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لمخمنصالملسريس:امفِومَ،اأس حاتَ،اظصقاػالخَ
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد.اسوميةاساحيي-خامؼةاثسكصة-الجلزلئص ا
لملورط :ا

The problems that occur in secret
and that affect negatively on the socalled behavior of bullying, which
affects the student himself in all areas
and his colleagues and then on the
school system in general, has become a
phenomenon more common in the era
of globalization, and the explosion of
knowledge and the communications
revolution And information, which is
imperative for us as specialists,
researchers, educators, and parents to
pay attention to this problem and
intensify studies and research around
them, especially since they did not
enjoy the importance of study and
research in the Arab environment to
clarify and distinguish them from
some anti-social behaviors, and also to
determine the size and causes and
ways to Face. This is the goal of this
scientific paper ..

لمللسمة :ا
ثؼسالملسرسةالملؤسسة لمرتتوًة وجالحامتغَة لمثاهَة يف للمهَة تؼس للرسةامناحِر
ماكىهتا ايف المخبز ر اػىل المعامة اورػاًخَ ،وحمنَة اخشعَخَ ،وهمارلثَ ،ومولُحَ ،وكسرلثَا
وحزوًسٍ ابملؼوومات ولملؼارفالملس خجسةالضافةالىلاأهنا ثوفص هل تُئة لحامتغَة موَئة ابملث رلت
لميت ثؼمل ػىل حتفزي ظاكاثَ لماكمٌة،اوثوحهيِااابالجتاٍ لشلي ًؼود ػوََاوػىل جممتؼَ ابميفع،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلسادِرضاثسكصة ا
خمربالمخـ راجالحامتغياولمؼالكاتالمؼامةايفالجلزلئص
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جم ةلالمخـ راجالحذػػػػػػػػػػٌلغياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالمؼػػػػػػػػػػػسدالمسادس

لنامن لملضالك لميت حتسث يف لخلفاء ولميت
ثؤثص سوحا ػىل لملخؼومني ما ٌسمى ثسووك
لمخمنص،اولشلي ًؤثص ػىل لمعامة اهفسَ يف مجَع
لجملاالت وػىل زمالئَ ومن مث ػىل لميظام
لملسريس ثضلك اػام ،وكس اأظححت ُشٍ
لمظاُصة أكرث ص َوػا يف ظل غرص لمؼوملة،
وجالهفجارالملؼصيف وزورة لالثعاالت ولملؼوومات،ا
للمص لشلي ًخحمت ػوَيا مكرخعني اوابحثني
ومؼومني وأومَاء أمور اجالُامتم اهبشٍ الملضلكةا
وحكثَف الزلرلسات اوللحباث احومِا ،اذاظةا
وأهنااملاحتظىاتبمهَةالزلرلسةاولمححرايفالمحُئةا
لمؼصتَةامخوضَحِااومتَزيُااغناتؼغالمسووكَاتا
لملضادة انومجمتع،اوأًضاامخحسًساجحمِااوأس حاهباا
وظصق اػالهجا .اوُشل اُو اُسف اُشٍ الموركةا
لمؼومَة .ا

ا

Abstract :

لمخمنصالملسريس:امفِومَ،اأس حاتَ،اظصقاػالخَاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ويه هبشل حتلق لمِسفالمؼام نورتتَة ،وُوالػسلدااًل كادراػىلاأغحاء لحلَاة ،وٍكون فاػ ًالا
مٌخج ًا موحَ ًا حلاخاثَ وحاخات جممتؼَ،اوكادرًال ػىل لمخكِفاوحتلِقامس خوىامٌاسةامنا
لمعحة الميفس َة .امثوٌل جسامه لملسرسة ايف منو لمعوحة لجلسمي ،ولمؼلًل ،اوجالهفؼايل،ا
ولملؼصيف ،ولملِين .يفاضوء لخلربلت لملخيوػة لمللسمة لههيم،افبهنااكساجسامهاأًضاايفالكسابا
لمحؼغاسوواكتامضعصتةااكمؼيفاولمؼسولن ،من ذالل ثفاػوِم مع تؼغامث رلتالماحُئةا
لملسرس َةاولجملمتعالحملًل.ا(لمزغيب،ا5102ا:ا )011ا
وًؼسالمخمنصالملسريس (،)bullyingاأوالمدسوط،اأوالمرتَُة،اأواجالس خئساد،اأوا
جالس خلولءاصلكامناأصاكلالمؼيفالملٌلرسةايفالجملمتؼاتالملسرس َة،اوُشٍايهاأسٌلءاخمخوفةا
مظاُصة اسوحَة اوضبت ايف المـصب اوتسأت اثـزو امسلرس يا اتفؼل اثبز رلت المؼوملة اولمـزوا
لالػاليمالمـصيب،املساأظححتالملسلرساحملامعوَاتاحمنصاًومِة.
وكسامليالمخمنصاجالُامتمالولامصةايفاس خٌُاتالملصنالملايضاػىلاًساأومُساOlweusا
حِر مل ٍكن ُياكاثؼصًف دكِق مِشٍ لمظاُصة ،فوضعاثؼصًفااهلازالثاحماكتاحتسداسٌلتا
ُشٍالمظاُصةاجفاءت اكماخايل:اأياسووكاػسوليناميارسَالمفصداػىلافصداأدصاتعورةادورًةا
مذكصرةاوًوحقاتَاأذىامفظَااأواحسساياتعورةامدارشةاأواؿ رامدارشةاًؼساحمنصل.ا(لمزغيب،ا
5102ا:ا )011ا
ويفاضوء لمخؼصًف لمساتق ،ميزياأومُسا Olweusتنياسوويكالمؼسولناولمخمنصافامخمنصا
سووكاسويب مذكصراوموخَ حنو فصد دون للدص،اكٌلاأهَاال ًوخس حاكفؤايف لملوةالجلسسًةا
تنيالملخمنصاولمضحَة،افامضحَةادلمئااضؼَفاوؿ ر كادر ػىل ملاومةالملخمنصاوُشلامااجيؼلا
لملخمنصاٌضؼصاثسوعخَافِفصضِااػىلاحضاايٍامىتاصاء.ا(حصلدلت،ا5112ا:ا )001ا
وكسافرستالمؼسًسامنالميظصايتاأمهاللس حاباورلءالهدضار اظاُصةالمخمنصالملسريس،ا
حِراحصحعاللس حابايفاٍلوِاالىلالمخـ رلتالميتاحسزتايفالجملمتؼاتالالوساهَةاولملصثحعةا
أساسا اتظِور المؼيف اولهمتَزي اجلك اأهولػَ اولدذالل المؼالكات اللرسًة ايف الجملمتع ،اوثبز را
لالػالم،اوزايدةاحاالتالمفلص،اوػسماكسرةاأرسالملخمنصٍناػىلاضحطاسوواكهتم .ا
خمربالمخـ راجالحامتغياولمؼالكاتالمؼامةايفالجلزلئصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلسادِرضاثسكصة ا
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وهظصلامرسػةالهدضاراُشٍالمظاُصةاودعورةاأاثرُااػىلالجملمتعالملسريساجصزتالحلاخةا
لىلاحكثَفالزلرلساتافهياامخحسًساأس حاهبااوظصقالمخعسيامِا .ا
أوال.الالظارالمخعوريانسلرلسة ا
لمخمنص ظاُصة موهجة من ظفل لىل أدصايف مثل معصٍ أو أظـص مٌَاكوَ ًاال ويف ُشٍ
لحلاةل ًعحح لخلعص أكرب ،ولميخاجئ لحلامَة ػىل للظفال لمضحااياولملخمنصٍن ذلت أثص ابمؽ
حِر ًؼاين لمضحااي من جالهؼزلل جالحامتغياوجالوسحاب ولمصفغ وجالضعِاد ولملضاًلة
وػسم للمهَة ،وكشضل للدلءاللاكدميي لمليرفغ ،ولميخاجئ لملس خلدوَة دعصُا كح ر حِر
ًخحولاتؼغ لمضحااي لىل مذمنصٍن.اوأما لملخمنصون فِعورون أمناظ ًا من لمسووكالماللحامتغي
ولالحصليم وثؼاظي لمكحول ولخملسرلت ولس خزسلم لمسالح .ا
وحظي لمخمنص يف لمحسللن لمـصتَة ولملخلسمة تسرلسات كث رة ثياومتااكفة أصاكهل وأهولػَ
ولمفئات لملضاركة فَِ مجَؼِا ولمؼولمل لملؤثصة فَِ ،اولمربلمج الملؼسة املولهجخَ ،اولُمتت
لملسلرس ابملولهنيالميت متيع لمخمنص وجالضعِاد ولالذالل،ا(لمعححَنياولملضاة،ا5102ا:ا)77ا
وملاحيظىامبثلاُشلاجالُامتماابزلرلسةاولمححرايفالزلولالمؼصتَةاابس خثٌاءاتؼغالزلرلساتا
لملوَ ةلالميتاأحصًتايفالمس يولتالملاضَة،اػىلالمصمغامناأهَاًؼسامن أدعص لمظولُص لميت
ثولهجِا مسلرس يا لمَومامنالملفصوضاأناحكثفالزلرلساتاحولاُشٍالملضلكة .وجض ر
لالحعائَات لمؼاملَة لىلالهدضار لمخمنص لملسرىس تني ثالمِش لملصلحل لخملخوفة حِر ًخؼصض
ما ًلارب ( 51-02ا)%امن ثالمِشالملصح ةلاجالتخسلئَة نوخمنص ولمؼيف من أكصلهنم ،وحزًس
ُشٍ لمًس حةازلى ثالمِش لملصح ةلالالكٌلمَة ،حِر ثعل لىل حنو %21او%01ايفالملسلرسا
لمثاهوًة.ايفاحنياجض رالالحعاءلتالىلاأناحوليل اهعفاللظفالايفالمؼاملاثؼصضولامصةا
ولحسةاػىلاللكل انوخمنص،اذاللالملصح ةلالملسرس َة،اوأناوس حةا%01امهنماًخؼصضوناميوعا
منالمضـوطالمؼيَفةاثضلكامٌخظم.ا(أمحساوغحسٍ،ا5101ا:ا)4

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلسادِرضاثسكصة ا
خمربالمخـ راجالحامتغياولمؼالكاتالمؼامةايفالجلزلئص
75

جم ةلالمخـ راجالحذػػػػػػػػػػٌلغياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالمؼػػػػػػػػػػػسدالمسادس

-0امضلكةالزلرلسة:

لمخمنصالملسريس:امفِومَ،اأس حاتَ،اظصقاػالخَاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وأظححالهدضاراظاُصةالمخمنصافهيااأ ًمصلاأزحدذَالمؼسًسامنالزلرلساتاػىلامس خوىالمؼامل.ا
وٍكفياجالظالعاػىلالالحعائَاتالمؼاملَةالخلاظةاهبشٍالمظاُصة انووكوفاػىلادعورهتا.ا
ففيالموالايتالملخحسةاللمصٍكِةا-الميتاًؼخربافهياالمخيّمصالملضلكةاللكرثاحضور ًلامنامضالكا
لمؼيفايفالملسلرس -اجُض رالزلرلساتاتبنامثاهَةامناظالبالملسلرسالمثاهوًةاًـَحوناًوم ًاا
ولحس ًل ايفاللس حوعاػىلاللكل اثسخةالخلوفامنالشلُابالىلالملسرسةادوفاامنالمخمنص.ا
وكشضلايفادرلسةامكويا(Coyا,ا)5110اتؼيولنا«لمخمنصايفالملسلرس»اكضفتاهخاجئِااأهَا
هيصب اًوم ًِا احوليل ا( )011.111اظامة امن الملسلرس اثسخة المخمنص الشلي اًالكوهَ امنا
زمالهئم.اكٌلاكضفتادرلسةامسحَةاالٍصمَيؽ  Erlingتؼيولنا(لمخمنص:اأغصلضاكئُدةاوأفاكرا
لهخحارًة)اأحصًتاػىلا5122ا ً
ثومَشلاىصوجي ًَاايفالملس خوىالمثامنا–اكضفتاأنالمعوحةاممنا
ميارسونالمخمنصاوكشضلاحضاايمهاكساحعوولاػىلادرخاتاػوَاايفاملِاساللفاكراجالهخحارًة.ا
ويفادرلسة انوَيساوك رين Lind & Kerrneyاأحصًتايف اهَوزميسل،الثضحاأناحوليلا
%12امنالمعالباكساثؼصضولامضلكاأواأدصامناممارساتالمخمنص،اكٌلاأصارتادرلسةا
أدلمسيكاوراين  Rayan & Adamskiلميتاأحصًتايفاوالًةالمَيوياابموالايتالملخحسةا
لىلاأناأكرثامنا%21امنالمعالباكساثؼصضولاحلاالتالمخمنص،اويفالٍصميسلاأوحضتادرلسةا
ملًَذون  Mintonاثؼصض المعالب املضالكت المخمنص اتًس حة ا %22امن اظالب الملصح ةلا
جالتخسلئَةاو%21.4امناظالبالملصح ةلالملخوسعة.ا(لوابري،ا )5107ا
ُشٍالالحعائَاتالمللولةاثسفؼياانودساؤلاحولاُشٍالمظاُصةاوحتوَوِااحبثااغناأس حاهباا
واظصقاػالهجا،احىتاالاثخحولالىلاػاملاأدصاًيضافالىلاغولملالمِسرالملسريسايفا
دولالمؼاملالمثامر.اشلل ميكن توورة مضلكة لزلرلسة يف يف لالخاتة ػىل لمدساؤالت لمخامَة :ا
اماامفِومالمخمنصالملسريساومااأصاكهلاومسخداثَ؟-اماايهاظصقاػالجاُشٍالملضلكة؟ا ا

-5اأمهَةالزلرلسة:ا
ثخحسد أمهَة لزلرلسة لحلامَة يف أهنا :ا
خمربالمخـ راجالحامتغياولمؼالكاتالمؼامةايفالجلزلئصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلسادِرضاثسكصة ا
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-2اأُسلفالزلرلسة:

ا

هتسفالزلرلسةالحلامَةالىل :ا
 لمخؼصفاػىلاظاُصةالمخمنصالملسريسامناحِرامفِوهمااوأمهاللس حاباولمؼولملالميتاثؤديامظِورُاازلىالمعامة .ا
 لمخؼصفاػىلاأمهاأسامَةاوظصقاػالجامضلكةالمخمنصالملسريس،اوأمهالمربلمجالملس خزسمةاشلضل.

اثهَا.الالظارالميظصيانسلرلسة:
-0امفِومالمخمنصالملسريس :ا
ًؼخرب مفِوم لمخمنص من لملفاُمي لحلسًثة وسخِا؛ ورمبا ٍصحع ذضل حلسلزة جالػرتلف تَ؛
ابغخحارٍ هوع من أهولع لمؼيف؛اوثؼخرب لزلرلسات لميت ثياومت ُشل لملفِوم كوَ ةل ثضلك ػام
وًعؼة لمصحوع لىل ملِاس دكِق؛ مخحسًس لمسووكَات لميت ميكن لغخحارُا حمنصل ختخوف غن
لمسووكَات لميت حتسث ثضلك ػاجص ،ومكن ثخفق مجَعالزلرلسات لميت ثياومتامفِوم لمخمنص
ػىل أهَ لس خـالل لمسوعة ولملوة؛ ملٌلرسة سووكَات ػسولهَة من ظامة ،أو ٍلوػة من

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلسادِرضاثسكصة ا
خمربالمخـ راجالحامتغياولمؼالكاتالمؼامةايفالجلزلئص
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جم ةلالمخـ راجالحذػػػػػػػػػػٌلغياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالمؼػػػػػػػػػػػسدالمسادس

 ثوفتاهظص لملصتني ولملؼومني ومسرلء لملسلرس ولملصصسٍن لمرتتوًنيامسووك لمخمنصوهخاجئَ لخلع رة ػىل لمعوحة.
 ثوخَ اهظص لجملمتع الىل لمخؼاون مع لملسلرس الجناح لمربلمج لميت اهتسف لىلثلوَط سووكالمخمنص وختفِضَ ولمخعسي هل.
 ثدٌاول موضوػًا هم اٌلً ولشلي مل ًولى لمححر لماكيف يف لمحُئة لمؼصتَةاولحملوَةحِراوخست لمحاحثةايفاحسوداػومِا درلساتاكوَ ةلاخسلاومؼظمِاايفالمسووكالمؼسولينا
ولمؼيف.

لمخمنصالملسريس:امفِومَ،اأس حاتَ،اظصقاػالخَاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

لمعوحة جتاٍاظامة أدص ٍكون أكل يف لملوة ولملسرة؛ وثدسم ثطل لملٌلرسات ابمخكصلر؛ مفا
حيسث مل اصة ولحسة ال ميكن لغخحارٍاحمنصل يف ضوء مفِوم لمخمنص.ا(لمؼخُيباوأدصون،ا:5102ا )50ا
ًؼخربادلناأموٌسالمرنوجيي  Dan Olweusاللبالملؤسساملحباثاحولالمخمنصايفا
لملسلرساػاما.0772اوًؼصفالمخمنصالملسريساتبهَ:ا"أفؼالاسوحَةامذؼمسةامناخاهةاثومَشاأوا
أكرثاالحلاقاللذىاتخومَشاأدص،اثمتاتعورةامذكصرةاوظوللالموكت،اوميكناأناحكوناُشٍا
للفؼالالمسوحَةاابملكٌلتامثل:الههتسًس،المخوتَخ،الالؿاظةاولمض خامئ،اكٌلاميكناأناحكونا
ابالحذاككالجلسسيااكمرضباولزلفعاولمصلك،اأواحىتاتسونالس خزسلمالملكٌلتاأوالمخؼصضا
لجلسسيامثلالمخكض راابموخَاأوالالصارلتاؿ رالمالئلة،اتلعساوثؼمساغزهلامنالجملموػةاأوا
رفغاجالس خجاتةامصؾحخَ".ا(لمعححَنياولملضاة،ا5102ا:ا)7ا ا
وحسةاأموٌسافالاميكنالحلسًراغنالمخمنصالالايفاحاةلاػسمالمخولزنايفالمعاكةاأوا
لملوةا(ػالكةاكوةاؿ رامامتز ةل)؛اأيايفاحاةلاوحوداظؼوتةالزلفاعاغنالميفس،اأمااحِامناًًضبا
ذالفاتنياظامحنيامدساوًنياثلصًحاامناانحِةالملوةالجلسسًةاولمعاكةالميفس َة،افاناذضلا
الاٌسمىاح ًمنصل،اوكشضلالحلالاابمًس حةاحلاالتالالاثرةاولملزلحاتنياللظسكاء،اؿ راأنالملزلحا
لمثلِلالملخكصر،امعاسوءالميَةاولس متصلرٍاابمصمغامناظِوراػالماتالمضَقاوجالػرتلضازلىا
لمعامةالشلياًخؼصضاهل،اًسذلامضنادلئصةالمخمنص.ا(لمؼخُيباوأدصون،ا5102ا:ا )50ا
ًلرتحامصكز لموالايت لملخحسة لموظين الحعاءلت لمخؼمل أهَ ميكن ثلس مي لمخمنص لىل
فئخني:احمنصامدارش،اوحمنص ؿ ر مدارش ،ولشلي ًؼصف ابمس لمؼسولن جالحامتغي &  (Devoeا
Chandler, 2005) .اوكس أصاراروس ))Ross, 1998الىل أن لمؼسولن جالحامتغي أو
لمخمنص ؿ رالملحارش ٍمتزي جهتسًس لمضحَة ابمؼزل جالحامتغي من ذالل:المضائؼات ،ورفغ
جالدذالط معالمضحَة ،ولمخمنص ػىل من خيخوط مع لمضحَة ،ولهخلاد أسووب لمضحَة يف
لمؼسًس من للمور.ا(لمزغيباوهمَسلت،ا5104ا:ا )21ا
وًخفق لمحاحر رحيبا( Rigby )0777اأحس رولد لمخمنص يف لملسلرس مع أموٌس يفا
"أن لمخمنصاظمل أو لضعِاد مذكصر ٍكوناحسمَا ،أو هفس َا مضرط أكل كوة من خاهة
خشط أكرث كوة أو ٍلوػة من للصزاص ،وخيخوف لمظمل لشلياحيسث يف لمخمنص غن ؿ رٍ
خمربالمخـ راجالحامتغياولمؼالكاتالمؼامةايفالجلزلئصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلسادِرضاثسكصة ا
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد.اسوميةاساحييا-خامؼةثسكصة-الجلزلئص

وًؼصفَ ا) Joliffe & Farrington (2006اتبهَ :ا"حاةل امن المسوواكت المسوحَةا
لملخكصرةاًلعساهباالالًشلءاأوالملضاًلةاثعسرامناخشطاكوياضساخشطاأدصاأكلاكوة.ا
(لمزغيب،ا5104ا:ا )072ا
أماامسَراوزمالئَا( )Smith, Osborn & Samara, 2008افلس غصفوٍ تبهَ:ا"ا
ػسولن مذكصرةاسولء تعورةامفظَة أو هفس َة أو حسسًة ًعسر من فصد أو ٍلوػة أفصلدا
ضس للدصٍنا".ا .........ا
وًؼصفَ أًضا ) Barton (2006ايفا(أمحساوغحسٍ،ا 5101ا:ا)2امن ذالل زالزة
مؼاً ر ،لملؼَار للول :أهَ ػسولن ػام ومذؼمس وأهَ كس ٍكوناماداي أو مفظَا أو حسمَا أو
لمكرتوهَا ،لملؼَار لمثاىن :لمخمنص ٍكضف غن حضااي نوؼسولن لملخكصر ػربافرتة ممخسة من
لمزمن ،لملؼَار لمثامر :لمخمنص حيسث لدذالال ابمـا يف لمؼالكات لمضرعَة .ا
وًلسم ت رماسرت ) (Burmaster, 2007ثؼصًفا نوخمنص لملسريس تبهَ:ا"سووك ػسولين
ػادة مااحيخوي ػىل ػسم ثولزن نولوى تني لملخمنص ولمضحَة ،وًخكصر مع مصور لموكت،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلسادِرضاثسكصة ا
خمربالمخـ راجالحامتغياولمؼالكاتالمؼامةايفالجلزلئص
79

جم ةلالمخـ راجالحذػػػػػػػػػػٌلغياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالمؼػػػػػػػػػػػسدالمسادس

من أهولع لمظمل للدصى يف أن لمخمنص انجت غن ػسم ثولزن يف لملوة تني لملخمنص ولمضحَة،ا
ابالضافة لىل رشط حكصلر لمظمل".ا(لمؼخُيباوأدصون،ا5102ا:ا )50ا
وكساثؼسدت ثؼصًفات لمخمنص  Bullyingهظصلالىل ثؼسد مؼاهََ وثصلء حمخولٍ ،ومن ُشٍ
لمخؼصًفاتاهشكصاأوال :ا
 لمخؼصًفالنوـوي:الكمة حمنص ثؼين جض حَ ابهمنص يف ظفاثَ أو ظحاػَ ،أي أهَ أرلد أن
خيَف رفاكَ فدض حَاابهمنصاوحاول أن ًلسل رشلس خَ؛ وًلال حمنص مفالن أي ثيكص
هل ،وثوػسٍ ومسد يف ظوثَا".ا(لمؼخُيباوأدصون،ا5102ا:ا )55ا
 لمخؼصًف اجالظعاليح :اًؼصف ) (Pepler&Cragi,2000اتبهَ" :صلك من
أصاكل لمؼسولن،اال ًوخس فَِ ثولزن نولوى تني لملخمنص ولمضحَةاودلمئا ما ٍكون
لملخمنص أكوى من لمضحَة،اولمخمنص كس ٍكون مفظَا أو تسهَ ُا أو هفس َ ُا وكس ٍكون
مدارشل أواؿ رامدارش".ا(أمحساوغحسٍ،ا5101ا:ا )7ا

لمخمنصالملسريس:امفِومَ،اأس حاتَ،اظصقاػالخَاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ونوخمنص أصاك ٌال ػسًسة جضمل جالغخسلء لجلسسي ،ولالُاانت لنوفظَة ،وهتسًسلت ؿ ر
مفظَة ،كٌل جضمل أًضاالس خزسلم وسائل لالثعاالت لحلسًثة الرسال رسائل مصكحة وحم رة
وأحِاان رسائل هتسًسًة".ا(دوج،ا5105ا:ا )072ا
كٌل أكساسومَفان ولك ري )  ( Sullivan & Cleary, 2004ػىلاأن سووك لمخمنص
ًؼكس يفامضموهَ سوس ةل من للفؼال لمسوحَة لملؤذًة غن ظصًق خشط أو أكرث ضس
خشط أدص أو أكرث ػىل مسلر مسة ظوً ةل من لمزمن ً -خددع فهيا لملخمنص غن كثة أحولل
لمضحَة  -وُشٍ للفؼال لمسوحَة ثؼكس سوواك لًشلئَا مديَا ػىل ػسم ثولزن لملوى يف
مزيلن لمؼالكة تني لك من لملخمنص ولمضحَةا".ا(دوج،ا5105ا:ا )072-075ا
وميكناأناثخضمنالمخرصفاتالميتاثؼساحمنصلا :ا
المخياجزاابلملاب .االالساءلتالنوفظَةاأوالملكذوتة .االالكعاءالملخؼمسامناللوضعة،اأوامنالملياس حاتاجالحامتغَة .االالساءةالجلسسًةااأوالالكصلٍ .امن لمخؼصًفات لمساتلة ًخضحاأنالمخمنصالملسريساصلكامن أصاكل لمؼيف وُو غيف
مذؼمس مذكصراا)مُس ػاجص) من فصد أو ٍلوػة ًًذج غيَ لالرضلر تفصد أواٍلوػة من هفس
لمؼمص؛ حبَر ٍكون ُياك فصق يف لملوة ،أو لمسوعة تني لملخمنص ولمضحَة؛ وحيسث لما يف
لموسطالملسريس أو يف للماكن لحملَعة ابملسرسة .ا
كٌلاأن لمخمنص فؼل أو سووك جس حلَ هَة مدَخة ،وكعس مذؼمساالًلاع للذى ولمرضر
تضحَة هبسف لدضاػَ كرصل ً،أو خربل يف لظار ػالكة ؿ ر مذاكفئة ًيجم غهنا أرضلر
حسمَة ،وهفس َة ا)مفظَة  -ؿ ر مفظَة( اوخًس َة تعصًلة مذؼمسة يف مولكف ثلذيض لملوة
ولمس َعصة ػىلالمضحَة.ا ا

-5ادعائطالمخمنص :ا
وهبشل ًخضمن لمخمنص زالث دعائطاأساس َة يهاأهَ :ا
خمربالمخـ راجالحامتغياولمؼالكاتالمؼامةايفالجلزلئصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلسادِرضاثسكصة ا
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد.اسوميةاساحييا-خامؼةثسكصة-الجلزلئص

الملوةا(ثسخةالمؼمص،الحلجم،اولجلًس) .ااثؼمساللذىا(فاملخمنصاجيساشلةايفاثوتَخالمضحَةاأواحماوةلالمس َعصةاػوهيا،اوًامتدىاغيسالظِارالمضحَةاػسماجالرثَاح) .ا
المفرتةاولمضسةا(لس متصلرالمخمنصاومؼاودثَاػىلافرتلتاظوً ةل)،اودرخةالمخمنصاحمعمةاالحرتلمالشللتازلىالمضحَة .ا
وتوخَ اػام اميَل الملخمنصون الىل الن اٍكوهول امـصورٍن اوأكوايء اوملدومني امن اأكصلهنم،ا
وٍمتزيوناذاظةاجصؾحهتمايفالمس َعصةاػىلاللدصٍناغناظصًقالس خزسلمالمؼيف.اوًظِصونا
لمالوَلامنالمخؼاظفاجتاٍاحضاايمه.اكٌلاٍمتزيالملخمنصاتبهَاحماطامبخمنصٍنالواأثحاعاسوحَني،ا
وُؤالء اال اًحسؤون اابمرضورة اابمسووك المؼسولين ،اومكهنم اٌضاركون افَِ ،اوًلسمون الزلمعا
ولمدضجَع انومخمنص،اومولفلهتماحصفعامنالحساسالملخمنصاتشلثَاوماكهخَ،اوجيؼلاسووكالمخمنصا
مس ًمتصل .ا
با.ادعائطالملخمنصاػوََا(لمضحَة) :ا
انوضحَةاابمللاتلايفاموكفالمخمنصادعائطايه :ا
 اكاتوَةالمسلوطا(فامضحَةارسًؼةاجالخنسلع،اوالاجس خعَعاأناثسلفعاغن اهفسِا،اومِاادعائطاحسسًةاوهفس َةاجتؼوِااغصضةالناحكوناحضَة) .ا
 اؾَابالزلمعا(فامضحَةاجضؼصاابمؼزةلاولمضؼف،اوأحِاانً االاثشكصالمضحَةالملخمنصاػوهياادوفًاامنالهخلامالملخمنص) .ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلسادِرضاثسكصة ا
خمربالمخـ راجالحامتغياولمؼالكاتالمؼامةايفالجلزلئص
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جم ةلالمخـ راجالحذػػػػػػػػػػٌلغياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالمؼػػػػػػػػػػػسدالمسادس

 ملعود ،فاملخمنص ًخؼمس لًشلء خشطاما .ا
 مذكصر،اأي أن لملخمنص ؿامحا ما ٌس هتسف لًشلء هفس لمضحَة مؼسة مصلت .ا
 ػادة ما حيخوى ػىل ػسم ثولزنالملوى ،أي أن لملخمنص خيخار لمضحَة ل أكل مٌَ
كوة .ا
كٌلاميكناثوضَحادعائطالكامنالملخمنصاولملخمنصاػوََا(لمضحَة) :ا
أ.ادعائطالملخمنص :ا

لمخمنصالملسريس:امفِومَ،اأس حاتَ،اظصقاػالخَاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

نازلهيماثلسٍصلامٌرفضً ا انصللت،اوػسد ً
ًلاكوَال امناللظسكاء،ا
كٌلاًخعفالمضحااياتب
ً
ضؼفاحسسايامنا
حساسااابمفضل،اوسوحَةاوكولًااوضؼ ًفااوفلسلنازلةاابميفس.اومؼظمِماأ
ً
ول ً
أكصلهنماممااجيؼوِماغصضةامِجٌلتالملخمنصٍن.اولهنماػاحزٍناغناحكوٍناػالكاتامعاأكصلهنما
فِماميَوون انوؼزةلايفالملسرسة،اممااجيؼوِماٌضؼصوناابموحسةاولالٌُلل.اكٌلاخيضونالشلُابا
دلءادرلس ًَااًرتلوحاتنيالمِامض َةاولمضؼف،ا
نومسرسةاممااًؼَقاكسرهتماػىلالمرتكزي،اوخيوقاأ ً
معالموحودالزللمئ انوهتسًساابمؼيفاممااٌضؼصمهاابالفذلارالىلاللمان،اللمصالشلياًًذجاغيَا
للغصلضالمحسهَةاولميفس َةازلهيم.ا(لملحعاين،ا )5102ا

-2اأصاكلالمخمنصالملسريس:ا ا
ُياك ػسة أصاكل مالس خلولء ميكن غصضِا كٌل ًًل:ا(لمعححنياولملضاة،ا:5102ا )00-01ا

 لمخمنص لجلسمي :اكمرضب أو لمعفع ،أو لملصص ،أو لمصفس أوالالًلاع أرض ًا ،أو
لمسحة ،أوالحدارٍ ػىل فؼل يشء.
 لمخمنصالنوفظي :المسة ولمض مت ولنوؼن ،أو لالاثرة ،أو لههتسًس،اأو لمخؼيَف ،أو
لالصاػات لماكذتة ،أوالغعاء أملاب ومسمَاتانوفصد ،أو لغعاء جسمَة غصكِة.
 لمخمنص لجلًيس :لس خزسلم أسٌلء خًس َة وًيادى هبا ،أو لكٌلتاكشرة ،أو ملس ،أو
هتسًس ابملٌلرسة .ا
 لمخمنص لمؼاظفي ولميفيس :لملضاًلة ولههتسًس ولمخروًف اولالذالل ولمصفغ من
لدلاػة.
 لمخمنص يف لمؼالكات جالحامتغَة :مٌع تؼغ للفصلد من ممارسةاتؼغ جالوضعة
ابكعاهئم أو رفغ ظسلكهتم أو ورشاصائؼات غناأدصٍن .ا
 لمخمنص ػىل لملمخواكت :أذش لص َاء للدصٍن ولمخرصف فهيااغهنم أو ػسم لرخاغِا
أو لثالفِا .وُيا التسامن لملول لن ُشٍاللصاكل لمساتلة كس حصثحط مؼ ًا فلس
ٍصثحط لمضلك لنوفظي معالجلسسي أو لجلسسي معاجالحامتغي أو ؿ رُا .ا

خمربالمخـ راجالحامتغياولمؼالكاتالمؼامةايفالجلزلئصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلسادِرضاثسكصة ا
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد.اسوميةاساحييا-خامؼةثسكصة-الجلزلئص

-4الهدضارالمخمنصالملسريس:
أظححت ظاُصة لمخمنص يف حزلًس مس متص رمغ لمخوغَة خملاظص ُشٍالمظاُصة ولمخعسي
موكفِا ػىل مس خوايت لملسرسة ولمحُئة لحملوَة ولجملمتعاثضلك ػام .افِياك ظامة من لك
س حؼة ظامة ُو حضَة،اوًؤثص لمخمنص ػىل مخسة مالًني ظامة يف لملصح ةل جالتخسلئَة
ولملخوسعةايف لموالايت لملخحسة ،وًخؼصض ماوسخذَا(%(02-01امن مجَع للظفالايف لمؼامل
نوخمنص ،أواأهنم رأول أفصلدلًا ًخؼصضون نوخمنص يف لجملاالتالخملخوفة)لجلسمَة ،أو لنوفظَة أو
لميفس َة أو لجلًس َة(وأن%52امناللظفال لػرتفول تبهنم حضااي نوخمنص ،ويفالسرتلمَا ثؼصضاا
(21ا )%من للظفال لشلكور لشلٍن ثرتلوح أغٌلرمه ما تنيا()02-00اس ية نوخمنص.ا ا
وًلسر لخلربلء تبن ُياك حنوا 2.7مالًني ظفل يف لموالايت لملخحسةاًخؼصضون نوخمنص
ػوهيم يف لملسلرسالالتخسلئَة أو لملخوسعة،اولن حنو ً % 20خؼصضون ملؼاانة ظوً ةل لملسى
من لمخبز رلت لميفس َةاولمس َكوسوماثَة وللفاكر جالهخحارًة حصلء لمخمنص ػوهيم.
وأاصارت هخاجئ حبوثاأومُسا()Olweus, 1991الىل أن لشلكور مه أكرث مضاركة يف
لمخمنص من لالانث ،وأن ا %60امنالالانث ٍكن حضااي نوخمنص ماتني لمعف لخلامس وحىت
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلسادِرضاثسكصة ا
خمربالمخـ راجالحامتغياولمؼالكاتالمؼامةايفالجلزلئص
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جم ةلالمخـ راجالحذػػػػػػػػػػٌلغياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالمؼػػػػػػػػػػػسدالمسادس

كٌل ميكن أن ٍكون لمخمنص لمَوم أكرث ثعورًال من ذالل لموسائلالحلسًثةااكالهرتهت مثل:
لرسال رسائل غن ظصًق لمربًس جالمكرتوين،اأوالمِاثف لخلووي ،أواورش لصاػات ػىل
ظفحات لالهرتهت،اوُشل ًؼعيامساحةالضافِة نوخمنص .ا
مناذاللالمعصحالمساتق،اًخضحاأنالمخمنصاٌض رالىلاممارسةافصداأواحٌلػةانوسووكَاتا
ؿ رالمللدوةل،اثؼرباغناممارساتاػسلئَةامذكصرة،امناصبهناالسددؼاداللدصٍن،اولمخلوَلامنا
صبهنم،اوماكىهتماولُسلرالوساهُهتم،اوميكناأناًخضمنالمخمنصالالساءلتالنوفظَة،اأوالملكذوتة،ا
أو المخياجز اابلملاب ،اأو اجالسددؼاد امن المًضاظات الدلاغَة اولملياس حات اجالحامتغَة ،اأوا
لالساءةالجلسسًة،اأوالالكصلٍاػىلافؼلامؼني،اػىلاُشلاللساسافاناحوُصامفِومالمخمنصا
هظصل انوخحاٍن ايف الملوة اتنيا
ُو الًشلء اخشط اأدص اتعصًلة اما ،اًؼجز اُو اغن امولهجهتا ،ا ً
لمضرطالملخمنص،اوخشطالمضحَة .ا

لمخمنصالملسريس:امفِومَ،اأس حاتَ،اظصقاػالخَاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

لمعف لمساتع،اوأن من (%)51-02اًدمنص ػوهين من لشلكور ولالانث مؼ ًا ،وأن وس حةاأكرث
من %21امن لمضحااي لشلكور ًدمنص ػوهيم من لشلكور ،وٍصىاأن لشلكور أكرث حمنصل من لالانث
من  4 - 3مصلت يف لمخمنص لملحارش،ا)لمخمنص لجلسمي( اوابمللاتل جس خزسم لالانث لملخمنصلت
لمخمنص ؿ ر الملحارش مثل لمخجاُل جالحامتغي ولمؼزةل جالحامتغَة وجالس خثٌاء من لجملموػةا
(لالكعاء) ،ولمخمنص لنوفظي (ثوحَِالمض خامئ ولمسة).ا(لمعححنياولملضاة،ا5102ا:ا )04-05ا

2ا-اأس حابالمخمنصالملسريس:
حصحع مضلكة لمخمنص لىل أس حاب كث رة ،وكس ظيفِا لملِمتون لىل ػسة أظياف ػىل
لميحو لمخايل:ا-ا(لمؼخُيباوأدصون،ا5102ا:ا )27-22ا
.2ا-0ا أس حاب ذلثَة ) فصدًة) :ثلسم تياء ػىل للصزاص لملضرتكني يف لمخمنص ومهنا:
أا-اأس حاب ثخؼوق ابملخمنص مثل:
 لمـ رة ولمـغ ولمؼسولهَة ،وجالس خلولء ،ولجصلز لملوة ،وجالس خؼصلض ولميفوذػىل للدصٍن.
 لمضؼور ابالحداط ولس خزسلم لمسووكَات لمؼسولهَة؛ كوس َ ةل نوخيفُس غنلملضاغص.
 ثلسٍص لشللت لملصثفع مع جالفذلار لىل همارلت لمضحط جالحامتغي ،ولمضحطجالهفؼايل.
 لخنفاض لملس خوى للاكدميي. ضؼف لمولزع لزلًين غيس لملصلُلني ،وثؼاظي لمكحول ولخملسرلت.با -أس حاب ثخؼوق تضحَة لمخمنص:
ً -دسم ابملوُحة ولمخحعَل لمؼومي لملصثفع وحمحوب وأكرث كدوال زلى لملؼومني.

خمربالمخـ راجالحامتغياولمؼالكاتالمؼامةايفالجلزلئصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلسادِرضاثسكصة ا
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد.اسوميةاساحييا-خامؼةثسكصة-الجلزلئص

 أظـص وأضؼف من زمالئَ ،أو كس ٍكون معاب ابمسمية ،أو تؼَوب يفلموخَ ،أو لميعق ،أو لػاكات.
 ضؼَف لمثلة ابميفس ،وثلسٍص لشللت ،وٍصثفع زلًَ لملوق وسويب وجخولومسدسمل نوخمنص.

 لمضؼور ابموحسة ،وجالفذلار لىل لزلمع جالحامتغي وللمن لميفيس. ضؼف يف لملِارلت جالحامتغَة؛ مثل همارلت لمضحط جالحامتغي ،وجالهفؼايل،ولمخولظل مع للدصٍن.
 جالضعصلابت لميفس َة لملعاحدة ملصح ةل لملصلُلة وػسم لالحساس ابملسؤومَة. ػسم لمثلة ابميفس؛ مفن هجة لملخمنص ًوجبا نوؼيف نوخؼوًغ ،ومضحَة لمخمنص حزًسلس هتسلفَ من لملخمنصٍن
د-ا أس حاب ثخؼوق مبضاُسي لمخمنص:امضاُسو لمخمنص مه للصزاص أو لمعوحة
لملخفصخني ػىل حادزة لمخمنص ،وهلم ثبز ر ودور كح ر يف لاثرة لمـضةاومفت جالهدداٍ،
وًيلسمون لىل أرتؼة أكسام:
 دلمعون :ومه لملخفصحون لشلٍن ًيضمون لىل لمؼصلك ،وٌضاركون لملخمنص. مضجؼون :ومه لشلٍن ال ٌش ء ون يف لمؼصلك ،ومكن ٍكذفون ابمدضجَع. ظامذون :ومه لشلٍن ًخزشون دور سويب يف لمؼصلك ،وٍكذفون ابملضاُسةولمعمت.
 مسلفؼون :ومه لشلٍن حياومون لملسلفؼة غن لمضحَة ،وفغ لمؼصلك.اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلسادِرضاثسكصة ا
خمربالمخـ راجالحامتغياولمؼالكاتالمؼامةايفالجلزلئص
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جم ةلالمخـ راجالحذػػػػػػػػػػٌلغياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالمؼػػػػػػػػػػػسدالمسادس

 ميَل نووحسة لميفس َة ولمؼزةل جالحامتغَة ،وػسم لملسرة ػىل لمخكِف لميفيس،وجالحامتغي ثسِوةل.
جا-اأس حاب مضرتكة تني لملخمنص ولمضحَة مثل:

لمخمنصالملسريس:امفِومَ،اأس حاتَ،اظصقاػالخَاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

.2ا-5ا أس حاب أرسًة :ا
أا -لمخًض ئة للرسًة وظصًلة لمرتتَة ولميت حمكن يف:
المخشتشب يف لختاذ لملصلرلت ،وأسووب لمرتتَة تني لمولزلٍن؛ مما ًؤدي لىل لدذالفلملولهني يف لملزنل.
 المدساُل يف لمرتتَة ،وػسم غلاب للظفال ػىل أدعاهئم ،أو لملسوة ولمضسة يفلمرتتَة.
ب-الملس خوى لمخؼوميي ولمثلايف نوولزلٍن وذاظة للم :حِر ٍصثحط تعورة غكس َة
ػىل مؼسالت لمخمنص تني لمعوحةايف لملسلرس ،وهل أثص سويب ػىل سووكَات أظفامه ،لما
مكخمنصٍن ،أو مكخمنصٍن -حضااي.
ج -لملس خوى جالكذعادي ملرسة:افاملس خوى لملصثفع كس جيؼل من للظفال لملسنوني،
ولشلٍن ًؼخربون لمرثلء وس َ ةلانوسرصًة من للدصٍن ،أما مٌرفيض لزلذل فلس ٍكون أتياءمه
غصضة نوسرصًة.
د -ػسد أفصلد للرسة :فالرس لمكد رة حزًس وس حة ممارسة ،أو ثؼصض أظفاهلم نوخمنص يف
لملسلرس.
ه -حصثُة لمعفل تني لالدوة :فالظفال لشلٍن ٍكون حصثُهبم تني أدوهتم تني()7-4ا
مه أكرث غصضة مَعححولامذمنصٍن؛ ثسة ك ةل جالُامتم لشلي كس جيسٍ لمعفل للول وللذ ر.
و-المخيافس تني للصلاء :فِياك ما ٌسمى ا"ابضعصلب ثيافس للصلاء" اذاظة يف
مصح ةل لملصلُلة؛ ولشلي ٍزًس منامضاغص لمـ رة ولمـضة؛ وابمخايل ًعحح مذمنص يف لحملَط
لملسريس تـصض خشب جالهدداٍ.
ز-المؼيف للرسي :فاس خزسلم لمؼيف ،ولملسوة ،ولالفصلط يف لمؼلاب لجلسسي من
كدل للرسة؛ كسووب نورتتَة اًؤدي لىل سووكَات غيَفة من كدل للظفال يف لملسرسة؛
وابمخايل زايدة وس حة لمخمنص يف لملسلرس .ا
خمربالمخـ راجالحامتغياولمؼالكاتالمؼامةايفالجلزلئصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلسادِرضاثسكصة ا
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.2ا-2ا أس حاب حصتوًة ) لمحُئة لملسرس َة):
أا -أس حاب ثخؼوق ابملؼمل من أمهِا :ا
 ضؼف دور لملؼمل يف ثولني لملمي لالجياتَة نوعوحة ،ولمدساُل يف ضحعِم ذالللحلعة.
 لسرتلثَجَات لمخسرٌس أو لمخؼومي لمخلوَسًة لملخحؼة؛ ولميت ال ثؼعي نوعامةاحصًة لمخؼح ر غن لمصأي أوالملياكضة ،وكس ثخضمن لمؼيف ولمخروًف.
 ػسم لنوجوء لىل تسلئل لجياتَة نوؼلاب .اب -أس حاب ثخؼوق ابملولػس لملسرس َة :لن ػسم وضوح لملولػس لملسرس َة لميت جية
أن ًددؼِا لمعوحة ،ولمخشتشب فهيااًؤدي لىل زايدة وس حة لمسووكَات لمؼيَفة تني لمعوحة،
ومن تُهنا لمخمنص ،مثل ػسم ثوزًع لمعوحة يف اللكسام ثضلك ػادل ،أو لمدساُل يف
لالحصلءلت لمخبدًخِة لملخحؼة مع سووك لمخمنص ،أو لس خزسلم لمؼيف كوس َ ةل انوخؼامل مع
لمعوحة.
ج -لمصفلة لمسُئة :فصؾحة لمعامة يف جالهامتء لىل ٍلوػة مؼَية من للكصلن؛ ثؤثص ػىل
حتسًس سووكَاثَ؛ وكس جيرب ػىلالملِام ثسووكَات مؼَية فلط مالحساس ابملدول من كدل
للظسكاء .ا
د -لحلي لملسريس:افوحود لملسرسة يف يح فل ر ٍزًس من مؼسالت حسوث لمخمنص
ولمؼيف ثضلك ػام.
ه -للوضعة لملسرس َة :فاالفذلار لىل للوضعة لمفاػ ةل لميت جضـل أوكات فصلغ
لمعوحة ،وثويب لحذَاخاهتم لميفس َة اوجالحامتغَةًً ،ذج غهنا ظوحة ًوجئون لىل لمؼيف
كوس َ ةل مخفصًؽ لمضحيات لمسوحَة ولمضـط لميفيس .ا
ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلسادِرضاثسكصة ا
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 -جلوء لملؼمل الس خزسلم لمؼيف كوس َ ةل نوخؼومي.
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.2ا-4اأس حاب لحامتغَة:
أا -لهدضار لمؼيف يف لجملمتع:الن كرثة لمرصلػات ولس خزسلم لمؼيف كوس َ ةل نوخؼامل
مع للدصٍن؛ جسامه يف زايدة وس حة لمخمنص تني لمعوحة يف لملسلرس.
ب -لالػالم :مفضاُس لمؼيف لميت ٌضاُسُا للظفال يف لملٌولت لمخوفزًوهَة؛ ثؤدي
لىل ثلوَسُا ولالحساس تبنالمخرصف ظحَؼي دومنا وغي تؼولئق ُشٍ لمسووكَات.
ج -للمؼاب لمؼيَفة :كمؼاب لمفِسًو ولممكحَوحص جتسس مٌاظص لمؼيف وحولدث
لظالق لميار ولمخفج رلت ،وثوؼة ادورل يف زايدة وس حة لمؼيف يف لملسلرس ومهنا ممارسة
لمخمنص.
د -جالفذلار لىل لزلمع جالحامتغي :فامعوحة لشلٍن ال جيسون دمع لحامتغي اكف كخوف ر
أوضعة لجياتَة؛ الصـال اوكت فصلؾِم كس ًظِصون مس خوايت أػىل من لمخمنص؛ ملارهة
ابمعوحة لشلٍن ثخوفص زلهيم وسائل لحامتغَة اثـيهيم غن ثفصًؽ لمضحيات لمسوحَة غن ظصًق
لمؼيف؛ وابمخايل حزدلد وس حة لمخمنص يف لملسلرس.
ه -لمؼادلت ولمخلامَس :فاملدول جالحامتغي نوؼيف يف تؼغ لمثلافات ذاظة لجملمتؼات
لميت ثؼعي لحلصًة انصلكور ابمخرصف ثضلك غيَف كوس َ ةل الزحات لمصحوةل ٌضلك ػامال
الزدايد لمخمنص تني للظفال ولملصلُلني.

-1اأاثرالمخمنصالملسريس :ا
ٌضمل المخمنص ايف الملسلرس المضحااي ،اولملخمنصٍن اأهفسِم ،اولمخالمِش الملوحودٍن اأزياءا
موكفالمخمنص؛اولكاُشٍالجملموػاتالمثالثاثخبثصامبوكفالمخمنص،اوميكناثوضَحِاافامياًًل:اا
(لملحعاين،ا )5102ا
.1ا-0اأاثرالمخمنصاػىلالمضحااي :ا
ًيؼكسالمخمنص ثضلكاسويباػىلاللفصلدالملخؼصضنياهل،اومناأمهاأاثرٍامااًًل :ا

خمربالمخـ راجالحامتغياولمؼالكاتالمؼامةايفالجلزلئصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلسادِرضاثسكصة ا
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 ًؤدي المخمنص الىل امضالك اهفس َة اوػاظفِة اوسووكَة اػىل الملسى المعوًلااكالكخئاباولمضؼوراابموحسةاوجالهعولئَةاولملوقاولالدماناولًشلءالميفس.
 ًوجبالمفصدانوسووكالمؼسوليناهدِجةانوخمنص،افلساًخحولاُواهفسَامعالموكتالىلامذمنصاأوالىلالوساناغيَف.

 كٌل اًؼاين امن اًخؼصض انوخمنص الىل المعسلع اوأالم الملؼسة اوحاالت امن الخلوفاولشلغص.
 ثسينالمخحعَلالزلرليس،اثسخةاحصكالزلرلسةاأواكرثةالمخـَة .ا سوءالمؼالكاتاجالحامتغَةاوسوءالمظن.1ا5.ا-اأاثرالمخمنصاػىلالملخمنصٍن:
 جالدماناػىلالرلوراولخملسرلت .ا لزلدولايفاغصلاكت،اختصًةالملمخواكت،اوحصكالزلرلسة. ممارسةاوضاظاتاخًس َةامدكصة. لمخورطايفالغٌللالحصلمِةاوخمامفاتامصورًة.ٍ -كونامؼخس ًاياوغيَف ًاايفاػالكذَامعازوحذَاأواأوالدٍامس خلدال.

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلسادِرضاثسكصة ا
خمربالمخـ راجالحامتغياولمؼالكاتالمؼامةايفالجلزلئص
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 ٍزدلدالوسحابالمفصدامناللوضعةاجالحامتغَةالحلاظ ةلايفالمؼائ ةلاأوالملسرسة،احىتاًعححالوسا ًاناظامذ ًااومٌؼز ًاال.
 كس اًوظل المخمنصالمضحَة الىلاجالهخحار ،احِر اأزحدت الزلرلسات اأن احضااياجالهخحاراثسخةالمخمنصايفالزدايدامس متصاوذاظةاتؼساددولالمخمنصالالمكرتوينالىلالمعورة.
 -مناأاثرالمخمنصاك ةلالميوماأوالميوماجكرثة.

لمخمنصالملسريس:امفِومَ،اأس حاتَ،اظصقاػالخَاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

1ا2.ا-اأاثرالمخمنصاػىلالملوحودٍناأزياءاحسوثالمخمنصا(لملخفصخني) :ا
اميكناأناًخبثصالمخالمِشاابمخمنصالمااثضلكامدارشاأواؿ رامدارش،اوُشٍاللاثراثدٌوعا
منالملضالكتالمعحَةاولميفس َة انوفصدالىلاثخيناورػاًةاكميالحامتغَةاػسولهَة،اوثخينازلافةا
لمخمنصاابمًس حةاجملمتعالملسرسةاكلك .ا

اثمثا.اػالجالمخمنصالملسريس :ا
أول ادعوة امؼالج اُشٍ الملضلكة اُو اجالػرتلف اتوحودُا ،اثوهيا امصح ةل المدضرَطا
نووكوفاػىلاجحماُشٍالمظاُصةايفامسلرس يااوحتسًسالملس خوايتالزلرلس َةالميتاثيدرشافهياا
أكرثامناؿ رُا،اومؼصفةاللس حابالميتاثؤديالىلالهدضارالمخمنص.اغيسئشاميكٌيااأناهؼملاػىلا
لجياداحوولامِشٍالملضلكةالميتاثيدرشاأكرثايفالزلولالمـصتَةاثسخةالمخـَ رلتالميتاحتسثا
ّ
ػالمالشلياؿ ر اكث ر ًل امناسووكَاتاللظفالاولملصلُلني،اولمذساثبز رٍا
يفالجملمتؼاتاوثبز رالال
مُضملاحىتاسووكَاتالمحامـني.اويفالزلولالمؼصتَة،اثؼخربالموكاًةامنالمخمنصايفالملسلرساأحسا
جصلمج الخلعة الجلسًسة امػ ا(لمَوهُسف) انومصح ةل ا( ،)5107-5104اولمِسف المصئُيس امِشلا
لمربانمجاُوالموظولاملسلرساذامَةامنالمخمنصامضٌلناتُئةاأمٌةاملظفال .ا

-0المؼالجاللرسي:ا ا
ثؼخرباللرسةالمحُئةاللوىلالميتاثؤثصايفاسووكالمعفل،اويهاتشضلاحكديساأمهَةاابمـةا
يفاحصثُةالملخسذونيايفاػالجالمخمنص،اومَكونالمخسذلاللرسيافؼاال،االتسامنالمرتويا
وػسمالمؼج ةلايفالحلمكاػىلاسووكالمعفلاووظفَاابملخمنصاكدلاأناثخضحالمصؤًةاوثمتادرلسةا
لملضلكةامنامجَعالجلولهة،اولسدضارةامجَعالملخسذونيايفاحِاةالمعفل،امباايفاذضلاحبرا
لمعؼوابتالميتاميكناأناًولهجِاالمعفلايفالملسرسةافامياخيطالمخحعَلالزلرليس،اولميتا
ميكناأناحكوناورلءاسووكَالمؼسولين.اويفاحاةلازحوتاحمنصالمعفل،اجيةامٌاكض خَاهبسوءا
وثؼلل،اولس خفسارٍاحولاللس حابالميتاجتؼهل اٌسطلاُشلالمليحىاجتاٍاأكصلهَ،اوثوضَحا
مسىادعورةاُشلالمسووك،اوأاثرٍالملسمصةاػىلالمضحَة.اويفامجَعاللحولل،اجيةاثفاديا
وظفالمعفلاابملؼخسياأوالملخمنصاأواأي اهؼتاكادحاأمامازمالئَ،الناذضلاميكناأناًبيتا
خمربالمخـ راجالحامتغياولمؼالكاتالمؼامةايفالجلزلئصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلسادِرضاثسكصة ا
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-5المؼالجالملسريس:ا ا
لنالمخؼاملاللمثلامعالمخمنصالملسريساًمتامناذاللاثعوٍص اجصلمجامسرس َةاولسؼة
ابمخؼاوناتنيالالدلرةالمرتتوًةاولمعوحةاولملؼومنياوأومَاءاللمور ولجملمتعالملسين،احبَراٍكونا
ُسفاُشٍالمربلمجاُواثـَ رازلافةالملسرسة،اوثبكَساجالحرتلمالملخحادل،اولملضاءاػىلالمخمنصا
ومٌعاظِورٍ.اومنالملفِساخسلايفاُشٍالحلاةلاجالهعالقامناجصانمجاأموٌساملاكحفةالمخمنصا
لشلي امت اثعوٍصٍ ايف المامثهًَِات امن اكدل المؼامل الميفيس المرنوجيي ادلن اأموٌس (Dan
) Olweusوهيسفالمربانمجاملاكحفةالمخمنصاومساػسةاللظفالاػىلالمؼُشاثضلكاأفضلا
وحؼلاتُئةالملسرسةاأكرثالجياتَة.اوكسالس خزسماجصانمجاأموٌسايفاأكرثامنالزيناغرشةادوةلا
ػىلاهعاقالمؼاملاوكساأظِصتالزلرلساتاأناحاالتالمخمنصايفالملسلرسالميتالس خزسمتاُشلا
لميظاماكساحصلحؼتاتًس حةا%21اذاللاػامني.اوًمتاثعحَقاُشلالمربانمجاػىلامسىاػسةا
س يولت،اثخزووِااوكفاتامخلوميالميخاجئاوملِاسامسىافؼامَخَايفالمخلوَلامنالهدضاراظاُصةا
لمخمنصاولمخرفِفامناحسةاأاثرُا .
ومَكونالمربانمجالمؼاليجافؼاال،االتساأناٌضملاللمورالمخامَة:اا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلسادِرضاثسكصة ا
خمربالمخـ راجالحامتغياولمؼالكاتالمؼامةايفالجلزلئص
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تًذاجئاغكس َةاودمية،اكٌلاجيةاػىلاللابءاػسمالدذالقاللػشلر انوعفلاولمخربٍصالفؼاهلا
وخباظة اأمام الملؼومني اولمزمالء .امن اهجة اأدصى ،اًًدـي المخحمك افامي اٌضاُسٍ المعفل ايفا
لمخوفاز،وثشك راللظفالاتوحوبالحرتلمامضاغصاللدصٍن،امبياس حةاغصضامضاُسالصزاصا
ًخؼصضوناملولكفامضحكةاأواحمصخة،اولكٌاغِماأناُشٍاللموراؿ رامسوَةاورشحاصؼورا
للدصٍنالاذلاماااكهولاحضااياملثلاُشٍالمخرصفات.اومعوما،اًًدـياػىلالمولزلٍنالمخؼاملامعا
لملوضوعاجبسًةالناللظفالالشلٍناًدمنصوناػىلاللدصٍناػادةامااًولهجونامضالكادع رةا
يفاحِاهتمالملس خلدوَة،اوكساًولهجونالهتاماتاحٌائَة،اوكساجس متصالملضالكايفاػالكاهتمامعا
للدصٍن.اأماايفاحاةلااكناجالجناحضَةانوخمنص،افِجةاػىلالمولزلٍنالتالغالالدلرة،اولمرشوعا
يفاثؼوميالمعفلاهمارلتاثبكَسالشللت،اومساػسثَاػىلاثلسٍصاذلثَامناذاللاثلسٍصامساٌُلثَا
ولجنازلثَ،اويفاحالااكنامٌؼزالالحامتغَااابملسرسةافِجةالرشلكَ تًضاظاتالحامتغَة جسمحا
هلاابالهسماجامعاللدصٍناوتياءازلذَاتيفسَ.

لمخمنصالملسريس:امفِومَ،اأس حاتَ،اظصقاػالخَاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ثوغَةالملؼومنياوللُايلاولمعوحةامباَُةاسووكالمخمنصاودعورثَ.ا ا لرشلكالجملمتعالملسيناولمرشاكءالملؤسساثَنيانومسرسةايفاحمارتةالمظاُصة.ا ا لدرلجالمرتتَةاػىلالملولظيةاولمسووكالملسينايفالملياجهالزلرلس َة.ا ا جضسًسالملصلكدةاولمَلظةالمرتتوًةانوصظسالملحكصاحلاالتالمخمنص.ا ا وضعاجصلمجاػالحِةانومخمنصٍناابمرشلكةامعالخملخعنيايفاػملالميفس.ا ا وضعامِثاق انوفعلاًوحضاحلوقامجَعاللظصلفاوولحداهتماػىلاصلكالمزتلماٌضاركالدلَعايفاظَاؾخَاولمخوكِعاػوََ .ا
 ثيظمياأوضعةامولزًةاهتمتاتدمنَةالمثلةاابميفساوثبكَساولحرتلمالشللت.ا ا جضجَعالمضحااياػىلالمخولظلامعالخملخعنيايفاحاةلاثؼصضِمامسووكَاتالمخمنص.ا ا لاثرةالميلاصاتايفالملسماولس خـاللالنوؼةالمحَسلؾويجامناذاللامؼةادورالمضحَةامالحساساثضؼورُاايفاموكفالمخمنص.ا(أوابري،ا )02/7/5107ا
ومن اأجصز لمربلمج لمؼاملَة يف لحلس من لمخمنص تني لمعوحةا(كَفا( او)أموٌس( اوسوفا
وس خؼصضِمااابدذعار:ا
أا .جصانمجاأموٌس :ا
يف ػاما ،0722وتؼس لهخحار زالزة مصلُلني يف صٌلل لمرنوجي؛ هدِجة ثؼصضِم نوخمنص من
كدل أكصلهنم يفالملسرسة؛افلس تسأت وزلرة لمخؼومي ابمرنوجي ثضن مح ةل وظيَة ضس لمخمنص يف
لملسلرس؛ ويف ُشل لمس َاق مت ثعوٍص لمًسزة للوىل؛امما أظحح ًؼصف الحلا ابمس جصانمج
لموٌس مليع لمخمنص ،لشلي أحصى أول درلسة حبثَة مهنجَة يف لمؼامل غن لمخمنص .ا
ومٌش ػام  2001ثعحَق جصانمج أموٌس مليع لمخمنص ،كجزء من دعط لحلكومة
لمرنوجيَة نووكاًة ،ولحلس منالجليوح ولمؼيف تني للظفال ولمض حاب ،ػىل هعاق ولسع يف
لملسلرس جالتخسلئَة ولالػسلدًة يف مجَع أحناء لمرنوجياوحامَا ًمت يف لموالايت لملخحسة ثيفِش
خمربالمخـ راجالحامتغياولمؼالكاتالمؼامةايفالجلزلئصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلسادِرضاثسكصة ا
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 ًلوم لمكدار/لملادة يف لملؤسسة ابمرتحِة ابمعـار ،ولمخؼح ر غن جالُامتملالجيايب هبم ،وٌضاركون تًضاط يف احِاهتم كوهنم أحصاب لملصلر ،ولملسوة لالجياتَة
نوض حاب.
 ًمت وضع حسود ولحضة وكاظؼة نوسووك ؿ ر لمللدول. حكون لمؼولئق لملياس حة خلصق أحسمه ملولػس لمسووك لمللدول ؿ ر حسسًة،وؿ ر مؼادًة وسوحَة مع جالس متصلرايف مس ولجصلز لمسووك لالجيايب وماكفبثَ.
مكوانت جصانمج أموٌس مليع لمخمنص:اجصانمج أموٌس مليع لمخمنص ُو لظار مخـَ ر هظم
لملسرسة تبمكوِا من ذالل لمؼيارص لمخامَة:
ػىل مس خوى لملسرسة :ا
 لوضاء جلية ثًس َق موكف لمخمنص. -لحصلء لس خخِان أموٌس حول لمخمنص ػىل مس خوى لملسرسة.

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلسادِرضاثسكصة ا
خمربالمخـ راجالحامتغياولمؼالكاتالمؼامةايفالجلزلئص
93

جم ةلالمخـ راجالحذػػػػػػػػػػٌلغياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالمؼػػػػػػػػػػػسدالمسادس

جصانمج أموٌس مليع لمخمنص يف لملسرسة ولمفعول لزلرلس َة ،وػىل مس خوى لمفصداولجملمتع،
وًؼخرب أومَاء للمور حزءل همٌل من لك مس خوى من مس خوايت ثعحَق لمربانمج.
أُسلف لمربانمج:
 لحلس من مضالك لمخمنص تني لمعوحة.امٌع ثعور مضالك لمخمنص لجلسًسة.احتلِق أفضل لمؼالكات لملمكٌة تني للكصلن يف لملسرسة.اذوق تُئة مسرس َة أمٌة مخحلِق حمنَة حصَة نوض حاب.لملحادئ للساس َة مربانمج أموٌس مليع لمخمنص:اٍصكز جصانمج أموٌس مليع لمخمنص ػىل ذوق
تُئة لحامتغَة مولثَة ،وصام ةل نوض حاب ،وًلوم لمؼمل ػىل لملحادئ للثَة:

لمخمنصالملسريس:امفِومَ،اأس حاتَ،اظصقاػالخَاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لحصلء ثسرًة جلية لمخًس َق موكف لمخمنص ولدضاع لملس ئومني ولملؼومني ،ومجَعلملوظفني؛ مبا يف ذضلالملرشفني ػىل لملالغة ،وسائلي لحلافالت ،ولحلصلس وموظفي ؾصفة
لمـسلء ،وؿ رمه من لمكدارالشلٍن ًؼموونامع لمعوحة مِشل لمخسرًة.
 ثوضَح س َاسات لملسرسة وكولػسُا لخلاظة مبيع لمخمنص. مصلحؼة وثيلِح هظام لالرشلف لخلاص ابملسرسة.اغلس لحامتػات مٌاكضة مٌخظمة مع لملوظفني. لمحسء ابظالق لمربانمج يف لظار حسث مسريس. ثثلِف ولرشلك للابء وللهمات؛ من ذالل لمخسرًة تعفهتم رشاكء يف لك مكوانتلمربانمج.
ػىل مس خوى لملسم:
 ورش ورشح وثعحَق لملولػس لملخفق ػوهيا ضس لمخمنص. غلس لحامتػات ظفِة مٌخظمة يف للكساما(جيوس لمعوحة يف صلك دلئصة ملياكضةللمص).
اغلس لحامتػات مع أومَاء أمور لمعوحة.ػىل مس خوى لمفصد:
 لالرشلف ػىل أوضعة لمعوحة.المخبكس من ثسذل مجَع لملوظفني ػىل لمفور غيس ثؼصض أحس لمعوحة نوخمنص.اغلس لحامتػات مع لمعوحة لملؼيَني. غلس لحامتػات مع أومَاء أمور نوعوحة لملؼيَني. -وضع دعط ثسذل فصدًة نوعوحة لملؼيَني .ا
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ػىل مس خوى لدلاػة:
 لرشلك أفصلد لجملمتع لملسين يف جلية لمخًس َق مليع لمخمنص. لكامة رشلاكت مع أفصلد لجملمتع زلمع جصانمج لملسرسة. لملساػسة يف ورش رسائل ماكحفة لمخمنص ومدادئ أفضل لملٌلرسات يف اكمل لجملمتع.ب .جصانمج كَفا ملياُضة لمخمنص :ا
ا
فوضت وزلرة لمرتتَة ولمخؼومي لمفٌويسًة يف ػام ٍ 2006لوػة لمحاحثني لملِمتني ابمخمنص
وأمَاثَ؛ مٌش لمدسؼَياتايف خامؼة ث ركو ،مبسؤومَة ثعوٍص وثلِمي جصانمج مٌاُغ نوخمنص يف
لملسلرس لميت ثوفص لمخؼومي لمضامل)وُو لمخؼومي انوس يولت لمدسع للساس َة ،من لمعف
للول وحىت لمعف لمخاسع( ،وملس أظوق لمس كَفا ػىل ُشل لمربانمج وُوالدذعار نوخؼح ر
لمفٌويسيا)مٌاُضة لمخمنص( ،كٌل أن لملكمة لمفٌويسًة كَفا ثؼين"مجَل" او"معَف"؛ ومٌش
لمحسلًة فلس اكهت لمصؤًة ُو أن ًمت ثعوٍص جصانمج مالمئ نوخيفِش ػىل لملس خوى لموظين،
وكس مت لظالق جصانمج كَفا نوخعحَقاػىل لملس خوى لموظين يف ػاما. 2009ا
ذوفِة حول جصانمج كَفا لمحًِة جالحامتغَة نوخمنص:امن أخل مؼاجلة لمخمنص ولموكاًة مٌَ
ًخوج فِم ما ميكن نوعفل،اأو لملصلُق أن ٍكدس حَ ،أو أن حياولالكدساتَ من ذالل لمخمنص
ػىل للدصٍن؛ ومبا أن جصانمج كَفا ًؤمن تبن لملخمنص ًلوم هبشٍ لمخرصفاتاالزحات لموحود،
شلضل فاهَ حيخاج لىل مذفصخني أو مضاُسٍن.
لن لمخبز ر ػىل سووكَات لملخفصخني ميكن أن ًلوط من لملاكسة لميت حيظى هبا
لملخمنصون ،وابمخايلامفنالملمكن أن حيس ُشل من لزللفع نوخمنص ابزلرخة للوىل .ومع ذضل فان
لمخبز ر ػىل لملخفصخني لحملمتوني من
ذالل لحصلءلت ػامة ،ووكائَة مُس ابلمص لماكيف ،مفن ؿ ر لملصحج لًة هجود وكائَة
أن ثوكف لمخمنص اهنائَا ،والتس من وحود حاالت حتخاج نومؼاجلة لملحكصة؛ مضٌلن حٌلًة
للظفال من حمنص ظوًل للمس.اوشلضل ًًدـي لختاذ" لالحصلءلت لخلاظة "غيسما ًدٌاىه لىل
مسامع لالدلرة لملسرس َة ،وحود أًة حاةل مناحاالت لمخمنص.

لمخمنصالملسريس:امفِومَ،اأس حاتَ،اظصقاػالخَاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مكوانت لمربانمج:اًخكون لمربانمج من لالحصلءلت لمؼامة ولالحصلءلت لخلاظة ويه
ػىل لميحو لمخايل:
لالحصلءلت لمؼامة:
 ادروس لمعوحة :مفن ذالل دروس لمعوحة لملخضمية يف لمربانمجاًمت جضجَع اكفةللظفال ،ولمَافؼني يف ثبمل سووكِم غيسمااٌضاُسون لمخمنص ،وًفكصول كَف أن ردود فؼوِم
جسِم يف مفامقة لملضلكة أو يف حوِا.
 امؼحة ػىل ص حكة لالهرتهت :اثؼخرب مؼحة لحلاسوب لملياُضة نوخمنص مزية من لملزيلتلمفصًسة لميت ٍمتخع هبا جصانمج كَفا؛ وٌس خعَع لمعوحة أناًوؼحول لنوؼحة أزياء لزلرس ،وتني
دروس لمربانمج أو يف مٌازهلم من ذالل جالهرتهت ،وثخضمن لنوؼحة مخسة مس خوايت،ا
وًلوم لملؼمل تخفؼَل لك مس خوى مبجصد أن ًمت ثـعَة دروس مؼَية يف لمفعل لزلرليس.
اأومَاء للمور:اًخوفص كخاب دمَل أومَاء للمور؛ لشلي ٌض متل ػىل مؼوومات ثخؼوقابمخمنص ولميعح ولالرصاد؛ فامي خيط الملسؤومَات لملياظة تبومَاء للمور مليع لملضلكة
ولمخرفِف مهنا ،كٌل جض متل مولد جصانمج كَفا ػىل حصَفة الددارًة ا)حصسل دلَع أومَاء
للمور( ،وغصوض ثلسميَة حتخوي ػىل رسومات تَاهَة الس خزسلهما يف جالحامتعالملسريس
لومَاء للمور .ا
افصض لموحود:اًفصض جصانمج كَفا وحودل ػىل أرض لمولكع يف لملسرسة ذالل لمؼام؛ومخشك ر لمعوحة ابس متصلر ثس َاسة مٌاُضةالمخمنص ،فلس لص متل لمربانمج ػىل لملوعلات ػامَة
لموضوح لميت ثؼعى نومرشفني أزياء فرتلتاجالسرتلحة.
الالحصلءلت لخلاظة: فصًق ملؼاجلة حاالت لمخمنص :احتسث لملؼاجلة يف حال حسوث حمنص ،وجض متل ػىل
لحلولر مع لمضحااي ولملخمنصٍن وػسد من زمالهئم ذوي لمسووكالملؤًس نومجمتع ،ولميت
جضلك هلمامسبةل دمع لمزمِل لمضحَة حتس حلِلِا ،وًمت ثفؼَل لميلاش مع لملخمنصٍنا

خمربالمخـ راجالحامتغياولمؼالكاتالمؼامةايفالجلزلئصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلسادِرضاثسكصة ا
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لخلامتة :ا
ُشٍالمظاُصةامٌدرشةاجكرثةاوكوٌلاًيجوامهناالحساذاللاحِاثَاومِااهخاجئاهفس َةادع رة.ا
وال امؼىناالدفاهئااأوالمدسرتاػىلاوحودُا.اتلاجيةالمخؼاونايفاسخِلاكضفِااوحمارجهتاا
وػالجالس حاهبااولظصلفِا.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلسادِرضاثسكصة ا
خمربالمخـ راجالحامتغياولمؼالكاتالمؼامةايفالجلزلئص
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جم ةلالمخـ راجالحذػػػػػػػػػػٌلغياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالمؼػػػػػػػػػػػسدالمسادس

ولمضحااي من ذالل ما ٌسمى تػا"فصق كَفا" ادلذل لملسلرس ،تُامن ًلوم مؼمل
لمعف تدٌظمي ملاءلت مس خل ةل معالزللمعني لحملمتوني نوضحَة.
 لملصلكدة لملس متصة:اوثمت غن ظصًق لزلرلسات لملسحَة لمس يوًة فذحعل
لك مسرسة ثعحق جصانمج كَفا ػىل ثـشًة رلحؼة س يوًة حول مسىاس َعصة مصحكيب لمخمنص
ػىل لمضحااي ،وحول لملؼوومات لميت ثخؼوق تيظصة لمعوحة لىل لملياخ لملسريس؛ وشلضل
جس خعَعالملسلرس مصلكدة أوضاغِا لخلاظة هبا ولمخـ رلت لميت حتسث من س ية لدصى مبجصد
ثعحَق لمربانمج.ا(لمؼخُيباوأدصون،ا5102ا:ا)42-45
ومنالملٌلرساتالميتاظحلتاػىلالمعؼَسالمؼصيبامليعالمخمنصالملسريسايفالملموكةالمؼصتَةا
لمسؼودًة:امح ةلا(لًلافالمخمنصاتنياللكصلن)الميتاأكاهمااجصانمجاللماناللرسياتسمعامنا
وزلرةالزللذوَة،اوهيسفالىلامساػسةاللظفالاولملصلُلنياػىل اهحشالمخمنصاأوالمؼيفالملٌلرسا
تُهنماجبامَعاأصاكهلا(دمَلالذلاًةاولحلسامنالمخمنص.ا(لملحعاين،ا)5102ا ا
ابالضافة الىل اتؼغ المربلمج الميت اثمت ايف اأظار ادرلسات اوحبوث اأاكدميَة اولميت ايفا
مؼظمِااثؤكسافؼامَهتاايفاػالجامضلكةالمخمنصالملسريس.اومنالمث ةلاُشٍالزلرلسات اهشكصا
درلسة اابزلري ا) )Baldry,2003الشلي اأػس اجصانجما الرصاداي امخرفِغ اسووك المخمنصا
نومصحوخنياللساس َةاولمثاهوًة،اودرلسةاكصٍزرا) (Kraiser , 2005الميتاسؼتالىلالػسلدا
جصانمجاثسرًيبامػا07اظفالامذمنصلاو05اظفالامناحضاايالمخمنص،اودرلسةالمعححَنيا()5117ا
لميتاُسفتالىلامؼصفةاأثص اجصانمجالرصادامجؼياغلالينالهفؼايلاسوويكايفاختفاِغاسووكا
لالس خلولءازلىالمعوحةايفامولءالمحادًةالمضٌلمَةالمـصتَةاابلردن.ا(لمزغيب،ا 5104ا:ا-070
)075اوؿ راذضلامنالزلرلساتالمكث رةالميتاأحصًتانوخلوَلامناحسةاُشٍالملضلكة .ا
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ًلذيض المخزوط امن المخمنصالملسريس اابمعحع ارضورة احصس َخ اأسس اتُئة اأمٌة ادلمعةا
ورلغَةالحامتغ ًَا،اولمؼملاػىلاحصس َخامفِومالموئاماولمخفامهاوجالحرتلمالملخحادلايفالملسرسةا
ويف امجَع المفعول الزلرلس َة .اػالوة اػىل اثلسمي الملساػسة المالزمة انوعامة اػىل المعؼَسا
لمفصدياوأرسثَاوجممتؼَاابميفع،اوُشلامناًمتالالاجهنجالكامسرسةامللارتةاػالحِةامذاكم ةلا
ثؼملاػىلالرشلكالملسرسنياولالدلرًنياوللابءاوص حاكتالزلمعاجالحامتغي،اابالضافةالىلا
لمعامةالملخمنصاهفسَاحللالملضلكة،اثدٌاسةامعازلافةالملسرسةاولحملَطاجالحامتغيامليدسخهيا.
وٌضملاابزلرخةاللوىلالمؼالجاهجيتالمخمنص:الجلِةاجالوىلايهالمعامةالشلياًلعاػوََا
لمظملاوجالغخسلء،الذاجيةاجالُامتماتَاوثعحَحاأاثرالمخمنصاػوََاولحاظخَاابمؼياًة.اولجلِةا
لمثاهَةايهالملؼخسيالشلياميارسالمؼيفاوجالغخسلءاكمنطاسووكااثتتاجيةاثوحهيَاوثلوميَا
يكاالاًؤذيالملزًسامنالمضحااياوالاًخعوراسووكَامَعححالكرثاػسلئَااوًيرصطايفالفؼالا
لحصلمِةاالاميكناثالفهيا.افامعصفنياحباخة انوؼالجالميفيساولمخلومي انوخزوطامناأاثراُشلا
لمسووك الخلع ر الشلي اًًذلل امؼِم احىت المكرب امَجؼوِم الفصلدل اؿ ر السوايء اًؼاهون امنا
لضعصلابتاهفس َةاثؤثصاػىلالهخاحِهتماوجناهحمايفالحلَاة .ا

لمخوظَاتاوجالكرتلحات:
 لحصلء لملزًس من لزلرلسات مسووك لمخمنص تني لمعوحة يف لملصلحلالزلرلس َةلخملخوفةا(مخحسًساجحمَاوغولمهل،اوػالكذَاتحؼغالملخـ رلت،اوجصلمجالمخسذلانوحسامٌَ)،
ويف دول غصتَة خمخوفة من ذالل درلسات ذلتامهنجَة هوغَة نومخمنصٍن ،ولمضحااي.
 أػسلد اجصلمج نوؼسًس من لمفئات لملضاركة ولملؤثصة يف لمخمنصامثلاحضااي لمخمنصاولملخفصخني ولملؼومني وأومَاء للمور وؿ رمه.
 ثعوٍص جصلمج لرصاد مجؼي ثؼمتساػىل هظصايت لالرصاد لميفيسالخملخوفة. زايدة جالُامتم ولملخاتؼة نوسوواكت ولملؤرشلت لميت ثسل ػىل مولكفاحمنص تنيلمعوحة.
خمربالمخـ راجالحامتغياولمؼالكاتالمؼامةايفالجلزلئصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلسادِرضاثسكصة ا
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 ثفؼَلاحعةالمرتتَةالمحسهَةايفالملسلرسامخرصًفاظاكاتالمعوحةالمزلئسة. -ثيوًعاللوضعةالمرتتوًةالمخؼوميَةاالسدامثراأوكاتافصلغالمعوحة.

لملصلحع :ا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامؼةاَلسادِرضاثسكصة ا
خمربالمخـ راجالحامتغياولمؼالكاتالمؼامةايفالجلزلئص
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جم ةلالمخـ راجالحذػػػػػػػػػػٌلغياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالمؼػػػػػػػػػػػسدالمسادس

 -0اأمحس،اػامص غحس لجملَس اكملاوغحسٍ،الجصلُمي َلس سؼس (:)5101المخمنص لملسرىس وػالكذَ ابشلاكء للذالىق زلى ثالمِش لملصح ةلا
لالػسلدًة،اخامؼة لملاُصة،الكَة لزلرلسات لمؼوَا نورتتَة .ا
-5المزغيب،اداللاورزلناهمَسلتا(:)5104اسووكَات لمخمنص لميت ميارسِا لمؼاموون يف لملؤسسات للاكدميَة يف اللردناولمؼولمل لملصثحعة
هباا( درلسةاحاةل( ،الجمل ةل لزلومَة ملحباث لمرتتوًة/خامؼة لالمارلت لمؼصتَة لملخحسة ،لمؼسد، 53اصاصا.10-25
 -2المزغيب،ارمياَلساظاًلا(:)5102ادرخة وغي لمعامحات لملخسرابتاتبس حاب ظاُصة لمخمنص يف لمعفوفالمثالزةاللوىل ولحصلءلهتن
نوخعسي مِا،اجم ةل خامؼة لملسس لملفذوحة ملحباث ولزلرلسات لمرتتوًة ولميفس َة،ا لجملسل لمثامر،المؼسدا،05اصاصا 071-012ا
-4المعححَني،اػًلاموىساولملضاةاَلسافصحانا(:)5102اسووكالهمتصاغيساللظفالاولملصلُلنيا(مفِومَ،اأس حاتَ،اظصقاػالخَ)،اطا،0ا
خامؼةاانًفالمؼصتَةانوؼووماللمٌَة،المصايض/لملموكةالمؼصتَةالمسؼودًة .ا
-2المؼخُيب،اغحساظلاجناَلساوأدصونا(:)5102الحلس من لمخمنص تني لمعوحة يف لملسلرسا)حلِحة مذسرب(،اوزلرةالمخؼومي،لنوجيةالموظيَةا
نوعفوةل،اجصانمجاللماناللرسيالموظين،المَوهُسف .ا
-1الملحعاين ،هورة تًت سؼس ( )5102لمخمنص لملسريس وجصلمج لمخسذل،املال ػومي مِادٍن جم ةلالملؼصفة،اوزلرةالمرتتَةاولمخؼومي،المؼسدا
،500الملموكةالمؼصتَةالمسؼودًة.ايفا 5107/17/7ا
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=400&SubModel=140&ID=1671
-7الوابري،الحلسني:المخمنصالملسريس،امس خرصجامناص حكةاجالهرتهتايفا5107/17/02امنا ا
ااااا http://www.new-educ.com/intimidation-scolaire
-2احصلدلت،اغحسالمكصميا(:)5112الالس خلولءازلىاظوحةالملسلرسالالساس َة:الهدضارٍاولمؼولملالملصثحعةاتَ،الجمل ةلاللردهَةانوؼووما
لمرتتوًة،الجملسلا،5المؼسدا،4اصاص .054-015ا
-7ادوج،احٌاناأسؼسا(:)5105المخمنص لملسريس وػالكذَ ابملِارلت جالحامتغَة زلىاثالمِش لملصح ةل جالتخسلئَة مبسًية خسةاابملموكة لمؼصتَة
لمسؼودًة،اجم ةلالمؼوومالمرتتوًةاولميفس َة،الجملسلا،02المؼسدا،4اصاصا .502-027ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

لمخمنصالملسريس:امفِومَ،اأس حاتَ،اظصقاػالخَاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ا
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