 
.)Kepenekci &Cinkir, 2006; Sheras, 2002( هذا الشكل مع دراسة

 وكذلك تتفق الدراسة احلالية يف الرتتيب التنازيل هلذه األشكال مع دراسة
 Juvonen Graham, & Shuster,( وختتلف مع كل من،)Sarzen ,2002(
 2003( ودراسة )Wolke, 2002; Ireland & Archer ,2004( وتتفق جزئيًا مع

 )Sheras, 2002( .وجت�در اإلش�ارة إىل أن تقس�يم هذه األش�كال وفصلها 
هبذا الشكل أمر صعب وقلام يوجد فقد يوجد اشرتاك يف شكلني أو أكثر من 
أش�كال االستقواء كالشكل اللفظي واجلس�مي مثاًل أو اللفظي واالجتامعي 
كام أن شكل االستقواء اجلسمي يستخدم فيه املستقوي اجلانبني اللفظي وغري 

اللفظي .

ثاني�ًا: النتائ�ج املتعلق�ة باإلجاب�ة ع�ىل الس�ؤال الث�اين : ه�ل خيتل�ف حجم 
االستقواء،وشكله، باختالف اجلنس ؟.
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أن تكون أكثر أدبًا وطاعًة وبعيدة عن العنف واملش�كالت السلوكية  .ولكن 
ه�ذا اليعن�ي أن الفتاة ال متارس االس�تقواء فهي متارس�ه ولكن بش�كل غري 
مب�ارشIndirect Bullying  مثل املقاطعة واإلقصاء ونرش الش�ائعات أو 
التحق�ري باحلركات اللفظية وغ�ري اللفظية. ففي بعض احلاالت متارس الفتاه 
االس�تقواء ع�ىل الذكور .ولك�ن الذكور يف الدراس�ات العاملية أكثر ممارس�ة 
لالس�تقواء وأكث�ر تعرضًا ل�ه – ضحايا – م�ن اإلناث . وتتفق ه�ذه النتائج 
 Juvonen,Graham & Shuster( مع الدراس�ات  يف ال�دول الغربية مث�ل

),2003; Wolke et al, 2002; Olweus,1991

التوصيات 

1 �  إجراء املزيد من الدراسات لسلوك االستقواء بني الطلبة يف املراحل 
الدراس�ية املختلفة، ويف دول عربية خمتلفة من خالل  دراسات ذات 

منهجية نوعية للمستقوين، والضحايا . 

2 �  إعداد برامج للعديد من الفئات املشاركة واملؤثرة يف االستقواء مثل 
ضحايا االستقواء واملتفرجني واملعلمني وأولياء األمور وغريهم .

3 �  تطوي�ر برام�ج إرش�اد مجعي  تعتم�د عىل نظريات اإلرش�اد النفي 
املختلفة.

4�  زيادة االهتامم واملتابعة للسلوكات واملؤرشات التي تدل عىل مواقف 
استقواء بني الطلبة.





الفصل اخلامس
 الربامج العالجية واإلرشادية املقرتحة 

للتعامل مع سلوك التنمر
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5 .  الربامج العالجية واإلرشادية املقرتحة 
للتعامل مع سلوك التنمر

5 . 1 الربامج اإلرشادية للمتنمرين 
إن مس�ؤولية املدرس�ة كب�رية ملعاجلة ظاه�رة االس�تقواء ويتطلب األمر 
التع�اون مع األهايل، وعىل املدرس�ة القيام باالنتب�اه للجو املدريس، والرتكيز 
ع�ىل العم�ل اجلامع�ي )التع�اوين(، ومراقب�ة الطلب�ة، وضبط س�لوك العنف 
واالس�تقواء. ويف الغ�رب تطبق العديد من امل�دارس برامج وقائية وعالجية 
وقوانني حلامية الطلبة من االس�تقواء، تتعاون املدرسة واألهايل يف العمل معًا 
ضد االستقواء. كام أن الربامج تتناول يف أحيان كثرية البيئة االجتامعية املحيطة 
يف املدرس�ة، ونرش الوعي فيها لكي تقدم الدعم والتس�هيالت واملس�اندة يف 
إنجاح الربامج اإلرشادية،ومن خالل اللجان املسؤولة عن سالمة املدرسة.

)بني،2005(.

وهن�اك برام�ج موجه�ه لأله�ايل، وإكس�اهبم مه�ارات التواص�ل م�ع 
األطفال، واالستامع واإلصغاء هلم، والتقبل والتعاطف ومساعدهتم عىل حل 
املش�كالت واالنفتاح الذايت مع األبناء واالستامع ملشكالهتم، والتواصل مع 
املدرسة للتفكري يف طرق حلامية الطلبة وسالمتهم. أما أعضاء اهليئة التعليمية 
واإلداري�ة فيج�ب أن يتعلموا طرقًا حلامية الطلبة واعتبار االس�تقواء س�لوكًا 
غري مس�موح به، وزيادة وعيهم حول أثر االس�تقواء ونتائجه اخلطرة وأثرها 
الطوي�ل عىل الطلبة، وأال يتعرض أي طالب لالس�تقواء يف املدرس�ة وزيادة 
اإلرشاف ع�ىل املراف�ق العامة يف املدرس�ة، والتع�اون مع اآلباء، وإكس�اهبم 
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املهارات واملؤرشات لفهم اإلشارات الدالة عىل االستقواء كاالنسحاب، أو 
العزلة االجتامعية أو الش�عور باملضايقة، أو الغياب عن املدرسة،وغريها من 

 .)Sarzen،2002(  املؤرشات

ويؤكد سيس�يارا Sciarra  )2004(عىل بعض األس�اليب االرش�ادية 
م�ع الطلبة املس�تقوين مثل:عالقات آمنه غري مهدده،جتن�ب اللوم والتوبيخ ، 
االس�تامع بعمق ملا يقول�ون والتعرف عىل أفكاره�م، وعالقاهتم مع والدهيم 
واآلخرين، وكيف كانت طفولتهم املبكرة،وكذلك خلق فرص للمس�تقوين 
لك�ي يتعلموا عن أنفس�هم ويقوموا بإحداث التغيري املناس�ب فيها.وكذلك 

تزويدهم بالدعم واالهتامم واملتابعة وتعزيزحماوالهتم يف ذلك . 

 وترك�ز الربام�ج الوقائية والنامئية للطلبة املس�تقوين ع�ىل التدريب عىل 
املهارات واألنشطة االجتامعية ومهارات حل النزاع، والتوسط بني األقران، 
ومهارات حل املشكالت، ومهارات تكوين األصدقاء، ونقاش وإقناع بعدم 
ممارس�ة االس�تقواء، وتغيري األفكار، وحديث الذات مع الطلبة املس�تقوين.
حق�وق  واالحرتام،والعدالة،والتعاون،واح�رتام  التس�امح،  قي�م  وغ�رس 
اآلخرين بني الطلبة.كام أن تغيري نظرة املتفرجني ملواقف االس�تقواء يعد مهام 
 )Stewin &Mah, 2001( يف التص�دي للمش�كلة. وقدم س�تيون وماه�ي
بعض الوس�ائل ملنع االس�تقواء مثل: ترويج احلقائق وحماربة األساطري حول 
االستقواء مثل)االستقواء يصنع الشخصية ،أو االستقواء يبدأ وينتهي بدون 
تدخ�ل م�ن أحد (، ومناقش�ة معتقدات الطلب�ة وأفكارهم حول االس�تقواء 
وتطوي�ر قان�ون لالنضباط امل�دريس، وتوعية الطلبة يف املدرس�ة، ومش�اركة 
اآلباء يف اإلرشاد والتدخالت العالجية، وتطبيق إجراءات التدخل املحددة، 

وتأسيس نظام للمسؤولية والتقييم. 
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إن إث�ارة الوعي بني الطلب�ة وأولياء األمور، واختاذ إجراءات وسياس�ة 
واضح�ة م�ن قب�ل إدارات املدارس،ومج�ع معلوم�ات عن الطلب�ة الضحايا 
واملستقوين، وعمل دراسات للظاهرة، وتزويد الطلبة بنرشات ومعلومات، 
وكت�ب وأرشطة، ومواقع إنرتنت،وخطوط س�اخنة للتبليغ عن االس�تقواء، 
وتطوير الفهم املشرتك بني العاملني يف املدرسة، واألهايل، والبيئة االجتامعية 
أم�ور مهمة يف التص�دي لظاهرة االس�تقواء. وإن املس�تقوين بحاجة ماس�ة 
لإلرش�اد الف�ردي أو اجلامعي لكي يتخلصوا من هذا الس�لوك اخلطر عليهم 

.)Jaana, 2005( .وعىل الطلبة الضحايا واملتفرجني

ويؤكد كوري )Corey, 1996( أن اإلرشاد اجلمعي هيدف إىل مساعدة 
األفراد عىل فهم أنفس�هم وقدراهتم وميوهلم ونق�اط القوة والضعف لدهيم، 
ومس�اعدهتم يف التعب�ري ع�ن أنفس�هم، وآرائهم يف ج�و من األم�ان والتقبل 
واالح�رتام وتزويده�م بالثق�ة حتى يس�تطيعوا مواجهة مش�كالهتم، وتنمية 
قدراهتم وحتمل مس�ؤولياهتم، ومس�اعدهتم للبحث ع�ن هويتهم وأهدافهم 

يف احلياة. 

 وهناك مدارس ونظريات إرش�اد متعددة يف التصدي لالستقواء وغريه 
من السلوكيات اخلطرة فالنظرية السلوكية مثاًل ترى أن احلل يكون يف تبديل 
الس�لوكيات اخلطرة وغري املقبولة بأخرى مناس�بة، وتعزيز الس�لوك اإلجيايب 
املوجود لدهيم وتقويته. ونظريات التعلم االجتامعي ترى أن وقف االستقواء 
يكمن يف توفري نامذج حتتذي من قبل الطلبة ويتم تقليدها وتوفري عوامل بيئية 
مناسبة لكبح السلوك االستقوائي ورضورة اكساب الطلبة قياًم إنسانية حتثهم 

)Wolke et al., 2003( .عىل التعاطف والتقدير وعدم اإلساءة لآلخرين



110

Emotive B - � Rational ةأم�ا النظرية العقالنية االنفعالية الس�لوكي
havior Therapy فرتك�ز ع�ىل األف�كار اخلاطئة وغري العقالني�ة التي يؤمن 

هب�ا الطلب�ة ومعتقداهت�م وقناعتهم التي تدفعهم لالس�تقواء، وبي�ان بطالهنا 
وحتدهي�ا، وأنه يمك�ن أن تكون هناك أفكار منطقية مكاهنا، ويوضح املرش�د 
حس�ب ه�ذه النظرية للطلبة أن س�لوك االس�تقواء لدهيم، وإي�ذاء اآلخرين 
ناتج عن أفكارهم اخلاطئة التي يؤمنون هبا، ومس�اعدهتم عىل أن يغريوا هذه 
األف�كار، وتعليمه�م أن القوة والس�يطرة عىل اآلخرين ال جتع�ل الفرد قويًا، 
ولكنها جتعله مكروهًا من قبل زمالئه ومن قبل الناس اآلخرين )باترس�ون، 

.)1990

 ويت�م ضمن العملية اإلرش�ادية مناقش�ة تغيري حديث الذات الس�لبي 
)وه�ي أف�كار الف�رد وآراؤه الت�ي حي�دث هب�ا نفس�ه ويرددها لوح�ده حول 
االستقواء( مثل:جيب أن أكون األقوى واملسيطر عىل اآلخرين، إن مل ترضب 
اآلخري�ن رضب�وك، ارضب الضعي�ف ك�ي خياف الق�وي، واس�تبدال ذلك 
بحديث ذات إجيايب: مثاًل بأنه سوف يكون مهاًم، وحيرتمه الناس لعدم تعرضه 
إليذاء اآلخرين، وقيامه بمس�اعدهتم وس�يكون موض�ع التقدير واالحرتام، 
كام يمكن أن يامرس الطلبة التفكري بصوت عاٍل بجملة من األفكار التي ترد 
إىل ذهنه يف حالة وجود ضحية ورغبة يف االستقواء عليه.ويمكن الطلب من 
األعض�اء البوح هبذا احلديث واالنتباه له أكثر لكي يكون أكثر وعيًا له حيث 
إنه املس�ؤول عن االس�تقواء وقد يوجه رس�ائل منه إليه أي من الطالب نفسه 
وبص�وت عاٍل: مثاًل هذا طال�ب صغري احلجم، وإنني أقوى منه، وإن املنطق 
والعق�ل ال يعطي فرصة للطالب القوي لكي يس�يطر عىل الطالب األضعف 
أو األق�ل ق�وة، ألن كاًل منا له قوة حمدودة وأن هن�اك من هو أقوى منه، ولذا 

فإهنا عملية غري منتهية  )بني، 2005(.
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ويوضح املرشد للطلبة أسباب العقالنية هذه األفكار ومنها: 

�  الس�عادة هي اس�تجابة وش�عور نتيجة ملا يفكر به الشخص، وما يقوم 
ب�ه م�ن ترصف�ات أي إن التفك�ري املنطقي اإلجي�ايب يدفع إىل الس�عادة 
واإلحس�اس باألم�ن بعك�س التفك�ري غ�ري املنطق�ي الذي ي�ؤدي إىل 

االضطراب أو املرض.

�  الشعور بالتعاسة يف احلياة ونبذ اآلخرين إياه من جراء تفكريه السلبي 
وحدي�ث ال�ذات لدي�ه هو الذي ي�ؤدي ب�ه إىل الترصفات الس�يئة مع 

اآلخرين.
وي�رى ألي�س )Ellis,1994(  أن ع�ىل املرش�د أو املعال�ج أن يكش�ف 
للمسرتشدين بصورة مستمرة األفكار الالعقالنية، وأحاديث الذات السلبية 

وغري املنطقية وذلك من خالل :
�  إبرازها بصورة واضحة لتصبح يف مستوى الوعي واالنتباه.

�  بيان كيف تسبب االضطراب وتثبته.
�  توضيح العالقة غري املنطقية بني هذه األحاديث واالضطراب.

.)Ellis, 1994(    
وأكد ك�وري)Corey ,1996( أن األفراد من خ�الل النظرية العقالنية 
االنفعالي�ة يتعلم�ون املهارات الت�ي تزودهم باألدوات التي تس�اعدهم عىل 
حتديد أفكارهم الالعقالنية ويتعلمون كيفية استبداهلا بأخرى فعالة وعقالنية 
كنتيج�ة لذل�ك فه�م يغ�ريون ردود فعله�م االنفعالي�ة للمواقف، وتس�مح 
ه�ذه النظرية بتطبيق مبادئه�ا وفنياهتا ليس عىل ه�ذه الظاهرة فقط،لكن عىل 
الكث�ري من املش�كالت التي تواجه األفراد مثل :القل�ق واالكتئاب والغضب 

واضطراب الشخصية واملشكالت الزوجية وغريها.
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وأش�ار بني )2005( أن لدى املستقوين جمموعة من األفكار هي :جيب 
أن يكون الفرد األكثر إزعاجًا وإثارًة وسيطرةً  يف امللعب والساحة واملدرسة، 
وجيب أن يظهر األقوى، ولديه رغبة قوية بتش�جيع اآلخرين عىل املنازعات، 
وإش�عال الفت�ن،وال يتقب�ل اخلس�ارة، وه�و دائ�اًم ع�ىل ص�واب، ويعتقد أن 
الضحاي�ا يس�تحقون ما جيري هل�م، ولديه غ�رية من نج�اح اآلخرين، وعىل 
اآلخري�ن احرتامه وتقديره، كام يفكر بطريقة »أنا فقط« ويتوقع من اآلخرين 

مهامجته.

وأك�د كارول )Carole, 2004(ع�ىل أمهي�ة االرش�اد الديني والروحي  
للطلبة املستقوين، وكذلك اإلرش�اد اجلامعي هلم، ورضورة تعليمهم مبادئ 
أخالقي�ة مجاعي�ة وقي�ام يؤمنون هب�ا، وكذلك مس�اعدهتم عىل فهم أنفس�هم 
)Ellis,1994(  واآلخري�ن لك�ي يكونوا مواطنني صاحلني.  كام يؤك�د اليس
تعليم املسرتش�د كي�ف يعيد النظر يف تفك�ريه وكيف يتح�دى ويناقض هذه 
األحادي�ث ويعيده�ا ويكررها يف ص�ورة أكث�ر منطقية حتى يتم اس�تدخال 
واس�تبطان األفكار املنطقية اجلديدة لتحل حمل األفكار القديمة. وهنا يكون 
دور املعال�ج الداع�ي الرصي�ح ال�ذي يناقض وينك�ر االعتق�ادات اخلاطئة، 
واخلراف�ات املتأصل�ة يف نفس املسرتش�د، أو دور املش�جع املقن�ع الذي يرص 
أحيان�ًا ع�ىل أن يقوم املسرتش�د ببعض األنش�طة والتامري�ن، ويامرس بعض 
األع�امل الت�ي خياف من ممارس�تها بس�بب اخل�وف املبن�ي ع�ىل االعتقادات 
واألف�كار اخلاطئة ويعد هذا العمل هجومًا مضادًا عىل األفكار، واملعتقدات 
اخلاطئة.واملرش�د هنا يامرس التعليم، ويس�تخدم املنط�ق، واإلحياء، واجلدل 

واإلقناع، وإبطال األفكار، كام يقدم بعض املعلومات.

 وي�رشح أليس)Ellis,1994( نظريته يف الش�خصية م�ن خالل نموذج 
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)ABCDEF( حي�ث تعني A األح�داث Act، وB املعتقدات واألفكار حول 
Em Beliefs، والنتائ�ج C،وتعني النتيج�ة االنفعالية للحدث-  األح�داث
tional Consequence. وأن األح�داث A  ال تق�ود إىل النتائ�ج C ب�ل إن 

B املعتق�دات واألف�كار ه�ي الت�ي تق�ود إىل النتائ�ج C.فاذاحدث أن ش�عر 
الف�رد بخ�ربة انفعالية معين�ة C كاحلزن أو اخلوف أو القل�ق نتيجة حلادث ما  
A كالفش�ل يف الدراس�ة فربام يظهر أن A هي التي س�ببت  Cمع أهنا ليس�ت 
كذل�ك. فع�ىل الرغ�م م�ن أن النتائ�ج العاطفي�ة أو االنفعالي�ة)ردود فع�ل 
االضطراب العاطفي وعدم السعادة( تبدو مرتبطة باحلادث A إال أهنا ليست 
نتيج�ة مب�ارشة له بل هي نتيجة مبارشة ل� B التي تع�ود إىل أفكار ومعتقدات 
 Self( وحديثه الذايت A الفرد واأللفاظ التي يس�تخدمها يف وص�ف احلادث
� Talk(. وكي�ف يفرسالف�رد األم�ر عىل أنه مصيبة، أو خمي�ف، أو مزعج،أو 
حم�زن، أو مؤمل، أو إىل غري ذلك من األفكار واملعتقدات الس�لبية التي يصف 
هب�ا احل�ادث والت�ي تق�وده إىل النتيج�ة C والت�ي تتمثل يف الش�عور باخلوف 
واحلزن أو الس�عادة والرىض وعند مناقشة أفكار ومعتقدات الفرد وتفنيدها 
وبيان بطالهنا D )Dispute وتوضيح العالقة بني أفكاره ومعتقداته وسلوكه 
واضطرابه فإنه يمكن تعديل هذه األفكار واملعتقدات ومن ثم ضبط سلوكه 
نح�و م�ا يم�ر به من أح�داث وعندما حيص�ل مثل ه�ذا التعدي�ل والتغيري يف 
أفكاره ومعتقداته والرموز اللفظية التي يس�تخدمها يف وصفه للحوادث فإن 
اضطرابات�ه االنفعالية ختتفي نتيجة هذا التفكري العقالين،وهنا يكون املرش�د 
قد حقق )اهلدف( األثر الفلس�في E Effect واكتسب املسرتشد نظامًا معرفيًا 
عقالنيًا فتتغري مشاعره جتاه األحداث Feeling  التي يمر هبا )Ellis, 1994؛ 

باترسون 1990(.
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ك�ام يتم ضمن هذه النظرية مناقش�ة املرش�د للطلب�ة يف االنتباه حلديثهم 
ال�ذايت الس�لبي Negative Self - Talk حي�ث إن حدي�ث الذات الس�لبي 
يمك�ن أن يكون مؤرشًا عىل اضطراب التفكري ل�دى الفرد، وحديث الذات 
ماحيّدث به الفرد نفس�ه دون أن يسمعه أحد، وهنا يطلب املرشد أن يتحدث 
املسرتش�د بص�وت عاٍل وي�رى منطقية األف�كار التي يتح�دث هبا من خالل 
االحت�كام للمنطق واملجموعة اإلرش�ادية. ويش�كك املرش�د هب�ذا احلديث 
ويطلب من املسرتش�دين تغيريهذا احلدي�ث بعد أن يثبت عدم جدواه وعدم 
منطقيت�ه، وكذل�ك يمك�ن حتدي ه�ذا احلديث وإثب�ات بطالن�ه ويمكن أن 
يتح�دث كل عضو مع نفس�ه أكثر من مرة باحلديث املنطق�ي: مثل ما الفائدة 
م�ن إزعاج الناس؟ هل أرغب بأن يأخذ اآلخرون عني فكرة س�يئة وهكذا.

ك�ام يمكن أن يوجه رس�ائل إىل نفسه»رس�ائل موجهة مّن�ي إيّل«وفيها يقول: 
أنا ش�خص جيد، كل إنس�ان خيطئ، أس�تطيع أن أنجح يف دراستي، ال داعي 

إليذاء اآلخرين، وهكذا)بني، 2005(

وي�رى ألي�س ) Ellis, 1994(  أن إع�ادة البن�اء املع�ريف تتضم�ن مخس 
مراحل: تعريض املسرتش�د ملش�اعر الش�ك والقلق واس�رتجاع ردود الفعل 
العاطفي�ة املرتبط�ة باحل�وار الداخ�يل والتح�دي العق�الين حي�ث يتوص�ل 
املسرتش�د إىل االس�تبصار الداخيلInsight. واالكتش�اف إذ يقوم املسرتشد 
بالتمري�ن العق�يل للموق�ف العاطفي الظاه�ر وتعزيز الوع�ي بالعالقة مابني 
القلق احلاص�ل، وتوليد العبارات الذاتية غ�ري العقالنية.التغيري حيث يتعلم 
املسرتش�د التوق�ف ع�ن حدي�ث ال�ذات الس�لبي.»وأن تغي�ري التفكري يغري 

املشاعر«. 
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ويرى ب�ني)2005( جمموعة من األفكار واملعتقدات التي تدفع األفراد 
لالس�تقواء منها األش�ياء جيب أن تكون س�هلة ورسيع�ة، اآلخرون جيب أن 
حيب�وين ويؤي�دوين، اآلخرون جيعلونن�ي غضبان ومس�تقويًا، جي�ب أن أقوم 

باالنتقام من اآلخرين لترصفاهتم. 

وقد ينكر املس�تقوون أهنم عمل�وا أي يشء خطأ ويرفضون أن يتحملوا 
املسؤولية إزاء سلوكهم،فهم يعتقدون أن ترصفاهتم تأيت نتيجة»خلطأ شخص 
آخر«.أو أهنم يعدون ذلك ليس ش�يئًا مهاًم فهنا يتعني عىل املرش�د أن يتحدى 
طريقة تفكريه دون أن يس�تخدم أس�لوب الوعظ. مثل: »إذا كنت تعتقد أنك 
مل تستقو عىل شخص آخر، لكن اآلخر يعتقد أنك تستقوي عليه،فمن يكون 
عىل صواب« ؟ إن االستقواء هو يف»عني املشاهد« بمعنى أن مشاعر الشخص 
اآلخر هي حقيقية بالنسبة له.وهنا يشجع املرشد الطلبة يف البحث عن أخطاء 

حمتملة يف فهمهم »ربام اآلخرون فهموا شيئا ملُ يقصد به إزعاجهم«.

واس�تخدم روكس�ني )Roxanne,2001( العالج بالق�راءة والقصص 
يف تعليم األطفال املواقف اجليدة، واالعتقادات املناس�بة لوقف االس�تقواء. 
وي�رى أن هذه الطريقة تس�تخدم م�ع كل األعامر من خ�الل متثيل القصة يف 
ع�رض مرسح�ي ويؤي�د روكس�ني أن ال يس�تخدم ه�ذا األس�لوب لوحده 

ويمكن أن يكون ملحقًا بالربامج العالجية األخرى. 

ويرى رجبي )Rigby, N.D( أن اس�تخدام الوس�ائل القمعية والتوبيخ 
ودع�وة اآلب�اء للمدرس�ة غ�ري فّعالة يف ختفي�ض االس�تقواء، وان مس�اعدة 
املس�تقوين عىل تطوير مهاراهت�م االجتامعية،وكفايتهم الذاتية،وبناء مهارات 

تواصل مع اآلباء هي األساليب املفيدة لتخفيض االستقواء.
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من خالل مراجعة أدب االس�تقواء الحظ املؤلفان أن حجم االستقواء 
خيتلف من قطر إىل آخر فهي يف الدول االسكندنافية 10 باملئة،بينام يف انجلرتا 
20 باملئ�ة، ويف النرويج 20 باملئة وأن النس�بة ختتلف زيادًة ونقصانًا يف أقطار 
أخرى. كام أهنا اختلفت بالتعريف ملفهوم االس�تقواء )Bullying( وما تعده 
ثقاف�ة ما اس�تقواء التعده أخرى كذلك، وحتى يف الفروق بني اجلنس�ني فإن 
استقواء الذكور مقبول يف بعض الثقافات ويرى عىل أنه سمة طبيعية للذكور 
؛بعك�س اإلن�اث حي�ث يعد س�لوكهن االس�تقوائي غ�ري مقب�ول. وأكدت 
الدراس�ات هب�ذا اخلص�وص ع�ىل أن الذك�ور أكثر اش�رتاكًا يف االس�تقواء � 
كمستقوين أو ضحايا �، وأن أطفال املدرسة االبتدائية ورياض األطفال هم 
عىل األغلب مستقوى عليهم أو ضحايا.)Wolke et al., 2001( وأن الطلبة 
األكرب سنًا هم مستقوون، وكذلك هناك اختالف يف مقاييس االستقواء فبعض 
الدراس�ات اعتمدت عىل الوالدين، أو تقديرات الزمالء واألقران، وبعضها 
عىل تقديرات املعلمني لس�لوك الطلبة، وكذلك اعتمدت بعض الدراس�ات 
ع�ىل مقاييس لالس�تقواء مثل مقي�اس أوليز )Olweus( لالس�تقواءوغريها 
من املقاييس كام أكدت الدراس�ات عىل أمهية السياق الثقايف الذي حيدث فيه 
 Sarzen,( االس�تقواء، واضعة يف عني االعتبار عند مناقشة النتائج وكام يرى

2002( ليس هناك سبب واحد مبارش مسؤواًل عن االستقواء 

5 . 2 خصائص ومطالب مرحلتي الطفولة واملراهقة
1 ـ مرحلـة سـني املهد )الرضاعة( من الوالدة إىل هناية السـنة الثانية 

)الرياموي، 8002؛ زهران، 7791(
تع�د هذه املرحلة األس�اس واللبنة احلقيقية لتكوي�ن الطفل ، ألنه يضع 
أساسيات األنامط السلوكية والعديد من االجتاهات نحو الذات واآلخرين ، 
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وأنامط التعابري االنفعالية املختلفة ، لذلك ضمن اإلس�الم استقرار الطفل يف 
حضن أمه ملا يف ذلك من االطمئنان النفي والروحي للطفل .

ومن خصائص النمو يف هذه املرحلة :

1 �  النمو اجلس�مي : يالحظ التغريات يف احلجم والشكل بشكل رسيع 
وح�دوث تغريات يف النس�ب اجلس�مية فيقل حجم ال�رأس كام يتم 

نمو العظام بشكل أكثر تعقيدًا حتى البلوغ.

2 �  النم�و احلي : نمو رسيع يف حاس�ة الب�رص ، ويتميز البرص بالرتكيز 
ع�ىل املوضوعات القريبة ثم تظل تنمو لتكتمل الش�بكية يف نضجها 
فتك�ون لديه الق�درة عىل إبصار التفصيالت الدقيقة وينش�أ التوافق 
التدرجي�ي ب�ني العين�ني واليدي�ن . وهك�ذا بقي�ة احلواس الس�مع ، 
والش�م، وحساس�يات اجلل�د للم�س إذ تنم�و لدي�ه بش�كل متميز 
ليس�تجيب الطف�ل للمثريات التي حتي�ط به حتى يك�ون واصاًل إىل 

مرحلة املشاركة الفعالة يف جمتمعه األرسي.

3�  النمو االنفعايل : من أهم ما يميز هذه املرحلة هو قوة انفعال األطفال 
ودوافعه�م . ويمت�از الطف�ل بالغض�ب الرسي�ع والعن�اد واملقاومة 
إلثب�ات ش�خصيته، ك�ام أن ظهور األس�نان يف ه�ذه املرحلة حيدث 
استجابات انفعالية لدى الطفل ، حتى تكون رغباته قوية وإمكاناته 

حمدودة للغاية.

4 �  النم�و احلركي : يف هذه املرحلة يتعلم الطفل امليش واكتش�اف العامل 
املحي�ط به، واتصاالته ترتكز بمن حوله لتدعيم اجلانب االجتامعي. 
ويتص�ف الطفل يف هذه املرحل�ة أنه أكثر اتزانًا من الناحية النفس�ية 

ويعتمد عىل نفسه إلشباع رغباته وحاجاته.
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5 �  النمو االجتامعي : إذا ما تعلم الطفل امليش من املرحلة الس�ابقة فإن 
اجلانب االجتامعي ينمو لديه عن طريق اتصاالته ومزاولته األنشطة 
احلركي�ة والعضلي�ة يف املحي�ط الذي يعي�ش فيه ، وال ب�د أن يعامل 
الطف�ل يف ه�ذه املرحل�ة بالل�ني ويشء م�ن الرف�ق ، ألن اس�تجابته 
لألش�ياء اللفظي�ة ضعيفة، وش�يئًا فش�يئًا يب�دأ الطفل بإظه�ار امليل 
االجتامع�ي نحو اآلخري�ن ويؤلف عالقات م�ع البالغني ممن حوله 
وع�ىل الوالدي�ن مراعاة هذا اجلان�ب باالهتامم والتوجيه واإلرش�اد 
والرتبية اإلس�المية الصحيحة حتى يكتس�ب الطفل خربات إجيابية 
م�ن الذين حييط�ون به ، وه�ذا اجلانب ل�ه تأثريه عىل بناء ش�خصية 

الطفل .

6 �  النم�و اللغ�وي : بداية احلصيلة اللغوية يكتس�بها من الذين حييطون 
به ويس�مع منهم كلامت ومفردات فيحاول الطفل أن يتعلمها حتى 

يعرب عن أفكاره.

التطبيقات الرتبوية:

جيب عىل األرسة مراعاة ما ييل :

1 �  االهتامم بعملية الرضاعة الطبيعية.

2 �  عدم املقارنة بني األطفال.

3 �  العم�ل عىل ع�دم تعرض الولي�د للمثريات القوي�ة كالضوء القوي 
والصوت القوي.

4 �  توفري جو مشبع باحلب حتى ينشأ الطفل فيه سعيدًا.
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5 �  جيب إعداد األطفال يف األرسة الستقبال الوليد اجلديد بالرتحاب.
6 �  جيب عدم تعويد الطفل عىل اختاذ البكاء وسيلة إلشباع رغباته.

7 �  االهتامم بعملية التنشئة االجتامعية.
8 �  إتاحة فرصة حرية احلركة وعدم التعجل يف إجبار الرضيع عىل امليش 

وأن يرتك للطفل حرية استخدام اليد التي يفضلها.
 9 �  تش�جيع الطف�ل عىل اس�تخدام اللغة ورضورة ت�اليف عيوب النطق 

والكالم منذ البداية بقدر اإلمكان.

2 ـ  الطفولة املبكرة من 2 إىل 6 سنوات

يتمي�ز الطفل يف هذه املرحلة باالس�تقالل الذايت والتكيف بش�كل أكرب 
مع حميطه وبيئته . وعىل املرشد النفي أن يعرف كيف يقابل احتياجات هذه 
املرحلة . فالطفل يف حاجة للجو االجتامعي واخلربات احلية حتى يكون نموه 
س�لياًم صحيحًا . وإذا ما هيأ املرش�د للطفل يف ه�ذه املرحلة اجلو االجتامعي 
اإلسالمي وإكسابه اخلربات اإلسالمية الصحيحة انعكست هذه التوجيهات 
واإلرش�ادات النفسية عىل ش�خصية الطفل بوضوح يف ترصفاته وتعامله مع 

نفسه واآلخرين . لنتعرف عىل خصائص هذه املرحلة:

1 �  النمو اجلس�مي : يتصف الطفل يف هذه اخلاصية اجلس�مية من النمو 
بزي�ادة النش�اط واحلركة ، ويمتاز بالرسعة والق�وة والدقة، ويصبح 

هناك تفاعل بني سلوكيات الطفل ونموه اجلسمي واحلركي.

2 �  النم�و احل�ي )العقيل( : يمتاز الطفل بنش�اط عقيل وذهني. فيدرك 
الطفل األش�ياء بأش�كاهلا وأوزاهن�ا وألواهنا وأزماهنا فينش�ط خيال 

الطفل وتزيد ثروته اللغوية.
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3 �  النم�و االنفعايل : تكون االنفعاالت أكثر عمومية وحدة من املعتاد. 
يس�تطيع الطف�ل يف ه�ذه املرحل�ة أن يتحكم يف ترصفات�ه وعالقاته 

وعواطفه يف البيئة التي يعيش فيها مع نفسه ومع اآلخرين.

4 �  النمو االجتامعي : يكتسب الطفل يف هذه املرحلة اجتاهات سلوكية 
جديدة خارج دائرة حميطه املقترص عىل عالقته بوالديه فينمو سلوكه 

االجتامعي مع اآلخرين ولكن يف نطاق حمدود وملجموعة صغرية.

التطبيقات الرتبوية للطفولة املبكرة

1 �  العناية بصحة الطفل اجلسمية والنفسية وحتصينه ضد األمراض .

2 � عدم القلق بخصوص صغر حجم الطفل أو قرصه عمن هو يف سنه.

3 �  تعلي�م الطف�ل ع�ادات األكل ومس�اعدته ع�ىل تكوين ع�ادات نوم 
صحيحة.

4 �  تقدي�م اخل�ربات والتعلي�امت الالزمة للنمو احلرك�ي وعدم التهكم 
والسخرية من الطفل إذا كانت حركته غري منتظمة.

5 �  االلتف�ات إىل ح�االت العجز احلركي عند بع�ض األطفال والعمل 
عىل عالجها مبكرًا.

6 �  االهتامم باإلجابة عن تس�اؤالت الطفل بام يتناسب مع عمره العقيل 
وتنمية االبتكار لديه من خالل استخدام اللعب.

7 �  التدري�ب ع�ىل ال�كالم يس�اعد يف النمو اللغ�وي وت�ربزه هنا أمهية 
القصص املحكية. وجيب تعويد الطفل عىل عدم اس�تخدام األلفاظ 

البذيئة .
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8 �  أمهي�ة توفري الش�عور باألمن والثقة عند الطفل إلش�باع حاجاته مع 
مالحظة خطورة جعل الطفل موضوع تسلية وهتكم وسخرية .

9  �  ع�دم توق�ع أن يك�ون الس�لوك االجتامع�ي للطف�ل مثالي�ًا يف كل 
األحوال.

3 ـ  الطفولة الوسطى من 6 ـ 9 سنوات

ومتتاز هذه املرحلة من الطفولة باخلصائص التالية :  

1 �  النم�و اجلس�مي : يمت�از الطف�ل باحليوي�ة املتدفقة والنش�اط الكبري 
وزيادة يف النمو اجلس�مي من حيث الط�ول والوزن . ويميل الطفل 

للمهارات احلركية التي تعتمد عىل العضالت.

2 �  النمو احلي : متتاز هذه املرحلة بقوة حاس�ة اللمس ما يس�اعده عىل 
تعرف العامل املحيط به .

3 �  النم�و العق�يل : يدرك الطفل األش�ياء إدراكًا كليًا ال جزئيًا ، ويعتمد 
يف تفك�ريه عىل الص�ور البرصية وليس املجردة ويت�درج تفكريه إىل 
التفك�ري الواقع�ي وت�رك التخي�الت . ويمي�ل مياًل ش�ديدًا للحفظ 
واالس�تيعاب اآليل. ويمك�ن اس�تغالل هذه اخلاصي�ة حلفظ القرآن 

الكريم واملأثورات واألدعية.

4 �  النم�و االنفع�ايل : يمت�از الطف�ل بضب�ط النفس والثب�ات االنفعايل 
واالعتدال يف احلاالت املزاجية . ويكون الطفل واثقًا من نفسه ومن 

قدراته ومهاراته بشكل واضح.

5 �  النم�و االجتامع�ي : تتس�ع دائ�رة االس�تقاللية ع�ن والديه بش�كل 
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ملح�وظ ويبحث ع�ن أصدقاء له من نفس اجلن�س . ويميل الطفل 
للتعاون والعمل اجلامعي فتتس�ع دائرة عالقاته داخل حميط مدرسته 

وبيئته.

التطبيقات الرتبوية ملرحلة الطفولة الوسطى 6 ـ 9 

1 � مالحظة زيادة حجم اجلس�م أو نقصه ورسعة نموه أو بطئه بالنس�بة 
للعمر الزمني.

2 �  توفري فرص التعليم واإلرش�اد النف�ي والرتبوي املالئم للمعوقني 
جسميًا ملا يتناسب مع حاالهتم.

3 �  عدم التضايق من كثرة حركة األطفال يف هذه املرحلة.

4 �  إعداد الطفل للكتابة وتعويده مسك القلم والورقة .

5 �  مالحظ�ة أن تك�ون كت�ب الق�راءة مص�ورة وخطها كب�ريًا وكذلك 
الوسائل التعليمية.

6 �  تزويد الطفل بقدر مناس�ب من املعلومات عن املدرس�ة قبل دخوله 
وتش�جيع ح�ب االس�تطالع عن�د الطف�ل وتنمي�ة ميول�ه واهتاممه 

واالبتكار لديه.

7 �  االكتش�اف املبك�ر ألمراض ال�كالم مثل اللثغة والتهتهة وتش�جيع 
األطفال عىل الكالم والتحدث والتعبري احلر الطليق .

8 �  ع�دم اتب�اع نظام صارم وج�اف يف التعليم وكذل�ك خطورة مقارنة 
الطفل بإخوته أو رفاقه.

9 �  إتاحة فرصة التنفيس والتعبري االنفعايل عن طريق اللعب.
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4 ـ  الطفولة املتأخرة : 9 ـ 12 سنة

يمتاز طفل هذه املرحلة باملش�اركة الفعالة يف املجتمع الذي يعيش فيه ، 
ومن أبرز خصائص النمو يف هذه املرحلة :

1 �  النم�و اجلس�مي : يكون النمو تدرجييًا حي�ث يعقبها مرحلة املراهقة 
وهي بحاجة لطاقة كبرية.

2 �  النم�و احل�ي : يالح�ظ حتس�ن كب�ري يف ح�واس الطف�ل : البرصية 
والسمعية واحلسية واللمسية بشكل ملحوظ.

3 �  النم�و العق�يل : يمت�از طف�ل هذه املرحل�ة بالذكاء والق�درة العقلية 
واالنتامء للمواضيع املختلفة ذات العالقات البسيطة.

4 �  النم�و االنفع�ايل : يمت�از الطف�ل يف ه�ذه املرحلة باهل�دوء االنفعايل 
وزيادة ضبط النفس واحلذر وكبت املش�اعر ويميل بشكل ملحوظ 
للع�ب . ويرغ�ب طفل هذه املرحلة أن يش�عر باألم�ان واالطمئنان 
وتقدي�م ال�ذات يف جمال دراس�ته خاص�ة وبيئته املنزلي�ة عامة . وإذا 
ما اس�تغل املرش�د الطاليب ه�ذه الصف�ة املميزة لطفل ه�ذه املرحلة 
التعليمي�ة ، اس�تطاع أن يض�ع الربامج اإلرش�ادية املناس�بة ألطفال 

املرحلة االبتدائية.
5 �  النمو االجتامعي : يميل الطفل ملجموعة أقرانه والوالء هلم والتعاون 
معه�م حتى ينمو لديه الش�عور باالنتامء نحو مجاعت�ه ، وتنمو بينهم 
روح املنافس�ة املنظم�ة . وبإم�كان املرش�د يف املرحل�ة االبتدائية أن 
خيط�ط الربام�ج اإلرش�ادية الرتبوية املناس�بة لطالب ه�ذه املرحلة 
التعليمية حتى ينمي ذواهتم نحو أنفس�هم وغريهم وإكساهبم معنى 

التفاعل اإلجيايب مع رفقاء نفس العمر.
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التطبيقات الرتبوية للطفولة املتأخرة 9 ـ 12

1 �  مالحظة أي اضطرابات نفسية جسمية واملبادرة بعالجها .

2  �  اس�تغالل هذه املرحلة يف التدريب عىل املهارات احلركية واالهتامم 
بالتعليم عن طريق املامرسة.

3 �  أمهي�ة النامذج املجس�مة الت�ي تتيح للطفل ف�رص اإلدراك البرصي 
واللمي.

4 �  عدم إجبار الطفل يف هذه املرحلة عىل  االختيار املهني.

5 �  تدري�ب األطف�ال عىل س�لوك النقد والنقد الذايت ع�ن طريق تقديم 
نامذج سلوكية حية.

6 �  العم�ل عىل تنمية املواه�ب واالبتكار وتوس�يع االهتاممات العقلية 
لتنمية حب االستطالع.

7 �  التدريب اللغوي السليم والعناية باللغة العربية الفصحى.

8 �  أمهي�ة إش�باع احلاج�ات النفس�ية خاصة الش�عور باألم�ن والتقدير 
والنجاح واالنتامء إىل مجاعة.

9 �  تقدير فردية الطفل وتنمية شخصيته االجتامعية.

10 �  محاي�ة الطف�ل م�ن اإلمهال والقس�وة واالس�تغالل وع�دم تكليفه 
بأعامل تعوق تعليمه ونموه وتؤثر عىل صحته.
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5 ـ مرحلة املراهقة )12 ـ 21( سنة

مفهوم املراهقـة :

ه�ي الت�درج نح�و النض�ج اجلن�ي واجلس�مي والعق�يل واالجتامع�ي 
والس�لوكي وه�ي ف�رتة يف جم�رى النم�و هل�ا بداي�ة وهناي�ة ، بدايته�ا البلوغ 
حي�ث يتحق�ق النضج اجلني للفرد ، وهنايتها الرش�د حي�ث يتحقق النضج 

االجتامعي واالنفعايل .

أشكال املراهقة

أ ـ  املراهقة املتكيفة

يمت�از هذا النوع باهلدوء النفي واالتزان االنفعايل والعالقة االجتامعية 
اإلجيابية مع اآلخرين داخل األرسة واملدرسة واملجتمع . وجيتاز فرتة املراهقة 
دون معاناة ش�ديدة فله اهتاممات كثرية حيقق من خالهلا ذاته ووجوده.  وهو  

مدرك ملسؤولياته ، واع للتغريات التي حتدث له وملا جيري حوله.

ويرى مغاريوس أن املعاملة املنزلية القائمة عىل االتزان وتفهم حاجات 
املراهق والنجاح املدريس ، والصداقات املوفقة ، وتوفري الفرص التي تعلمه 

االستقالل وحتمل املسؤولية وراء املراهقة املتكيفة.

ويش�ري بع�ض العل�امء إىل أن املراهق�ني قد يصل�ون إىل النض�ج يف يرس 
وس�هولة عندما يضع اآلباء ح�دودًا وضوابط عىل س�لوكهم، وعندما يتخذ 

اآلباء موقفًا يتسم باحلب والتعاطف واإلجيابية.
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ب ـ  املراهقة االنسحابية 

يمي�ل هذا النوع إىل االنطواء والعزلة ، فال يش�ارك اآلخرين اهتامماهتم 
ونش�اطهم، ويع�رب عن آرائه وأف�كاره عرب املذكرات الش�خصية ، ويميل إىل 
النق�د والتهج�م ع�ىل اآلخرين وتش�تد لديه أح�الم اليقظة فهو حيق�ق أمانيه 
وطموحاته من خالهلا، وال يفضل النشاطات الرياضية أو االجتامعية العامة، 
وال جي�د فرصة إلثبات ذاته إال من خالل النقد أو التهجم أو التعصب آلراء 

أو فلسفات معينة.

ج ـ  املراهقة العدوانية املتمردة

ويتمث�ل هذا النوع يف بروز االجتاهات العدائية ضد األرسة أو املدرس�ة 
وأحيان�ًا ضد الذات ، فقد يلجأ املراهق إىل التمرد عىل الوالدين ، أو األنظمة 
املدرس�ية ويق�وم بأع�امل ختريبي�ة ، وق�د يلج�أ للتدخني أو اخ�رتاع قصص 
املغام�رات ، ويب�دو أن ه�ذا راجع إىل إحس�اس املراهق بأنه مظل�وم ، أو أن 

أحدًا ال يثق به أو هيتم به .

وتلعب أساليب الرتبية الضاغطة املتزمتة، أو القائمة عىل النبذ واحلرمان، 
وكثرة اإلحباطات دورًا كبريًا يف املراهقة العدوانية أو االنسحابية.

د ـ  املراهقة املنحرفة

يمت�از هذا النوع بانغامس املراهق يف ألوان الس�لوك املنحرف كاإلدمان 
ع�ىل املخ�درات أو الرسق�ة أو تكوي�ن عصاب�ات أو االنح�الل اخللق�ي أو 
االهنيار العصبي. ويبدو أن هذا النموذج قد تعرض أفراده إىل خربات ش�اذة 
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أو صدمات عاطفية عنيفة مع انعدام الرقابة األرسية أو القس�وة الش�ديدة يف 
معاملته ، وتكاد الصحبة السيئة أن تكون عاماًل مهاًم يف املراهقة املنحرفة.

املراهقة املبكرة ) 12 ـ  14 سنة(

)تشمل هذه الفرتة طالب املرحلة املتوسطة(

يف ه�ذه املرحل�ة يتض�اءل الس�لوك الطفو يل وتب�دأ يف الظه�ور املظاهر  
اجلسمية والفس�يولوجية والعقلية واالنفعالية واالجتامعية املميزة للمراهقة، 

وأبرز مظاهر النمو يف هذه املرحلة هو النمو اجلسمي.

خصائص النمو الفسيولوجي

ُتع�د املراهقة فرتة من ف�رتات التغري الفس�يولوجي امللحوظ وأهم تغري 
فيها هو حدوث البلوغ اجلني.

ُيعد البلوغ بمثابة امليالد اجلني للفرد ويتحدد البلوغ بخشونة الصوت 
ونمو ش�عر العانة وظهور اخلصائص اجلنس�ية الثانوية ويسبق البلوغ اجلني 

فرتة نمو جسمي رسيع وخاصة يف الطول.

الذكور الذين يبلغون »مبكرًا« قد يتصفون ببعض اخلصائص منها :

�  صعوب�ة التفاعل مع جوانب ومتطلبات احلياة بمس�توى النضج الذي 
يتوقعه منهم الكبار.

�  الشعور بالثقة يف النفس وامليل إىل االستقالل.

�  الشعور بالسعادة الجتاه األنظار إليهم وقبوهلم أدوارًا قيادية.

الذكور الذين يبلغون »متأخرًا« قد يتصفون ببعض اخلصائص منها :
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�  التأخر اجتامعيا ورياضيًا عن رفاق سنهم.

�  اخلجل والقلق.

�  اللجوء إىل سلوك طفويل )النكوص( والسعي جلذب انتباه اآلخرين.

�  الش�عور بالنقص والقص�ور واالعتامد عىل اآلخري�ن وتكوين مفهوم 
سالب للذات وسوء التوافق االجتامعي واالنفعايل.

)ويتوق�ف ذل�ك ع�ىل نوعي�ة أس�اليب التنش�ئة االجتامعي�ة يف املن�زل 
واملدرسة(.

التطبيقات الرتبوية

أ ـ   دور املدرسة :
�  إعط�اء املعلم�ني يف هذه املرحل�ة املزيد من املعلوم�ات الصحيحة عن 
تغريات البلوغ عن طريق النرشات والندوات ، التي يقدمها املختصون 

يف هذا املجال.

�  تفعيل دور التوجيه واإلرش�اد الوقائي يف املدرس�ة من خالل اإلذاعة 
املدرس�ية والصحافة املدرس�ية وعن طريق الندوات واملحارضات يف 
توجي�ه املراهقني باالبتعاد عن اإلفراط يف الس�هر وعدم ممارس�ة عادة 

التدخني.

ب ـ  دور األرسة:

�  االهت�امم بع�ادات النوم الس�ليمة من حي�ث اختيار األوقات املناس�بة 
والفرتة الكافية لذلك.
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�  العناية بالتغذية اجليدة التي حتتوي عىل مجيع العنارص الغذائية املتوازنة 
م�ع التأكيد ع�ىل أمهية تن�اول وجبة اإلفط�ار باملنزل قب�ل الذهاب إىل 

املدرسة.

خصائص النمو اجلسمي :

مظاهـره :

يتميز النمو اجلسمي يف هذه املرحلة برسعته الكبرية فيزداد الطول زيادة 
رسيعة ويزداد نمو العضالت والقوة العضلية والعظام.

العوامل املؤثرة فيه :

املحددات الوراثية واجلنس )ذكر – أنثى( والتغذية وإفرازات الغدد.

التطبيقات الرتبوية:

أ ـ دور املدرسة :

�  العناي�ة بالط�الب املعوق�ني )ذوي اإلعاق�ات والعاه�ات اجلس�مية 
البس�يطة( باملدرس�ة وتوفري اخلدمات التعليمية والرتبوية واإلرشادية 
املالئمة هلم والتنس�يق مع املؤسسات الصحية واالجتامعية لإلفادة من 

اخلدمات املتخصصة املتوفرة يف هذا املجال.

�   مراعاة الفروق الفردية بني الطالب من حيث العمر الزمني واملستويات 
التحصيلية والقدرات وغريها .
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�  التقليل من األلعاب الرياضية أو التامرين الصباحية التي تتطلب درجة 
عالية من الدقة يف احلركات.

�  توف�ري األطعم�ة اجليدة واملرشوب�ات املفيدة يف مقصف املدرس�ة التي 
تتوفر فيها مجيع عنارص الغذاء الصحي.

ب ـ  دور األرسة :

�  االهت�امم بالع�ادات الصحي�ة الس�ليمة مث�ل نظافة اجلس�م واألس�نان 
واملالبس وغريها .

�  جتن�ب املقارن�ة ب�ني املراهق�ني من حي�ث الط�ول وال�وزن والقدرات 
وغريها.

�  االهت�امم بالغذاء اجليد وتوفري األطعم�ة املتنوعة التي حتتوي عىل أكثر 
العنارص الغذائية.

خصائص النمو احلركي :

يرتبط النمو احلركي بالنمو اجلسمي والنمو االجتامعي.  

مظاهره :

تنم�و القدرة والق�وة احلركية بصفة عامة وقد يالح�ظ امليل إىل اخلمول 
والكس�ل وتكون حركات املراهق غري دقيقة ويطلق عىل هذه املرحلة )س�ن 
االرتب�اك( فق�د يكث�ر اصط�دام املراه�ق باألثاث وس�قوط األش�ياء من يده 

والسبب طفرة النمو.
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التطبيقات الرتبوية :

أ ـ دور املدرسة :

�  االهت�امم ب�امديت الرتبي�ة الرياضي�ة والرتبي�ة الفنية )مه�ارات اللعب( 
مل�ا هلا م�ن دور فع�ال يف تعزيز النش�اط احلركي ل�دى الطالب يف هذه 
املرحلة ونمو ش�خصيته النفس�ية واالجتامعية وتكوين مفاهيم إجيابية 
ع�ن الذات، حيث تتيح ل�ه فرصة اختيار قراراته واس�تخدام إمكاناته 

للتكيف مع اآلخرين.

�  مراعاة الفروق الفردية بني املراهقني يف النشاط احلركي.

�  مراعاة املراهقني الذين يعانون من مشاكل صحية وعدم إجبارهم عىل 
أداء التامرين الرياضية التي تتطلب جهدًا كبريًا .

ب ـ دور األرسة :

�  االس�تفادة م�ن اخلدم�ات الرياضي�ة للمراهق�ني الت�ي تقدمه�ا بعض 
املؤسس�ات الرتبوية يف املجتمع مثل األندية الرياضية واملراكز الصيفية 

ومراكز األحياء وغريها.

�  توفري فرص الرتفيه وأنواع النشاط احلركي املالئم التي يمكن مزاولتها 
يف املنزل مثل الدراجات واحلاسب اآليل والقيام برحالت عائلية يزاول 

فيها املراهق شتى األلعاب احلركية.
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خصائص النمو العقيل :

مظاهــره :

ينمو العقل والقدرات تتضح بش�كل واض�ح ويكون الذكاء العام أكثر 
وضوح�ًا وتزداد القدرة يف رسعة التحصيل والقدرة عىل التخيل وتزداد مدة 

االنتباه والقدرة عىل التفكري املجرد.

العوامل املؤثرة فيه :

الوراثة – التوافق االنفعايل – النمو اجلسمي – وسائل اإلعالم.  

التطبيقات الرتبوية:

أ ـ دور املدرسة :

� مراع�اة الف�روق الفردي�ة يف اإلرش�اد الرتب�وي والتحصي�ل الدرايس 
وتقسيم الطالب يف الفصول الدراسية حسب قدراهتم العقلية.

�  توجيه الطالب إىل اإلحاطة بمصادر املعرفة خارج املدرسة واالستفادة 
من املكتبات وأجهزة احلاسب اآليل وغريها .

�  تنمي�ة القدرات العقلية اخلاصة من خالل املواد الدراس�ية والوس�ائل 
التعليمية املختلفة كالقدرة اللغوية والقدرة الرياضية وغريها .

�  مساعدة الطالب عىل االستبصار بقدراته الذاتية وميوله واجتاهاته.

�  تنمية اهلوايات واالبتكارات من خالل أنواع األنشطة املختلفة.

�  تشجيع الرغبة يف التحصيل واهلوايات واالبتكارات.
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ب ـ دور األرسة :

�  مراعاة عدم إجبار املراهق عىل اختاذ قرار بخصوص اختيار مهنة معينة 
يف هذه املرحلة.

�  تشجيع الطالب عىل الرغبة يف التحصيل العلمي.

�  توف�ري املث�ريات الرتبوي�ة املناس�بة للنم�و العقيل يف املن�زل مثل الكتب 
والقصص واأللعاب التي تتطلب قدرات معينة يف التفكري.

�  تنمية قدرة املراهق عىل احلفظ من خالل تالوة القرآن الكريم وحفظه 
واملداومة عليه.

خصائص النمو االنفعايل :

تتص�ف االنفع�االت يف ه�ذه املرحل�ة بأهنا انفع�االت عنيف�ة ومتهورة 
ويظه�ر التذبذب االنفعايل ويالحظ التناقض االنفعايل والس�عي نحو حتقيق 
االس�تقالل االنفع�ايل ويب�دو اخلج�ل واالنطوائي�ة والتمركز ح�ول الذات 

ويكون اخليال خصبًا.

التطبيقات الرتبوية :

أ ـ  دور املدرسة :
�  االهتامم بأي مشكلة انفعالية تظهر عند املراهق واملبادرة يف املساعدة يف 

حلها قبل أن تستفحل.

�  تنمي�ة ق�درة املراه�ق ع�ىل احل�وار وإبداء ال�رأي واملناقش�ة من خالل 
املواقف التعليمية والربامج الرتبوية وعقد اجللسات اإلرشادية.
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�  إتاح�ة فرص�ة التنفيس والتعب�ري االنفعايل عن طريق اللعب والرس�م 
والتمثيل واإلذاعة املدرسية ..الخ.

ب ـ  دور األســرة :

�   مساعدة املراهق يف حتقيق االستقالل االنفعايل.

�  التعام�ل م�ع املراه�ق بمرونة بعيدًا ع�ن اللجوء إىل اس�تخدام العنف 
والشدة والتزمت يف املعاملة.

�  مساعدة املراهق يف التخلص من التناقض االنفعايل.

�  هتيئة جو أرسي نفي خال من التوترات واملشكالت األرسية.

خصائص النمو االجتامعي :

مظاهره :

يتس�ع نط�اق االتص�ال االجتامع�ي ويظه�ر االهتامم باملظهر الش�خيص 
وتالح�ظ الن�زعة إىل االس�تقالل االجتامعي واملي�ل إىل القيادة وينمو الوعي 

االجتامعي.

العوامل املؤثرة فيه :

االس�تعداد � اجتاهات الوالدين � األرسة � املدرسة � املجتمع � اخلربات 
االجتامعية .
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التطبيقات الرتبوية :

أ ـ األرسة :

�   االهت�امم بالرتبي�ة االجتامعي�ة يف األرسة واملدرس�ة واملجتمع والعناية 
بمج�االت النش�اط الت�ي حتقق أه�داف الرتبية االجتامعي�ة عن طريق 

اإلرشاد النفي .

�  االهتامم بتعليم وتدعيم وتنمية القيم واملعايري السلوكية السليمة.

�  إرشاك املراهق يف النشاط االجتامعي الذي يتالءم وميوله.

�  تنمية حاجة االنتامء لدى املراهق من خالل إرشاكه يف األنشطة الطالبية 
املختلفة مع زمالئه اآلخرين.

ب ـ دور األسـرة :

جتنيب املراهق مشاهدة بعض الربامج التلفزيونية املوجهة التي تبث من 
خالل القن�وات الفضائية املفتوحة التي تدعو إىل س�لوك العنف والرذيلة أو 

غريها من السلوكيات املنحرفة التي تتناىف مع القيم واملبادئ اإلسالمية.

خصائص النمو اجلنيس :

مظاهـره :

يشعر بالدافع اجلني ويتحول امليل إىل اجلنس اآلخر.  
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التطبيقات الرتبوية :

أ ـ  دور املدرسة :

�  إرشاد الشباب إىل عدم ممارسة العادة الرسية وبيان أرضارها .

�  شغل أوقات املراهق بالنشاطات املختلفة املفيدة.

�  تنمية امليول واالهتاممات األدبية والعلمية والفنية والرياضية.

�  تذك�ري املراهق بحديث الرس�ول < )يا معرش الش�باب من اس�تطاع 
منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبرص وأحصن للفرج ومن مل يستطع 

منكم فعليه بالصوم فإنه له وجاء(.

ب ـ دور األرسة :

�  تشجيع املراهق عىل ضبط النفس والتحكم يف رغباته اجلنسية.

�  جتني�ب املراه�ق مش�اهدة األف�الم والقن�وات الفضائي�ة التي تس�تثري 
الشباب.

�  توجي�ه املراهق إىل ق�راءة القصص واملجالت التي تس�اعد عىل ضبط 
سلوك املراهق .

�   تنمية القيم األخالقية واملعايري االجتامعية.
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خصائص النمو الديني :

مظاهره :

 ينمو الشعور الديني ويالحظ إعادة تقييم للقيم الدينية.

التطبيقات الرتبوية:

أ ـ دور املدرسة :

�  االستفادة من مناهج الرتبية اإلسالمية وتطبيقاهتا السلوكية.

�  إقام�ة صالة الظهر يوميًا يف املدرس�ة والتأك�د من مواظبة مجيع طالب 
املدرسة عليها.

�  تنظيم املس�ابقات الدينية املتنوعة بني طالب املدرسة والتي تعمل عىل 
تنمية جوانب النمو الديني بأبعادها املختلفة.

ب ـ دور األرسة :

�  الق�دوة احلس�نة م�ن قبل الوالدين يف احلرص عىل املامرس�ة الس�لوكية 
الفعلي�ة للعب�ادات واملعامالت الطيبة مع اآلخري�ن يف مجيع األمور يف 

املنزل واملجتمع.

�  تش�جيع املراهقني عىل املش�اركة يف احللقات امللحقة باملس�اجد لتالوة 
القرآن الكريم وحفظه وجتويده.

�  توجي�ه املراه�ق نحو أداء الصالة يف املس�جد يف أوقاهت�ا املفروضة مع 
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التأكي�د عىل وجود س�لوك النم�وذج اخلري والقدوة الصاحلة س�واء يف 
املنزل أو املجتمع.

خصائص النمو األخالقي :

قال <)اتق اهلل حيثام كنت واتبع الس�يئة احلس�نة متحه�ا وخالق الناس 
بخلق حسن(.

مظاهره :

يتبع املراهق معتقداته األخالقية التي اكتسبها خالل ما مىض من سنوات 
عمره وما مر به من خربات وما تعلمه من معايري السلوك األخالقي .

التطبيقات الرتبوية :

أ ـ دور املدرسة :

�  االهت�امم بالرتبية األخالقية من خالل القدوة احلس�نة والنموذج اجليد 
مع االستفادة من مناهج الرتبية اإلسالمية وتطبيقاهتا السلوكية.

�  تعلي�م الس�لوك األخالقي املرغ�وب وفقًا لتعليامت ومب�ادئ رشيعتنا 
اإلسالمية الغراء وتوفري اخلربات املناسبة.

�  االقتداء بأخالقيات اإلسالم املستمدة من القرآن الكريم ومن األفعال 
واألق�وال الت�ي كان يامرس�ها رس�ولنا الكري�م < وصحابت�ه الكرام 

وغرسها يف سلوك مجيع الطالب باملدرسة.
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ب ـ دور األرسة :

�  االقتداء بأخالق الرسول < يف سلوكه )أقواله وأفعاله( يف مجيع أمور 
احلياة بصفة عامة ، ويف تربية األبناء بصفة خاصة.

�  تنمية القيم واملبادئ اإلسالمية احلميدة والتأكيد عليها .

�  حث األبناء وتشجيعهم عىل مداومة قراءة القرآن الكريم بتدبر وتأمل 
واالطالع عىل سرية األنبياء والصاحلني يف هذا املجال .

املراهقـة الوسطى)15 ـ 17( سنـة

ه�ذه املرحلة تقابل املرحلة الثانوية وهي ذروة املراهقة وفيها تتضح كل 
املظاهر املميزة ملرحلة املراهقة بصفة عامة.

خصائص النمو اجلسمي :

مظاهره :

تتباطأ رسعة النمو اجلسمي مع زيادة يف الطول والوزن وتزداد احلواس 
دقة وتتحسن احلالة الصحية.

التطبيقات الرتبوية :

أ ـ  دور األرسة :

�   توفري األطعمة اجليدة واملرشوبات املفيدة التي تتوفر فيها مجيع عنارص 
الغذاء الصحي املتوازن .
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�  االس�تفادة م�ن مادة العل�وم وتطبيقاهتا العملية الت�ي تعمل عىل تنمية 
جوانب النمو اجلسمي بأبعادها املختلفة.

�  االبتعاد عن األلعاب الرياضية التي تتطلب طاقة وجهدًا كرياضة محل 
األثقال ألن جسم املراهق يف حالة نمو.

�  االهت�امم  باأله�داف املعرفي�ة يف امل�واد الديني�ة لتعري�ف الط�الب 
وتبصريهم ببعض مشاكلهم كمامرسة عادة التدخني واختيار الرفاق.

�  تفعيل دور اإلرش�اد الوقائي يف املدرس�ة من خالل اإلذاعة املدرس�ية 
ومجاعة التوجيه واإلرشاد وتقديم اخلدمات املناسبة يف ذلك .

ب ـ دور األرسة :

�  جتنب الرتكيز عىل النمو العقيل عىل حساب النمو اجلسمي.

�  مراعاة الفروق الفردية بني األبناء يف هذه املرحلة.

�  االهتامم بالغذاء اجليد الذي حيتوي عىل مجيع العنارص الغذائية.

�  ع�دم تكلي�ف األبناء باألعب�اء املنزلي�ة التي تتطلب جه�دًا ألن مظهر 
املراهق اخلارجي ال يعرب عن قوته الفعلية.

خصائص النمو الفسيولوجي :

مظاهره :

تق�ل س�اعات النوم ع�ن ذي قبل وتثبت عن�د نحو 8 س�اعات لياًل   
وتزداد الش�هية واإلقبال عىل األكل ويرتفع ضغط الدم تدرجييًا مع انخفاض 

معدل النبض قلياًل.
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التطبيقات الرتبوية :

أ ـ دور املدرسة :

�  ن�رش الثقاف�ة الصحي�ة بني الط�الب يف املدرس�ة عن طري�ق الندوات 
واملحارضات واإلذاعة املدرسية.

� االستفادة من املناهج العلمية التي تساعد عىل النمو الفسيولوجي.

�  االستفادة من برامج التوجيه واإلرشاد داخل املدرسة.

ب ـ دور األرسة :

�  مراعاة الفروق الفردية بني املراهقني.

�  مراعاة التغري الفسيولوجي للمراهقني خالل هذه املرحلة.

خصائص النمو احلركي :

وتتميز هذه املرحلة بإتقان املهارات احلركية الدقيقة.  

مظاهره :

تصب�ح ح�ركات املراهق أكث�ر توافقًا وانس�جاما ويزداد نش�اطه وقوته 
ويزداد إتقان املهارات احلركية وتزداد رسعة زمن الرجع )االستجابة(.
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العوامل املؤثرة فيه :

يتأث�ر النم�و احلركي تأثرًا س�لبيًا يف حالة وجود إعاقة جس�مية أو إعاقة 
حسية.

التطبيقات الرتبوية :

أ ـ دور املدرسة :

�  تشجيع ورعاية النمو احلركي عن طريق األنشطة املختلفة.

�  جتنب دفع املراهقني غري املتكافئني يف النمو احلركي إىل التنافس رياضيًا 
جتنبًا للمشاكل النفسية.

�  رعاية املراهقني الذين جيدون أنفسهم بعيدًا عن النشاط احلركي بسبب 
اإلعاقة اجلسمية.

�  االستفادة من برامج الرتبية الرياضية يف مساعدة املراهقني املنطوين.

ب ـ دور األرسة :

�  االستفادة من األندية الرياضية واملراكز الصيفية ومراكز األحياء.

�  القيام برحالت عائلية يزاول من خالهلا املراهقون األلعاب احلركية.

�  توف�ري ف�رص الرتفيه املالئمة يف املنزل والتي تس�اعد ع�ىل تنمية النمو 
احلركي.
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خصائص النمو العقيل :

مظاهره :

يزداد نمو القدرات العقلية وتظهر القدرات االبتكارية وتتس�ع املدارك 
وتزداد القدرة عىل التحصيل ونمو امليول واالهتاممات.

العوامل املؤثرة فيه :

يلع�ب التعلي�م دورًا واضحًا يف إب�راز الفروق الفردي�ة يف النمو العقيل 
ويؤثر نظام التعليم يف النمو العقيل ويشمل ذلك املنهج وشخصيات املعلمني 
وأوج�ه النش�اط املختلفة، وم�ن العوامل الت�ي تعوق النمو العق�يل احلرمان 
الثقايف والفش�ل الدرايس واإلمهال وس�وء الرعاي�ة وانخفاض الدافعية نحو 

التعليم.

التطبيقات الرتبوية :

أ ـ دور املدرسة :

�  تدريب الطالب عىل استخدام األسلوب العلمي يف التفكري .

�  تنمي�ة الداف�ع إىل التحصي�ل ال�درايس والتعلم بأقىص قدر تس�مح به 
استعدادات وإمكانات املراهق.

�  مراعاة الفروق الفردية يف قدرات املراهقني املختلفة يف عملية اإلرشاد 
وتكييف العمل املدريس حسب قدراهتم وميوهلم ومواهبهم.



144

�  تش�جيع ويل األمر وحثه عىل زيارة املدرس�ة وإجياد عالقة متوازنة مع 
املعلمني وحضور اجلمعيات العمومية وجمالس اآلباء واملعلمني ومجيع 

أنواع النشاط املتعلقة هبا .

�  توزيع املراهقني عىل ش�كل جمموعات ملناقش�ة املش�كالت والعقبات 
التي تعرتض س�ريهم الدرايس وذلك من قبل مدير املدرس�ة واملرشد 

الطاليب واملعلمني.

ب ـ دور األرسة :
�  تشجيع حب االستطالع لدى املراهق وتنمية ميوله واجتاهاته وقدراته 

وحماوالته االبتكارية.

�  تش�جيع املراهق عىل التعلم الذايت من خالل املكتبات واحلاسب اآليل 
وكافة الوسائل املتاحة.

�  عق�د املس�ابقات الثقافي�ة التي تعمل ع�ىل تنمية جوان�ب النمو العقيل 
بأبعادها املختلفة، وتوفري املثريات الرتبوية.

�  تقب�ل كث�رة انتق�ادات املراه�ق )نتيج�ة لظه�ور التفكري املج�رد لديه( 
ومسايرهتا ومناقشته إلقناعه عند النظرة أو الفكرة اخلاطئة.

�  إعط�اء املراه�ق الفرص�ة للتفكري يف مش�كالته ومن ث�م التعامل معها 
وحلها ويكون التدخل بالتوجيه واملساعدة.

خصائص النمو االنفعايل :
يكاد النمو االنفعايل يف هذه املرحلة يؤثر يف س�ائر مظاهر النمو ويف كل 

جوانب الشخصية.



145

مظاهره :

تظل االنفعاالت قوية ومحاس�ية وتالحظ احلساسية االنفعالية ومشاعر 
الغضب والتمرد نحو مصادر السلطة يف األرسة واملدرسة واملجتمع.

ويالح�ظ اخلوف يف بعض املواقف وتتعدد ط�رق التعبري عن االنفعالية 
الشديدة ومنها احلاالت العصبية – احليل اهلروبية – تقلب املزاج –اضطراب 

الشهية.

التطبيقات الرتبوية :

أ  ـ دور املدرسة :

�  رعاية النمو االنفعايل الس�وي وتعزيزه وتفهم سلوك املراهق وإشعاره 
بالتقبل والتقدير )إشباع حاجاته النفسية واالجتامعية( ليستطيع التعبري 

عن انفعاالته تعبريًا صحيحًا.

�  اجتن�اب املعلمني األس�اليب العقابية غري الرتبوي�ة )كالعقاب البدين( 
أو السخرية أو االستهزاء عندما تصدر من املراهق سلوكيات خاطئة.

�  فهم األسباب والدوافع الكامنة حتت االستجابات االنفعالية السطحية 
)السلوك الظاهري( وعالجها باألساليب النفسية والرتبوية املناسبة.

�  هتيئة اجلو النفي املدريس اخلايل من املش�كالت واملعوقات الدراس�ية 
من خالل أرسة املدرسة من مدير ومرشد طاليب ومعلمني.
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ب ـ  دور األرسة :

�  تربية االنفع�االت وترويضها من أجل حتقيق التوافق االنفعايل وذلك 
ع�ن طري�ق تنمي�ة الثق�ة يف النف�س والتغل�ب ع�ىل املخ�اوف وضبط 

االنفعاالت.

�  العم�ل ع�ىل ش�غل أوق�ات الف�راغ للمراهق�ني باملفي�د م�ن األع�امل 
واهلوايات.

�  مساعدة املراهق يف حتديد فلسفة ناجحة يف احلياة.

�  نزع املراهق من احلاالت االنفعالية التي يمر هبا )كاحلزن � االكتئاب � 
اليأس( ومساعدته عىل جتاوزها.

خصائص النمو االجتامعي :

مظاهره :

تتض�ح الرغب�ة األكي�دة يف تأكي�د ال�ذات إىل مس�ايرة اجلامع�ة ويظه�ر 
الشعور باملسؤولية االجتامعية وامليل إىل مساعدة اآلخرين واالهتامم باختيار 
األصدق�اء وتنمو االجتاهات وتتنوع امليول وي�زداد الوعي االجتامعي وامليل 

إىل النقد والرغبة يف اإلصالح االجتامعي .

العوامل املؤثرة فيه :

اجلو النفي األرسي – املدرس�ة – مجاعة األصدقاء – وس�ائل اإلعالم 
املختلفة.
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التطبيقات الرتبوية :

أ  ـ دور املدرسة :

�  استثامر ميول املراهق يف تنمية شخصيته.

�  تنمية التفاعل االجتامعي التعاوين بني املراهقني ومعلميهم يف املدرسة.

�  تنمي�ة الرتبي�ة االجتامعي�ة )الرتبي�ة الوطني�ة( والتي تركز ع�ىل االنتامء 
للمجتم�ع وتنمية القيم الصاحلة واالجتاهات االجيابية والتزام اآلداب 
االجتامعي�ة العامة وعىل املرش�د الطاليب واملعلم�ني دور كبري يف تنمية 

هذا اجلانب.

�  اكتش�اف ح�االت القلق االجتامع�ي )االنطواء � اخلج�ل ..( ومعرفة 
أسباهبا وعالجها نفسيًا وتربويًا.

�  إكس�اب املراهق القيم واملبادئ والعادات االجتامعية املقبولة )احرتام 
املدرس�ة �  احرتام الزمالء � التس�امح � املحافظة عىل األثاث املدريس 

والكتب الدراسية واملمتلكات العامة واخلاصة(.

ب ـ دور األرسة :

�  تنمية ميل املراهق إىل فهم اآلخرين ومساعدهتم.

�  فت�ح ب�اب املناقش�ة واحلدي�ث بقل�ب مفت�وح وعق�ل متن�ور ح�ول 
املوضوعات العامة. 

�  العمل عىل زيادة تقبل املسؤولية االجتامعية وإتاحة الفرصة ملامرستها.
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خصائص النمو اجلنيس :
مظاهره : تزداد االنفعاالت اجلنسية ويزداد التعرض للمثريات اجلنسية 

واالهتامم باجلامل.

العوامل املؤثرة فيه :
ش�خصية املراه�ق – املجتم�ع ال�ذي يعي�ش في�ه – احلال�ة االجتامعي�ة 

واالقتصادية والثقافية – االجتاه الديني.

التطبيقات الرتبوية :

أ ـ دور املدرسة :
�  تزويد املراهق بمعلومات عن أنواع األمراض التناسلية وطرق الوقاية 

منها .

�  إرشاك املراهقني يف األنشطة الدينية واالجتامعية بأنواعها املختلفة.

�  االستفادة من مناهج الرتبية اإلسالمية وتطبيقاهتا السلوكية.

ب ـ دور األســرة :

�  تشجيع املراهقني عىل ضبط النفس .

�  جتنيب املراهقني مشاهدة القنوات واألفالم التي تستثري الشباب.

�  التأكي�د ع�ىل املعاي�ري االجتامعية والقي�م األخالقية والتعالي�م الدينية 
واجلوانب النفسية املتعلقة بالزواج وخطورة العالقات غري الرشعية.
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خصائص النمو الديني :

مظاهره :

تشاهد اليقظة الدينية العامة ويسود روح التأمل والنشاط الديني العميل.

التطبيقات الرتبوية :

أ ـ دور املدرسة :

�  االهتامم بالتطبيقات العملية ملواد الرتبية اإلسالمية باملدرسة من خالل 
الفصل أو املسجد املوجود باملدرسة.

�  تكوي�ن مجاع�ة الرتبية اإلس�المية وإبراز نش�اطها من خ�الل اإلذاعة 
املدرسية والنرشات واملجالت احلائطية.

ب ـ دور األرسة :

�  األخذ بمبادئ الرشيعة اإلس�المية الغراء باعتبارها املصدر الرئيس يف 
تنمية اإلنسان الصالح.

�  تعوي�د األبن�اء ع�ىل اكتس�اب القيم اإلس�المية التي حيث عليه�ا ديننا 
اإلسالمي احلنيف.

خصائص النمو األخالقي :
عن أيب هريرة [ قال : قال رسول اهلل <»أكمل املؤمنني إيامنًا أحسنهم 

خلقًا، وخياركم خياركم لنسائهم«.
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مظاهره :

يك�ون املراهق قد تعل�م املش�اركة الوجدانية والتس�امح واألخالقيات 
الفاضلة.

التطبيقات الرتبوية :

أ  ـ دور املدرسة :

�  تعلي�م الس�لوك األخالقي املرغ�وب وفقًا لتعليامت ومب�ادئ رشيعتنا 
اإلسالمية الغراء.

�  االقت�داء باألخالق اإلس�المية املس�تمدة م�ن القرآن الكريم والس�نة 
النبوية املطهرة.

ب ـ دور األرسة :

� تعزيز نمو السلوك األخالقي الفاضل لدى املراهق.

�  االهتامم بالرتبية األخالقية والتنش�ئة االجتامعية اإلس�المية والتعاون 
مع املدرسة يف تقويم ما يعوج من سلوكيات ومعاجلة ذلك باألساليب 

الرتبوية املناسبة التي تؤدي إىل إصالحهم.

املراهقة املتأخـرة) 18 ـ  21 سنة(

وه�ي مرحلة يتخ�ذ الفرد فيها قرارين مهمني مه�ا اختيار املهنة واختيار 
الزوجة.
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خصائص النمو اجلسمي :

مظاهره :

يتم النضج اهلي�كيل يف هناية هذه املرحلة ويزداد الطول والوزن وتتضح 
النسب اجلسمية الناضجة ويتضح النضج اجلسمي يف هناية هذه املرحلة.

التطبيقات الرتبوية :

أ ـ  دور املدرسة :

�  توعي�ة املراهق�ني بأمهية الرتبي�ة الرياضية وتنمية جوانبهم الش�خصية 
املختلفة.

�  توعية املراهق بطبيعة وحقيقة التغريات اجلسمية يف هذه الفرتة عىل أهنا 
مظهر من مظاهر النمو.

� توجي�ه املراهقني إىل املعلومات والقواعد الصحية الالزمة لس�المتهم 
اجلسمية.

�  مراعاة الفروق الفردية بني املراهقني يف هذه املرحلة.

ب ـ دور األســرة :

�  االهتامم بجوانب الوقاية من احلوادث املرورية.

�  االهتامم بالتغذية التي تساعد عىل النمو اجلسمي.



152

خصائص النمو الفسيولوجي :

مظاهره :

يت�م التوصل إىل الت�وازن الغ�ددي ويكتمل نضج اخلصائص اجلنس�ية 
ويتم التكامل بني الوظائف الفسيولوجية والنفسية.

التطبيقات الرتبوية :

أ ـ دور املدرسة :

� تفعيل دور اإلرشاد الوقائي يف املدرسة.

� توجيه املراهقني إىل االبتعاد عن السهر وجتنب ممارسة عادة التدخني.

�  االستفادة من عيادات مكافحة التدخني ما أمكن.

ب ـ دور األرسة :

�  االستفادة من طاقات املراهقني وحيويتهم.

�  تزوي�د املراهقني باملعلوم�ات الصحيحة عن التغريات الفس�يولوجية 
باعتبارها مظاهر طبيعية للنمو ال توجب القلق أو احلرج.
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خصائص النمو احلركي :

مظاهره :

يقرب النش�اط احلركي إىل االس�تقرار والرزانة وتزداد املهارات احلسية 
احلركية.

التطبيقات الرتبوية :

أ ـ دور املدرسة :

�  توجيه املراهقني إىل االهتامم بالنشاط الريايض.

�  العمل عىل صقل وتنمية قدرات املراهق من خالل األنشطة الرياضية.

�   مراعاة الفروق الفردية بني املراهقني يف النمو احلركي.

�  االهت�امم باملراهقني ذوي اإلعاق�ات وذوي البنية الضعيفة وتوجيههم 
إىل النشاطات التي تتناسب مع قدراهتم.

ب ـ دور األرسة :

�  االهتامم بعادات احلركة الصحية الصحيحة.

�  االستفادة من األندية الرياضية.

�  توفري وسائل الرتفيه املناسبة التي تساعد عىل النمو احلركي.
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خصائص النمو العقيل :

مظاهره :

يص�ل ال�ذكاء إىل القم�ة يف النض�ج ويتضح إكس�اب امله�ارات العقلية 
وت�زداد الق�درة عىل التحصي�ل واختاذ الق�رارات واالتصال العق�يل وتتطور 

امليول واملطامح.

التطبيقات الرتبوية :

أ ـ دور املدرسة :

�   مس�اعدة املراهق�ني ع�ىل التعرف ع�ىل إمكاناهت�م وقدراهت�م العقلية 
وميوهلم وذلك من خالل األنشطة املختلفة باملدرسة.

�  مس�اعدة املراهقني عىل معرفة الفرص التعليمية املتاحة ومتطلباهتا من 
خالل دليل الطالب التعليمي واملهني وكافة الوسائل املتاحة.

�  رعاية املتفوقني عقليًا وتنمية قدراهتم وتشجيعهم.

�  اس�تثامر طاقات الشباب وإتاحة فرص االبتكار هلم وإعدادهم ملسايرة 
النمو التكنولوجي .

�  رعاي�ة املتأخرين دراس�يًا ودراس�ة أس�باب التأخر وتقدي�م اخلدمات 
اإلرشادية املناسبة.
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ب ـ دور األرسة :

�  تنمية الدافعية نحو التعليم يف األبناء.

�  تنمي�ة القدرة عند املراهقني عىل أن يفكروا يف اختاذ القرارات املناس�بة 
ألنفسهم.

�  تنمية مشاعر الثقة يف النفس لدى املراهقني.

خصائص النمو االنفعايل :

مظاهره :

يتجه املراهق برسعة نحو الثبات االنفعايل وتكون لديه نزعة نحو املثالية 
وق�درة عىل األخذ والعطاء وزيادة الواقعية يف فهم اآلخرين وامليل إىل الرأفة 

ويتم الوصول يف هناية هذه املرحلة إىل النضج االنفعايل.

التطبيقات الرتبوية :

أ ـ دور املدرسة :

�  معاملة املراهق يف هذه املرحلة معاملة الكبار الناضجني.

�  مس�اعدة املراهق يف التغلب عىل العوام�ل املعوقة للنمو االنفعايل مثل  
االنط�واء ، والقلق ، واخلجل ، وتقديم اخلدمات اإلرش�ادية املناس�بة 

لذلك.

�  االبتعاد قدر اإلمكان عن توجيه النقد الغاضب للمراهق.
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ب ـ  دور األرسة :

�  العمل عىل إش�باع حاجات املراهق النفس�ية مثل حاجته إىل تأكيد ذاته 
وش�عوره باألم�ن النفي وحاجته إىل االس�تقالل النف�ي وذلك من 
خ�الل تقبل�ه واالهتامم به واح�رتام رأيه ومتكينه من املش�اركة يف اختاذ 

القرارات اخلاصة به.

�  تشجيع املراهقني عىل التعبري عن متاعبهم وانفعاالهتم بصورة متزنة.

�  حتقيق التوافق االنفعايل السوي للمراهق.

خصائص النمو االجتامعي :

مظاهره :

ينم�و الذكاء االجتامعي لدى املراهق وتتض�ح الرغبة يف توجيه الذات، 
ويس�عى إىل حتقيق التوافق الشخيص واالجتامعي ، ويتجه إىل االستقالل عن 
األرسة واالهتامم بالعمل أو املهنة ويالحظ االعتزاز بالش�خصية واكتس�اب 
مفاهيم واجتاهات وقيم مرغوبة وينمو امليل إىل القيادة ويشارك يف الواجبات 

الوطنية.

العوامل املؤثرة فيه :

األرسة � املؤسسة التعليمية � وسائل اإلعالم � الثقافة املادية واملعنوية.
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التطبيقات الرتبوية :

أ  ـ دور املدرسة :

�  مساعدة املراهق يف فهم نفسه.

�  تنمية الذكاء االجتامعي من خالل األنشطة املختلفة.

�  رعاية النمو والتوافق االجتامعي للمراهق.

�  العمل عىل زيادة تبصري املراهق بقضايا املجتمع واالستفادة من منهج 
الرتبية الوطنية الذي يعمل عىل تنمية النمو االجتامعي بأبعاده املختلفة.

�  تشجيع املراهق عىل بناء فلسفة له يف احلياة تعينه وترشده وتكون هاديًا 
له يف التعامل والترصف إزاء األشياء واألشخاص.

ب ـ دور األرسة :

�   إتاحة الفرص للمراهق لتحقيق االستقالل عن األرسة وذلك باعتامد 
الوالدي�ن عليه يف قض�اء بعض األم�ور وزيادة مس�ؤوليته االجتامعية 

وتدريبه عىل ذلك وتوجيهه عند احلاجة.

�  اس�تخدام أس�اليب اإلقن�اع اهل�ادئ واملناقش�ة اهلادئ�ة واالبتع�اد عن 
أساليب العناد والتهديد.

�  تربي�ة املراه�ق عىل الس�امت الس�لوكية املرغوبة مثل حتمل املس�ؤولية 
واحرتام اآلخرين والشجاعة ..إلخ.
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خصائص النمو اجلنيس :

مظاهره :

القدرة عىل التناسل واالجتاه نحو الزواج واالستقرار العاطفي.

التطبيقات الرتبوية :

أ ـ  دور املدرسة :

�  االستفادة من مناهج الرتبية اإلسالمية وتطبيقاهتا السلوكية.

�  تبصري املراهقني باألمراض اجلنسية وبيان أرضارها.

ب ـ دور األرسة :

�  توجيه املراهق إىل جتنب املواقف التي تؤدي إىل االستثارة اجلنسية.

�   تنشئة املراهق دينيًا وخلقيًا وتنمية املسؤولية االجتامعية لديه.

�  اس�تثامر أوق�ات الف�راغ ل�دى املراهقني يف الق�راءة واألنش�طة املفيدة 
وتنظيم األوقات لدهيم.

خصائص النمو الديني :

مظاهره :

يشاهد احلامس الديني واالجتاه إىل اهلل واليقظة الدينية العامة.  
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التطبيقات الرتبوية :

أ  ـ دور املدرسة :

�  االس�تفادة من مناهج الرتبية اإلس�المية يف تنمية اجلانب الديني لدى 
املراهق.

�  تنظي�م الن�دوات واملح�ارضات يف املدرس�ة والعمل عىل ن�رش الثقافة 
الدينية بني الطالب.

�  تنمية وتدعيم العقيدة اإلسالمية لدى الطالب.

�   تكوين حلقة لتالوة القرآن الكريم وجتويده باملدرسة وحلفظ األحاديث 
النبوية الرشيفة وتنظيم املسابقات الدينية املتنوعة بني الطالب.

ب ـ  دور األرسة :

�  توجيه األبناء إىل حلقات حتفيظ القرآن الكريم يف مسجد احلي.

�  االهتامم بتعليم األبناء منذ الطفولة تعاليم الدين اإلسالمي احلنيف.

� العم�ل ع�ىل نمو ش�خصية املراهق التي تتس�م باإليامن ب�اهلل ومالئكته 
وكتبه ورسله واإليامن بالقدر واليوم اآلخر.

�  توفري الكتب والقصص اإلسالمية واستعراض سري األنبياء والصحابة 
والتابعني والصاحلني واالستفادة منها .
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خصائص النمو األخالقي :

مظاهره :

تتس�ع دائ�رة التفاع�ل االجتامعي ويزداد التس�امح والتس�اهل بالنس�بة 
لبعض حمددات السلوك األخالقي ويكاد يف هناية املرحلة أن يصل إىل النضج 

األخالقي .

التطبيقات الرتبوية :

أ   ـ دور املدرسة :

�   العمل عىل مقاومة أنامط السلوك غري األخالقي التي يامرسها الشباب 
وذلك بالرتكيز عىل التمس�ك بالتعاليم اإلسالمية واملعايري االجتامعية 

والقيم األخالقية املتعلقة هبذا السلوك.

�  تفعي�ل دور جلن�ة رعاية الس�لوك باملدرس�ة واالس�تفادة من اخلدمات 
اإلرشادية املقدمة .

�   غرس األخالق اإلسالمية املستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية 
املطهرة يف نفوس األبناء منذ الصغر.

ب ـ دور األرسة :

�  التنشئة االجتامعية السليمة لألبناء.

�  العمل عىل نمو السلوك األخالقي لدى املراهق.
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5 . 3  برنامج اإلرشاد اجلمعـي العقالنـي االنفعالـي
  السلوكي لتخفيض سلوك االستقواء عند  طلبة

  املرحلة األساسية العليا 
من أجل بناء وإعداد الربنامج احلايل قام املؤلفان باالطالع عىل األبحاث 
والدراس�ات املتاح�ة والتي اهتمت بإع�داد برامج إرش�ادية وعالجية لعالج 
 Beane,(بني و ،)Olewus, 1991 (ظاهرة االس�تقواء يف الغرب ومنها أوليز
1999( ولورا ولوزانو وريفريا)Bauer, lozano & Rivara ,2007(،وبرنارد 
واوت�س  وس�تيفن   )Baldry, 2003(و وبل�دري   ،)Bernard, 2004(و

وبورديدهيج )Bourdeadhuij Oots & Stevens 2002( وغريها .
ويف ضوء ما س�بق تم إعداد وبناء برنامج إرش�اد مجع�ي عقالين انفعايل 
س�لوكي. هيدف الربنامج إىل ختفيض س�لوك االس�تقواء لدى املسرتش�دين 
املس�تقوين أثن�اء تواصله�م وتفاعله�م م�ع زمالئهم يف املدرس�ة، وحتس�ني 
عالقاهت�م االجتامعي�ة مع زمالئهم .أم�ا األهداف اخلاص�ة للربنامج فتتمثل 
يف توف�ري فرصة للمش�اركة والتفاعل يف جمموعة متارس عددًا من األنش�طة، 
والتامرين التي تكس�ب املسرتش�دين فرصة إلعادة البناء املعريف للمش�رتكني 
يف املجموعة، ومس�اعدهتم يف  التعرف عىل أفكارهم وقناعتهم اخلاطئة التي 
تؤثر عىل سلوكهم وتدفعهم لالستقواء، ومساعدة املسرتشدين عىل اكتساب 
س�لوك جدي�د واجي�ايب ومه�ارات تس�هل تعامله�م م�ع اآلخري�ن، وتوعية 
املسرتش�دين بمخاط�ر االس�تقواء وأث�ره عىل األطراف املش�اركة في�ه مجيعًا 
الضحايا واملتفرجني واملسرتش�دين املستقوين وقد وضعت األهداف بحيث 
تعمل عىل حتس�ني وعي املسرتش�دين، وختفيض السلوك االس�تقوائي الذي 

يامرسونه عىل زمالئهم.
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 وكانت اجللس�ة األوىل افتتاحية لبناء الثقة وترسيخ عالقة إرشادية فيها 
التقدي�ر واالحرتام والتعاطف والرغبة يف املس�اعدة ووض�ع قواعد وحدود 
العم�ل ضم�ن املجموع�ة ،وحتدي�د واجبات كل من املرش�د واملسرتش�دين 
وأخالقيات للعمل ضمن املجموعة االرش�ادية. أما اجللس�ات الباقية فرتكز 
عىل فنيات اإلرشاد املعريف والسلوكي، ومتارين وأنشطة والتعرف عىل أفكار 
املسرتش�دين اخلاطئة، واس�تبداهلا بأفكار عقالنية، وكذلك العمل عىل تغيري 
حديث الذات السلبي واستبداله بحديث ذات إجيايب، وتعليم مهارات الثقة 
بالنفس وضبط الذات، وإدارة الغضب ولعب األدوار وغريها من األساليب 
التي ثبت نجاحها يف دراس�ات أخرى يف ختفيض االستقواء، وكانت اجللسة 

األخرية يف الربنامج هي للتقييم وتطبيق القياس البعدي .

 تك�ون الربنامج يف صورته األولية من 12جلس�ة، وتم عرضه عىل 10 
حمكم�ني من محلة درجة الدكتوراه يف اإلرش�اد النف�ي والرتبوي من أعضاء 
هيئ�ة التدري�س يف اجلامع�ات األردنية احلكومي�ة. ووف�ق آراء املحكمني تم 
إجراء بعض التعديالت، ثم وضع الربنامج يف صورته النهائية، حيث تكون 
من 14 جلسة إرشاد مجعي عقالين انفعايل سلوكي، زمن اجللسة الواحدة 90 
دقيقة وبمعدل جلستني أسبوعيًا، وتتضمن كل جلسة جمموعة من األهداف 

والتامرين والواجبات املنزلية.

5 . 3 . 1 حمتوى الربنامج 

تكون الربنامج من 14 جلس�ة إرش�اد مجعي، حيث تضمنت كل جلسة 
جمموع�ة من األهداف والتامرين والواجبات املنزلية، وقد وضعت األهداف 
بحيث تعمل عىل توعية املسرتشدين بمخاطرسلوك االستقواء، ونتائجه عىل 
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األطراف املشاركني فيه مجيعًا ) مستقوين ،وضحايا، ومتفرجني (. وقد وضع 
لكل جلس�ة أهداف وأس�اليب لتحقيق هذه األه�داف، وواجب منزيل لكي 
يامرس املش�ارك التمرين لوحده. وقد ُجعلت اجللس�ة األوىل للربنامج بنائية 
هدفت إىل بناء عالقة إرشادية جيدة بني املرشد النفي  واملجموعة اإلرشادية، 
يف حني ركزت اجللس�ات االثنتي عرشة األخرى عىل التدريب عىل مهارات 
عقلية وانفعالية وس�لوكية للتخلص من سلوك االس�تقواء مثل التعرف عىل 
األف�كار غريالعقالني�ة )اخلاطئة( وحدي�ث الذات الذي يدفع املسرتش�دين 
لالس�تقواء عىل الضعفاء م�ن زمالئهم، والوعي واالس�تبصار بمخاطر هذا 
السلوك وأثره عىل كل األطراف املش�اركة يف املوقف االستقوائي،ومهارات 
االس�رتخاء. أما اجللس�ة األخرية)الرابعة ع�رشة( فقد كانت جلس�ة ختامية 
للربنام�ج هدف�ت ملراجعة رسيعة ملا تم يف اجللس�ات الس�ابقة والتعرف عىل 

مدى مناسبة الربنامج هلم، وتم تقييم املشاركني يف الربنامج .

اجللسة األوىل 

التعارف بني املرشد واألعضاء والتعارف بني األعضاء أنفسهم،والتعرف 
ع�ىل اإلرش�اد اجلمع�ي، وأهداف�ه وبن�اء عالق�ات اجيابية،وقواع�د للعم�ل 

اجلامعي.

اجللسة الثانية 

الرتحي�ب باملسرتش�دين، والتع�رف إىل توقعاهتم م�ن الربنامج، وإثارة 
وعيهم للس�لوك االستقوائي الذي يقومون به، وأس�باب االستقواء لدهيم ، 

ومشاعرهم بعد ممارسته .
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اجللسة الثالثة

التع�رف إىل بع�ض األف�كار اخلاطئة لدى املسرتش�دين والت�ي تدفعهم 
لالس�تقواء، ومناقش�ة أثر هذه األفكار واملعتقدات عىل سلوك املسرتشدين، 
ورضورة إحالل أفكار إجيابية مكاهنا .وأن يتعرف املسرتشدون إىل بعض من 

حديثهم الذايت، وأن يربطوا بني حديثهم الذايت وسلوك االستقواء لدهيم.

اجللسة الرابعة

أن يتعرف املسرتشدون إىل العالقة مابني D,E,F,A,B,C وأن األحداث 
ال تصن�ع الس�لوك ولكنه�ا املعتقدات واألف�كار، وأن يفك�روا يف تغيري هذا 
احلدي�ث ال�ذايت، واألفكار التي تدفع لالس�تقواء،وان حياول�وا إيقافها، وان 
يس�تنتجوا أن االس�تقواء ناتج عن هذا احلديث الذايت وتلك األفكار السلبية 

اخلاطئة. 

اجللسة اخلامسة

وفيه�ا يتم مس�اعدة املسرتش�دين عىل مراقبة س�لوكهم بأنفس�هم، وأن 
يبحثوا عن س�لوك اجيايب وتنمية هواياهتم بطريقة اجيابية، وأن يتعلموا بعض 

املهارات الالزمة.

اجللسة السادسة

مناقش�ة املسرتش�دين بعض األف�كار واالقرتاحات لوقف االس�تقواء، 
والتعرف إىل أسبابه، واملوازنة بني احلقوق واملسؤوليات .
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اجللسة السابعة

مس�اعدة املسرتش�دين عىل إدارة الغضب، وامتالك مهارة االس�رتخاء 
والتدريب عىل ذلك يف اجللسة أو البيت كواجب منزيل .

اجللسة الثامنة

مناقش�ة أثر االتصال يف االس�تقواء والتعرف عىل مهاراته، وفهم سلوك 
اآلخر فهاًم صحيحًا،والبعد عن التفس�ري اخلاطئ له، وأن يتعلم كيف يصبح 

مصغيًا جيدًا 

اجللسة التاسعة

مناقش�ة بعض األفكار اخلاطئ�ة، التي تدفع إىل االس�تقواء،وأن يتعرف 
املسرتشدون عىل مهارة حل املشكالت وأن يتم التدريب عليها . 

اجللسة العارشة

مناقش�ة ع�دد  م�ن احل�االت واملواق�ف الت�ي حص�ل فيها اس�تقواء 3 
حاالت، وقراءة كل حالة، ومناقش�ة دور الضحية واملستقوي فيها، ومناقشة 

كيف يمكن بناء موقف اجيايب ضّد االستقواء .

اجللسة احلادية عرشة

مس�اعدة املسرتشدين عىل متثيل موقف ملحكمة تقوم بمحاكمة الطالب 
املستقوي، فيها قاٍض، وحمامي دفاع،ومشتٍك وشهود .
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اجللسة الثانية عرشة 

تذكري املسرتشدين ثانيًة بأمهية االسرتخاء ورضورة ممارسة هذه املهارة، 
واللجوء للوضع االسرتخائي يف حال وجود أفكار تدفع الطالب لالستقواء.

اجللسة الثالثة عرشة

مناقش�ة مه�ارة التوس�ط وأثره�ا يف التخفي�ف من س�لوك االس�تقواء، 
وكذلك مساعدة املستقوين عىل مهارة امتالك األصدقاء.

اجللسة الرابعة عرشة

وه�ي اجللس�ة اخلتامي�ة وفيها مناقش�ة املش�اركني ورأهي�م يف الربنامج، 
وتطبيق االستبانة البعدية ملحق رقم )1 (، واالحتفال بنجاح الربنامج

5 . 3 . 2 أهداف الربنامج

اهلدف العام: ختفيض السلوك االستقوائي لدى الطلبة عينة البحث 

األهداف اخلاصة:

1 �   توعية الطلبة بخصائص السلوك االستقوائي.

2 �  إكس�اب املش�اركني مه�ارات الكش�ف عن األف�كار )اخلاطئة( عن 
الذات واآلخرين يف سلوكهم.

3 �  إكس�اب املش�اركني الق�درة عىل حت�دي األفكار)اخلاطئ�ة( املتعلقة 
بسلوك االستقواء عىل اآلخرين.
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4 �  مس�اعدة املش�اركني ع�ىل التفك�ري بنتائ�ج االس�تقواء ع�ىل الطلب�ة 
املشاركني يف االستقواء مجيعًا.

5 �  إكساب املشاركني مهارات التواصل مع اآلخرين.

6 � إكساب املشاركني مهارات إدارة الغضب.

7 �  تعزي�ز القيم اإلنس�انية واالجتامعية للمش�اركني أثناء تواصلهم مع 
اآلخرين.

8 �  إكساب املشاركني مهارات االسرتخاء.

9 �  إكساب املشاركني مهارات حل املشكلة.

10 �  إكساب املشاركني مهارات التعاطف مع اآلخرين.

11 �  اكساب املشاركني وعيًا دينيًا لتخفيض االستقواء .

مدة الربنامج: سبعة أسابيع بمعدل جلستني كل أسبوع مدة اجللسة  90 
دقيقة.

االفرتاضات حول الربنامج واجللسات :

� يفرتض الباحث الرسية التامة لكل مايدور يف اجللسات.

� يفرتض الباحث أن املشاركة يف الربنامج اختيارية للمجموعة الضابطة 
والتجريبية.

� يف�رتض الباح�ث أن أف�راد املجموع�ة التجريبية س�وف يواظبون عىل 
حضور اجللسات يف مكاهنا وموعدها املتفق عليهام.
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حقوق وواجبات املشاركني يف الربنامج :

� يس�مح ألعضاء املجموعة اإلرش�ادية بتبادل املقاعد، واجللوس يف أي 
مقعد أثناء اجللسات.

� يسمح بتناول الشاي أثناء اجللسات أو غريها من املرشوبات املقدمة يف 
املدرسةأو العصري.

� يسمح برتك املجموعة، واجللسات بعد اجللسة األوىل فقط، وإذا جتاوز 
الربنامج اجللسة األوىل ال يسمح برتك املجموعة.

� للربنامج مكان حمدد يف غرفة اإلرشاد الرتبوي.
� للربنامج زمان حمدد متفق عليه عند اجلميع.

� املرشد النفي يف املدرسة يشرتك يف الربنامج.
� يلت�زم أعض�اء املجموع�ة باحرتام بعضه�م بعضًا، وعدم الس�خرية أو 

االستهزاء من زمالئهم، أو املقاطعة أثناء احلديث.
� الس�رية التامة لكل مايقال أثناء اجللسات.

� يتبادل الطلبة خرباهتم، وجتارهبم مع اآلخرين بأسلوب رصيح وصادق 
أثناء اجللسات دون ذكر أسامء ضحاياهم.

� يتناقش اجلميع يف هذه احلقوق والواجبات قبل البدء يف الربنامج 
� يمكن أن يطرح أي مشارك أي قضية بشكل فردي، ولكن يبقى عضوًا 

يف املجموعة.
� يتعل�م املش�اركون الكثري من امله�ارات والتامرين، لكي تس�اعدهم يف 

ختفيض االستقواء الذي يامرسونه.
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� اليس�مح باحلديث، أو التعقيب إال من خالل قائد املجموعة /املرشد 
الباحث.

� كل مش�ارك هدفه التخلص من الس�لوك االس�تقوائي، وهو املس�ؤول 
األول عن ذلك.

� يمكن استخدام بعض القصص أو الكتب التي تتحدث عن االستقواء، 
ويلتزم اجلميع هبذا االتفاق ويوقعون عليه. 

5 . 3 . 3  جلسات برنامج اإلرشاد اجلمعي 

يتك�ون الربنام�ج من )14( جلس�ة إرش�اد مجعي، وكل جلس�ة ملدة90 
دقيقة بمعدل جلس�تني يف األسبوع، ولكل جلسة جمموعة من األهداف التي 
يس�عى املشاركون إىل حتقيقها، واستخدام أس�اليب وإجراءات مساعدة عىل 

حتقيق هذه األهداف، وفيام ييل وصف مفصل هلذه اجللسات.

اجللسة األوىل

تعد اجللس�ة االوىل جلس�ة بنائية تعمل عىل بناء عالق�ات جيدة، وإجياد 
نوع من األلفة بني املش�اركني مجيعًا، املرش�د والطلبة، وتأيت هذه اجللسة بعد 

التطبيق االويل للمقياس.

وسيقوم الباحث بعرض املشاركة يف الربنامج عىل الطلبة، وبيان الفائدة 
املتوقعة منه للطلبة، واملدرس�ة، وألهدافهم يف احلياة، وأن الربنامج س�يكون 
فرصة لكي يعرف كل من األعضاء قدرته عىل ضبط نفسه، واكتساب سلوك 

مناسب، والتخلص من السلوك غري املناسب/االستقواء. 
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األهداف:

1 �  التعارف بني املرشد )الباحث( والطلبة.

2 �  بن�اء عالق�ة إجيابية يس�ودها التقدير واالح�رتام واأللفة واملحبة بني 
املرشد والطلبة.

3 �  أن يق�وم املرش�د بتعري�ف الطلبة عىل اإلرش�اد اجلمع�ي، وأهدافه، 
وأدوار كل من املرشد واملسرتشدين.

4 �  أن يلت�زم األعض�اء بأخالقي�ات املجموعة اإلرش�ادية، واإلرش�اد 
اجلمعي من حيث احرتام اآلخرين، وخرباهتم، وآرائهم.

5 �  أن يق�وم األعضاء بالتعرف إىل توقعاهتم من الربنامج، والعمل عىل 
تصحيح التوقعات اخلاطئة.

اإلجراءات

يرح�ب املرش�د باملسرتش�دين، ويعرفه�م بطبيع�ة عمل�ه، وأهدافه من 
الربنامج،وكذل�ك يعرفه�م باإلرش�اد الرتب�وي ك�ام يس�مى يف وزارة الرتبية 
والتعلي�م فهوعملية ملس�اعدة الطلب�ة يف اجلوانب املختلفة الت�ي يمرون فيها 
ومس�اعدهتم عىل فهم أنفس�هم، وذواهت�م، وفهم ش�خصياهتم يف املجاالت 
اجلس�مية، والعقلي�ة، واالجتامعي�ة، واالنفعالي�ة وفه�م خرباهت�م، وحتدي�د 
مش�كالهتم، وحاجاهت�م، وكذلك تنمي�ة إمكاناهتم وقدراهت�م يف املجاالت 

املختلفة. 

كام يعرف بمسؤوليات املسرتشدين، وأخالقيات املجموعة اإلرشادية، 
وكذل�ك يتطلب م�ن الطلبة أن يعرف كل بنفس�ه وصفه، بحيث يس�ود هذا 
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اجلو االحرتام، والتقدير، والتقبل من جانب املرشد والطلبة. ويعطي املرشد 
معلومات عن اإلرش�اد اجلمعي: فهو لقاء بني املرش�د، وجمموعة من الطلبة 
الذين يتش�اهبون يف مش�كلة ما يعان�ون منها، أو صعوبة معين�ة، ويرغبون يف 
إجياد حل هلا، وأن التقدم والتحسن يعتمد عىل الرغبة األكيدة لدى كل عضو 

من األعضاء يف التغيري، والتقدم نحو األفضل.

ويعرف املرشد بالربنامج، وكيفية مسار اجللسات اإلرشادية، من حيث 
املحافظة عىل رسية اجللسات اإلرشادية، وعدم إفشاء ما يدور فيها، والتأكيد 
ع�ىل االلتزام باملواعيد، ورضورة تنفيذ ما يطل�ب إليهم من أعامل وواجبات 

منزلية من قبل املرشد النفي.

والتأكيد عىل املجموعة أن اإلرشاد اجلمعي هو لقاء بني املرشد وجمموعة 
من الطلبة مع بعضهم البعض، جتمعهم مهوم وصعوبات مشرتكة،يتحدثون 
عنه�ا يف جو آمن، ويتعلمون مهارات جدي�دة يف التعامل، وكذلك طريقة يف 

التفكري.

ويوض�ح املرش�د أن ه�دف الربنام�ج احل�ايل هو الوع�ي بأث�ر األفكار 
اخلاطئ�ة الت�ي ينظرون هب�ا إىل زمالئه�م األصغر س�نًا، أو األضع�ف منهم، 
وتعليمهم مهارات االس�رتخاء،والتواصل الس�ليم مع اآلخرين، ومهارات 
حل املش�كالت، ومس�اعدهتم عىل إعادة النظر يف االس�تقواء أو اللجوء اليه 
باعتباره اس�لوبًا وطريقًة يف احلياة املدرس�ية، وكذل�ك التعاطف مع األطفال 

املستقوى عليهم.

يس�أل املرش�د النفي عن رأي الطلبة يف الربنامج، أو أي استفسارات، 
أو أسئلة حول الربنامج، ويتم التأكيد عىل أخالقيات املجموعة اإلرشادية.
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 وهن�ا تت�م األلفة، ويتحق�ق اهلدف املش�رتك ويبدأون بمن�اداة بعضهم 
بأس�امئهم، وتتم مناقشة أس�ئلتهم، وأفكارهم حول الربنامج، وما يمكن أن 

حيققه هلم من فوائد.

الواجب البيتي: يطلب من املسرتش�دين حتديد أهدافهم وتوقعاهتم من 
الربنامج، وما يمكن أن يتحقق بعد انتهاء الربنامج.

النتائج املتوقعة 

1 �  عالقات إجيابية بني املرشد من جهة والطلبة من جهة أخرى وكذلك 
عالقات إجيابية بني الطلبة أنفسهم.

 )Corey, 1996( .2 �  فهم أسلوب اإلرشاد اجلمعي وأخالقياته

اجللسة الثانية

األهداف:

1 �  إعادة التعارف بني املشاركني.

2 �  التعرف إىل توقعات املسرتش�دين من الربنامج اإلرشادي ودورهم 
فيه.

3 �  إث�ارة وعي الطلبة إىل س�لوكهم االس�تقوائي ونتائج�ه اخلطرية عىل 
الطلبة أنفسهم واآلخرين.

4 �  التعرف إىل أسباب الطلبة يف االستقواء عىل اآلخرين.

5 �  التعرف إىل مشاعر الطلبة بعد ممارسة االستقواء عىل اآلخرين.
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اإلجراءات:

ترحيب بالطلب�ة، والتأكيد ثانية عىل أخالقيات العمل اإلرش�ادي،    � 1
ودور كل من املرش�د واملسرتش�د، والتأكد من معرفة أسامء بعضهم 

بعضًا،ودورهم يف الربنامج.

مناقش�ة الطلبة يف س�لوكاهتم االس�تقوائية وتكرار حصوهلا     � 2
وكذلك نتائجها من وجهة نظرهم عىل الطلبة اآلخرين.مثل كم مرة 
يقوم الطالب باالستقواء؟ وما نوع االستقواء الذي يقوم به؟ لفظي، 

جسمي، عاطفي وانفعايل، جني أو استقواء عىل املمتلكات.

مناقش�ة طرقه�م وأس�اليبهم يف االس�تقواء، نوع ضحاياه�م الذين    � 3
خيتاروهنم، وتفاعالهتم مع اآلخرين.

ومناقش�ة أثر االس�تقواء عىل الطلبة ووصف كل منهم ماحصل مع    � 4
ضحاياه من أمل، وتعرض للمضايقة، أو االعتداء اجلسمي والنفي.

مناقش�ة ورق�ة مع�دة ح�ول األثر اخلط�ري لس�لوك االس�تقواء عىل    � 5
اآلخرين والطالب املستقوي وزمالئه املستقوى عليهم )ملحق رقم 

3( نتائج االستقواء.

مناقش�ة أس�باب قي�ام الطلبة باالس�تقواء عىل اآلخرين؟ مل�اذا يقوم    � 6
الطلبة بذلك؟ ومناقشة مع كل واحد منهم عن طريقته يف االستقواء، 
وم�ا هي خصائص الطلبة الضحايا التي جتعلهم يس�تقوون عليهم.
ثم يقوم املرش�د بتلخيص األس�باب ومناقش�ة الطلبة هبا، وبيان أهنا 
الينبغ�ي أن تقود اىل االس�تقواء مثاًل:أنا اس�تقوي لك�ي أظهر أمام 
اآلخري�ن أنن�ي قوي، أو مس�يطر، أوالغ�رية أوحب الف�وز دائاًم، أو 
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االس�تثارة وعدم حتمل ذلك، أو أثناء الش�عور بالتعاس�ة، أواحلزن، 
أو صعوبات مدرسية، أو عائلية.

هل هذه األسباب تدفع لالستقواء ؟حسنًا مناقشتنا لألسباب ومعرفتنا 
هبا تدفعنا بقوة اىل تغيري تلك الس�لوكات، والتوصل إىل أس�باب عامة يراها 
الطلبة يف االس�تقواء عىل اآلخرين.وحث الطلبة ع�ىل التفكري فيها، والعمل 

عىل إعادة النظر يف تأثريها عليهم.

هن�اك من يس�تقوي ع�ىل الصغري يف الس�ن، أو الغري�ب، أو املرىض،أو 
األطف�ال الذي�ن يعانون م�ن وزن زائد،أوقصار القام�ة،أو ذوي الصعوبات 
التعليمي�ةأو اخلائفني.فه�ل ه�ؤالء بحاج�ة اىل الدعم أم اإلس�اءة؟الرمحة أم 

العنف ؟هل حتب أن يستقوي عليك أحد ؟

 ومناقشة السلوكات االجيابية البديلة لسلوك االستقواء؟هل االستقواء 
ه�و الس�لوك الوحيد الذي جيعلك قويًا ؟أال يمك�ن أن يكون ضبط الغضب 
ق�وة؟ ق�ال< )لي�س الش�ديد بالق�وة إنام الش�ديد ال�ذي يملك نفس�ه عند 
الغض�ب(؟ إذن فضب�ط الغض�ب قوة.واح�رتام اآلخري�ن والضعف�اء ق�وة 
كذلك؟ كيف يكون الطالب قائدًا ملجموعة أليس ذلك دلياًل عىل القوة ؟إهنا 

. )Jaana , 2005( مزايا وصفات قوة ومقبولة اجتامعيًا؟

قيام الطلب�ة بتمثيل أدوار )Role Playing( الضحية تارًة، واملس�تقوي 
تارًة أخرى، ومناقش�ة حالة الطالب النفس�ية أثناء قيامه بالدورين واالستامع 
اىل آراء الطلبة حول ذلك، وإجراء املناقش�ات والوصول إىل استخالصات.

)سوليفان وكالري وسوليفان، 2007(.

قي�ام الطلب�ة باإلجابة عن اس�تبانة ه�ل أنت مس�تقٍو واملؤلف�ة من اثني 
عرشس�ؤااًل توزع عىل الطلبة، ومن ثم مناقشة االستبانة.ملحق رقم )4( هل 
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أنت مستقٍو؟والوصو ل إىل نتيجة أن بعض الطلبة ال يفرس بعض السلوكات 
عىل أهنا اس�تقواء، ولكن مناقش�ة املجموعة أن االستقواء هو يف عني الطرف 

اآلخر )الضحية(.

النتائج املتوقعة 

1 �  أن يكون الطلبة أكثر وعيًا وفهاًم لسلوك االستقواء.

2 �  بناء أسس الثقة يف املجموعة.

3 �  أن حيّس الطلبة بالفرق بني دور الضحية ودور املستقوي.

الواجب البيتي: ختيل نفسك طفاًل مستقوًى عليك يف الصف وتتعرض 
لش�تى أشكال االستقواء اللفظية، واجلسدية، وغريها من طفل آخر أكرب سنًا 
منك؟ كيف س�تكون حياتك ودراس�تك؟ وبامذا تفكر ؟ وما هو شعورك يف 
 Aluedse 2006; Sarzen, 2002; Stewin and Mah,( ه�ذه احلال�ة؟

2001 ( )بني، 2005(.

اجللسة الثالثة

األهداف:

1 �  مناقشة الطلبة للواجب البيتي.

2 �  التعرف إىل بعض األفكار اخلاطئة التي يؤمن هبا الطلبة املستقوون.

3 �  مناقشة أثر هذه األفكار، واملعتقدات عىل سلوك الطلبة املستقوين.

4 �  مناقشة إحالل أفكار إجيابية سليمة بناءة مكان تلك األفكار اخلاطئة.
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اإلجراءات

ترحيب بالطلبة، ش�كرهم عىل حضورهم يف الزمان واملكان املحددين، 
مناقش�ة الواج�ب البيتي الذي كلف به الطلبة، ويس�مع خلي�ال الطلبة عندما 
يتحدثون عن كوهنم ضحايا ملستقوين، وما هو شعورهم؟ وماذا سيكون أثر 
ذلك عىل حياة اإلنسان )الضحية(؟ حيث يسمع لشعور كل منهم ،وبيان أثر 

ترصفاهتم عىل اآلخرين وكيف يسببون هلم األمل واملضايقة.

مناقش�ة األف�كار اخلاطئة التي يؤمن هب�ا الطلبة ومعتقداهت�م وقناعاهتم 
التي تدفعهم لالس�تقواء، وكتابة هذه األفكار عىل الس�بورة ومناقش�تهم هبا، 
وبي�ان بطالهن�ا وحتدهيا، وأن�ه يمكن أن تكون هن�اك أفكار منطقي�ة مكاهنا، 
ويوضح املرش�د للطلبة أن سلوك االس�تقواء عندهم، وإيذاء اآلخرين ناتج 
ع�ن أفكاره�م اخلاطئ�ة التي يؤمن�ون هبا، ومس�اعدهتم عىل أن يغ�ريوا هذه 
األف�كار، وتعليمه�م أن القوة والس�يطرة عىل اآلخرين ال جتع�ل الفرد قويًا، 
ولكنه�ا جتعله مكروهًا م�ن قبل زمالئه ومبغوضًا من قبل الناس.حيث يقوم 
كل عضو من أعضاء اجلامعة بعرض أفكاره، والطلب من املجموعة مناقشتها 

وبيان كوهنا غري منطقية وخاطئة.

ثم جيعل املرش�د كل مسرتش�د يعطي رأي�ه بأفكار زميل�ه، وماذا يقرتح 
عليه لكي يعدل هذه األفكار.

مناقش�ة تغي�ري حديث الذات الس�لبي )وه�ي أفكار الف�رد وآراؤه التي 
حيدث هبا نفسه ويرددها لوحده حول االستقواء( مثل:جيب أن أكون األقوى 
واملس�يطر عىل اآلخرين، إن مل ترضب اآلخري�ن رضبوك، ارضب الضعيف 
ك�ي خي�اف القوي، واس�تبدال ذلك بحديث إجي�ايب: مثاًل بأنه س�وف يكون 
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مه�اًم، وحيرتمه الن�اس لعدم تعرض�ه إلي�ذاء اآلخرين، وقيامه بمس�اعدهتم 
وس�يكون موضع التقدي�ر واالحرتام، كام يمك�ن أن ي�امرس الطلبة التفكري 
بص�وت ع�اٍل بجملة من األف�كار التي ت�رد إىل ذهنه يف حال�ة وجود ضحية 
ورغبة يف االس�تقواء عليه.ويمكن الطلب م�ن األعضاء البوح هبذا احلديث 
واالنتب�اه له أكثر لكي يكون أكثر وعيًا له حيث إنه املس�ؤول عن االس�تقواء 

وقد يوجه رسائل منه إليه أي من الطالب نفسه وبصوت عاٍل:

مثاًل هذا طال�ب صغري احلجم، وأنني أقوى منه، وأن املنطق والعقل ال 
يعط�ي فرص�ة للطالب القوي لكي يس�يطر عىل الطال�ب األضعف أو األقل 
قوة، ألن كاًل منا له قوة حمدودة وأن هناك من هو أقوى منه، ولذا فإهنا عملية 

غري منتهية  )بني، 2005(.

ويرشح املرشد مع الطلبة أن األسباب العقالنية هلذه األفكارهي: 

1 �  أن الس�عادة هي اس�تجابة وش�عور نتيجة ملا يفكر الشخص به، وما 
يق�وم به م�ن ترصفات:معن�اه أن التفكري املنطقي اإلجي�ايب يدفع اىل 
الس�عادة واإلحس�اس باألم�ن بعكس التفك�ري غري املنطق�ي الذي 

يؤدي اىل االضطراب، أو املرض.

1 �  وأن الش�عور بالتعاس�ة يف احلياة ونبذ اآلخرين إياه من جراء تفكريه 
الس�لبي وحدي�ث ال�ذات لديه ه�و الذي ي�ؤدي ب�ه إىل الترصفات 

السيئة مع اآلخرين.

النتائج املتوقعة:

1�  أن يتعرف الطلبة إىل بعض األفكار اخلاطئة لدهيم.



178

2�  أن يتعرف الطلبة إىل بعض حديثهم الذايت السلبي.

3 �  أن يربط الطلبة بني أفكارهم، وحديثهم الذايت وس�لوك االس�تقواء 
عىل اآلخرين.

الواجب البيتي: ختيل أشخاصًا هلم أفكار إجيابية أوأفكار سلبية وكذلك 
حديثه�م ال�ذايت اإلجيايب أوالس�لبي يف موقف رس�وب االب�ن يف امتحانات 
التوجيه�ي للفص�ل األول وكيف أثر ذلك ع�ىل ترصفاهتم؟ وهل يقود تغيري 
)Ellis, 1994;Stewin and Mah, 2001(األف�كار إىل تغي�ري الس�لوك؟

)بني، 2005( .

اجللسة الرابعة

أهدافها:  

A,B,C,D,E,F 1 �  مساعدة الطلبة عىل فهم العالقة بني

2 �  مساعدة الطلبة عىل فهم كيف يترصف شخصان خمتلفان يف التفكري.

3 �  مساعدة الطلبة يف االنتباه حلديثهم الذايت السلبي ورضورة تغيريه.

4 �  مس�اعدة الطلب�ة عىل تغيري حديثهم ال�ذايت، وأفكارهم غري املنطقية 
وإحالل أفكار منطقية مكاهنا

5 �  مساعدة املسرتشدين عىل وقف األفكار غري املنطقية.

6 �  مس�اعدة الطلبة عىل التفكري أن الس�لوك هو املشكلة وليس الطالب 
نفسه كشخص.
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اإلجراءات: 

�  مناقش�ة الواج�ب املنزيل لدى الطلبه بحي�ث يعرض كل منهم األفكار 
الت�ي ختيله�ا وكيف ق�ادت اىل الس�لوك االس�تقوائي لديه، ومناقش�ة 
مجاعية ألفكار كل منهم وبيان االفكار اإلجيابية والس�لبية وكيف تؤثر 

عىل السلوك.»وأن تغيري األفكار يقود إىل تغيري السلوك«. 

�   مناقش�ة م�ع الطلبة فه�م العالقة ب�ني A األح�داثAct، B املعتقدات 
واألفكارحول االحداث Beliefs، والنتائج C، وتعني النتيجة االنفعالية 
للح�دث Emotional Consequence. وأن األح�داث A ال تقود إىل 
النتائ�ج C ب�ل إن B املعتق�دات واألف�كار ه�ي التي تقود إىل الس�لوك.
فاذاحدث أن ش�عر الفرد بخربة انفعالية معين�ة  Cكاحلزن أو اخلوف أو 
القلق نتيجة حلادث ما A  كالفشل يف الدراسة فربام يظهر أن Aهي التي 
س�ببت C مع أهنا ليس�ت كذلك،فعىل الرغم من أن النتائج العاطفية أو 
االنفعالية )ردود فعل االضطراب العاطفي وعدم السعادة( تبدو مرتبطة 
 B إال أهنا ليس�ت نتيجة مبارشة له بل ه�ي نتيجة مبارشة ل A باحل�ادث
 A أفكار ومعتقدات الفرد واأللفاظ التي يستخدمها يف وصف احلادث
وحديث�ه ال�ذايت. هل يفرسالفرد األمر عىل أنه مصيب�ة أو خميف أو مزعج 
أو حم�زن أو م�ؤمل أو إىل غ�ري ذلك من األف�كار واملعتقدات الس�لبية التي 
يص�ف هبا احلادث والتي تقوده اىل النتيجة C الش�عور باخلوف أواحلزن، 
وعند مناقش�ة أفكار ومعتقدات الفرد وتفنيدها )D Dispute( وتوضح 
العالق�ة ب�ني أف�كاره ومعتقداته وس�لوكه واضطرابه فإن�ه يمكن تعديل 
هذه األفكارواملعتقدات لضبط س�لوكه نحو مايمر به من أحداث وحني 
حيص�ل مثل هذا التعديل والتغيري يف أف�كاره ومعتقداته والرموز اللفظية 
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الت�ي يس�تخدمها يف وصفه للحوادث ف�إن اضطرابات�ه االنفعالية ختتفي 
نتيجة هذا التفكري العقالين،وهنا يكون املرش�د قد حقق األثر الفلس�في 
E Effect واكتس�ب املسرتش�د نظامًا معرفيًا عقالنيًا لتتغري انفعاالته جتاه 

األحداث )Feeling( . )Ellis,1994( )الشناوي، 1996( .
�   مناقش�ة أمثل�ة عىل ذل�ك حلاالت خمتلفة يف التفكري اإلجيايب والس�لبي 
حلالة طالب مل يقبل يف وظيفة دعي إليها،فذو التفكري العقالين سيقول 
إن هن�اك فرصة أخ�رى وليس عدم القب�ول هناية األم�ر. بينام يرى ذو 
التفك�ري غري العق�الين أن األمر مصيبة وأهنا كارث�ة، وهناك من تدخل 

لكي يؤثر عليه وأن هناك مؤامرة ضده وهكذا.
 � Negative Self مناقش�ة الطلب�ة يف االنتباه حلديثه�م الذايت الس�لبي  �
Statement حي�ث عرفن�ا أن حديث الذات الس�لبي يمكن أن يكون 

مؤرشًا عىل اضطراب التفكري لدى الفرد، وهو ماحيدث به الفرد نفسه 
دون أن يسمعه أحد، وهنا يطلب املرشد أن يتحدث املسرتشد بصوت 
ع�اٍل وي�رى منطقي�ة األفكار الت�ي يتحدث هب�ا من خ�الل االحتكام 
للمنطق واملجموعة اإلرش�ادية ويش�كك هبا املرش�د ويعطي مربرات 
والطل�ب م�ن املسرتش�دين تغيريه بع�د أن يثب�ت عدم ج�دواه وعدم 
منطقيت�ه، وكذلك يمك�ن حتدي هذا احلديث وإثب�ات بطالنه ويمكن 
أن يتحدث كل عضو مع نفس�ه أكثر م�ن مرة باحلديث املنطقي مثل ما 
الفائ�دة من إزعاج الناس؟ هل أرغب ب�أن يأخذ اآلخرون عني فكرة 
س�يئة وهكذا.كاميمكن أن يوجه رسائل إىل نفسه»رسائل موجهة مني 
إيل«وفيهايقول: أنا ش�خص جيد، كل إنسان خيطئ، أستطيع أن أنجح 

يف دراستي، الداعي إليذاء اآلخرين، وهكذا.
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�   وع�ن م�اذا يدور هذا احلدي�ث وما هي األفكار الت�ي يعرضها الطلبة 
وتسجيل هذه األفكار ومناقشتها مع الطلبة، وبيان بطالهنا وأهنا أفكار 

غري عقالنية.
�  مناقشة تلك األفكار اخلاطئة بعد توضيحها وكتابتها عىل السبورة وأثر 
هذه األفكارعىل الس�لوك وكذلك العمل عىل تغيري هذه األفكار لكي 

تكون مقبولة اجتامعيًا وإنسانيًا.
�  مناقش�ة م�ع الطلب�ة أن املش�كلة ه�ي الس�لوك وليس الطال�ب فأنت 
كمرش�د ال حتب هذا السلوك االستقوائي، ولكنك حتب هذا الطالب، 
اإلنس�ان له كرامة وحقوق واحرتام، ولكن س�لوكه الس�يئ يرتك أثرًا 
عىل اآلخرين ويدفعهم لكي يكونوا ضحايا يعانون من أمراض نفسية 

وجسمية، وأن هذا السلوك يمكن تعديله والتخلص منه.
�  وقد ينكر املستقوون أهنم عملوا أي يشء خطأ ويرفضون أن يتحملوا 
املسؤولية إزاء س�لوكهم،فهم يعتقدون أن ترصفاهتم تأيت نتيجة»خلطأ 
ش�خص آخ�ر«.أو أهنم يع�دون ذلك ليس ش�يئًا مهاًم فهن�ا يتعني عىل 

املرشد أن يتحدى تفكريه دون أن يستخدم أسلوب الوعظ 
�  »اذا كن�ت تعتقد أنك مل تس�تقو عىل ش�خص آخر، لك�ن اآلخر يعتقد 
ان�ك تس�تقوي عليه،فم�ن يكون ع�ىل صواب«؟ناقش أن االس�تقواء 
هو يف »عني املش�اهد« بمعنى أن مش�اعر الش�خص اآلخر هي حقيقية 
بالنس�بة له.وهنا يشجع املرش�د الطلبة يف البحث عن أخطاء حمتملة يف 

فهمهم »ربام اآلخرون فهموا شيئا مل تقصد به إزعاجهم«. 

مناقش�ة امللح�ق رقم )5( الدين واالس�تقواء من حيث كونه س�لوكًا ال 
يقره الدين بل وحياربه.
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الواجب البيتي:بعد االنرصاف من املدرسة ولغاية اجللسة القادمة حاول 
أن حتدث نفس�ك بإجيابية عن اآلخرين كلام جاءت فكرة تدفعك لالس�تقواء 

عليهم مع تكرار ذلك، وتذكر أنك الحتب االستقواء وأن :

1 �  االستقواء حرام.

2 �  االستقواء يرتك آثارًا خطرية عىل الضحايا.

3 �  ال أريد أن استقوي عىل أحد لئال يستقوّي عيّل آخرون.

4 �  اليشء الذي ال أريده لنفي ال أمارسه عىل اآلخرين.

5 �  اهلل عز وجل حياسب الذي يامرس االستقواء عىل اآلخرين.

6 �  اإلستقواء غري حضاري.

7 �  الناس لدهيم حقوق متساوية.

8 �  ما يف حد أحسن من حد.

 9 �  ال أريد أن يكون أخي أو ابني يف املستقبل مستقوى عليه.

مناقش�ة أسلوب وقف األفكار مع املسرتشدين: يتحدث املرشد أن هذا 
األسلوب مفيد يف مساعدة املسرتشد عىل أن يعي أفكاره ويعمل عىل ضبطها 
م�ن خالل حديثه عنها بصوت عاٍل، ثم يقوم املرش�د بإص�دار صوٍت عاٍل، 
ويس�تجيب له األعضاء ثم الحقًا يقوم املسرتشد نفسه بإعالء صوته ووقف 

األفكار، وتتم هذه املرحلة عىل خطوتني:

�  استدعاء األفكار والتخيالت إىل ذهنه.

�  عندما يصبح واعيًا هلا يقول )قف( ويوقف التفكري هبا، وحيول الفكرة 
غ�ري العقالنية إىل فكرة عقالنية.مثال عىل ذلك أن االس�تقواء»جيعلني 
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مس�يطرًا ع�ىل الطلبة«،حيوهل�ا إىل فك�رة عقالنية:االس�تقواء جيعلن�ي 
مكروه�ًا من قبل الطلبة،وأن�ا الأحب ذلك.ويتم ذلك التمرين يف جّو 

من االسرتخاء.

�  يطل�ب املرش�د من املسرتش�دين أن يرتكوا احلرية خلياهل�م  يف التفكري 
يف جو من االس�رتخاء،ثم خياطبهم وبصوت عاٍل ويقول توقف ،وتتم 
إع�ادة التمرين أكث�ر من مرة.  ث�م يطلب من املسرتش�دين أن يفكروا 
وبع�د  ورود األفكار اىل أذهاهنم يقول املسرتش�د لنفس�ه بصوت عاٍل 
توقف،وتتم إعادة التمرين أكثر من مرة.  وقد يطلب املرش�د من اثنني 
م�ن املسرتش�دين ان يفك�ر أحدمها ويق�ول اآلخر توق�ف .كام يمكن 
ان يضع املسرتش�د يف جيب�ه ورقة صغرية مكتوب عليه�ا قف /وّفكر 

خيرجها من جيبه يف حلظة  ورود أفكار تدفعة لالستقواء وهكذا .    

النتائج املتوقعة:

1 �  فهم العالقة ما بني التفكري والسلوك االستقوائي.

2 �  الوعي بحديث الذات وأثره عىل االستقواء.

3 �  التفكري بتغيري الس�لوك االس�تقوائي. ،وتتم إعادة التمرين أكثر من 
مرة.  

واجب منزيل :ابحث يف املكتبة املدرس�ية، أو املنزلية، أو استخدم شبكة 
االنرتن�ت ملعرفة اآلي�ات القرآنية واألحادي�ث النبوية الرشيف�ة التي حتارب 
العدوان والظلم واإليذاء لآلخرين . )Granvold, 1994( )بني، 2005(. 
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اجللسة اخلامسة

األهداف:

1 �  مساعدة الطلبة عىل مراقبة سلوكهم بأنفسهم.

2 �  مساعدة الطلبة عىل ممارسة سلوكات إجيابية.

3 �  مساعدة الطلبة يف البحث عن ميوهلم ورغباهتم وهواياهتم وتنميتها 
بطريقة إجيابية.

4 �  مساعدة الطلبة عىل تعلم مهارات القيادة.

اإلجراءات:

ترحي�ب بالطلب�ة وكذل�ك مناقش�ة الواج�ب املنزيل وتوضي�ح لآليات 
الت�ي متن�ع االس�تقواء واألف�كار  النبوي�ة الرشيف�ة  الكريم�ة واألحادي�ث 
االس�تقوائية الت�ي ترد اىل أذه�ان الطلبة، واخل�روج بخالصة ان االس�تقواء 
س�لوك س�يئ ،النرض�اه لن�ا أو لغرين�ا . كام يطلب املرش�د من املسرتش�دين 
أن حيدثوا أنفس�هم بتل�ك األفكاريف ح�ال ورود أي فكرة أو نّية لالس�تقواء 
والعمل عىل تغيري حديث الذات  السلبي بآخر إجيايب مثل أن االستقواء عىل 
اآلخرين هو س�لوك س�يئ، وكذلك هو حرام من ناحية إسالمية ودينية إذ ال 
جي�وز أن يس�تقوي طفل عىل آخر أو إنس�ان عىل آخر، وأن ينتبهوا ألنفس�هم 
وكم مرة يقوم الطفل املستقوي بإزعاج اآلخرين يف اليوم ويسجل ذلك عىل 
ورق�ة خاصة ضم�ن برنامج، ألن الوع�ي لألفكار غري العقالني�ة هواملرحلة 
األوىل نحو تعديلها وتغيريها.وكام يف امللحق رقم )9(. لوحة النجوم اليومية 
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حي�ث يقوم الطالب بتس�جيل األفكار التي ترد اىل ذهن�ه أو الترصفات التي 
يق�وم هبا جتاه اآلخرين وفيها إس�اءة واس�تقواء ألن بعض الطلبة املس�تقوين 
ال ي�دري إذا كان ه�ذا الترصف اس�تقواء كامل�زح مع فالن، أوالس�خرية من 

آخر،أوالرضب باملزح مع آخرين.  

وكذل�ك الطل�ب من الطلبة ممارس�ة س�لوكات إجيابية »نقيضة لس�لوك 
االس�تقواء« ك�ام يرى الس�لوكيون مع األطفال املس�تقوى عليه�م من حيث 
مس�اعدهتم وتقديم العون املادي والنفي هلم، وكذلك مساعدة اآلخرين يف 
املدرس�ة والقيام بأعامل إجيابية، وترس�يخ قيم إنس�انية واجتامعية والتعاطف 

.)Victims( مع األطفال املعرضني لالستقواء عليهم

ويتضمن اهل�دف الثالث البحث يف قدرات الطلب�ة وميوهلم ومهاراهتم 
فق�د أش�ارت بعض الدراس�ات إىل أهن�م ذوو ق�درات عقلي�ة وال تنقصهم 
املهارات العقلية، حيث لدهيم طرق يف االس�تقواء تنم عن قدرة عقلية حيث 
جتعلهم يامرسون االستقواء دون علم من الراشدين املحيطني هبم، ويقدرون 

بشكل جيد ضحاياهم يف كثري من املواقف تقديرًا مناسبًا.

فبعض الطلبة قد يكون لديه قدرات فنية أوموس�يقية جيدة، واآلخرون 
لدهي�م قدرات ومه�ارات كتابية ورياضي�ة، وهنا يتم توجيه ه�ؤالء إىل هذه 
امليادي�ن لكي يصقلوا موهبتهم أواًل وينش�غلوا عن ممارس�ة االس�تقواء عىل 
اآلخرين ثانيًا، حيث أظهر أدب االستقواء أن الطلبة املستقوين عىل اآلخرين 
يف الغال�ب ال يملك�ون هواي�ات خاص�ة ب�ل إهنم يقض�ون أكث�ر أوقاهتم يف 
إي�ذاء اآلخري�ن أو التخطيط لذلك.ولذلك فهم خيتارون عدم االش�رتاك يف 
األنش�طة، أو هوايات حيتمل أن ال يفوزوا فيها؛ فهم دائاًم يس�عون للسيطرة، 
ول�ذا ينبغ�ي التعرف عىل أوق�ات الفراغ لدهي�م، وكيف يقضوهنا وإش�غاهلا 
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باملفيد من الربامج واألنش�طة الرياضية والثقافية واالجتامعية.مناقشة الطلبة 
ع�ن هواياهت�م ومهاراهت�م وكي�ف يمكن الوص�ول هبا اىل درج�ة أفضل من 

خالل احلديث مع املجموعة واالستامع اىل آرائهم . 

أم�ا مه�ارات القي�ادة: فل�دى املس�تقوين مه�ارات يف امت�الك الق�وة 
واس�تخدامها ض�د اآلخري�ن، وهم يفعلون ذلك ألس�باب خاطئ�ة وبطرق 
خاطئ�ة بالق�وة البدني�ة، أو اإليذاء؛ لغاي�ات خاطئة �  اس�تضعاف اآلخرين 
وجعله�م ُتعس�اء يف احلي�اة �  وهن�ا تتم مناقش�ة مل�اذا ال يتم حتوي�ل كل تلك 
املواهب والقدرات إىل يشء جدير باالس�تحقاق؟ التدريب عىل القيادة � من 
خ�الل اخليال – ختيل نفس�ك قائد فري�ق ريايض مثاًل كيف تس�عى بفريقك 
اىل الف�وز، أو الس�يكودراما»التمثيل النف�ي املرسحي« وتعزي�ز العديد من 
الس�امت واملهارات الش�خصية واإلجيابية وترس�يخها مثل: الفعالية، التفوق 
الريايض، الش�جاعة، التنازل، مراعاة مش�اعر اآلخري�ن، التخطيط، الصرب، 
الثقة، اإلصغاء، واختاذ القرارات، ونتخيل ما يمكن أن حيدث إذا ما استطعنا 
حتويل املس�تقوين إىل قادة، إنه أمر يس�تحق املحاولة، كام إنه أمر حيول الطلبة 
ذوي املش�كالت إىل مصادر نافعة للمدارس واملجتمع )توسط الرفاق( مثال 

ًحيث سيأيت دورها الحقًا.

مناقش�ة امللحق رقم )6( املتعلق بالسلوك الديمقراطي واالستقواء وأن 
السلوك االستقوائي يتناىف مع الديمقراطية.

واج�ب من�زيل: ختي�ل نفس�ك الي�وم مدير مدرس�ة مس�ؤواًل عن وقف 
االس�تقواء يف مدرس�تك م�اذا تعمل؟ م�اذا تقرتح لوقف االس�تقواء؟ كيف 

جتعل مدرستك مكانًا آمنًا ال يوجد فيه استقواء ؟
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النتائج املتوقعة:

1 �  االنتباه والوعي لسلوكهم أكثر.

2 �  التفكري يف بدائل إجيابية عن سلوك االستقواء.

)Sarzen, 2002; Juvonen, Graham and Schuster, 2003(
)بني، 2005(.

اجللسة السادسة

األهداف:

1 �  مناقشة الواجب املنزيل، واقرتاحات الطلبة لوقف االستقواء.
2 �  مساعدة الطلبة عىل التعرف عىل قانون االنضباط املدريس.

3 �  مساعدة الطلبة عىل معرفة أسباب االستقواء.
4 �  مس�اعدة الطلبة ع�ىل املواءمة بني حقوقهم ع�ىل اآلخرين، وحقوق 

اآلخرين عليهم.
5 �  مساعدة الطلبة يف التعرف عىل مهارات التوسط بني األقران. 

اإلجراءات:
�   ناقش الواجب املنزيل واقرتاحات الطلبة فيام لو كانوا مديري مدارس 
لوق�ف االس�تقواء يف مدارس�هم واخل�ص إىل مجل�ة م�ن املقرتح�ات 
وعززهاحي�ث يع�رض كل منهم رأي�ه فيام لو كان مديرًا، س�يقرتحون 
أف�كارًا عدي�دة وهم األخرب يف ممارس�ة هذا الس�لوك وانتق�اء الفرص 

واألفراد لالستقواء عليهم. 
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�  مس�اعدة الطلب�ة يف التعرف عىل قانون االنضب�اط املدريس من خالل 
إحض�ار كتب عن االنضب�اط املدريس، وقراءة بن�وده وفقراته.»كتاب 
االنضباط املدريس الصادر عن وزارة الرتبية والتعليم قس�م اإلرش�اد 
والصحة النفس�ية وعقوبات الذين يتعرضون بأذى لزمالئهم«.حيث 

إن اإلرشاد بالقراءة من األساليب النافعة يف هذا املجال. 
�  مناقش�ة مل�اذا يس�تقوي الناس بش�كل عام ع�ىل بعضه�م البعض؟ ثم 
توزيع ورقة تتحدث عن أس�باب االستقواء )بشكل فردي(، ثم جتمع 
وتناق�ش األس�باب بش�كل مجاعي ويت�م الوص�ول إىل خالصة حول 
األسباب التي تدفع باالس�تقواء، ورضورة مناقشتها، وعدم منطقيتها 
يف االس�تقواء ع�ىل اآلخرين.حيث يطلب من األعضاء بش�كل فردي 
أن يكت�ب كل منه�م األس�باب اخلاص�ة به ث�م تناقش م�ع املجموعة، 
وبيان عدم منطقيتها وأهنا غري مناس�بة لطالب يف املدرسة، ومن خالل 
معرفتنا باألس�باب الكامنة وراء سلوكاتنا فهذا يعطينا وعيًا وقوًة لكي 

نغري تلك السلوكات.  
�  مناقش�ة أن الف�رد أيًا كان له حقوق حياف�ظ عليها وعليه واجبات، لكي 
تس�تقيم احلي�اة وهذه احلق�وق والواجب�ات يف كل املج�االت األرسيه 
مث�اًل، أو العم�ل، أو الصداقة.وتت�م هن�ا مناقش�ة حق�وق الف�رد ع�ىل 
اآلخري�ن وحقوقهم عليه)امللحق رقم 7(.وبش�كل فردي تتم مناقش�ة 
مجاعية حلقوق األفراد وما يرتتب عليها من مسؤوليات جتاه اآلخرين . 
وان املنطق الس�ليم يقتيض أن نعام�ل اآلخرين بالطريقة التي نرغب أن 

يعاملونا هبا.
�  مناقش�ة التدري�ب ع�ىل مه�ارات التوس�ط ب�ني الرفاق حي�ث إن هذا 
التمرين جيعل انتباه الطلبة عىل ميدان مغاير لس�لوك االس�تقواء حيث 
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يناقش املرش�د مهارة التوس�ط م�ع الطلبة:فه�ي تنطلق م�ن أن النزاع 
فرصة مهمة للنمو العقيل لألفراد وأن توس�ط الرفاق فرصة إلكساهبم 
مه�ارات التكيف االجتامع�ي، وتطوير قدرهتم ع�ىل االتصال وحيول 
دون أن يتحول النزاع إىل عنف.كام ينعكس التوس�ط عىل الطلبة حيث 
حيسن من سلوكهم مع رفاقهم، ويرفع مستواهم التحصييل، ومهاراهتم 

القيادية، وكذلك تقديرهم لذواهتم.)سوليفان ورفاقه، 2007(.
�  والتوس�ط ه�و عملي�ة يتدرب فيها املش�ارك ع�ىل تقديم املس�اعدة يف حل 
النزاع، قبل أن يصل إىل درجة العنف.والوسيط :طرف حمايد، وهو مدرب 

ليساعد اآلخرين يف حل نزاعاهتم بالطرق السلمية واحلوار واملناقشة.

أما خطوات التفاوض فهي :

1 �  وصف ماترغب فيه: من رغبات وحاجات وأهداف.

2 �  وصف املشاعر: وصف كيف تشعر،أو ردة فعلك جتاه أمر ما.

3 �  تبادل االهتاممات :وهي مشرتكة بني األطراف املتنازعة.

4 �  فهم وجهة النظر األخرى :للطرف اآلخروجهة نظر أخرى.

5 �  إجياد بدائل حتقق الفائدة لكال الطرفني :الكل رابح.

6 �  التوصل إىل اتفاقية حكيمة تريض كل األطراف. ومناقش�ة للملحق 
رقم )10(الذي يقوم فية املسرتشدون برتتيب الصور بتسلسل .

وعندم�ا يتعل�م املش�ارك هذه امله�ارة ويعمل هب�ا نكون ق�د حولناه من 
مس�تقٍو اىل وس�يط يمتل�ك مهارة التف�اوض، والنق�اش، واحل�وار، واملنطق 
السليم، وهذا متامًا مانريده.يمكن أن يامرس الطلبة هذه املهارة ضمن موقف 
متثي�يل داخ�ل الصف وإرشاف املرش�د النفي. واجب من�زيل: حاول تطبيق 
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مهارات التوس�ط عىل أي موقف نزاع بني زمالئك أو إخوانك يف البيت يمر 
بك خالل هذا اليوم ولغاية اجللسة القادمة .

النتائج املتوقعة:

1 �  الوعي بوسائل إجيابية لوقف االستقواء، وفهم نتائجه اخلطرية. 

2 �  امتالك مهارة التوسط بني الرفاق.)بني، 2005، األشهب، 2004(. 

اجللسة السابعة

األهداف:

1�  مناقشة الواجب املنزيل.
2�  مساعدة الطلبة عىل إدارة غضبهم.

3�  مساعدة الطلبه يف امتالك مهارات االسرتخاء. 

اإلجراءات:

� مناقش�ة الطلب�ة يف الواج�ب املنزيل املتعل�ق بمواقف الن�زاع ومهارات 
التوس�ط التي قام هبا الطالب خالل اجللس�ة املاضية، وكيفية الترصف 
يف ه�ذه املواقف؟ واخلص إىل»أن التوس�ط حيتاج من�ا إىل إدارة فاعلة 
ومهارات عالية لكي نكون وسطاء ناجحني«. وماهي خربات األفراد 

يف مواقف التوسط التي قاموا هبا ،وماهي مالحظاهتم عليها .
�  مناقشة إدارة الغضب لدى الطلبة املستقوين وهي مهارة مهمة متكنهم 
م�ن معاجل�ة غضبه�م، وه�ذا أحد األس�باب الت�ي جتعلهم يامرس�ون 
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االس�تقواء، ولذا فهم حيتاجون إىل مس�اعدة تعلم كيفية الس�يطرة عىل 
غضبه�م وانفعاالهتم، وكب�ح الدوافع العنيف�ة، أو العدوانية ومقاومة 
تفريغ غضبهم يف آخرين، لذا نناقش مع الطلبة وبشكل مجاعي ماييل:

> كيف تعرف أنك غاضب وماذا تعمل أثناء ذلك ؟
> كيف تش�عر عندم�ا تكون غاضبًا؟ أو حمبطًا؟ بع�دم الفهم؟ باحلزن؟ 
باحل�رارة يف جس�مك؟ كأنك عىل وش�ك االنفجار؟ كأن�ك تريد أن 

ترضب آخر؟
> ص�ف وقت�ًا ش�عرت في�ه بالغضب الش�ديد؟ كي�ف ش�عرت؟ ماذا 

عملت؟ ماذا حدث بعد ذلك؟ كيف شعرت بعدها؟
>  كي�ف تش�عر عندما يغضب منك ش�خص ما؟ هل تش�عر باخلوف؟ 

بالقلق؟ هل تتمنى لو أن باستطاعتك أن ختتفي؟
> هل تعتقد أنه من اإلنصاف أن يفرغ شخص ما غضبه فيك؟

> كي�ف يؤث�ر غضب�ك عىل األش�خاص من حول�ك؟ ما ه�و أثر ذلك 
عىل أرستك؟ أصدقائك؟ وعىل الش�خص واألشخاص الذين نشعر 

بالغضب منهم؟. برأيك كيف يشعرون عندما تفرغ غضبك فيهم؟
> هل هناك أي يشء تريد أن تغريه يف الطريقة التي تش�عر هبا وتترصف 

وفقها عندما تغضب؟
> هل جيب أن تتعلم طرقًا خمتلفة تترصف هبا بش�كل مناس�ب ومقبول 
عندما تغضب؟ هل هناك بعض األفكار األولية التي يمكن مناقشتها 

مع الطالب إلدارة غضبك؟

�  تعلم أن متيز اإلشارات الدالة عىل غضبك؟ واعمل شيئًا قبل أن ينفجر 
غضبك؟.
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�  ابتعد عن اليشء السيئ املسبب للغضب.
�  خذ نفسًا عميقًا عدة مرات.

�  عد من 1 � 10 ببطء وافعل ذلك عدة مرات.
�  حاول أن تس�رتخي وهتدأ وفكر يف أفكار هادئة وس�ليمة، وحاول أن 

تشد عضالت جسمك ثم اسرتخ من جسمك وحتى قدميك؟
�  تظاه�ر بأن�ك غري غاضب ورب�ام تقوم بدور متثييل جي�د إذا ما اقتنعت 

بذلك.
�   اس�أل نفس�ك ملاذا أنا غاضب؟ ربام مل يقصد الشخص ألن يغضبك؟ 

ربام كان مصادفة؟ ربام سوء فهم منك؟
�  ح�اول أن تفه�م أن الع�امل لي�س كل�ه ضدك؟ح�اول كل�ام أحسس�ت 

بالغضب أن تفكر بأنه اليشء يستحق االنفعال.
�  مترين االسرتخاء Relaxation Exercise يطلب املرشد من األعضاء 

ممارسة التامرين التالية: 
�  استلِق بوضع مريح قدر املستطاع.

�  أرخ أي يشء مشدود يف جسمك من أسفل قدميك وحتى رأسك.
�  أغل�ق راحة يدك اليمنى ثم افتحه�ا 10 مرات، ثم راحة يدك اليرسى 
وملدة 10 مرات أخرى، وهبدوء كامل، وكررذلك أكثر من مرة الحظ 

الفرق بني الشدة والتوتر.
�  ح�رك مرفق�ك األيم�ن ثم األيرسعدة م�رات، ثم ح�اول حتريك اليد 

اليمنى، ثم اليرسى عدة مرات.
�  ارفع كتفيك إىل أعىل ثم أسفل عدة مرات، والحظ التوتر واالسرتخاء 

يف الكتفني والرقبة ثم عد إىل الوضع املريح.
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�  تنف�س بعمق»ش�هيق« احتفظ به أك�رب وقت ممكن أخ�رج ذلك اهلواء 
هبدوء »زفري« كرر ذلك عدة مرات الحظ أنك تسرتخي أكثر.

�  اب�دأ بحركات ال�رأس، واجلبني، والعينني، ويتم ذلك عن طريق ش�د 
عضالت اجلبني واحلاجبني.

� أغل�ق عينيك هبدوء وقوة حتى الش�عور بالتوتر ثم االس�رتخاء، وكرر 
ذلك.

�  أطبق الفكني واألسنان بإحكام والحظ التوتر.
�  ض�م الش�فاه بق�وة، الحظ التوت�ر، ثم االس�رتخاء، وك�رر ذلك عدة 

مرات. اآلن أصبح وجهك وكتفيك يف حالة اسرتخاء.
�  ح�رك الرقبة إىل األمام عدة مرات،ث�م إىل اخللف عدة مرات، وهكذا 

إىل اليمني، ثم الشامل، الحظ االسرتخاء يف رقبتك ووجهك.
�  خ�ذ نفس�ًا عميقًا وخذ ش�هيقًا عميقًا وك�رر ذلك، واحب�س اهلواء يف 

صدرك أكثر وقت ممكن، وكرر ذلك عدة مرات.
�  اقبض عضالت البطن نحو الداخل ،عدة مرات ثم اسرتخ ،كرر هذه 

العملية عدة مرات، والحظ الفرق بني التوتر واالسرتخاء.
�  حرك مشط الرجل إىل األمام ثم إىل اخللف ثم إىل اجلانبني عدة مرات، 

والحظ االسرتخاء يف قدميك.
�  اثن القدم اىل اخللف باجتاه رسغ القدم.

�  الحظ أن مجيع العضالت مسرتخية متامًا.
�  ث�م يق�وم املرش�د باإلحياء لألعضاء بتخيل نفس�ه يف أماك�ن بعيدة عن 
التوت�ر والصخ�ب وفيها أش�جار وكذلك هدوء كام�ل، وأنت يف هذا 



194

االس�رتخاء حاول أن تراجع أفكارك وحدي�ث الذات الذي حتدث به 
نفس�ك وقل لنفس�ك إنني أس�تطيع ضبط غضبي، والتحكم يف نفي 
يف كل األحوال، ولدي الس�يطرة عىل كل أطرايف وجسمي وكرر تلك 

التامرين كلام شعرت بالتوتر.

واجب من�زيل :قم بالتدريب عىل املهارات االس�رتخائية يف املنزل وملدة 
أكث�ر من مرة والحظ كيف أن�ك أصبحت أفضل هدوءًا وقدرًة عىل التحكم 

يف نفسك.

النتائج املتوقعة:

1 �  فهم اإلشارات التحذيرية الدالة عىل الغضب.

2 �  وع�ي أكثر بالذات أثن�اء الغضب وأن يتمكن من إدارة غضبه أكثر.
)بني، 2005(.

اجللسة الثامنة

األهداف:

1 �  مناقشة الواجب املنزيل.

2 �  أن يكتسب الطلبة مهارة البدء باملحادثة، واالستامع الفعال لآلخرين 
ضمن مهارات االتصال.

3 �  أن يق�وم األعض�اء بمامرس�ة الب�دء باملحادث�ة واالس�تامع الفعال يف 
اجللسة اإلرشادية.
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اإلجراءات:

�  مناقش�ة الواجب املنزيل، حيث يعرض كل من األعضاءإحساس�ه بعد 
ممارسة التامرين االسرتخائية، والطلب من األعضاء تكرار ذلك وقت 

احلاجة.
�  مناقش�ة الطلب�ة بأمهية التواصل الس�ليم مع اآلخرين وفهم الرس�ائل 
اللفظي�ة، وغ�ري اللفظية التي تص�در عن اآلخرين والت�ي قد تكون يف 

كثري من األمور سببًا يف االستقواء والعنف عىل اآلخرين.
�  االتص�ال م�ع اآلخري�ن يعن�ي العمليات التي يس�تجيب هبا ش�خص 
لسلوك اآلخرين، وترصفاهتم، وهي عملية تفاعلية، والناس ال يمكن 
إال أن يتواصل�وا معًا من خالل االتص�ال املبارش بالكالم، وهنا تكون 
رسائل غري لفظية تتالءم مع املحادثة مثل هّز الرأس، تعبريات العيون، 
نربة الصوت، حركات اجلسم، كام يمكن أن يكون االتصال غري مبارش 

أو عن طريق اهلاتف، أو أي وسيلة أخرى كاالنرتنت.
وسوف نتعرف عىل مهارتني ضمن مهارات االتصال مها:

1 �  مهارة البدء باملحادثة.   
2 �  مهارة االستامع الفعال لآلخرين.

والب�دء يف املحادثة هو قدرتنا ع�ىل املبادرة يف البدء يف موضوع معني مع 
اآلخرين، واالس�تامع لآلخرين ال يعني أن نسمع الكالم اللفظي، وإنام يعني 
أن نس�مع ونفهم ما نس�مع ونوصل للطرف اآلخر أننا نفهم من خالل إعادة 

العبارات التي يقوهلا ولكن بالطريقةاخلاصة بنا.
وم�ن املمكن أن نرى مثااًل عىل ذلك من خالل اثنني من الطلبة )أ( يبدأ 
باحلديث مع )ب( ويطلب من )ب( االستامع بشكل جيد، وذلك من خالل 
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إع�ادة العب�ارات التي يقوهلا ثم يطلب املرش�د من األعض�اء عكس األدوار 
حي�ث يتح�دث )ب( ويس�تمع )أ( بفاعلي�ة له م�ن خالل اإلنص�ات وفهم 

الكالم اللفظي والتعابري اجلسمية غري اللفظية حركات اجلسم والعيون.

ويمك�ن تقدي�ر أن نحو 70 باملئة من س�اعات اليقظة يقضيها اإلنس�ان 
يف التواصل ق�راءة، كتابة،حمادثة،وإصغاء.ومعظ�م ذلك الوقت ينرصف اىل 

اإلصغاء ولكي تصبح مصغيًا جيدًا يراعى اآليت:

1 � انتبه والتزم اهلدوء :فاإلصغاء يعني عدم التحدث.

2 �  استخدم لغة جسدية تعرب عن االنتباه:واجه املتكلم مبارشة.

3 � تواصل بالعينني وحافظ عىل ذلك.فهذايس�مح لك بأن تعرف اللغة 
اجلس�دية للمتكلم وتعبريات وجهه وه�ي تلميحات مهمة للكيفية 

التي تشعر هبا.

4 �  كن صبورًا :أتح املجال للمتكلم بأن يقول مايريد.

5 �  اطلب توضيحًا إذا كنت بحاجة لذلك.وأكّد عىل دقة ماتسمع.

6 �  تعاطف :ضع نفسك مكان املتكلم.

7 �  اطرح أسئلة لتشجيع املتكلم ولتشعره بأنك تصغي اليه.

8 �  أعد كلامت املتحدث واعكس مشاعره من حني إىل آخر.

 9 �  اعكس كالم املتحدث من خالل مالمح وجهك.

10�  عند حمطات معينة من مسرية التحدث،خلص ماسمعته من املتكلم.

11 � استخدم لغة جسد مشجعة :هز الرأس مثاًل.

12 �  استخدم مجاًل معرتضة قصرية لتشري بذلك إىل أنك تصغي إليه.
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13 �  ركّز بالفعل عىل مايقوله املتكلم.

14 �  دع املتكلم يصف مشاعره، وابتعد عن املقاطعة والتقييم والرشود 
الذهني واملجادلة. 

ثم يدور نقاش بني املرش�د واألعضاء حول البدء باملحادثة، واالس�تامع 
الّفع�ال وه�ل حيقق�ان أه�داف األف�راد يف االتصال ... ق�دم تغذي�ة راجعة 

لألعضاء وأكّد عىل االتصال السليم.

واجب منزيل: حياول األعضاء جتريب االس�تامع الفعال، وكذلك مهارة 
الب�دء باملحادث�ة يف املن�زل مع اإلخ�وة أو الوالدين، وكذل�ك رضورة مراقبة 
الرس�ائل غري اللفظي�ة املرافقة للرس�ائل اللفظي�ة ملوقف مع�ني، وهل هناك 
تواف�ق أو ع�دم توافق بب�ني اجلانبني وبيان كيف أن س�وء االتص�ال قد خيلق 

مشكلة استقواء بني الطلبة.

النتائج املتوقعة:

1 �  اكتساب الطلبة مهارات التواصل السليمة للبدء باملحادثة، وكذلك 
االستامع الفعال.)بني، 2005(.

اجللسة التاسعة

األهداف:

1 �  مناقشة الواجب املنزيل 

2 �  مناقش�ة الفكرة غري العقالنية التي ترى أن بؤس اإلنس�ان وش�قاءه 
ينتج عن األحداث واألشخاص املوجودين يف البيئة.



198

3 �  مس�اعدة الطلب�ة يف التعرف عىل مهارة حل املش�كالت، والتدريب 
عليها.

اإلجراءات

الرتحيب باألعضاء، ش�كرهم ع�ىل القدوم يف املوعد املحدد ومناقش�ة 
الواج�ب املنزيل، مهارة االس�تامع الفعال والب�دء يف املحادثة وأمهيتها يف فهم 
اآلخر فهاًم كاماًل يضمن عدم اللجوء لالستقواء، وأن يعرف الطلبة أن مهارة 

االستامع الفعال والبدء باملحادثة حتتاجان منا إىل الكثري من املهارات.

مناقش�ة مع الطلبة عن أن ش�قاء اإلنسان ال ينتج عن عوامل بيئية ولكنه 
نات�ج ع�ن طريق تفك�ري األف�راد وأن اآلخري�ن ال يدفعوننا لك�ي نكون غري 

عقالنيني بل هو نتاج أفكارنا ومعتقداتنا.

مناقش�ة مع الطلبة عن التدريب عىل مهارة حل املش�كالت: حيث حل 
املش�كالت حيتاج إىل مهارات، ولذا لكي يتغلب الطلبة عىل املش�كالت التي 
تعرتضه�م البد من معرفة خطوات حل املش�كالت بداًل من اللجوء للعنف 

واالستقواء عىل اآلخرين، وتتكون املهارة من املراحل اآلتية:

1 �  مرحلة حتديد املشكلة.

2 �  مرحلة البدائل.

3 �  مرحلة موازنة البدائل.

4 �  مرحلة اختيار البديل األنسب.

5 �  مرحلة التنفيذ.
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يعرض املرش�د املثال التايل: أنت يف س�احة املدرس�ة رأيت جمموعة من 
الطلب�ة يضحك�ون في�ام بينه�م أثن�اء قدومك إليه�م، ختيل أنك م�ررت هبذا 
املوقف، ثم يطلب املرش�د من الطلبة القيام بتنفيذ املرحلة األوىل وهي حتديد 

املشكلة ويكتبها عىل السبورة.
� يطلب املرشد تنفيذ املرحلة الثانية، ويتم كتابتها عىل السبورة.

�  يطلب املرش�د تنفيذ املرحلة الثالثة، ويكتب البدائل ويوازن بينها عىل 
السبورة.

�  يطلب املرش�د اختيار البديل األنس�ب وهي اختيار اس�رتاتيجية تنفيذ 
البديل.

�  يطلب املرشد أفكار الطلبة عن هذه املهارة ومناسبتها هلم.
�  يطلب املرش�د من الطلبة ممارسة مهارة حل املشكالت ملوقف ترصف 
فيه املسرتش�د خطأ وأدى اىل مش�كلة مع طالب لع�دم اتباعه خطوات 

حل املشكالت .
واج�ب منزيل: يطلب املرش�د من الطلب�ة أن خيتاروا مش�كلة ما ويطبق 
كل طالب منهم مهارة حل املش�كالت عليها، واملش�كلة قد تكون يف الصف 
أو املدرس�ة أو يف أي م�كان آخرلكنها مش�كلة س�لوكية يامرس فيه�ا الطلبة 

االستقواء .

النتائج املتوقعة:

1 �  الوعي باألفكار الالعقالنية والعمل عىل وقفها.

 Ellis, 1994; Bernard,(.2 �  اكتساب مهارة حل املشكالت وتطبيقها
2004( )بني، 2005(. 
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اجللسة العارشة

األهداف: 

1�  مناقشة الواجب املنزيل.

2�  مس�اعدة الطلب�ة ع�ىل نقاش جمموع�ة من ح�االت االس�تقواء وأثر هذا 
االستقواء عىل الضحايا )3( حاالت.

3�  مساعدة الطلبة عىل تشكيل اجتاه إجيايب يف مقاومة االستقواء يف املدرسة.

اإلجراءات:

�  الرتحي�ب بالطلب�ة وش�كرهم ع�ىل احلض�ور وحثه�م ع�ىل املش�اركة 
الفاعلة،ومناقش�ة الواج�ب املنزيل حيث يظهر املرش�د النفي بطريقة 
واضح�ة رب�ح الطال�ب وخس�ارته ح�ني يقوم بفه�م خاطئ لس�لوك 
اآلخرين ونتائج هذا الفهم املترسع عىل الطالب املستقوي والضحية.

�  ع�رض ل�� )3( حاالت من األمثلة لالس�تقواء عىل الطلب�ة وأثر ذلك 
عليهم ثم مناقشتها:

> احلالة رقم )1( يغادر س�مري املدرسة قبل هناية احلصة األخرية يوميًا 
وتكرر اس�مه يف س�جل الغي�اب عن احلصص األخ�رية، ما أدى إىل 
ت�دين عالمات�ه الش�هرية يف امل�واد الت�ي يغ�ادر فيها الص�ف، ولدى 
استفس�ار املعل�م وجد أن أحد الطلب�ة تعرض له أكثر م�ن مرة وقام 
برضبه جسديًا وطلب منه أن حيمل حقيبته إىل بيته وهكذا تكرر ذلك 

مع سمري.
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> احلال�ة )2( عم�ر طالب يف الصف الس�ابع يأخذ أح�د الطلبة أدواته 
اهلندس�ية وأقالمه باس�تمرار، عمر مل يفكر يف استش�ارة أحد، أصبح 
يتع�رض لتس�اؤل املعلم�ني ع�ن فعاليته الدراس�ية، حي�ث كان من 
الطلبة املتميزين، أصبح يعاين من أحالم مزعجة وتساقط الشعر عزا 

الطبيب مشكالته إىل الضغط النفي.
> احلالة )3( حممود طالب يف اخلامس األسايس تعرض لتهديد جني 
أثن�اء وجوده يف احلاممات املدرس�ية، أصبح حممود يتجنب احلاممات 
املدرسية ويذهب للبيت أثناء الفرصة ما يسبب تأخره عن الدوام بعد 
االس�رتاحة، أصبحت مش�كلة حممود متك�ررة، ويتعرض لعقوبات 

مدرسية عىل هذا التأخر.
�  تش�كل احلاالت الس�ابقة أمثلة عىل االس�تقواء عىل اآلخرين ما رأيك 
هبذه املش�اكل؟ وما هي مش�اعر الضحايا؟ وما هو نتائج هذه األعامل 
عليهم؟ كيف تساعد الضحايا عىل وقف االستقواء عليهم؟ وجه لكل 

منهم نصائح لوقف االستقواء.
�  مناقش�ة امللح�ق رقم )10( ميثاق املجموع�ة واخلص اىل جمموعة من 

املبادىءالتي يتم االتفاق عليها.

واج�ب منزيل: من خالل خربتك اكتب عن حادثة اس�تقواء تعرض هلا 
طفل والحظتها أنت وماذا قدمت له؟ لكي يتجنب االستقواء املستمر.

النتائج املتوقعة

الوع�ي باالس�تقواء ونتائج�ه والعم�ل عىل مس�اعدة الطلب�ة الضحايا.
)Kirstensen and Smith, 2003 سوليفان ورفاقه، 2007(
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اجللسة احلادية عرشة

األهداف:

1 �  مناقشة الواجب املنزيل.

2 �  مساعدة الطلبة عىل متثيل موقف حمكمة للفرد املستقوي.

3 �  مساعدة الطلبة عىل وقف األفكار غري العقالنية والتفكري فيها.

اإلجراءات

مش�اهداهتم  ع�ن  الطلب�ة  يتح�دث  حي�ث  املن�زيل  الواج�ب  مناقش�ة 
ومالحظاهتم ملواقف االس�تقواء  وما هي املس�اعدات التي قاموا هبا للطالب 
الضحي�ة. والوصول إىل أن الطلبة الضحايا بحاجة ماس�ة للدعم واملس�اندة 
والتعاط�ف وهم أقدر الناس ع�ىل تقديم هذا الدعم وهذا خيلق لدهيم اجتاهًا 

إجيابيًا ملقاومة االستقواء.

من خ�الل موقف متثييل أعرض عىل املسرتش�دين  إنش�اء حمكمة للفرد 
املس�تقوي والنظر يف مش�كلته حي�ث يتوىل بعض الطلب�ة دور حمامي الدفاع، 
ووكي�ل النيابة ويكون املرش�د القايض من أجل فهم أبعاد عملية االس�تقواء 
ورشحه�ا، واجلزاء العادل الذي يلقاه املس�تقوي يف النهاية، وهنا ال يتعرض 
املس�تقوي إىل عقوبات، ولكن إىل توجيه ومتاري�ن ونصائح متكنه من تكوين 

اجتاه سلبي نحو االستقواء، وبقية الطلبة متفرجون وحضور.

األفكار غري العقالنية هي املس�ؤولة عن االس�تقواء، وفلسفة املستقوي 
بحاج�ة إىل تغيري واس�تبداهلا بأفكار وفلس�فة اجيابية، ويت�م هنا عرض مترين 
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»توقف« و »فكر« وفيام ييل ثالث طرائق الستخدام إجراء توقف وفكر:

1 �  أخ�رب الط�الب أن لدي�ك القدرة ع�ىل أن تتوقف، وتفك�ر، قبل أن 
تقول أو تعمل ش�يئًا ما، وهذه طريقة ملنع نفس�ك من قول، أو فعل 
يشء، قد يوقعك يف مش�كلة، أو يس�بب األذى لشخص آخر، وكلام 
يقول املرش�د توقف وفكر فإنه يريد من األشخاص الذين خياطبهم 
أن يفعلوا ذلك. توقف )معناه عن أي يشء تقوله أو تعمله( ثم فكر 
)في�ام أن�ت عىل وش�ك أن تقوله أو تعمل�ه(، وقرر إذا م�ا كان جيب 
عليك فعله أو أن تفعل شيئًا آخر، استخدم هذه العبارة مع الطالب 
»قف وفكر« بصوت هادئ، وهذا بديل رائع للرصاخ، أو االنفعال، 

أو ورود األفعال األخرى.

2 �  وزع نسخًا من النشاط قف / وفكر عىل قصاصة من الورق، ودعهم 
حيملون هذه الش�عارات يف جيوهبم، وذكرهم أن إشارة قف / فكر 

تذكرهم بالتوقف قبل الترسع يف الترصف. ملحق رقم ) 11(.

اسمح للطلبة باستخدام إجراء توقف وفكر مع بعضهم البعض، وذلك 
لكي يوقفوا السلوكات املتهورة لدهيم قف / وفكر.

واجب منزيل: تدرب يف البيت يف جو اس�رتخائي عىل التحكم بأفكارك 
ووقفها والتفكري فيها واخرت األفضل ملعاجلة املشكلة.

النتائج املتوقعة:
1�  وعي بوقف األفكار غري العقالنية وحديث الذات السلبي ومقاومته.

2�  اكساب املسرتشدين التعاطف مع الضحايا .)Ellis, 1994؛بني، 2005(. 
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اجللسة الثانية عرشة

األهداف:

1 �  مناقشة الواجب املنزيل.

2 �  مساعدة الطلبة عىل امتالك مهارة االسرتخاء.

3 �  مساعدة الطلبة عىل االستمرار يف تطبيق األفكار السابقة يف الظروف 
التي تدفعهم لالستقواء وتطبيقها عىل املواقف املامثلة.

اإلجراءات:

الرتحي�ب بالطلبة، وش�كرهم ع�ىل جهودهم وحتس�نهم وحماوالهتم يف 
التطبيق، مناقش�ة الواج�ب املنزيل مع الطلبة، وما هي أفكارهم ومش�اعرهم 
يف ه�ذه التجربة، صعوباهتا وأي أفكار أخرى  . وأخلص اىل الوصول اىل أن 

هناك حلواًل اجيابية يمكن الوصول اليها وال تسئ لآلخرين .  

تطبيق الطلبة للتامرين االس�رتخائية ثانيًة حيث يس�اعد هذا االسرتخاء 
عىل زيادة القدرة عىل ضبط النفس واجلس�م وزيادة التحكم فيه والعمل عىل 
إعط�اء ثقة للمش�اركني، ويتم ذلك من خالل جمموعة من التامرين البس�يطة 
الت�ي تعمل عىل ش�ّد وإرخاء لألط�راف واملفاصل ابتداًء م�ن الرأس وحتى 
أمخ�ص القدم، ويمكن أن يكون ذلك بش�كل مجاع�ي، مع حركات رتيبة من 

قبل املرشد تساعد عىل االسرتخاء كام تم رشحة سابقًا.

تطبي�ق ميث�اق الصف أو املجموع�ة املدريس ملكافحة االس�تقواء حيث 
يوقع عليه طالب املجموعة، نحن الطالب املوقعني أدناه نتعهد بعدم اللجوء 



205

لالس�تقواء عىل اآلخرين وعده سلوكًا غري مناسب الستخدامه يف مدرستنا، 
وعليه نوقع.ملحق رقم )8(.

واجب منزيل:فكر يف جمموعة أخرى من األفكار التي يؤدي االلتزام هبا 
إىل وقف االستقواء. 

النتائج املتوقعة:

1 �  وعي بوقف االستقواء.

2 �  وعي باملشاركة يف وقف استقواء اآلخرين.

3 � التعاون مع إدارة املدرسة واملرشد واملعلمني يف مقاومة هذا السلوك 
)بني، 2005؛ سوليفان ورفاقه ،2007(.

اجللسة الثالثة عرشة

األهداف :

1 �  مناقشة الواجب املنزيل. 

2 �  تذك�ري الطلبة بمهارات التوس�ط وفض الن�زاع وتأّكد من امتالكهم 
تلك املهارات.

3 � مساعدة الطلبة عىل امتالك مهارات تكوين الصداقة.

اإلجراءات :

 �  مناقشة أفكار الطلبة يف وقف االستقواء وأن تعميم تلك األفكار عىل 
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باقي طلبة املدرسة يمنع االستقواء وخيفف سلوك العنف فيام بينهم يف 
املدرسة والبيئة املحيطة.

 �  يت�م تذكري الطلبة بمهارات التوس�ط وحل النزاع ويطلب من طالبني 
أن يرشحا عملية التوسط وفوائدها عىل اجلميع يف املدرسة. 

بع�ض الطلبة يصبح مس�تقويًا ألنه اليمل�ك مهارات الصداقة، يش�عر 
بالوحدة فيسعى إىل جذب االهتامم من خالل االستقواء ولذا من املهم تعليم 
الطلبة كيف حيرتمون اآلخرين ويصادقوهنم وهناك بعض األفكار املس�اعدة 

عىل ذلك ويتم مناقشتها مع املجموعة:
ب�ادر وال تنتظ�ر اآلخ�ر للقي�ام باخلط�وة األوىل م�ن خ�الل التحية    � 1

واالبتسام.
شارك :يف النوادي وغريها من األنشطة.   � 2

دع اآلخرين يعرفون أنك مهتم هبم.   � 3
كن مستمعًاجيدًا.   � 4

أطلع اآلخرين عىل اهتامماتك.   � 5
التتباهى كثريًا بقدراتك.   � 6

كن صادقًا.   � 7
كن لطيفًا.   � 8

الجتعل من أصدقائك صدى ملشكالتك فحسب.   � 9
10 �  حتمل املسؤولية.

11 �  كن متقباًل لآلخرين.

12 �  تعلم واعرف من هم أصدقاؤك أكثر. 
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مناقش�ة مع الطلبة ح�ول الصداقة ورضورة تكوي�ن أصدقاء ورضورة 
املحافظ�ة ع�ىل الصداقة وما هي الوظائ�ف التي يمكن أن تؤدهي�ا الصداقة ، 

.)Levinson, 2006(  )2005 ،واالستامع خلربات الطلبة. )بني

النتائج املتوقعة :

�  اكتساب مهارة تكوين أصدقاء.

اجللسة الرابعة عرشة

األهداف:

1�  مناقش�ة آراء املشاركني يف الربنامج، وماهي مالحظاهتم عليه ومدى 
مناسبته هلم ؟ تقييم الربنامج.

2� تطبيق االستامرة البعدية عىل الطلبة.)استبانة سلوك االستقواء ملحق 
رقم 1(.

3�  مس�اعدة الطلب�ة ع�ىل التعب�ري عن نجاحه�م يف الربنام�ج من خالل 
احتفال بسيط يف هناية اجللسة.  

اإلجراءات

هذه اجللس�ة هي ختامية للربنامج يقوم املرش�د خالهلا باستقبال أعضاء 
املجموعة اإلرش�ادية وش�كرهم عىل بذل اجلهود التي بذلوه�ا، وهي اللقاء 
األخ�ري ضمن املجموعة وأن املرش�د يأم�ل أن يطبق الطلبة مات�م تعلمه من 

مهارات، وأنه عىل استعداد ملناقشة أي أمر مع الطلبة يف حالة احلاجة اليه.
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يطب�ق املرش�د النفي االس�تامرة البعدية ع�ىل الطلبة ثم يش�كرهم عىل 
جهوده�م ويناقش م�ع الطلبة أي مالحظة يرغب�ون يف احلديث عنها، أو أي 
أم�ر يودون الس�ؤال عنه،وكذلك مدى مناس�بة ماتم مناقش�ته للطلبة حيث 
حيص�ل ع�ىل تغذية راجعة منهم ح�ول الربنامج، وماذا يقرتح�ون، وماالذي 
أعجبه�م أو مل يعجبه�م من نش�اطات.و يعطي جمااًل لكل منه�م للتعبري عن 
رأيه.يش�كرهم ويتمنى هلم التوفيق، ويذكرهم بأخالقيات اإلرشاد اجلامعي 

وأن الذي قيل يف املجموعة يبقى كام تم االتفاق عليه.

ويف اخلت�ام احتف�ال بس�يط بنجاح املجموع�ة يف التخلص من الس�لوك 
االستقوائي.



209

املصادر واملراجع

املراجع العربية 

1�   أبو غزال، معاوية) 2010(. أسباب السلوك االستقوائي من وجهة نظر 
الطلبة  املستقوين والضحايا، جملة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية 
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امللحق رقم )3(

نتائج االستقواء 
لالس�تقواء نتائ�ج خطرية ع�ىل مجيع األط�راف املش�اركة في�ه، فالطلبة 
الضحاي�ا يعان�ون من اخل�وف والوحدة، وحياول�ون جتنب بع�ض املواقف، 
ينظ�رون ألنفس�هم عىل أهن�م أقل م�ن غريهم، يعان�ون من ت�دين التحصيل 
وهم أكثر إصاب�ة باالكتئاب، واألفكار االنتحارية، واالنتحار يف النهاية، كام 
يعانون من االنطواء، وضعف املهارات الشخصية واالجتامعية، ويعانون من 

أمراض نفسية وجسمية.

وأم�ا الطلبة املتفرجون والذين يش�اهدون االس�تقواء فه�م خيافون من 
التعب�ري عن أنفس�هم وخياف�ون من معارضة هذا الس�لوك الذي يش�اهدونه، 
يط�ورون خوف�ًا كذلك من مالقاة املصرينفس�ه الذي يالقي�ه الضحايا الذين 

يعانون من الضيق، والتوتر، والصداع وأمراض أخرى.

وأما الطلبة املستقوون فهم يفتقرون إىل املهارات االجتامعية والتواصل 
مع اآلخرين، يشعرون بالغرية من نجاح اآلخرين، حيبون الفوز يف كل يشء، 
رسيعو الغضب واالنفعال، متهورون، ال يرمحون وال يشفقون عىل اآلخرين، 
ال يتحملون املس�ؤولية، يترصفون بعدوانية، وكذلك لدهيم مشكالت نفسية 
مثل القلق واالكتئاب، والوحدة النفس�ية، وهناك نس�بة كبرية منهم س�يكون 
هلا س�جل إجرامي يف املس�تقبل وكذلك يف انتهاكات القانون.من هنا نرى أن 
األطراف املشاركة مجيعًا يف االستقواء يعانون من مشكالت نفسية واجتامعية 
يف احلارض واملستقبل،وأن االستقواء سلوك خطر يؤثر عىل اجلميع يف املدرسة 

والبيت، والبيئة املحيطة، ولذا ال بد من العمل معًا عىل وقف االستقواء.
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هل االستقواء سلوك مسموح به دينيًا؟
مجي�ع األديان حرمت االس�تقواء عىل اآلخرين ب�ل حتى أهنا طلبت من 
الن�اس مس�اعدة بعضهم البعض وحثت عىل التع�اون، وأما الناس الضعفاء 
واملس�اكني فطلب�ت كل األدي�ان مس�اعدهتم والتعاطف معه�م، وتقديم يد 
الع�ون واملس�اعدة هل�م، بوص�ف ذلك واجب�ًا من قب�ل الطرف الق�وي جتاه 
الطرف الضعيف، ولذا البد من مس�اعدهتم، وحرم اإلس�الم كافة أش�كال 

االستقواء عىل اآلخرين اللفظية، واجلسمية وغريها.

ق�ال تعاىل: )وال تنابزوا باأللقاب( فاللقلب الذي يؤذي الفرد هو حمرم 
وال جيوز مناداة هذا الفرد به.

كذلك حرم اإلسالم الغيبة، ونرش اإلشاعات، والكذب عىل اآلخرين، 
وع�ّد ذلك كأّن اإلنس�ان يأكل حلم اإلنس�ان ميتًا وهي صورة بش�عة جدًا ال 

يقبلها أّي منا.

كذلك حرم اإلسالم أخذ مال اآلخرين وممتلكاهتم ورسقتها هنائيًا، وعّد 
ذلك س�لوكًا غري س�ليم ال جيوز القيام به، كام أش�ار إىل أن اللواط واألفعال 

اجلنسية األخرى حرام ومن الكبائر وال جيوز القيام هبا هنائيًا.

باملقاب�ل أم�ر الدي�ن باإلحس�ان إىل الضعف�اء واحرتامه�م، ومعاملتهم 
معاملة طيبة، وحتى أمر باالبتسامة من الناس ورد السالم، واملعاملة الطيبة، 

قال رسول اهلل< :»تبّسمك يف وجه أخيك صدقة«.
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 _ Rational Emotional Behavioral Theory.

 Fourth chapter presents some highlight studies on bully�
ing. Fifth and final chapter incorporates a curative presentation. 
Included in the spectrum are treatment, counseling programs, and 
suggestive guidelines on resolving the persistent dilemma of bul�
lying behavior. 

 The present book, in its conclusive passages, affirm that 
bullying behavior is indeed a dangerous behavior. It is inextrica�
bly linked with future crimes.



ABSTRACT

 Bullying behavior is an old phenomenon. It begins in the 
early phase of childhood. Some researchers think that it begins 
at the age of two )2( years. At this point, the child begins to form 
an initial image of bullying. It gradually develops and reaches to 
the peak in the primary stage  fourth, fifth, sixth class. It then 
continues in the upper primary stage. Subsequently, it begins to 
decline in secondary school. At the university, it is rarely discern�
able.
 Bullying behavior is an outgrowth of the learning process. 
It is also a risky behavior. It can affect all parties involved in the 
act. Researchers estimate that almost 3.7 million children in the 
United States are exposed to bullying in various school stages      

 elementary, primary, and secondary.
 The present book provides an exposition on the subject. It 
consists of five (5) chapters. In the first chapter, it contains an in�
troduction. The latter discusses bullying behavior, its concept and 
multiple forms.
 Second chapter incorporates discussion on participants in 
bullying, bullies, and victims. Third chapter focuses on causes of 
bullying children and adolescents. The contents are illuminated 
from various standpoints. The following stand prominent:
 _ Behavioral Theory;
 _ Physiological Theory;
 _ Social Learning Theory;
 _ Frustration and Aggression Theory;
 _ Biological Theory;
 _ Humanity Theory; and
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