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 :ملخص الربنامج

والدور املناط باملدرسة إزاء تربية النشء وتعليمهم ووقايتهم من كل ما العظيمة  املسئوليةانطالقًا من 

ا بالصحة التوافق الكلي هلم ومن ثم ليتمتعو يعرتض توافقهم النفسي والرتبوي واألسري واالجتماعي بهدف حتقيق

 النفسية.

بكافة أشكاله  خلفض العنف املدرسي  رفق ( ) العالجيو الوقائي اهلدف ُأعد هذا الربنامجوحتقيقًا هلذا 

 قطاعي التعليم للننني والننات  يف)ابتدائي/ متوسط/ ثانوي ( طوال العام الدراسي ويف مجيع املراحل الدراسية

  العاملون يف املدرسة من استخدامه.ليتمكن 

التعليم  على مستوى إدارةر يتطلب تشكيل جلنة مركزية لربنامج ) رفق ( ن األمإوجلودة تنفيذ الربنامج ف 

اخلامس من الفصل الدراسي سنوع األ)  يف لربنامج ) رفق (التوعوي املكثف  سنوعاأل فعاليات وكذلك تنفيذ

من الرابع األسنوع يف )  الالحقةفعاليات التنفيذ  كذلك واملدارس  مجيع توى على مسمن كل عام دراسي( األول 

 ( على مستوى إدارة التعليم .الفصل الدراسي الثاني من كل عام دراسي 

 يلي : ما الربنامج على أشتملوقد 

  تعلى كافة املستويااملقدمة من املدرسة  يف املدارس واجلوانب الوقائية للحد من العنف ـ عرض 3

 املدرسة  ـ

 األسرة ـ 

 الطلنة ـ 

 اض الدالة على احتمالية العنف .أساليب الكشف والتعرف على األعر ـ بيان2

 ـ املشاهدة الواعية .

 ـ املالحظة العلمية .

 لعنف .التعرض لالدالة على احتمالية  ـ قائمة باملؤشرات

 .رض أهم أساليب التدخل املنكر ) ما بعد املشكلة مناشرة (ـ ع1

  املعتدين. /املعتدى عليهمكل من العالجية املمكنة على مستوى  األساليب اإلرشادية ـ بيان 4

 :ا يلي مناذج ملـ  5

 .العنف حاالت ـ حصر 

 ـ متابعة حالة عنف

 بوزارة الشؤون االجتماعية . ملركز النالغات عنفحالة عن  إبالغـ 

 .التعليم إدارة ـ مؤشرات تنفيذ الربنامج على مستوى 

وكذلك مصطلح يف هذا الربنامج للداللة على الطالب والطالنات  ( طلنة مصطلح ) استخداموقد مت 

 لى الطالب والطالنة .)طالب ( للداللة ع

 

 نسأل اهلل أن يوفق اجلهود ليحقق الربنامج أهدافه على الوجه املنشود .

 



 
 3 

 فهرس احملتويات

 

 رقم الصفحة  املوضوعات

 4  مقدمة

 5           املصطلحات  

 6  موقف اإلسالم من العنف

 7  النظريات املفسرة للعنف

 8  أسناب العنف

 9  أنواع العنف

 31  مظاهر العنف

 33  اآلثار النامجة عن العنف

فعاليات الربنامج على مستوى إدارة التعليم / 

 املكاتب /  املدرسة

 32 

 36  األدوار واملسئوليات على مستوى املدرسة

 38  األسرة على مستوىدوار ومسئوليات املدرسة أ

 21  الطلنةعلى مستوى أدوار ومسئوليات املدرسة 

من  صادرحالة إيذاء اجلهات املختصة عن آلية تنليغ 

 )الوالدين   املعلمني...(مسئولي الرعاية 

 22 

 26  أساليب الكشف والتعرف على املؤشرات

 29  أساليب التدخل املنكر

 11  إرشادية ) عالجية (أساليب 

 تقويم الربنامج

 املراجع

 41 

43 

 42  املرفقات

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 4 

 :مقدمة

بدأ االهتمام العاملي بظاهرة وقد  اجملتمعات املاضية واحلاضرة يف اجتماعية ظاهرة العنف مشكلة تعد

 منوًا اإلنسان نمولناسب وضرورة توفري املناخ امللدى اجملتمعات العنف نتيجة لتطور الوعي النفسي واالجتماعي 

 . واجتماعيًا نفسياًًًجسديًا و سليمًا

فهي  يف كافة اجملتمعات  الرتبوية ةنظوماملها من اليت تعاني تالعنف املدرسي من بني املشكالويعترب   

الرتبوية  اإلجراءاتجمموعة من  خفضهختذ يف سنيل ُأ وقداملنتشرة يف املدارس   إحدى املشكالت

ارتكاب  هعن مما أسفر شكالهأو أنواعهملا لوحظ من توسع دائرة العنف يف مدارسنا بكافة  ظرًاونوالتعليمية.

 وحرصًاعلى نتائج العملية الرتبوية والتعليمية   سلنًا مما قد يؤثر   املعلمنيو الطلنةيف حق املخالفات جمموعة من 

حتقيق أهدافها وهو بناء الشخصية يف  ني/ بنات() بنواإلرشادالعامة للتوجيه  اإلدارةممثلة يف التعليم من وزارة 

نامج للحد من هذا الرب إعداد إىلاملتكاملة للطالب خلدمة الدين واجملتمع والوطن فقد عمدت املتزنة السوية 

ليتمكن العاملون  على كافة املستوياتوتوضيح الطرق املالئمة الوقائية والعالجية  مشكلة العنف يف املدارس

 يسهم يف حتقيق بيئة مدرسية آمنة.من تطنيقها مبا وأولياء أمورهم  طلنةالو باملدرسة 

 

 أهداف الربنامج :

باحلسـنى  التعامـل مـع اآلخـرين     الداعية إىل حتسـني  تعاليم الشريعة اإلسالمية التأكيد على ما تتضمنه  .3

 والتسامح والرمحة والعفو.

 .وم العنف وأسنابه وأشكاله املختلفةوالعاملني يف املدرسة وأولياء األمور مبفه الطلنةتنصري  .2

 1مطمئنة كرمية آمنة حياة  ممبا حيقق هل للطلنةتهيئة النيئة الرتبوية واألسرية املناسنة  .1

العنـف والتعامـل   خلفـض   املالئمـة  )الوقائية (مور باألساليب الرتبويةاألأولياء إكساب العاملني باملدرسة و .4

 معه. 

 يف التعامل مع حاالت العنف . العالجبأساليب التدخل املنكر و ادتزويد العاملني يف التوجيه واإلرش .5

 . العنف املدرسي أشكالمجيع هارات الشخصية واالجتماعية خلفض امل الطلنةإكساب  .6

 

 

 أهمية الربنامج :

 :ـ من الناحية النظرية  3

 ه.العنف وأسنابه ومظاهره وآثاربيف املدرسة وأولياء األمور  العاملنيو الطلنة تعريف

 

 ـ من الناحية التطنيقية : 2

 املدارس وعلى مجيع املستويات.مجيع يف تنفيذ فعاليات الربنامج الوقائية والعالجية خلفض العنف 
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 املصطلحات :

 

 ـ العنف : 

 . للممتلكاتأو خترينية لآلخرين ية أو نفسية دجس ًاينتج عنه أضراركل سلوك متعمد 

 

 :التنمرـ 

و عنف  متعمد متكرر )ليس عابر( من فرد أو جمموعة ينتج عنه اإلضرار اجلسدي شكل من أشكال العنف  وه

أو النفسي أو املادي أو االجتماعي بفرد أو جمموعة من نفس العمر. ) يشرتط االستمرار يف استهداف شخص ما أو 

 جمموعة أشخاص(.

عتدى عليه يف  جواننه النفسية مما يؤثر على امل مستمرمثال : طالب يستهدف طالب معني بكلمات مؤذية بشكل 

 واالجتماعية.) املشاجرات الطارئة ال تعد من سلوكيات التنمر (

 

 ـ اإليذاء: 

من القائمني على الرعاية) والدين  معلم    شكل من أشكال العنف  وهو عنف متعمد ضد طالب أو طفل

 عي.صاحب سلطة ( ينتج عنه ضرر واضح  مما يؤثر على توافقه النفسي واالجتما

 مثال : أب يضرب ابنه بطريقة قاسية جدًا أو معلم يستخدم كلمات نابية مع طالب أو جمموعة طالب .

 

 : ـ ِرْفق 

 ضد العنف  ويعين لني اجلانب .

 

 :  مدارس التعليم العامـ 

 بتدائية واملتوسطة والثانوية ) احلكومية واألهلية ( يف مجيع إدارات التعليم .مجيع املدارس اال

 

 :  لطلنةاـ 

 الطالب والطالنات . 
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 موقف اإلسالم من العنف :

اإلنسان أميا تكريم وحرم يف حقه الظلم أو العنف أو اإلساءة وحثه  الدين اإلسالمي احلنيف كرم إن

اآليات القرآنية واألحاديث الننوية الشريفة بعض على التسامح واللني عند تعامله مع اآلخرين  وميكن أن نسرد 

 علي من القيم األخالقية السامية يف التعامل مع الغري .الة على ذلك واليت ُتالد

 

 أواًل : اآليات القرآنية

 .) 359 عمران )آل" حولك من النفضوا القلب غليظ افًظ كنت ولو هلم لنتة من اهلل رمح "فنما  تعاىلاهلل قال ـ 

 (3اهلمزة" ( ملزة همزة لكل "ويل  تعاىل وقال ـ 

 (81 النقرة(حسنا" للناس "وقولوا  اىلتعوقال ـ 

 )71 سورة اإلسراء (آدم بين "ولقد كرمنا قال  تعاىل وـ 

 (14باليت هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي محيم ") فصلت  ادفع " وقال تعاىل ـ 

 )2ة املائدة سور)ثم والعدوان" . إل"وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على ا تعاىل  ـ وقال

  أن عسى نساء من نساء منهم وال خريًا يكونوا أن عسى قوم من قوم يسخر ال امنوا الذين أيها يا"  تعاىل  ـ وقال

 (33احلجرات (.باأللقاب  تنابزوا وال أنفسكم تلمزوا وال منهن خريًا يكن

 

 

 ثانيًا :السنة الننوية 

 واخللق احلميد وننذ العنف والكراهية على النحو التالي :اللني  احلث على  نورد بعض األحاديث الدالة على

 رواه النخاري  "إن اهلل حيب الرفق يف األمر كله قال صلى اهلل عليه وسلم "ـ 

 مسلمرواه    "إن الرفق ال يكون يف شيء إال زانه . وال ينزع من شيء إال شانه وقال " ـ 

 رواه مسلم "العنف وما ال يعطي على ما سواه  ق ما ال يعطي علىإن اهلل رفيق حيب الرفق  ويعطي على الرفوقال "ـ 

 صححه األلناني  ."األخالق مكارم ألمتم بعثت إمنا" وقال ـ 

 مسلم رواه  "ه وال حيقر املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذلهوقال "ـ 

 رتمذيال أخرجه "  ءالنذي وال الفاحش وال اللعان وال بالطعان املؤمن ليس "  وقالـ 
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 النظريات املفسرة للعنف 

 

تعدد االجتاهات والنظريات املفسرة للسلوك العنيف حسب منطلقاتها الفلسفية  وميكن إمجال أبرزها على النحو 

 التالي :

 التفسري النظرية

 

 النيولوجية

 العنف جزء من الطنيعة اإلنسانية )غريزي (يعود

         إىل عوامل وخصائص بيولوجية تكوينية

ستعداد الشخص أو جنسه فمثاًل كإ ) داخلية (

 الذكور أكثر عنفًا من اإلناث .

 

 السلوكية

العنف سلوك متعلم ناتج عن تفاعل اإلنسان مع 

    كتسب نتيجة ما حيصل له من تعزيزبيئته وُي

شكل  على دعم بعد سلوك عنف معني وذلك  أو

على شكل تعزيز  )مكافأة( أو تعزيز مادي

 .( مثاًل ) االبتسامة عياجتما

 

 

 ) النمذجة ( باملشاهدة التعلم

عن اإلنسان كثريًا من سلوكيات العنف  يتعلم

ما يصدر من عنف  ) مشاهدة ( طريق مالحظة

ن أو املعلمني أو األصدقاء   أو والديسواء من ال

 أمامه من خالل  املشاهد اليومية ألحداث عنف

وبالتالي  أو من خالل ما يشاهده يف التلفزيون

 يقتدي بها ويقلدها.

 

 اإلحناط ـ العدوان

عدم قدرة الشخص على حتقيق هدفه أو وضع 

مما قد قد يشعره باإلحناط عقنات يف طريقه 

كنوع من يؤدي به إىل ممارسة سلوك العنف 

 التنفيس وتفريغ الطاقة السلنية .

 

 االجتماعية 

أو بطنيعة يرتنط العنف بطنيعة ثقافة اجملتمع 

)فمثاًلبعض  يات التنشئة االجتماعيةعمل

الثقافات تدعم العنف وتشجعه كنوع من 

 األسر اليت كذلك و الرجولة أو الشجاعة

 سيقل لدى أبناءهايسودها احلب واالحرتام 

 (سلوك العنف
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  :أسناب العنف 

ــلوك العنــــــف علــــــى املســــــتوى الفــــــردي أو   تفــــــق ت ــة علــــــى أن ســــ الدراســــــات النفســــــية واالجتماعيــــ

ــاعياجل ــو  مـــ ــلوكهـــ ــن خـــــالل   ي مكتســـــب ســـ ــر مـــ ــذ وقـــــت منكـــ ــرد منـــ ــدى الفـــ ــون لـــ ــن تكـــ ــد مـــ العديـــ

 األسناب.

منهــــــا يف احملــــــيط مــــــع التأكيــــــد علــــــى أن اهلــــــدف مــــــن بيــــــان األســــــناب هــــــو  اولــــــة احلــــــد    

ــدى    ــيما لــــ ــري الســــ ــوي واألســــ ــةالرتبــــ ــناب    الطلنــــ ــذه األســــ ــديهم هــــ ــوفر لــــ ــذين تتــــ ــربامج  الــــ ــديم الــــ وتقــــ

ــنة  ــادية املناســـ ــمى   اإلرشـــ ــا يســـ ــو مـــ ــنبوهـــ ــثريات ضـــ ــو)ط املـــ ــدى  وهـــ ــرتاتيجيات إحـــ ــضاســـ ــف ( خفـــ  العنـــ

 ميكن إيضاح أسناب العنف فيما يلي :و

 

 أمثلة  سناباأل

 

 أسرية     

تشجيع األبناء  ـ ضعف تنادل املشاعر االجيابية بني أفراد األسرة ـ لقسوة أو السخرية استخدام ا 

ـ   املعاملة بني األبناءيف ـ التفرقةالعنف كأحد األساليب للحصول على حقوقهم سلوك  على

حاجات األبناء النفسية واالجتماعية ـ عدم متابعة األبناء) اإلهمال ( ـ عدم إشناع ـ التهديد املستمر 

 ـ املنالغة يف االنتقاد. تفكك اسري أو انفصال  بني الوالدين ـ ضعف وعي الوالدين الرتبوي

 

 تربوية     

ـــ  ــن املدرسةــ ــالطرد مـــ ــد بـــ ــأ ـ تهديـــ ــن شـــ ــل مـــ ــةن التقليـــ ــنهم الطلنـــ ــخرية مـــ ــم  أو الســـ ــ وصـــ ــــ

ــة ــلنية  الطلنـــ ــاب ســـ ــة أو بألقـــ ــ   بالعدوانيـــ ــة ــــ ــدم العدالـــ ــني عـــ ــةبـــ ــطة   الطلنـــ ــة األنشـــ ــ  قلـــ ــــ

ــة ــة  اجلاذبـــ ــ قناعـــ ــة  ــــ ــاملني باملدرســـ ــة  العـــ ــيلة تأدينيـــ ــالعنف كوســـ ــلنية   بـــ ــات ســـ ــ اجتاهـــ ــــ

  أو املعلمني . الطلنةيم سواء من جتاه التعل

 

 نفسية     

الصــــــدمات  ـــــــ الشــــــعور بعــــــدم الكفــــــاءة ـــــــ اإلحنــــــاط ـــــــ مشــــــاعر اإلحســــــاس باإلهانــــــة

ــات  ــوارث واألزمــــ ــية والكــــ ــ  النفســــ ــذات ـــــ ــدير الــــ ــعف تقــــ ــري   ضــــ ــدير وتفســــ ــوء تقــــ ــ ســــ ـــــ

 .ـ االعتقاد بأهمية العنف للحصول على احلقوق ) التفسري السليب (املواقف

 

 جمتمعية   

ــة  ــف ثقافـــ ــد العنـــ ــة تؤيـــ ــ   جمتمعيـــ ــرــــ ــة  الفقـــ ــنية القنليـــ ــ العصـــ ــ  ــــ ــه   ــــ ــا حتويـــ ــائل  مـــ وســـ

ــى     اإلعـــــالم ــاهد تشـــــجع علـــ ــن مشـــ ــاعي مـــ ــل االجتمـــ ــائل التواصـــ ــة ووســـ ــزة الذكيـــ واألجهـــ

 .العنف
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 أنواع العنف املدرسي : 

 

 أمثلة التعريف أنواع العنف

 اجلسدي العنف        

 

استخدام القوة اجلسدية بشكل 

 .متعمد جتاه اآلخرين

 الضرب أو الركل أو العض

 

 النفسي العنف        

 

واإلهانة أو الننذ أو أالسخرية    .أساليب األمل النفسياستخدام 

أو  التهميش أو األلفاظ النابية

 اإلساءة عرب مواقع التواصل

 .و نشر الشائعاتاالجتماعي أ

 

 

 العنف اجلنسي         

أي قول أو فعل حيمل داللة جنسية 

 .صرحية أو رمزية

اللفظ النذيء أو اللمس أو 

اء أو االحتكاك اجلسدي أو اإلمي

الغمز أو التعريض ملواد إباحية أو 

 الفعلية.املمارسة 

 

 

 

 اإلهمال              

إىل القصور يف  أي سلوك يؤدي 

ساسية من املسئولني تقديم خدمة أ

أو التقصري  احلرمانك عن الرعاية 

الضروريات الطنية  يف توفري الواضح

 .أو الغذائية أو التعليمية أو العاطفية

عالجه أو حرمانه من  التهاون يف

التعليم أو احلب أو اللعب أو عدم 

 .تعزيزه أو تشجيعه
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 درسياملعنف ال مظاهر

 

العنف املدرسي األكثر انتشارًا يف املدارس مرتنة ارات التعليم فإن مظاهر للدراسات العلمية وتقارير إد وفقًا

 على النحو التالي :)تنازليًا( 

 

 االمثلة ) مرتنة تنازليًا حسب االنتشار (   ليًا حسب االنتشار  (املظاهر) مرتنة تناز

 .الطلنةالعنف بني ـ  3

 

 .ألفاظ نابية  ـ

 .ـ تهديد

 سب وشتم .ـ 

 .( عضضرب ) ركل   

 .ــ تنمر) عنف مستمر ( 

ـ من أحد منسوبي املدرسة ) معلم يف األغلب ( جتاه  2

 ( ويسمى علميًا باإليذاء) طالب

 لطرد أو الفصل .ـ تهديد با

 .التقليل من شأنه  ـ

 ـ إشعار بالفشل.

 ـ توبيخ وسخرية.

 ـ ضرب. 

 ـ عقاب مجاعي .

ـ من طالب جتاه  املدرسة أو ممتلكات مدرسية أو  1

 .ممتلكات أحد منسوبي املدرسة

 

 ممتلكاتتكسري ـ 

 .إتالف أدواتـ 

 ـ متزيق كتب .

 .( ـ من طالب جتاه معلم :) وهو األقل انتشارًا 4

 

 ـ التلفظ السليب .

 .تهديد ـ 

 .سخرية  ـ 

 .ضرب ـ 
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 عنف اآلثار النامجة عن ال

 

ع العنف  وشدته ومدى نوعدد من املتغريات كتتناين اآلثار املرتتنة على العنف حسب 

 للعنف بشكل عام. استمراره وسنجمل فيما يلي اآلثار بعيدة املدى

 

 آلثارا اجملال

 

  دي اجلس

 .يف أجزاء معينة من اجلسد وأوجاع ـ أمراض

 آثار ضرب أو  جروح. ـ

 إعاقات مستدمية.ـ 

 

 

 

 النفسي 

 ـ اضطراب النوم .

 ـ  اضطراب األكل.

 مشاعر خوف َمرضية من  أماكن أو أشخاص. ـ

  تقلب املزاجـ 

 .عدوانية جتاه الذات واآلخرين  ـ أفكار

 ـ مشاعر انفعالية سطحية جتاه اآلخرين.

 

 

 اعي جتماال

 ـ االنطواء واالنعزال 

 املختلفة.ضعف املشاركة يف األنشطة ـ 

 .اآلخرينمن  االقرتاب عندانزعاج ـ 

 

 رتبوي ال

 الرتكيز .ـ  التشتت الذهين وضعف 

 .املستوى التحصيلي  ـ اخنفاض

 االنقطاع عن الدراسة .ـ 
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  واملدارسواملكاتب يم على مستوى كل من إدارة التعل فعاليات الربنامج
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إدارة التعليم ومكاتب التعليم واملدارس كل من ميكن حتديد الفعاليات املمكن تطنيقها على مستوى 

 على النحو التالي :لتفعيل الربنامج 

التعليم  رمديمساعد  برئاسة متثل القطاعني ) بنني / بنات (التعليم  بإدارات ) برنامج رفق (تشكيل جلنة  :  أواًل

  ثالثـة   امجوعضوية كـل مـن : مـدير/ة رئـيس/ ة التوجيـه واإلرشـاد  املشـرف/ة علـى الربنـ         للشؤون التعليمية   

) ميثلون مجيع  ) ميثلون مجيع املراحل الدراسية  (  ثالثة مرشدين طالبيني /مرشدات  طالبيات  مديرات/مديري

  مايأتي : يف وترتكز مهام هذه اللجنةة ( ثالثة أولياء أمور ) عند احلاج املراحل الدراسية (

يف داخـل اإلدارة و  مع بداية كل عام دراسي )األسنوع الثاني (ربنامج لل تفصيلية العامة وال طةاخل اعتماد .3

ومراكز اخلدمات الرتبوية والتعليمية  ووحدات اخلدمات اإلرشادية  يف املدارسالتعليم التابعة و مكاتب

 .طوال العام الدراسيحيث يتم تطنيقها ريها وغ املومسيةندية ألايف و

يقـل عـن اجتمـاعني يف كــل فصـل دراسـي بغـرض دراسـة خطـة العمـل وجوانــب           عقـد اجتماعـات فيمـا ال    .2

 وتقوميه وتذليل الصعوبات . الربنامجتنفيذها ميدانيًا ومتابعة 

ووزارة الشــؤون  يالتنســيق مــع اجلهــات ذات العالقــة كاللجنــة الوطنيــة للطفولــة وبرنــامج األمــان األســر    .1

 القصرية وتزويد مجيع املدارس بها .لتوفري املطنوعات والنشرات واألفالم االجتماعية 

يف  األول  من كل عام دراسـي   من الفصل الدراسي  اخلامس   األسنوع ) رفق ( يف أسنوع فعاليات تنفيذ : ثانيًا 

 على أن يشمل ما يلي : مجيع املدارس 

تعـزز  طرح موضـوعات  يفضل  و  يف مجيع املدارس من العنف املدرسي  لتوعية ل(سنوع مكثف أ)تنفيذـ 3

  ( احلماية من العنف اجلنسيكذلك كيفية كالتسامح واحلب والرفق  و السلوك االجيابي املضاد للعنف

 وفق اآلتي :

 .إبداعاتهم تهم واطاق ستثمارالوذلك   يف  اإلعداد والتنفيذ والتقويم أنفسهم الطلنةمشاركة فعالة من  ـ

ــ  ــات وال ـ ــل امللتقي ــدوات تفعي ــارات واملســرح املدرســي   اضــرات احملون والصــحافة املدرســية   واإلذاعــةوالزي

 .وغريها نرتنت()األ واملطويات والنشرات والشنكة العنكنوتية

) السـيما الـيت حتظـى     ية واألدبية والعلمية والرياضـية  مشاركة بعض الشخصيات االجتماعية والشرع ـ 

الشــناب ( مــع مراعــاة الضــوابط الصــادرة مــن وزارة التعلــيم املنظمــة ملثــل هــذه  فئــة ل اجتمــاعي لــدى بقنــو

 املشاركات.

 على النحو التالي :يف مجيع املدارس  ) رفق ( الطالبيةمسابقة  ـ طرح 2

 .() يفضل طرح موضوعات إجيابية تعاجل العنف موضوعات تعزز السلوك االجيابي  املضاد للعنفيف ـ 

رسـوم   وأ صـور معـربة    لتقـاط اعمـل تغريـدات مميـزة أو     وأقصـرية   أفـالم نتـاج  إعلـى   املسـابقة  تشتملأن ـ 

 .أو قصص قصرية وحنو ذلك  ذات معنى ولوحات 

جيـابي  اإل عنـى املذات  هم الرتكيـز علـى املشـاركات    طـرح مشـاركات  وحثهم عند اختيار و الطلنةتوجيه ـ 

 .يف التخويف أو غري واقعية ـ قدر اإلمكان  مشاهد مفرطةعرض البتعاد عن فز وااحمل
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ويـتم تكـريم    الغـرض هلـذا   س من خالل جلنة خمصصةرهذه املسابقة يف املدايتم تقويم على أن 

أفضـل   ترفـع كـل مدرسـة    بعـد ذلـك    ثـم   على مستوى املدرسةالفائزين يف هذه املسابقات  الطلنةمجيع 

 ة التعليم . إدار إىل مشاركة )مشاركة واحدة من كل مدرسة ( 

على مستوى  (من الفصل الدراسي الثاني من كل عام دراسي  الرابع  األسنوعيف )  ) رفق (تنفيذ فعاليات :  ثالثًا

 على أن يشمل ما يلي :إدارة التعليم 

  خبفـض تعـزز السـلوك االجيـابي املـرتنط     حـول موضـوعات   التعلـيم   إدارةعلى مسـتوى  عام ملتقى إقامة ـ 3

كالتسـامح والتعـاون والعفـو     يفضل طرح موضوعات تعاجل العنف بطريقة غري مناشرة  ) العنف املدرسي

التعلـيم  ت ذات العالقـة يف ادارة  بالتنسـيق مـع القطاعـات واجلهـا    و الطلنـة مبشاركة جـادة مـن     (والرمحة

وخارجها كفروع الشؤون االجتماعية والشـؤون الصـحية والشـؤون االسـالمية واالوقـاف ورعايـة الشـناب        

 وأفراد اجملتمع احمللي. الطلنةمور أة ويشارك فيه أولياء يغريها  من اجلهات املعنو

الفـائزة علـى مسـتوى     الطلنةأعمال برز أعرض يشتمل على  ـ يصاحب امللتقى   ) رفق ( ـ قامة معرض إـ  2

مستوى إدارة الفائزين على  الطلنةوتكريم التعليم   يف إدارة جلنة خمتصة قنل من  اختيارهابعد املدارس 

 التعليم .

يشـمل    / املرشـدة الطالبيـة   املرشد الطالبيلعنف املدرسي يف كل مدرسة لدى حلاالت ا ختصيص  ملف:  رابعًا

وكذلك متابعة احلاالت الفردية وفق النمـوذج   ( 3 رقم ) منوذجوفق  والربامج املقدمة حصر كافة حاالت العنف 

 .لكل حالة وتقوميها اسنة نالربامج اإلرشادية املتقديم و (2)رقم 

 ـ بنني وبنات كل على حده ( التابع له املدرسة مكتب التعليم إىل( 3)رقم ) يرسل النموذج 

 التوجيـه واإلرشـاد باملكتـب    / مشـرفات أحد مشـريف   التعليم لدىوى مكاتب : ختصيص ملف على مست خامسًا

كذلك أهم اإلحصـاءات النتشـار املشـكلة     يحيو ( 3وفق النموذج )  على مستوى املكتب حلصر حاالت العنف 

 .على مستوى املكتب وأبرز اخلطط العالجية ونتائج تقوميها 

) بنني و بنات  واإلرشادإدارة / قسم التوجيه  إىلوُترسل   (3يف منوذج رقم )مدارس املكتب حاالت مجيع  حصر) 

 (.بإدارة التعليم

التفصـيلية للربنـامج    العامـة و ارة التعلـيم ) بـنني / بنـات (  اخلطـة     التوجيه واإلرشاد بـإد  / قسم تعد إدارة: سادسًا 

يف   التعليم على مستوى إدارةص ملف  خيصكذلك و   من اللجنة املركزية بإدارة التعليم اعتمادهاوتنفذها بعد 

  ( 3 رقم ) منوذجوفق   لعنف املدرسي بكافة أشكالهاحاالت حلصر  إدارة /قسم التوجيه واإلرشاد )بنني / بنات (

وأبرز اخلطط   على مستوى اإلدارة انتشارهألهم أشكال العنف وخارطة  ) سنوية( إحصاءات إضافة لذلك حيوي و

 .ونتائج التقويمالعالجية للحد منه 

يرفـق مـع التقريـر    ( و3حاالت العنف يف مجيع املدارس علـى مسـتوى إدارة التعلـيم يف منـوذج رقـم )      حصر مجيع ) 

 .كل على حده( بنات/بالوزارة )بنني  واإلرشادالعامة للتوجيه  لإلدارةاخلتامي املرسل 

 الننات يف كافة النماذج الواردة يف هذا الربنامج (قطاع الننني عن مناذج قطاع استقالل مناذج : أهمية  مالحظة
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 املقدمة من املدرسة الوقائية  واملسئولياتاألدوار 

 العنف املدرسي خلفض

 

 املدرسة ب العاملني  على مستوى واملسئوليات  األدوار 

  على مستوى أولياء األمور األدوار واملسئوليات 

 الطلنةعلى مستوى واملسئوليات  األدوار  
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 املدرسة ب العاملني مستوىاألدوار واملسئوليات على : أواًل 

 االهتمام مبا يلي : يف املرشد الطالبي   مع أعمالجلنة التوجيه واإلرشاد باملدرسة تتكامل أعمال يننغي أن 

 ال سيما يف الظروف االتية :طوال اليوم الدراسي دور اإلشراف اليومي باملدرسة  تفعيل .3

 . االنصرافقنل بداية اليوم الدراسي وبعد ـ 

 .الفســح   أثناءـ 

  .الفرتات االنتقالية بني احلصصـ 

 .صالة الظهرألداء  استعدادًاالوضوء  وقتـ 

 ة ) الالصفية (املدرسي األنشطةأثناء مزاولة  ـ

 املنزوية والنعيدة عن األنظار . األماكن ـ

 ـ الغرف املستقلة بأنشطة معينة.  

 ـ حصص االنتظار.

 كثر عددًا .ـ الفصول األ

 العــاملني مــن قنــل مجيــع   العنــفوالنفســي ومجيــع أنــواع حظــر اســتخدام العقــاب النــدني التأكيــد علــى  .2

واملعاملـة باحلسـنى  مـن خـالل       و جتسـيد مفهـوم القـدوة احلسـنة    الطلنـة  سـلوك   التعامل مع باملدرسة يف

للوم ب استخدام اوكذلك جتُن حتسني نربة الصوت والتلطف ومقابلة سلوك العنف باهلدوء  وعدم االنفعال 

 التذكري باألخطاء املاضية للطلنة.و

وعدم التمييز فيما بيـنهم أو املقارنـة بيـنهم     الطلنةع على العدل يف التعامل محث مجيع العاملني باملدرسة  .1

يات عنـف كنـوع مـن جـذب     سـلوك عنه نتج مما قد ي الطلنةحيث أن مثل هذه السلوكيات قد تثري غرية 

 االنتناه 

النفسية والرتبوية  الطلنةـ تزويد العاملني  يف املدرسة خبصائص ومطالب النمو يف مراحله املختلفة وحاجات  4

 . الطلنةعية وفق فئاتهم العمرية مبا يعني على تفسري السلوك والتفاعل اإلجيابي مع واالجتما

والـيت تصـدر بشـكل غـري مقصـود       الطلنةجتاهل ( التصرفات الربيئة من بعض  على العاملني باملدرسة ) ـ 5

 .الرتكيز عليها قد يعززها وبالتالي ازديادها  حيث أنمعها بأسلوب تربوي والتعامل 

الرتكيز على التشجيع وتعزيز اجلوانب االجيابية وإشـاعة احملنـة    نةيكون األصل يف التعامل مع الطل ـ أن  6

خدام كلمـات  أو اسـت ونصـيحته ولومـه أمـام زمـالءه      الطالـب   جتنـب وعـظ  مع التأكيد علـى  والطمأنينة 

ظمة على املخالفني مع ضرورة احلزم يف تطنيق األنالذين لديهم ميول عدوانية( .   نطة )وخصوصًا للطلنة

أو إخراجـه مـن الفصـل     لتلفظ مبـا قـد جيـرح مشـاعره    كـا  ري مقاومتـه  ثاستخدام  أساليب قد تـ   من دون

 بطريقة فظة . 

من خالل  من انفعاالتعلى النوح مبا يدور يف أذهانهم من أفكار  وما خيتلج يف مشاعرهم  الطلنة ـ تشجيع 7

 ما يلي :

 .استثمار حصص االنتظارـ  
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 .عيل صناديق االقرتاحات يف املدارس تف ـ 

 ل إسرتاتيجية احلوارات الطالبية.تفعي ـ 

نوعًا من التنفيس الذي يقلل من اللجوء إىل العنف مع ضرورة  الوقوف علـى أهـم مـا     وتعد هذه األساليب 

 وإجياد احللول هلا . من أفكار الطلنةيطرحه 

 فعالياتواملدرسية وبرامج واإلذاعة ذات العالقة  وأنشطتها  وتطنيقاتهامفردات املقررات الدراسية استثمار ـ 8

ــي   ــة اإلالنشــاط الطالب ــة     ســالمية والتوعي ــاءات الفردي ــات واللق ــدوات والنشــرات واملطوي واحملاضــرات والن

 اومهـام هـذ  واملعـارض واملهرجانـات وغريهـا يف حتقيـق أهـداف      واإللكرتونيـة   ةواجلماعية والرسائل النصي

 الربنامج .

بدءّا من األسنوع الثالث من الفصل الدراسـي  ) املتوسط والثانوي (  يف املدرسة نيق قائمة املشكالتتطـ 9

والتعامـل معـه مـن قنـل منظومـة       العنـف   يف الكشف عن حجم من نتائجها  ستفادةاالواألول من كل عام 

 العمل الرتبوي يف املدرسة .

 ن معلمني وحنوهم يف اجملاالت التالية :للعاملني يف املدرسة م لقاءات وورش عملتنفيذ ـ  31

 واحتياجاتهم . الطلنةـ خصائص منو        

)يستفاد مما ورد يف  وكيفية التعامل مع الطلنة املعتدين أساليب الوقاية والكشف عن حاالت العنفـ        

 هذا الربنامج (

 التعزيز والعقاب . أساليبـ        

 ما يلي : جتنب على عقوبةالـ التأكيد عند تنفيذ 33

 قواعد وفق ما ورد يفمن درجة السلوك يكتفى اخلصم يف مادة ما )احلرمان من درجة مكتسنة  ـ 

 تنظيم السلوك(.

 اجنات إضافية .بوتكليف ال ـ                  

 العقاب اجلماعي . ـ                  

 .طار(اإلفتناول وجنة احلرمان من حق فطري ) ك ـ                 

وذلـك ثـث مجيـع العـاملني     يف املدرسـة  سياسة واضـحة ومعلنـة وحازمـة خلفـض سـلوك التنمـر        انتهاجـ   32 

على التدخل الفوري عند رؤية موقف تنمر بني الطلنة وتطنيق إجراءات املخالفات الواردة يف قواعد باملدرسة 

 تنظيم السلوك املتعلقة بهذا السلوك.

مـن مـواد وإجـراءات    ( يـذاء ومحايـة الطفـل    مبا تضمنه نظامي )احلماية من اإلسة العاملني باملدرتنصري  ـ 31

ركـز  مبكيفيـة تنليـغ   مـع التوعيـة   وإيضـاح مـا يرتتـب علـى اإليـذاء مـن عقوبـات           اإليذاءمن حاالت للحد 

 (.نامجوزارة الشؤون االجتماعية ) حسب اآللية ووسائل التواصل املرفقة يف هذا الربالتابع ل اإليذاءبالغات 
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 : ألسرةاعلى مستوى املدرسة أدوار ومسئوليات  : ثانيًا

ومنخفضي يهم اجتاه اجيابي للعنف ) وخاصة من لدأولياء األمور  مجيع  توعيةب  ة/الطالبي ة/املرشد يقومـ 3

أو مـن خــالل اســتثمار وســائل التواصــل  املدرســية  مــن خــالل النـدوات واملطويــات واللقــاءات  التعلـيم ( وذلــك  

 يف املوضوعات التالية :االجتماعي 

 وأثارها احلاضرة واملستقنلية . األسرية وأسنابهاـ بيان أشكال العنف 

 ـ التفريق بني التأديب واإليذاء.

 الدالة على حدوث العنف . ـ توضيح املؤشرات

 هم مستقناًل.ومن ثم متيز  همرثر ذلك يف استقراأـ توضيح أهمية إشعار األبناء باحملنة والتقدير وبيان 

ضائية ويف وسائل التقنية احلديثة وتنمية يف القنوات الف أبنائهما يشاهده مل ) غري املناشرة (تابعةاملـ احلث على 

أن تكون اإلجابة من قنل األبناء  ا( علىرأيك  ملاذ القدرة النقدية لديهم من خالل إثارة األسئلة من قنيل )ما

 الرتبوية اهلادفة.  األغراضذات  األلعاب انتقاءوكذلك مساعدتهم يف 

أو سرد  واالكتفاء بالتلميح) وخاصة املراهقني منهم ( لألبناء بشكل مناشر تقديم  النصائح  ـ التقليل من 

 عن سرد قصص خيالية بهدف التخويف ( ص الواقعية املؤثرة ) من املهم االبتعادالقص

ممـا قـد ينـتج عنـه      لـديهم  م حيـث أن ذلـك قـد يـثري الغـرية      وعدم املقارنـة بيـنه   األبناءـ بيان أهمية العدل بني 

 سلوكيات عنف كنوع من االنتقام أو جذب االنتناه .

 واحتوائهم باحلسنى ولني اجلانب .سلنيًا  ـ تقنل األبناء مهما كان سلوكهم

صــًا مــع و النفســي خصوأ العقــاب النــدني واملســتمر أـــ النعــد عــن األســاليب التقليديــة يف الرتبيــة كالتهديــد 

 األبناء .املراهقني من 

والتغاضـي   أمام األبنـاء   الوالدين  ي واحلوار املتنادل داخل املنزل  وجتنب شجارجيابـ نشر مفهوم التعامل اإل

 املتوقعة يف مرحلة عمرية معينة . بعض السلوكيات السلنية النسيطة أو عن

اء ومحاية الطفل ( مـن مـواد وإجـراءات للحـد مـن      ـ توعية أولياء األمور مبا تضمنه نظامي )احلماية من اإليذ

حاالت اإليذاء  وإيضاح ما يرتتب على اإليذاء من عقوبات  مع التوعية بكيفية تنليغ مركز بالغات اإليذاء 

 التابع لوزارة الشؤون االجتماعية)حسب اآللية ووسائل التواصل املرفقة يف هذا الربنامج(.

وأولياء األمور  اخلاصة باحلماية مـن العنـف اجلنسـي     لألسراملوجهة  رسة املد توجيهات ـ يننغي أن حتتوي  2

 على املوضوعات التالية : خصوصًا(واملرحلة املتوسطة لألطفال ) طالب املرحلة االبتدائية 

  .وال جيوز ألحد االقرتاب منها ما عدا الوالدين يف ظروف معينة ملك له أعضاءه أنالطفل  إخنارـ 

 اخلادمة لوحده . أومع السائق طفل ء الإبقاعدم ـ 

 منذ وقت منكر . اآلخرين ) اإلخوة  األقارب (سرت عورته أمام ـ تعويد الطفل على 

بعدم ال يرتتب عليه شيء سيء   وعلى الوالدين ترمجة ذلك  اإلساءةعن  اإلبالغ أنللطفل  الوالدين  ـ تأكيد

ة الفعلية  حتى ال يشعر الطفل باخلوف ثم يتوقف عن الغضب يف مواقف اإلساءوالتحكم يف إظهار االنفعال  

 اإلبالغ مرة أخرى .
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يارته   أو و الركوب يف سأـ تعليم الطفل مؤشرات احتمالية تعرضه للعنف اجلنسي ) يدعوه غريب للعب معه 

 .(إىل أماكن منعزلة  ةالدعو

وذلـك باسـتخدام    مـن اآلخـرين    قنولـة لفرق بني اللمسات اجليدة املقنولة واللمسـات غـري امل  ا ـ تعليم الطفل ما

 و القصص.أو التمثيل أاحلوار  أساليب

   اهلروب من املكان( لصراخ بصوت عاٍلمن قنيل ) ا إساءةـ تدرينه على كيف يتصرف عندما يتعرض ملوقف 

 عليه سلوكيات سلنية. ق أو من بدأـ عدم ترك الطفل يلعب )لوحده( مع مراه

لطفل خارج منزل والديه إال يف ظـروف اجتماعيـة  ـددة ومبتابعـة غـري مناشـرة       ـ عدم السماح إطالقا بنوم ا

 لذلك .

املعتدى املتسنب يف العنف يف حضور  املعتدى عليه   حتى ال يظهر من االنفعاالت ما يثري خوف  ةـ عدم مواجه

 بالغ مستقناًل عن حاالت مشابهة.اإلوبالتالي عدم ضمان عليه 

 

  ب اجلنسي :التوعية يف اجلانضوابط 

بشكل  ألبنائهم  يف تقديم املعلومة يف هذا اجلانبمن خالل اللقاءات أو املطويات توجيه أولياء األمور ننغي ي

 .تربوي حتى ال يكون أثرها عكسيًا

 : من الضوابط اليت يننغي على أولياء األمور مراعاتها ما يلي و

 . ذلك (عكس إال إذا تطلب األمر  ) املعلومة بأسلوب غري مناشرأولياء األمور قدم يأن ـ 

 .) عدم طرح قصص خيالية بهدف التخويف (عدم اإلفراط يف التخويف ـ 

 .(من حيث املستوى اإلدراكي واللغويلة العمرية )للمرح تهامناسنـ 

 اقف العابرة أو القصص الواقعية احلقيقية .استثمار املوـ 

 ملناشر.إطالة الوقت يف التوعية الوعظية والنصح اـ عدم 

 ـ عدم استخدام لغة التهديد.

 

 يف املوضوعات التالية : ـ السيما من هم ثاجة أكثر هلا ـألولياء األمورلقاءات أو إعداد نشرات ـ عقد  1

 ـ التعرف على خصائص النمو لألبناء. 

 ـ كيفية إدارة الغضب .

 ـ كيفية استخدام الثواب والعقاب يف الرتبية  .

 لكشف عن حاالت العنف )يستفاد مما ورد يف هذا الربنامج (.أساليب الوقاية واـ 
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 : الطلنةعلى مستوى املدرسة أدوار ومسئوليات  ثالثًا : 

 على املوضوعات التالية :املوجهة للطلنة   واألساليب ـ يننغي أن حتوي التوجيهات 3

  التوعية بأشكال العنف . ـ

من قنل زمالئهم وعدم الوقوف موقف املتفرج وفق ني لالعتداء عرضتامل مساعدةعلى وحثهم  الطلنةتشجيع ـ 

والتأكيـد هلـم أن    (إبـالغ أحـد منسـوبي املدرسـة      كإبعاد املعتدي أو املعتدى عليه  التدخل االجيابي اآلتي)

 سيحد من انتشار العنف. اإلبالغ سلوك مقنول

 ( نزوية النعيدةامل األماكناملظلمة    األماكنللعنف من قنيل )  تعرضه  احتماليةمؤشرات  الطلنةـ تعليم 

عن طريق احلوار وتفهم وجهة النظر  اآلخرينوتدرينهم على حل مشكالتهم مع  الطلنةـ نشر ثقافة احلوار بني 

 .نفسهم وتعزيز التقدير لذواتهم جتاه املواقف اليت تواجههمأالعنف وغرس الثقة ب إىلدون اللجوء 

 التعرض للعنف. ة عندـ التشجيع على طلب املساعد

) ابتـدائي / متوسـط /   يف مجيع املراحل الدراسـية داخل املدارس ( 336333)  الطفل ط مساندةـ التوعية خب

إرسال بالغات اإليذاء  عدماالستشارية اجملانية )مع مالحظة على االستفادة من خدماته وحث الطلنة  ثانوي(

 هلذا اخلط(.

نليغ حسب وسائل االتصال تابع لوزارة الشؤون االجتماعية وكيفية التمركز بالغات اإليذاء ال ـ التوعية بدور

 (24) أنظر ص

الـدقيق  مـع الرتكيـز     لنناء الشخصية املتزنة الطلنةجلميع ( طوال العام  )مستمرةدورات تدرينية  تنفيذـ  2 

 : وهما على النحو التالي عنف األكثر عرضة لل الطلنةعلى 

 :ف املتوقع منهم العن الطلنةأـ 

ذوي التحصيل الطلنة تتسم بالعنف  أو من أسر مفككة  أو  اليت  سراألمن  الطلنةتركز املدرسة على        

تــوجيههم إىل بعــض بــرامج النشــاط املنــادرة بــاحتوائهم و و مــن لــديهم اجتــاه إجيــابي حنــو العنــف املتــدني  أو 

 وسيقلل من نزعتهم للعنف .جيابيًا إالطالبي وفق اهتماماتهم حيث أن مثل ذلك سيوجه طاقتهم 

وار والتواصـل الفعـال مـع    : دورات الـتحكم يف الغضـب والضـغوط   مهـارات احلـ      ومن الدورات املناسنة هلم

 اآلخرين   التدريب على استخدام اللغة بداًل من االعتداء اجلسدي.

  :املتوقع وقوع العنف عليهم الطلنةب ـ 

حسب ما ( من قنل أقرانهم ) وخصوصًا وقع وقوع العنف عليهم املت الطلنةيف احلماية على تركز املدرسة 

 أو لديهم ضعف يفمن أقليات معينة أو دية صور عقلي أو إعاقة جسن لديهم قمأكدته الدراسات العلمية وهم 

كم ) كـرب أو صـغر بعـض أعضـاء     قد تـثري السـخرية والـته    معينةأو لديهم مسات  الرفض أوالتعنري مهارات

    أسم غريب(.غرينة معني  نربة صوت جلدي اجلسم  مرض

 ومواجهة اآلخرين . توكيد الذاتعلى ـ التدريب هلم :املناسنة الدورات  ومن  
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) مع مراعاة  أنفسهم من العنف اجلنسي اكيف حيمو (خصوصًا )واملتوسطة املرحلة االبتدائية  ـ تعليم طلنة 1

 .(املذكورة أنفًا التوعية اجلنسية ضوابط 

 

 :  املناسنة للتوعية اجلنسية ما يلي وعات ملوضا

 املقنولة واللمسة غري املقنولة .م الفرق بني اللمسة ـ تنصريه

وتشجيعهم وتدرينهم على رفض االستجابة ملطالب الغرباء كالركوب يف سياراتهم أو استقنال  الطلنةـ تنصري 

 .أعطياتهمبعض 

روب   قول ال بصوت مرتفـع  طلـب   اخ   اهليل  ) الصرـ تدرينهم كيف يتصرفون يف مواقف اإلساءة  من قن

 (اآلخرين النجدة من 

تعرضه لإلساءة .) األماكن الغرينة  هدايا مـن غربـاء   االنفـراد مـع شـخص       حتماليةاـ تعليمهم مبؤشرات 

 ..(.غريب  اخلروج من املنزل مبفرده يف أوقات الظهرية أو املساء 

لتهديـدات املعتـدي مهمـا     وعـدم االلتفـات  فـورًا  أو مـن يثـق بهـم    و املقـربني  الغ الوالدين أأهمية إبحثهم على ـ 

 صفته أو قرابته .كانت 
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 ة تنليغ اجلهات املختصة عن حالة إيذاء صادر من مسئولي الرعاية آلي

 )كالوالدين واملعلمني ومن يف حكمهم ( 
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مـن املسـئولني عـن رعايـة الطالـب  سـواء مـن         وإهمال صـريح    يذاءذه اآللية على ما حيدث من إتقتصر ه

مـع التأكيـد أن  مـا حيـدث مـن عنـف بـني الطـالب            مني أو من لـه سـلطة عليـه   الوالدين أو األقارب أو املعل

أنفسهم فتتنع االجراءات الواردة يف قواعد تنظيم السلوك املعتمدة من وزارة التعليم باإلضافة لتقديم األساليب 

 إلرشادية للتعامل مع كل من املعتدي و املعتدى عليه  الواردة يف هذا الربنامج .ا

 اإليـذاء احلمايـة مـن    ي احلماية الصادر من جملس الـوزراء) نظـام   نظامما ورد من مواد يف مع  انسجامًاو

 أهمية  لىيف التأكيد ع( هـ 1/2/3416هـ  و نظام محاية الطفل الصادر بتاريخ 39/31/3414الصادر بتاريخ 

بقدر من احلكمة ومراعاة  ) الصادر من مسئولي الرعاية ( اإليذاءالتدابري الفعالة يف التعامل مع حالة  اختاذ

ـ إذا أمكــن داخـل  ــيط املدرسـة      ملصـلحة احلالـة وذلــك مـن خــالل إعطـاء األولويــة لألسـاليب اإلرشــادية       

ة اإليذاء اخلطري فاألمر يتطلب  التواصل مناشرة مع ـ أما يف حال والتعامل معها مبهنية  السيطرة على احلالة

 غات بوزارة الشؤون االجتماعية .نالالمركز  اجلهات األمنية أو مع 

 

 :بعض املواد الواردة يف نظام احلماية من اإليذاء ونظام محاية الطفل 

 على النحو التالي :مراعاة ما ورد يف هذين النظامني عند التعامل مع حاالت اإليذاء اخلطري  من املهم 

 .(وليس اختياري إلزاميالتنليغ حالة إيذاء اإلبالغ عنها فورًا ) جيب على كل من يطلع على .3

 السرية التامة يف التعامل مع احلالة . .2

اة من تسنب ويف حالة خمالفة ذلك فله احلق يف مقاض )ال جيوز اإلفصاح عن هوية امُلنلغ إال برضاه   .1

 .يف اإلفصاح عن هويته (

 عفى املنلغ حسن النية من املسئولية  إذا تنني أن احلالة اليت بلغ عنها ال تستدعي التنليغ.ُي .4

 

 

 :وآلية تنليغ اجلهات املختصة خطوات التعامل مع حالة إيذاء 

مـع  مبـا يضـمن عـدم حـدوث ضـرر أكـرب للحالـة         (وسري )عاجلالتالية بشكل اإلجراءات من املهم إتناع 

  فعلى إدارة املدرسة اختاذ اإلجراء املناسب والعاجل  )حسب جراءات ال تعين التدرجالتأكيد على أن هذه اإل

 ( مما يلي :ة احلالةخطور

 

أو نفسي أو جنسي أو إهمال أو اشتناه  ديسواء جس عندما يكتشف أحد منسوبي املدرسة حالة إيذاء ـ  3

يـتم  و املعلمـني ومـن يف حكمهم   من قنل أحد أفراد األسـرة أ  على أحد الطلنة بوجود خطر واضح و دد

 بذلك وبشكل سري .(فورًا )مدير املدرسة   إبالغ

/ )شـديدة / متوسـطة   خطورتها ثنت منها ودراستها  وتقييمحتال احلالة للمرشد الطالبي باملدرسة للتـ  2

رشـد  اسـتمرار امل  معوحتديد مستوى اخلدمة اإلرشادية الواجب تقدميها ) عاجلة / غري عاجلة (  ( بسيطة

 حلماية احلالة يف مجيع األحوال .وتصميم اخلطة العالجية ة إلرشادية الالزمتقديم اخلدمة االطالبي يف 

 لواقعة.تقوم إدارة املدرسة بتدوين  ضر إلثنات اـ  1
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كان  يف حال ) وقد حيدد الطالب الشخص املناسب لالستدعاء وإبالغه. استدعاء ولي أمر الطالبيتم ـ  4

 .(عدم أهليتهلأو  املعِنف ولي األمر هو

التنسيق ) فورًا( واضحة ) كاحلروق  آثار آله حادة...( على إدارة املدرسة  دية وجود آثار جس يف حالـ   5

والقيام مبا  وإعداد تقرير بذلك   لتقييم احلالةأقرب مركز صحي طنيب الوحدة الصحية املدرسية أو مع  

 حسب املتنع. يلزم من إجراءات طنية

االستعانة باملختصني بوحدة اخلدمات اإلرشادية بإدارة ـ  ة احلالة ـ حسب خطوردارة املدرسة ميكن إلـ    6

 .حسب املتنع الالزمة اإلرشاديةالتعليم لفهم أعمق للحالة أو لتقديم اخلدمة 

وعـدم  احلالـة  خطـورة  يف حالـة  أوالسابقة حتسن للحالة حنـو األفضـل   عدم حتقيق اإلجراءات يف حال ـ   7

تقـوم إدارة املدرسـة )    قدرة املدرسة ووحدة اخلدمات اإلرشادية على السيطرة أو تقديم اخلدمة املناسنة 

وإرساله ملركز النالغات بوزارة الشؤون االجتماعية عرب وسائل  ( 1املرفق ) منوذج فورًا ( بتعنئة النموذج 

اجملاني  (أو اهلاتف 133927742أوفاكس رقم )  mosa.gov.saGDSP@بريد إلكرتوني    التواصل التالية :

 أن األنظمة متنع اإلفصاح عن هوية املنلغ إال برضاه.بعلمًا (  3939)  رقم

بـإبالغ  ) فـورًا(  فتقـوم إدارة املدرسـة    لوضع الـراهن ا طورةخلتطلنت احلالة التدخل العاجل  نظرًا  إذاـ   8      

 .بالغات وزارة الشؤون االجتماعيةرطة باإلضافة لتنليغ مركز الش

 من إجـراءات  ( فإضافة ملا سنق  وحنوهمر من أحد منسوبي املدرسة) معلمنيإذا كان اإليذاء صادـ     9  

  .بوزارة التعليمو النظامية املتنعة اإلجراءات اإلدارية  الرفع للجهات ذات العالقة بإدارة التعليم الختاذ  جيب 

تقـديم اخلـدمات اإلرشـادية الالزمـة للحالـة مـن قنـل املرشـد الطالبـي          يف  االستمرارالتأكيد على  ـ    31

تأهيلـها بشـكل ينسـجم    إعادة و ) قنل اإلبالغ وبعده(يف حتقيق التوافق النفسي واالجتماعي ومساعدتها 

ووحـدة اخلـدمات   جتماعيـة  ويتوافق مع ما يصدر من توصيات من اجلهات ذات العالقة بوزارة الشـؤون اال 

 النفسي واالجتماعي. حتى تصل إىل مرحلة االستقراراإلرشادية 

     
 أمور يننغي مراعاتها عند اكتشاف حالة إيذاء:

 ـ التحلي باهلدوء والرتوي واحلكمة.

 ـ التأكد من أن أي إجراء يتخذ من قنل املدرسة ليس فيه ضرر أشد على احلالة .

 وخلطورةة من قنل إدارة املدرسة د منسوبي املدرسة وجود تراخي يف التعامل مع احلالـ إذا أتضح جليًا ألح  

 احلالة  فعليه املنادرة بتنليغ مركز النالغات بالشؤون االجتماعية .

 

 

 

mailto:GDSP@mosa.gov.sa
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 : عرف على املؤشراتأساليب الكشف والتأواًل  : 

   

أساليب الكشف للعاملني باملدرسة للتعرف على  وإعداد نشراتلقاءات  عقد /ةالطالبي /ةيتطلب  من املرشد 

 .الدالة على التعرض لعنف ؤشرات وشرح امل

 

 أساليب الكشف :ـ  3

 األسلوب

 املتنع

أماكن قد  اإلجراءات املقصود القائم به

حيدث بها 

كثر أعنف 

 .من غريها 

أوقات قد 

حيدث بها عنف 

أكثر من 

 غريها

املشاهدة  

 الذكية

)نظرة 

واعية 

  متفحصة(

 /ةـ املعلم 

 /ةـالوكيل

 ـ املرشد/ة

ـ بقية 

العاملني 

يف املدرسة 

من 

اإلداريني 

واإلداريات 

  واحلراس( 

تفحص واعي 

للمظهر اخلارجي 

الكتشاف للطلنة 

أي تغري  غري 

طنيعي حتى لو 

 كان طفيفَا.

ة املؤشرات الدالة ـ معرف

 على وجود عنف . 

 ـ مقارنة الطالب بنفسه .

 ـ الرتكيز وقوة االنتناه ـ 

ـ استشعار أي تغري 

 و مستمر .أخطري 

 .ـ عدم جتاهل أي تغري

 

 

 ـ املقاصف

 ـاملعامل 

ماكن ـ األ

 النعيدة 

ماكن ـ األ

 املنزوية .

ـ الغرف 

 املستقلة

 ـ أوقات الفسح 

ـ وقت 

االنصراف من 

 رسة .املد

ـ االصطفاف 

 الصناحي

ـ حصص 

 االنتظار

 املالحظة

 العلمية  

 املنظمة

 /ةاملعلم 

 املرشد/ة

 وكيل/ةال

إنتناه مقصود 

بهدف املتابعة 

  ورصد التغريات.

  وضع أهداف .ـ

 الفوري. تدوينـ ال

 .مدى تكرارها ـ رصد 

برز  التغريات أـ رصد 

 الظاهرة .

الرصد يف أوقات ـ 

 .ومواقف خمتلفة 

 ما سنق . ـ

 ـ الفصول .

 ـ ما سنق .

 ـ الفصول .
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 لعنف : ل تعرض الطلنةعلى احتمالية املؤشرات الدالة ـ  2

أواملعلمني أو  األقرانفيما يلي بعض املؤشرات اليت قد تدل على احتمالية تعرض طالب ما لعنف سواء من 

 الغالب ـ على مجيع أنواع العنف  وكذلك ـ يف تنطنقمؤشرات عامة مقسمة إىل حسب نوع العنف  وهي  األسرة

 مؤشرات خاصة تدل على حدوث نوع  دد من العنف.

 مؤشرات عامة : . أ

 .فقدان الشهية األكل 

 .كوابيس أثناء النوم 

 (الصداع )كتكررة شكاوى جسمية م 

 .تعمد اإلضرار بالنفس 

 .مشاعر عدوانية جتاه اآلخرين 

 دراسي .إهمال الواجنات املدرسية وتدني املستوى ال 

 .شرود الذهن وعدم الرتكيز 

 .اخلوف املفاجئ من بعض األماكن اليت كان يرتادها أو بعض األشخاص 

 . عنارات أو رسومات يقوم بها تدل على تعرضه لعنف 

 .نوبات بكاء مفاجئة 

 .غياب متكرر عن املدرسة 

 .الرغنة امُللّحة يف االنتقال من املدرسة 

 (  سلوك خترييبلتنول الالإراديتكن موجودة ) كا ابات ملاضطر بروز  

 

 مؤشرات خاصة حسب نوع العنف :ب ـ 

 ـ مؤشرات التعرض لعنف جسدي:  

لناس غري مناسب ) آثار ضرب أو كدمات  تغري لون اجللد يف بعض مناطق اجلسم  آثار حروق أو جروح  

 بهدف تغطية أجزاء من جسده  اهلروب من املنزل(

 

 ـ مؤشرات التعرض لعنف نفسي : 

 ) اخنفاض تقدير الذات  مشاعر انتقامية حنو اآلخرين(

        

 مؤشرات التعرض لعنف جنسي :ـ          

) معرفة جنسية غري مناسنة للمرحلة العمرية  اللعب اجلنسي مع األطفال اآلخرين  أوجاع يف أماكن      

     حساسة  رفض التعرض للمس  اخلوف من النقاء وحيدًا مع بالغ(
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 ـ مؤشرات التعرض لإلهمال: 

  عدم متابعة حالته الصحية  عدم متابعته من ) أمراض مزمنة  آثار جوع وتعب  مالبس غري مالئمة للطقس  

 .(النواحي الدراسية واالجتماعية 

 

 لتنمر:لتعرض الـ مؤشرات  

ؤشرات أخرى  تربز يف حاالت إضافة إىل ما ورد من مؤشرات عامة وخاصة للتعرض لعنف ما  فيمكن حتديد م

أو  تكرر ملصروفه اليومي  حدوث عنث لنعض ممتلكاتهاملفقدان اإلدعاء بالالتنمر بشكل أوضح حسب اآلتي)

 التأخر يف االنصراف من املدرسة  الرغنة يف تناول وجنة اإلفطار يف الفصل  تأخر صناحي متكرر( متزيق هلا 

 

 ملحوظات مهمة :

 :وفقًا ملا يلي  املؤشراتاليت تنتاب املعتدى عليه أن تكون هذه  للمؤشراتالنتناه ا ننغي التأكيد عندـ ي

  مل تكن موجودة من قنل (األعراض بشكل مفاجئ  هذهأن تظهر (. 

  املؤشرات اخلاصة للحكم على تعرض طالب  (مجيع)املؤشرات العامة أو  (مجيعبالضرورة أن تتوفر)ليس

كفيلة بالتعرف على حالة عنف من خالل توفر ة واملعلمني واملعلمات /لعنف ما  فخربة املرشد/ة الطالبي

 مؤشرمن خالل  ما لعنف طالبتعرض احلكم على   التسرع يف  ال يننغي  كذلك بعض املؤشرات الدالة

   إال إذا كان هذا املؤشر يدل على حالة عنف خطرية .واحد
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 املشكلة مناشرة (:) ما بعد اليب التدخل املنكر ثانيًا : أس

وكذلك عليه توعية املعلمني وأولياء  ةالتدخل املنكر الفعال أساليباستخدام  /ةالطالبي /ةعلى املرشديننغي 

وذلك من خالل الندوات أو املطويات .ومن هذه األساليب ما  الحتواء املعتدى عليهاألساليب  هذه األمور إىل بعض

 يلي :

  أمرًا جيدًا  إخناره لك عن سوء املعاملة .وتعزيزه يف أن شكر املعتدى عليه على اإلبالغ. 

 ر تصديقك له واألخذ بكالمه على  مل اجلد .اظهإ  

  االحتفاظ باهلدوء وعدم املنالغة يف ردة الفعل ) جتنب الغضب  جتنب إظهار احلزن  جتنب الظهور مبظهر

 املصدوم (

 نا وليس لنا دورًا فيها .تهدئته بأن هناك بعض األمور السلنية اليت قد حتدث ل 

 املعتدى عليه ـ بقدر اإلمكان ـ مواجهة املعتدي يف حضور  جتنب 

  عليه ألخذ معلومات أضافية .أو اإلحلاح عدم الضغط 

 . عدم إرباكه بكثرة األسئلة ) جتنب األسئلة املتدفقة ( فهي تزيده صمتًا وحرجًا 

  اإلساءة .بوسعك ملنع تكرار  أنك ستفعل مابطمأنته 

  له فيما حدث . ذنبال  أن بني له  

 . إشعاره باألمان من العقاب 

 قلق من صمت املعتدى عليه فهو يساعده على التفكري   لذا من املهم أن تتقنل حلظات الصمت عدم ال

 وعدم إجناره على احلديث .
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 عالجية  أساليبثالثًا : 

 عليهم املعتدى أو املعتدينعلى مستوى بالعنف دراسة احلاالت املتعلقة  على املرشد/ة الطالبي/ة  يننغي

مزيد  إىلحتويل احلاالت اليت حتتاج  األمرمن خالل ما يقدم هلم من خدمات إرشادية  وقد يتطلب  هموتأهيل

اخلارجية  بعض اجلهاتواجلهات املعنية كوحدات اخلدمات اإلرشادية  إىلمن الرعاية واملتابعة 

 . رتتنة على هذا التحويل ومتابعتها يف املدرسة فيما بعدكاملستشفيات ومتابعة النتائج امل

 

 لى النحو التالي :ف عيالسلوك العن عملية تعديلبها متر األساسية اليت اخلطوات 

 ميكن مالحظته وقياسه وتقوميه(  بشكل) العنف  ـ  التحديد اإلجرائي لسلوك 3

 يثري الفوضى . أو  ينيتلفظ على اآلخر أو مثال :  يضرب اآلخرين               

 

 )حتديد اخلط القاعدي(  ـ قياس مستوى سلوك العنف 2

 لسلوك :لاخلط القاعدي تعريف 

هذه املعلومات قنل الندء يف أي  وترصد (   شكله) عدد املرات   شدتهمعلومات أساسية عن السلوك  

من معلمني أو زمالء  حمليطنيومن خالل اأ األوليةبرنامج تدخلي خالل مدة معينة وذلك من  خالل النيانات 

 وكذلك ولي األمر إذا تطلب ذلك.

تعديل السلوك   أساليبمعرفة مدى التغيري الذي أحدثته  ىلإاخلط القاعدي للسلوك ويهدف معرفة 

خالل  اتضح عدم جدواه من إذايستندل الربنامج  الالحقة واالطمئنان على جودة الربنامج املقدم )قد

 عدي(املقارنة مع اخلط القا

 

ولواحق (   العنفسلوك صدور  الذي حدث قنل ) مااملؤثرات اليت سنقت سلوك  العنف ـ حتديد  1

 ( العنف  سلوكللسلوك )ما الذي  حدث بعدما حدث 

 :السلوك للمؤثرات اليت تسنق أمثلة 

إلحناط أو من حالة اسعى للتقليل نسيكون اإلجراء أن  ) وبالتالي  اإلحناطـ يثري الطالب الفوضى يف حالة 

 .مننع حدوثها ألنها سنب هذا العنف (

 ـ حيدث السلوك املشكل يف بعض املواقف إلثارة االهتمام .

 .(كسجن وحنوهسري   ظروف للوالدين أـ تغريات اجتماعية طارئة ) تفكك 

 

 :السلوك  للواحق  أمثلة

نوعًا  التنسميعد هذا  ) حيث اآلخرينحدوث شيء سار أو مشجع للمعتدي  بعد سلوك العنف  كتنسم  ـ 

 .من التعزيز (
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ات وفنيات تعديل السلوك املناسنة حسب نوع العنف واملرحلة الدراسية واإلمكان حتديد إجراءات 4

 .العالجية ( املتاحة ) مرفقة يف األساليب

 

جيابي )أهداف ميكن الوصول هلا ومنطقية إاغتها بشكل يوص ـ حتديد األهداف التدرجيية للربنامج  5

) وميكن إشراك لربنامج .االطالب يف وضع أهداف  إشراك األهميةومن  ( راعي خصائص النمو وت

 الوالدين إذا تطلب األمر ذلك شريطة موافقة املستهدف (. 

 

 ـ تقويم الربنامج:6

رصد السلوكيات   من خالل ذكتم يمبرحلة تقويم حتى نتأكد من فعاليته   والربنامج ن مير أمن املهم 

مع التأكيد على  أولياء األمور أو من خالل املالحظة اليومية  / املعلمات و واستطالع رأي املعلمنياليومية 

 عملية التقويم تشمل ما يلي : أن

عدم مناسنة أسلوب  أوتنفيذ الربنامج   فقد يتنني عدم مناسنة الربنامج املقدم  أثناء)  ـ تقويم مستمر

 (وبالتالي يتم استنداله تنفيذه 

 يم ختامي ) يف نهاية الربنامج (ـ تقو

 

 ـ املتابعة )احملافظة على السلوك وصيانته(: 7

مدة املتابعة تكون  ن وميكن أ  طمئنان على استمرار حتسن تعامل املستهدف مع اآلخرين اال إىلوتهدف 

ملية ع إجراءمع ضرورة أسنوعيًا  ثم شهريًا(  تدرجيي حسب احلالة ) قصرية يف النداية ثم تطول بشكل

 ذلك . األمرتعديل سلوكي متى ما تطلب 
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 املتعرضني للعنف (  (ملعتدى عليهم للطلنة ا مناسنةأساليب عالجية  ـ 3

 

 يقوم املرشد/ة الطالبي/ة بتنفيذ هذه األساليب للطلنة املعتدى عليهم على النحو التالي:

  التنفيس االنفعالي :سلوب أأـ 

ساعد ي وال غنى عنه حيث أنه اخلطوات األساسية للتعامل مع املشكلة ريغ االنفعالي من أولتنفيس والتفيعد ال     

وميكن للمرشد/ة اختيار  يف بداية كل جلسة إرشادية  من املهم استخدامهعلى إخراج االنفعاالت السلنية و

 أسلوب التنفيس املناسب حسب املرحلة الدراسية من خالل ما يلي :

يرتك اجملال له بالتعنري  وتعرض هلا خالل فرتة اإلساءة.اليت ؤملة املواقف املسرد ملعتدى عليه ب من اطلُي ـ           

تشجيعه على املزيد ـو عما يشعر به من انفعاالت سلنية جراء موقف االعتداء من قنيل ) سخط   بكاء ...(اللفظي 

 اع و عدم املقاطعة .يف ظل إنصات املرشد له وإظهار ما يؤكد جودة االستممن احلديث 

شجع على تدوين معاناته وكتابة ما يشعر  به من انفعاالت سلنية  بكامل تفاصيلها يف املنزل  بشكل ـ ُي

 يومي .

ن جودة غرفة اإلرشاد مع التأكيد له بأيف حث على رسم ما يشعر به بكل التفاصيل سواء يف املنزل أو ُيـ 

 الرسم غري مطلوبة.

 تمثيل ما حدث له .ب على القيام ُيشجعـ 

 

 مهارات التصرف املستقنلي :سلوب التدريب على أب ـ 

ـ تزويد املعتدى عليه باألفكار واملهارات الالزمة ملواجهة العنف مرة أخرى  وخصوصًا )املتنمرين من 

 األقران(. ومن ذلك ما يلي: 

 ( وحسب املرحلة الدراسية ) يتم اختيار املهارة الالزمة حسب نوع العنف

 . الغرباء ومع الشارع يف التصرف كيفيه تعليمه ـ

 () االقرتاب غري املقنول   اللمس غري املقنول إساءة مستقناًل وقوع الدالة على احتمالية ـ تعليمه املؤشرات

 ـ يتجنب الغياب عن املدرسة كأسلوب هروبي .

 ـ جتنب االختناء يف مكان منزوي .

 األماكن املتوقع أن يتعرض فيها للعنف ) يفضل مع جمموعة من لوحده وبالذات يفاملشي  م توجيهه بعدـ 

 خطوات العالج ( الزمالء السيما يف أوىل

ـ يينتعد عن مكان تواجد املعتدي ويتجاهله عندما حياول االعتداء عليه ـ بقدر اإلمكان ـ ) على األقل يف 

 بداية املرحلة العالجية ( .

اء فليقل  له )ال( أو ما يدل على املقاومة وذلك  بصوت عالي ثم يذهب قرتب منه املعتدي بهدف االعتدأـ إذا 

 .ويرتكه .وال حياول التشاجر معه أو معاملته باملثل 
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 املعريف :سلوب التعديل أج ـ 

 : ةالتالي اخلطوات العلميةالعالج املعريف يف حاالت العنف على أسلوب  يهتم

 خلف مشكلة املعتدى عليه .اليت تكمن  السلنيةـ  التعرف على األفكار 

املعتدى  صادرة مناألدلة يفضل أن تكون باألدلة اليت تؤكد عدم دقتها ) السلنية األفكار  مواجهة هذهـ 

 عليه حتى يكون أكثر اقتناعًا بها ( .

 روز األفكار الصحيحة و املنطقية.ذلك ب بعدـ سينتج 

 ا واستشعارها قنل مواقف االعتداء مناشرة .األفكار الصحيحة اليت مت التوصل إليها وحفظهـ كتابة 

  املواقف املهددة .يفـ تكرار قراءة األفكار الصحيحة يوميًا حتى يصنح استدعائها بعد ذلك تلقائيًا 

 

 :  ما يلي مواجهتهاواليت يننغي   اليت قد تسيطر على املعتدى عليه  املتوقعةالسلنية ومن األفكار 

  ينتقم. قد املعتدي 

 مستقنلية إساءات أية عن اإلبالغ من اخلوف . 

 مطيع غري كان ألنه اإلساءة يستحق . 

 بائسًا سيكون  مستقنله . 

 . ليس من حقه الدفاع عن نفسه 

 

 

 مهارات التوكيد والرفض .أسلوب التدريب على دـ 

 نوع العنف (حسب ) يتم اختيار املواقف التوكيدية ذات العالقة 

  جيابية و السلنية والدفاع عن احلقوق اخلاصة إلواالنفعاالت ا واألفكاراآلراء  التعنري الصادق عنالتوكيد هو : 

وكل ذلك بأسلوب مهذب ومقنول اجتماعيًا  املضرة أو املعقولة غري اآلخرين طلنات ومواجهة.( ال )والقدرة على قول

 أمثلة :.

 اآلخرين ورفض مطالنهم السلنية.مقاومة ضغوط ـ 

 صة.ـ الدفاع عن احلقوق اخلا

 ـ قول )ال ( أو ما يدل عليها بصوت واضح يف حالة االعتداءات .
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 :أساليب التدريب على توكيد الذات  

 النموذج التوكيدي: ـ 

  هلذا من املهم ومن ثم يقلده  الطالب ويعين أن يكون هناك عرض للسلوك التوكيدي املرغوب حتى يراه 

يف ذلك عرض الفعالة يكون قدوة لطالبه   ومن األساليب مؤكدًا لذاته حتى  /ةالطالبي /ةان يكون املرشد

معلمني  وأ أوحث الطالب على مالحظة سلوك طلنةأفالم قصرية ملواقف توكيدية معدة سلفًا هلذا الغرض  

 جل االقتداء .أتوكيديني من 

 :) املمارسة (متثيل الدور ـ 

مام املرشد او يف أمارسة السلوك التوكيدي ن يقوم الطالب مبأ  أي وهي عملية تقليد ما مت عرضه باألمنوذج

 املنزل حتى يتقن االستجابة التوكيدية .

 التغذية الراجعة : ـ 

 يف استجابته التوكيدية.من مستوى وبيان جوانب القوة والضعف  طالب توضيح ما وصل إليه ال 

 االجتماعي : لتعزيز اـ 

مة أو ثناء أو ربت على الكتف أو إمياءه رأس تدل على كابتسا االجتماعي للطالب تعزيزبالأن يقوم املرشد/ة 

 . مستقناًللدى الطالب  التوكيديةمستوى يزيد من  ن ذلك أعند االستجابة التوكيدية حيث الرضى 

 ـ التدعيم الذاتي :

ح و ماديًا عند النجاأنفسه لفظيًا  أن يكافئقدام على مواقف التوكيد  وان يقوم الطالب بتشجيع نفسه على اإل

 و مواجهة طلب غري منطقي .أيف اجتياز موقف  رج 

 السجل اليومي :  ـ 

) يف املدرسة وخارجها ( اليت تتطلب مستوى من بشكل يومي ويرصد املواقف  يقوم الطالب بتعنئة النموذج التالي

أن القلق سيزداد يف يقوم املرشد/ة بالتغذية الراجعة) مع لفت نظر الطالب إىل  ثممدى قلقه فيها  بيان والتوكيدية 

  (.املواقف األولية ثم سيقل تدرجييًا 

 

 القلق  مستوى  املوقف وصف       الوقت  

 311من 

  الصعوبات     النتائج        
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 :املعتدين  لطلنةلمناسنة  أساليب عالجيةـ  2

جتاه أقرانهم أو در من الطلنة إجراءات أخرى لضنط سلوك العنف والتحكم به الصاتعد هذه األساليب 

أما مع أهمية تطنيق ما ورد من إجراءات يف قواعد تنظيم السلوك حسب نوع املخالفة. جتاه أحد العاملني باملدرسة  

درة ما حيدث من عنف صادر من أحد منسوبي املدرسة جتاه الطلنة فيطنق عليه ما ورد يف األنظمة والتعليمات الصا

 ل ذلك .من وزارة التعليم حيا

املعلمني بعد التدرب وكذلك من خالل  املرشد/ة الطالبي/ةميكن تنفيذ بعض هذه األساليب من خالل و

ا مذهتنفيننغي ي التعديل املعريف والتواصل االجتماعي الفعال يأسلوب أن مراعاةمع التأكيد على عليها وإتقانها  

 تنفيذهاعدم ننغي ي املؤقت واحلرمان املؤقت والتصحيح ()اإلبعاد فقط  وكذلك أساليب ة الطالبي/ة املرشد/من قنل 

 من قنل املرشد/ة الطالبي/ة.

ملنسوبي نشرات إعداد أو ورش عمل لقاءات أو عقد ب /ةالطالبي هذه األساليب يقوم املرشد/ةولتفعيل 

 املعتدين. الطلنةيف التعرف على هذه األساليب وكيفية تطنيقها يف الفصل مع املدرسة) معلمني   وكالء ( 

 

 التعزيز         سلوباأـ 

 

جيابية أو تدعيم السلوك املرغوب فيه كالتعاون )والسلوكيات ويقصد بالتعزيز  تقوية االستجابة اإل

جيابية لدى الدراسات أن تعزيز السلوكيات اإل وقد أكدت للعنف (حتى تتكرر مستقناًل األخرى املضادة 

 ع مرور الوقت .الطالب يقلل من السلوكيات السلنية م

 

 اإلجراء:

 يعزز مناشرة بأحد أنواع املعززات . حرتامإجيابيًا يظهر فيه التعاون أو االـ عندما يندي الطالب العنيف سلوكًا 

 

 : أنواع املعززات 

 ظر بإعجاب   اإلمياءات االجيابية هي معززات طنيعية مثل االبتسامة  الثناء  الن : ـ املعززات االجتماعية  

. االهتمام والتقدير   الرتبيت على الكتف   التواصل بالنظر   عرض أحسنت  ممتاز   رائع(اإلطراء ) كلمات

 ( يفضل استخدام هذا النوع من املعززات بشكل أكثر من املعززات األخرى.) بها واإلشادةأعماله 

أو حفالت مدرسية أو ية عمال تنظيمأاملشاركة يف ك ددة حينها الفردهي نشاطات   املعززات النشاطية :ـ  

 أنشطة رياضية أو ترفيهية .

 ـ معززات مادية كاهلدايا النسيطة وحنوها . 
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 : مواصفات التعزيز الفعال 

 ـ التنويع يف استخدام املعززات .

 ـ عدم إعطاء كميات كنرية من معزز واحد حتى ال يصل حلد اإلشناع .

 مكلفة وال تتطلب جهدًا ثم إذا اتضح عدم جدواها نستخدم املعززات ـ استخدام املعززات االجتماعية أواًل ألنها غري

 النشاطية ثم املادية .

 .(من صدور السلوكخالل ثانية إىل ثانيتني يفضل أن يكون قدم املعزز بعد السلوك مناشرة ) ـ أن ُي

        االقتصاد الرمزي سلوب أب ـ 

ستندال كالنقاط أو النجوم أو الكوبونات  حيصل عليها الفرد رموز قابلة لال أحد أساليب التعزيز وهو عنارة عن

 مادية ) نقود   هدايا   أنشطة (ستندل فيما بعد مبعززات تو جيابي ) غري العنيف (اإلعند تأديته للسلوك  

 اإلجراءات : 

 ـ يلجأ إىل هذا األسلوب بعد فشل أساليب التعزيز األخرى .

 حلة الدراسية) جنوم   باركود...(للمرـ يتم اختيار الرموز املناسنة 

جيابيًا ) عكس العنف ( يعطى مناشرة املعزز الرمزي مع معزز مادي ومعزز إـ كلما أبدى الطالب العنيف سلوكًا 

نقلل املعززات  ثم نقلل املعززات املادية حتى نتوقف عنها كليًا  اجتماعي ثم عندما يتكون السلوك اجلديد نندأ 

 ) مبعنى أنه يفضل عدم االستمرار يف استخدامه(.نها كليًا مع استمرار التعزيز االجتماعي. الرمزية حتى نتوقف ع

 

 منوذج لالقتصاد الرمزي للحد من العنف 

 ( االبتدائيةمناسنة للمرحلة  استخدام النجومو ) النجوم هي املعزز الرمزي يف هذا املثال

  

 .طراء يوميًا إثناء و +يوميًا جنوم+ادي يوميًا امل املعززعطى ُيأسنوعني يف أول 

 يوميًا وإطراءثم ُيعطى املعزز املادي كل يومني   + جنوم يوميًا  + ثناء 

 يوميًا وإطراءعطى املعزز املادي كل ثالثة أيام :  + جنوم يوميًا  + ثناء ثم ُي

 اء واطراء يوميًا يستمر :  جنوم يوميًا + ثنبينما  املادي يتوقف التعزيز                            

 + استمرار الثناء واالطراء  تدرجييًا قلل من النجومُيثم 

 .....تتوقف النجوم ويستمر الثناء واالطراء 

 توجيهات مهمة :

رغب املستهدف جتميعها يف نهاية  إذا إالندل الرموز مبعززات حقيقية يف نهاية كل يوم   ـ من املهم أن تست

 . األسنوع

 م يف مكان بارز يف الفصل .ـ تعلق لوحة النجو

 النجوم بنفسه يف املكان املخصص هلا يف اللوحة. ـ يضع املستهدف
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            :سلوب التعديل املعريف أج ـ 

 من املتوقع وجود بعض األفكار اخلاطئة لدى ممارسي العنف من قنيل األفكار التالية :

 ـ استخدام العنف فعال يف حل اخلالفات مع اآلخرين .

 جيابي أمام  اآلخرين .إالظهور مبظهر  الشجاعة أو استخدام العنف يدل على الرجولة أو اجلرأة أوـ 

وميكن االستفادة من ذات لذا من املهم مناقشة هذه األفكار أو األفكار األخرى املشابهة اليت تعزز العنف   

وجمابهتها باألفكار االجيابية من قنيل  ( املعريف للمتعرضني للعنفأسلوب التعديل نظر أاالسرتاتيجيات السابقة ) 

 ما يلي :

 عرض للمساءلة ومشكالت أخرى على كافة املستويات .ـ العنف ُي

 ـ  الشديد من ميلك نفسه عند الغضب ) حسب احلديث الشريف ليس الشديد بالصرعة (

 ـ احلوار والنقاش أجدى أثرًا من العنف .

 .لتسامحرتقت بسنب اأـ التذكري بنماذج إنسانية 

 عند التعامل مع اآلخرين . تنة على التسامح والعفوـ بيان اآلثار االجيابية ) الدنيوية واألخروية ( املرت

 

  :سلوب رفع مستوى تقدير الذاتأد ـ 

 همية دعم تقدير الذات لدى ممارسي العنف على النحو التالي :من األ

 ـ الرتكيز على اإلجيابيات اليت لديهم.

 من خالل احلديث التلقائي معهم . تقنلـ إشعارهم بال

 ـ تعزيز سلوكياتهم االجيابية وعدم جتاهلها .

 ـ إشراكهم يف األنشطة املدرسية وإسناد أدوار قيادية هلم .

 

 

  سلوب التدريب على التواصل االجتماعي الفعال :أهـ ـ 

 ومن املهارات املهمة يف هذا اجملال ما يلي :

 الئق وجتنب اللغة اجلسدية العدوانية . لفظي  ملشاعر بإسلوبـ التدريب على احلديث عن ا

 ـ الصمت يف مواقف الصراع أو اخلروج من املوقف .

 التدريب على التعاطف مع اآلخرين ومراعاة مشاعرهم) ومن ذلك أن يتخيل نفسه مكان اآلخر (.ـ 
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         : املؤقت اإلبعادسلوب أ ــو

مل على تقليل أو إيقاف السلوك غري املرغوب فيه من خالل إزالة املعززات اإلجيابية أساليب تعديل السلوك  يع أحد

 ملدة  دودة .

 

 اإلجراءات :

 ألسلوب بعد فشل أساليب التعزيز.ـ يلجأ هلذا ا

بعيدًا عن املعززات سواء داخل الفصل أو خارجه  وأن يكون خاليًا من األخطار )  هادئـ أن يكون مكان اإلبعاد 

 من ُبعد. وأيضًا ميكن مشاهدة امُلنعد  ن (آم

 دقائق . عن عشر تتجاوز مدة اإلبعاد أالـ يننغي 

ظة على مالمح الوجه من احملاففرض القوة  يؤخذ املستهدف ملكان اإلقصاء بهدوء ) بدون انفعال أو أن ـ 

 االنفعال( 

 ـ عدم قنول األعذار .

 ـ عدم التأنيب أو التلفظ مبا جيرح املشاعر .

 منه . قرتابقصاء املؤقت أو احلديث معه أو االلمستهدف أثناء مدة اإللعدم النظر ـ 

 

 

 التعاقد السلوكي  سلوبأـ ز

املقابلة  واملكافأةداه ؤمكتوبة توضح العالقة بني املهمة امل أساليب التعزيز  وهو عنارة عن اتفاقية  أحد

 املختلفة. عند استخدام املعززات    ويستخدم عندما تكون هناك مشكلة حقيقية مل تتحسن لذلك

 اإلجراءات :

 أن يكون العقد مكتوبًا .ـ 

 ينص على خصم أو حرمان (. على أالمع التأكيد أن ينص على مكافأة )ـ 

 منوذج تطنيقي

 هذا عقد بني ............. و............

 وينتهي يف ............     ...........من يندأ  

 ............) حتدد بدقة (املكافأة .نوع    ................ ) حتدد بدقة (    املراد عملها املهمة 

 لتاريخ ..........ا                           اسم الطالب .................. التوقيع ...........

 خ..............التاري                       ......... .... التوقيع .......اسم املعلم ..............
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   :املؤقت  احلرمان سلوبأ  ـح 

من نشاط معني  نب لفرتة  ددة مقننة ) خيرب الطالب  حرمان الطالب من أشياء يرغنها و ننة له كحرمانه

 مبدة احلرمان قنل حدوث سلوك العنف (

 

 :التصحيح النسيط والتصحيح الزائد  سلوبـ أ ـط

 . عتذارإتالفه نتيجة العنف مع تقديم االكإصالح ما مت ة الوضع ملا كان عليه التصحيح  النسيط : التعديل وإعاد

إعادة الوضع أفضل مما كان وإصالح أشياء أخرى أيضًا وذلك حسب تقدير  تقديم االعتذار مع  التصحيح الزائد :

 املتعامل مع املعتدي .
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 تقويم الربنامج :  

 

 امج من خالل اآلتي :يتم تقويم هذا الربن

 اللجنة املركزية بإدارة التعليم .متابعة مراحل وخطوات تنفيذ الربنامج وتقوميه من قنل  .3

 .جلنة التوجيه واإلرشادمن قنل  فيذ الربنامج وتقوميه يف املدارسمتابعة مراحل وخطوات تن .2

جيــه واإلرشــاد وغريهــم مــن اســتثمار الزيــارات واجلــوالت امليدانيــة للمــدارس الــيت يقــوم بهــا مشــرفو التو   .1

الـذين يتعرضـون ألّي    الطلنـة تقوم به املدارس يف اكتشاف ورعاية  املشرفني الرتبويني  وإطالعهم على ما

 شكل من أشكال العنف املختلفة .

ــيم ) إدارة موافــاة إدارة  .4 ــر يوضــح احلــاالت املكتشــفة يف املدرســة     /التعل ــه واإلرشــاد ( بتقري قســم التوجي

 (3) منوذج وجتويد  الربنامج خدمة يف التعامل معها واملرئيات املقرتحة لتحسني واألساليب املست

قرير اخلتـامي ألعمـال   مرفقـًا بـالت  ) التعلـيم مـن قنـل إدارة   بـالوزارة  موافاة اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد  .5

 يلي : التوجيه واإلرشاد ( مبا

  يف املقدمـة  سـاليب أبـرز األ و  لعنـف املدرسـي   املوضـوع متضـمنًا إحصـاءات انتشـار ا     تقرير واف عن هـذا ـ 

 (.3) منوذج  وفق وأهم الصعوبات مل مع مجيع حاالت العنفالتعا

 .(  4ؤشرات التحقق من تنفيذ الربنامج ) منوذج ـ م

 ز مخس مشاركات فائزة يف املسابقة على مستوى إدارة التعليم.ـ إرفاق أبر
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 املراجع

 

م ( تعديل السلوك   القوانني واإلجراءات   الطنعة الثانية   الرياض : الصفحات 3991)  اخلطيب   مجال -

 الذهنية .

 دار غريب. ( : توكيد الذات   مدخل لتنمية الكفاءة الشخصية .القاهرة : م3998شوقي   طريف )ـ 

انوية  دراسة مسحية يف هـ( : سلوك العنف املدرسي لدى طالب املرحلتني املتوسطة والث3425بار و آخرون )ـ 

 اململكة العربية السعودية    ثث مدعوم وزارة الرتبية والتعليم ـ السعودية .

هـ ( إيذاء األطفال   أنواعه وأسنابه وخصائص املتعرضني له  الطنعة 3425ـ آل سعود   منرية بنت عندالرمحن )

 األوىل  الرياض : جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.

 داخل املدرسة يف مراحل التعليم العام  هـ ( إيذاء الطالب والطالنات3413د   خالد ) ـ العوا

   ثث مدعوم وزارة الرتبية والتعليم.(وأسنابه يف اململكة العربية السعودية )حجمه  وأشكاله 

املعاملة  إلساءةـ برنامج تدريب املعلمني على مهارات الكشف والتدخل املنكر يف حاالت االطفال املعرضني 

 هـ( االمانة العامة للجنة الوطنية للطفولة ـ وزارة الرتبية والتعليم ـ السعودية .3412واالهمال )

  التنمر املدرسي وعالقته باملهارات االجتماعية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية مبدينة جدة  م(2132)   حنان  خوج  ـ

 .معة النحرينجا/31اجمللد  /جملة العلوم الرتبوية والنفسية

ـ سلوك التحدي لدى االطفال الصغار  ترمجة مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج هـ ( 3411باربارااكسري )  ـ 

 الرياض .

 ـ السعودية .احلرس الوطين  وزارة  الوطين   األسري األمانرات مركز ااصد :  األقرانعنف ـ 

 ارة الشؤون االجتماعية /اململكة العربية السعوديةوزاملوقع االلكرتوني ل ـ نظام احلماية من اإليذاء /

 وزارة الشؤون االجتماعية /اململكة العربية السعودية .املوقع االلكرتوني لـ نظام محاية الطفل / 
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 املرفقات 
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 ( 3منوذج )

  توى )املدرسة / مكتب التعليم / إدارة التعليم (على مس وأهم الربامج املقدمه خلفضه وأبرز الصعوباترصد حاالت العنف  

نوع  املتغري

 العنف

املرحلة صفوف  املرحلة االبتدائيةصفوف 

 املتوسطة

املرحلة صفوف 

 الثانوية

الــذين تعرضــوا للعنــف )مــن   الطلنــةعــدد 

 أقرانهم( 

3             

2             

1             

مــن لعنــف )الــذين تعرضــوا ل الطلنــةعــدد 

 (معلميهم أو من يف حكمهم

3             

2             

1             

لطــالب املتعرضـني للعنــف  عـدد ا إمجـالي  

 من قنل أقرانهم ومعلميهم حسب املرحلة 

3    

2    

1    

احلاالت اليت متت معاجلتها بشكل إمجالي عدد 

        .عام حسب املرحلة 

   

    ملستمرة  احلاالت اإمجالي عدد 

حـاالت العنـف األخـرى الصـادرة مـن      إمجالي عدد 

 .الطلنة )ختريب ممتلكات وحنوها (وفق املرحلة

   

ــة     عــدد ــل الطلن املعلمــني املتعرضــني للعنــف مــن قن

 وفق  املرحلة

   

 : عنف جنسي 1: عنف نفسي   2: عنف جسدي  3حيث   

 نفسي ) .......( جنسي )........( إهمال )........( .......( )جسدي : عدد حاالت العنف األسري ضد الطالبإمجالي ـ       

 نفسي ).....( جنسي ) ....( إهمال)........( (  ..) ....:  جسدياملرسلة للجنة احلماية االجتماعيةعدد حاالت العنف إمجالي ـ 

 أهم اخلطط اإلرشادية والعالجية املقدمة

.......................................................................................................................................................................................... 

:  أهم الصعوباتـ 

 ......................................................................ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.......................................................................................

 للتغلب على الصعوبات: مستقناًلاليت ستتنع أهم اإلجراءات ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكتب التعليم رسل إىل ُياملدرسة  و /ةومدير /ة الطالبي /ةع املرشدتوقيبمن قنل كل مدرسة النموذج عنأ هذه يملحوظة : 

إدارة / قسم التوجيه واإلرشاد بإدارة رسل إىل ُيجلميع مدارس املكتب ثم  نفس النموذج  يستخدم و ستكمل من قنلهمُيو

رسل بتوقيع مدير ثم يُُم إدارة التعليعلى مستوى كافة املدارس يف  نفس النموذج يستخدمو من قنلهمستكمل يالتعليم  و 

مع مراعاة استقالل ) .ألعمال التوجيه واإلرشاد التعليم إىل اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد بالوزارة مرفقة بالتقرير اخلتامي

 منوذج الننني عن الننات(
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 (2منوذج ) 

 متابعة حالة عنف

 

 ........................العام الدراسي : ....       ......................اسم املدرسة:  .......................

 : ............................................... املعتدى عليه اسم

 :.................................................... مصدر العنف 

 التاريخ ......................................................    نوع العنف:.........................................................

 

 

 وصف احلالة وتقييمها : 

.............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 : اإلجراءات اإلرشادية والنظامية املتنعة 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

..................................................................... 

 قرتحات :التوصيات وامل 

.............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

 : نتائج املتابعة 

....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

 

وحتفظ يف ملف )حاالت العنف املدرسي ( لدى املرشد  الستخدام املدرسة فقطهذه االستمارة ملحوظة : 

  / املرشدة الطالبية.الطالبي
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 ( 1منوذج ) 

 سري للغاية ()

 عنف ملركز النالغات بوزارة الشؤون االجتماعية حالة إبالغ عن 

 

 

 :لتاريخا   :الساعة     :اليوم

 بيانات احلالة املتعرضة للعنف 

 العمر : االسم :  

 :اجلنس  احلالة االجتماعية :

 اجلنسية : رقم السجل املدني :

 رقم اجلوال : رقم اهلاتف :

 العنوان :

 اجلهة املنلغة  اسم    

 رقم السجل املدني: سم املنلغ :ا

    :رقم اجلوال   :رقم اهلاتف اجلنسية :  

 العنوان :

 ملخص املشكلة :

.................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

 :أبرز االجراءات املتنعة والتوصيات

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 :مدير                                                   :اخلتم الرمسي 

 االسم :                                                                       

 : التوقيع                                                               

 التاريخ :                                                                       

 رقم الفاكس :                                                                       
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 ( 4منوذج )

 مؤشرات التحقق من تنفيذ الربنامج من قنل إدارة التعليم

  م

 الفعالية 

  فيذمستوى التن

 الصعوبات 

 

درجة 

 كنرية  

إىل حد 

 ما 

درجة 

 قليلة 

قامــــت إدارة التعلــــيم بتشــــكيل جلنــــة  3

 .لربنامج )رفق(مركزية 

    

إعــداد خطــة تفصــيلية لتنفيــذ الربنــامج   2

يف املدارس ووحدات اخلـدمات   ميدانيًا

 اإلرشادية واألندية املومسية .

    

ــنوع   1 ــذ أســ ــق (تنفيــ ــف يف امل ) رفــ كثــ

 يع املدارس .مج

    

على مستوى  ) رفق(تنفيذ مسابقة   4

 املدارس ومستوى إدارة التعليم

 

    

ــذ ملتقــى ومعرضــاً  5 ــامج  تنفي ألهــم للربن

بالتنسـيق مـع القطاعـات     الطلنـة أعمال 

 ذات العالقة داخل اإلدارة وخارجها

    

ــة    6 ــل للطلنــــ ــذ ورش عمــــ ــق تنفيــــ تتعلــــ

 امج.نمبوضوعات الرب

    

 ذ ورش عمل للمرشدين الطالبيني تنفي  7

 امج.نتتعلق مبوضوعات الرب

    

لقـاءات للمعلمـني   تنفيذ برامج توعويـة و  8

 .ألولياء األمور و

    

 

 التعليم  مدير                                           التوجيه واإلرشاد  / رئيسمدير

 االســـــــــم :           االســـــــــم : 

 : التوقيـــــع                 قيـــــع : التو

  للتوجيه واإلرشاد بالوزارة مرفق اإلدارة العامة  إىلرسل ُيثم   بإدارة التعليم  التوجيه واإلرشاد/ قسم من قنل إدارة يتم تعنئة النموذج

         . تاميبالتقرير اخل


