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  السادسالفصل 

 اوسبل مىاجهته البلطجة بني طالب املدارس
 مقدمة
يناير 58بعد ثورة  بمجموعة من التحوالت والتغيرات المجتمعية خاصةالمجتمع المصرى يمر 

المشكالت والظواىر االجتماعية  عدد منظيور ، و األمنمفوضى وانعدام لانتشار والتى صاحبيا 
تبين ذلك من أبرز ىذه الظواىر البمطجة، وقد  ولعل الحياة، كافة نواحىوالتى تركت أثرا فى 

والبرامج من خالل ترديد  األخبارفى ليذه الظاىرة بشكل كبير وسائل اإلعالم خالل تداول 
 واألخالقى وغيرىا.نفالت األمنى اال –التخريب  –كممات )البمطجية والبمطجة 

ولكنيا شيدت ، عمى المجتمع المصرىبالشئ الجديد ليست والمتتبع ليذه الظاىرة يمحظ أنيا 
من تيديد األمن واالستقرار، ذلك لم يكن مألوفا من قبل فى المجتمع بما يتضمنو  اً ممحوظ اً تزايد

ن البمطجة تحدث ذه قمة الخطورة ألظاىرة وى إلىحاالت فردية  أوفقد تحولت البمطجة من حالة 
بشكل يومى فى معظم انحاء مصر وبنفس االسموب، لذا فقد صدر قانون البمطجة الجديد الذى 

محمود عبد  المواطنين )فاطمة أرواحزىاق إعدام فى حالة لى حد اإلإلى تغميظ العقوبة إيدعو 
 (.5105العميم، 

البمطجة وبين مختمف فئات المجتمع، فيناك ة الحيا مجاالت شتىلقد انتشر مفيوم البمطجة فى 
، محمود اإلتربىوتذكر )ىويدا ، والنسائية واإلعالمية، ،والعممية ،والبمطجة السياسية األسرية
يناير منيا القتل، االنفالت  58تعددت فى ثورة قد مظاىر البمطجة  أن( 96-97، 5100

طالقاألمنى، وسرقة السيارات،  تيديد استقرار الدولة  إلى أدىسجون مما سراح البمطجية من ال وا 
اقتحام و والفتيات،  األطفالات األمن، وخطف يالشغب واالعتداء عمى مدير و وضياع ىيبتيا، 

 ارتفاع معدل الجرائم.و السجون وتيريب المساجين، 
وبذلك لم تعد ىناك مؤسسة بعيدة عن البمطجة ، حتى المدارس، فقد انتقمت البمطجة إلى 

، عندما استغل البمطجية االنفالت األمنى وانتشروا أمام المدارس، وأشيروا محيط المدارس
واالعتداء اقتحام بعض المدارس وحاولوا  ،ل السرقةأجمن  الطالبفى وجو األسمحة البيضاء 
، بل إن األكثر خطورة ىو انتقال ( 5109)المركز المصرى لحقوق اإلنسان ، عمى المعممين 

البيضاء  األسمحة ، يحممونبمطجية وفتوات حول الطالب إلىالبمطجة داخل المدارس وت



)محمد ، وىذا ليس جديد فقد رصدت دراسة عمى زمالئيم ومعممييمويعتدون النارية، و 
 تمك المظاىر منذ أكثر من عقدين . (>>>0فى، صطم

 أوال مفهوم البمطجة:
اج إلى دراسة تعد ظاىرة البمطجة فى المدارس من الظواىر شديدة التعقيد والتى تحت

عميقة لفيم أبعادىا المختمفة، وقد أدى ذلك إلى صعوبة الوصول إلى مفيوم محدد وواضح 
، وجدير بالذكر أن ىناك تداخال بينيا وبين (Chan, 2009, 185)لمبمطجة داخل المدارس 

فعمى العنف، إال أن بعض الباحثين يرون أنيا شكل من أشكال العنف أو سموك فرعى منو، 
الحيوانات ولكن البمطجة أو  األثاث،مثل  اإلنسانلمثل العنف قد يكون موجو لغير سبيل ا

 Arora, 1996, 317-329; Olweus, 1999 as cited inلإلنسان )دائما تكون موجية 

Lee, 2004, 111)  
كما ترجع صعوبة تعميم مفيوم البمطجة فى المدارس إلى أن مفيوميا نسبى يعتمد عمى 

يرون البمطجة تتمثل  األوالد إحدى الدراسات أن كشفتفقد  ليا، األفراداك وعمى إدر لموقف ا
حد  إلىرتبط تلبمطجة أن االفتيات البدنى مثل الدفع أو الضرب، فى حين ترى فى االعتداء 

 (Purcell, 2012, 312)بالشتائم كبير 
مشتركة  نو ىناك قواسمأعمى الرغم من أن ىناك تعريفات عديدة ومختمفة لمبمطجة إال و 

اختالل توازن القوى، وتنوع المظاىر و ، والتكرار، مثل التأكيد عمى التعمدفى تمك التعريفات 
 واألشكال، وفيما يمي عرض لبعض التعريفات.

البمطجة بأنيا تعرض  –المؤسس لدراسة البمطجة فى المدارس األب-يعرف اوليس
 (.(Olweus, 1993, 3 مرارا وتكرار أكثرالطالب ألعمال سمبية من قبل طالب أو 

 أوقير جسدى  معيارًا آخر لمبمطجة وىو عدم توازن القوة وتعرفيا بأنياريجبى  وتضيف
وبذلك ترى ريجبى ،  و مجموعة أكثر قوةأنفسى متكرر يقع عمى شخص أقل قوة من قبل فرد 

لعنف الطبيعة المتكررة وديناميكية القوة تعد من الخصائص المميزة لمبمطجة عن سموكيات ا أن
بأن البمطجة  (Ericson, 2001, 3)ذكره ( ، ويتفق ذلك مع (Rigby, 1996, 11 األخرى

بين األطفال تشمل مجموعة متنوعة من األعمال السمبية ) الجسدية ، المفظية ، النفسية ( 
التي تنفذ مرارا وتكرارا عمى مر الزمن، وتنطوي عمى خمل حقيقي قائم عمى عدم التوازن فى 

 ث تقوم المجموعة االقوى بمياجمة المجموعة األقل قوة .القوة ، حي



 &Rigby, 2011 a, 1; Smith)وتركز بعض التعريفات عمى معيار القوة حيث يرى 

Sharp, 1994, 2)  المنيجى من أجل اإلضرار باآلخرين لقوة اسوء استخدام أن البمطجة ىى
 إليو يسعى مالسمطة ىى وثمة تعريف آخر يشير الى ان القوة واومتعمد، متكرر بشكل 
ىى سموك مستمر ينطوي عمى درجات متفاوتة من القوة من أجل  البمطجى، فالبمطجةالطالب 

 .(Askew, 1999, 61)الوصول الى السمطة والييمنة عمى اآلخر 
 –وثمة معيار آخر يتم من خاللو التمييز بين البمطجة وأى سموك عنف آخر ىو التعمد 

بيدف شخص ما او مجموعة الى  يقوم بول عدوانى متعمد فالبمطجة ىى عم –القصد 
، ويرى (Sullivan, 2000, 13)األشخاص أو مجموعة من  أخراإلضرار بشخص 

(Cooper & Nickerson, 2012, 526)  نية  وزميل يصاحبوتفاعل زميل أن البمطجة
  .اختالف القوة بين المعتدى والضحية.و  – األذىتكرار حدوث و  -الحاق األذى

اإليذاء، دة معايير آخرى لمبمطجة ىى: الرغبة في ع (Rigby, 2002, 51)أضافت و 
التمتع الواضح من جانب و االستخدام المفرط لمقوة، و التكرار، و التوازن في القوة،  وعدم

أن الضحية تشعر  (Coloroso, 2003, 63) وتذكرباالضطياد، وشعور الضحية  المعتدي،
 الرعب.زيد من العدوان وخمق بالخوف نتيجة تيديد المعتدى بم

مما سبق يتضح أن معظم التعريفات تؤكد عمى ثالثة معايير أساسية ىى التعمد والتكرار 
وعدم توازن القوة، وأحيانا تكون بيدف فرض الييمنة والسيطرة عمى اآلخرين، ويمكن تعريف 

ضد طالب  البمطجة بين الطالب بأنيا سموك متعمد ومتكرر يصدر من طالب يتميز بالقوة
 آخر أو أكثر أقل قوة بنية إلحاق األذى بو.  

 
 ثانيا أشكال البمطجة:

فيناك من صنفيا بأنيا بمطجة مباشرة  الباحثين،تم تصنيف البمطجة من قبل العديد من 
عرض لتمك  يميوفيما  ونفسية،وىناك من صنفيا الى جسدية ولفظية  مباشرة،وغير 

 ل تصنيف:التصنيفات والسموكيات المصاحبة لك
 :البمطجة إلى (Ericson, 2001) إريكسون صنف
   ،االستيالء عمى المتعمقات البمطجة المادية )الضرب والركل والبصق، الدفع

 (، الشخصية لمضحية



   ،والشتائم، والتيديدات(،   اإلغاظة، السخرية،البمطجة المفظية )التعنيف 
   ،فسادالبمطجة النفسية )نشر الشائعات االجتماعية، واالستبعاد، ات لعالقا وا 

 (، واالبتزاز، والتيديد
 البمطجة إلى أربعة أشكال ىى:   (Mynard& Joseph, 2000, 170-171)وقسم 

 المفظية: الشتائم، النميمةلبمطجة ا 

 .البمطجة البدنية: الضرب، الركل، المكم 

 العاطفى، االستبعاد، التيميش. طالبمطجة النفسية: الضغ 

 :مال، اإلضرار بمتعمقات الضحية وسرقتيا وأخذىا دون إذن، طمب ال التيديد
 إجبار الضحية عمى عمل الواجب المنزلى لمبمطجى.

شكال جديدا لمبمطجة ىو  (Lee, 2004, 9-10)باإلضافة إلى التصنيفات السابقة فقد أضاف 
 البمطجة اإللكترونية وقدم تصنيفا لمبمطجة كما يمي:

  عمى الضرب والركل ولكن ىناك مظاىر مادية  ال تقتصر فقط البدنية:البمطجة
لحاق لمبمطجة غير األلم الجسدي مثل االستيالء عمى متعمقات الضحية  وا 

بيا، ومنع الضحية من استخداميا، ويندرج تحت ىذا الشكل االبتزاز،  أضرار
خالل اإليماءات ولغة الجسد مما يؤدي وتيديدىا حيث يتم تخويف الضحية 

  الممتمكات.عن المال أو  التخمي إلىبالضحية 
 ليا تأثير فوري في كثير : ىى أكثر أشكال البمطجة انتشارا، و البمطجة المفظية

جميور كبير وال تحتاج إلى جيد كبير من البمطجى، وتشمل من األحيان أمام 
إلى الفئات الضعيفة توجو المسيئة، وغالبا ما والتصريحات  اتوالتيديد الشتائم

صعوبات التعمم، ويقوم بيا الطالب الذين يرغبون فى مثل األقميات وذوي 
، وتعد األجيزة التكنولوجية الحديثة مثل ى حساب اآلخرينالسمطة والييمنة عم
وسائل جديدة يمكن من خالليا تنفيذ البمطجة المفظية بعيدا عن الياتف المحمول 

 الوجود المادي لمضحية.

   لبعض الفئات االجتماعية أو  المتعمداالجتماعي: تشمل االستبعاد البمطجة
ينفذ  ةكون غير مباشر ويمكن أن ت مباشرة،قد تكون و الترىيب داخل المجموعة، 

  عند محاولة االنضمام إلى المجموعة.إال إعالميم فال يتم بعيدا عن الضحية 



  التكنولوجيا شمل استخدام وينوع جديد من البمطجة البمطجة اإللكترونية: وىي
 خرين.باآللحاق األذى إل

البمطجنة إلنى بمطجنة مباشنرة وبمطجنة  Olweus et al., 2007, 5)ومنن زاوينة أخنرى قسنم )
 غير مباشرة، وفيما يمي عرض السموكيات التى تندرج تحت كل نوع.

  :اإلغاظة، وتشمل اإلصابات الجسدية، واالعتداءات المفظية و البمطجة المباشرة
 الضحية.لب أو أكثر ضد الطالب التعنيف والتيديد والسرقة، التي يقوم بيا طاو 

  :الطالب الضحية تشمل االستبعاد المتعمد الذي يجعل بمطجة غير مباشرة
  ويؤثر عمى شعوره باالنتماء.اجتماعيا  معزوال

الفرق بين البمطجة المباشرة وغير المباشرة  أن (River& Smith, 1994, 360)ويرى 
بينما اثار البمطجة غير  والضحية،جى ىو ان البمطجة المباشرة تؤثر عمى عالقة البمط

 بآخرين.المباشرة تمتد لتشمل عالقة الضحية 
من التصنيفات السابقة بين  الجمع ) Coloroso, 2003, 66حاولت كورولسو )وقد 

 التالى:خالل الرجوع الى عدة دراسات توصمت من خالليا الى التصنيف 
  وشد  والحبس،الركل، وتشمل العض، والضرب و  المادية:البمطجة المباشرة

 الجسدي.الشعر أو أي شكل آخر من أشكال االعتداء 
 ويمكن أن تكون لفظية وغير لفظية، وتشمل  :البمطجة المباشرة غير المادية

 التيديد،التخويف أو ى والمادى، المال زالمسيئة، االبتزا يةمكالمات الياتفال
ونشر  جنسيا،موحية  عنصرية أو اإلغاظة، استخدام لغةالعبارات الالشتائم، 

أن ىذا النوع من البمطجة ىو  (Sullivan, 2000, 5)وتذكر  الكاذبة،شائعات ال
 شيوعا.االكثر 

 البمطجة العالئقية، وىى  أيضاويطمق عمييا : البمطجة غير المباشرة العاطفية
األكثر صعوبة فى الكشف عنيا، وتنطوي عمى تخريب العالقات والصداقات 

رسال عبارات قاسية عمدا، واالستبعاد  فى كثير من األحيان، والتجاىل، وا 
والنميمة والنيل من سمعة اآلخرين والتى   ،ومسيئة )غالبا مجيولة المصدر(

البمطجة العالئقية في بداية  ، وتزيد(Sullivan,  2000, 5) بين البنات، تنتشر
نسية التغيرات الجسدية والعقمية والعاطفية والج عند حدوثمرحمة المراىقة 



ضعف االعتزاز و نفسية جسيمة مثل االكتئاب  أضرار إلى المصاحبة، وتؤدى
 تدمير العالقات. إلىالبمطجة ، وييدف ىذا النوع من بالذات

 أشكال البمطجة الجنسية بين الزمالء واحدة من أكثر  البمطجة الجنسية: تعد
ات أو ويشمل ىذا النوع من البمطجة اإليماء المدارس،في انتشارا  البمطجة

  ، والتعميق عمى الجسد. االتصاالت البذيئة

يتضح مما سبق أن ىناك تصنيفات متعددة لمبمطجة فى المدارس، وأن معظم التصنيفات 
 اإلغاظة، السخرية،)التعنيف، تناولت أشكال رئيسة لمبمطجة ىى البمطجة المفظية وتشمل 

الركل، واالبتزاز(، والبمطجة النفسية والبمطجة البدنية وتشمل )الضرب و والشتائم، والتيديدات(، 
فساد)نشر الشائعات، أو العالئقية أو العاطفية أو االجتماعية وتشمل  ، لعالقات االجتماعيةا وا 

، وجدير بالذكر أن استبانة أوليس التى اعتمدت عمييا الدراسة (واالستبعاد، واالبتزاز، والتيديد
 قد تناولت األشكال كما يمي:

 : )الشتائم واإلغاظة، السخرية، التيديد(.البمطجة المفظية
 البمطجة البدنية: )الضرب والركل واالستيالء والحبس واالعتداء باألسمحة(. 

فساد العالقات واالستبعاد(.  البمطجة االجتماعية: )الشائعات وا 
 :أسباب البمطجة فى المدارس  ثالثا

 :األسرةأسباب على مستوى  -
أن نمط األبوة يت حول البمطجة فى المدارس إلى الدراسات التى أجر تشير نتائج  

أسرىم قد تؤثر عمى احتماالت تورط األطفال في األطفال و واألمومة ونوعية العالقات بين 
وما يترتب عمييا من ضحية  أو ياً الطالب بمطج كانسواء فى المدرسة مشكالت البمطجة 

 , Hong, Lee, Lee, Lee & Garbarino, 2014) عواقب اجتماعية وعاطفية خطيرة

435) . 
ومن العوامل األسرية التى قد تؤدى إلى وقوع األطفال ضحايا لمبمطجة فى المدرسة: 

، وضعف الدعم االجتماعى لألطفال، ومن العوامل األسرية التى تجعل الطالب الحماية الزائدة
ى، والعالقات بمطجى: الممارسات الوالدية القاسية، وأساليب التأديب القاسية، والعنف المنزل

السمبية بين األسرة والطفل، باإلضافة إلى ضعف اشتراك األسرة فى األنشطة التى تخص 
 ,Mohapatra, Irving, Paglia-Boak, Wekerle, Adlaf& Rehm,2010)الطفل 



ىى عدم ادراك اآلباء عادة أن أطفاليم  باألسرةترتبط  أخرىوثمة مشكمة ، (157-158
 ,Rigby, 2013)ة سواء لمطالب البمطجى او الطالب الضحية يشاركون في مشاكل البمطج

62) . 
 المدارس،لذا ىناك حاجة لزيادة الوعي بين اآلباء بانتشار البمطجة بين االطفال فى 

  .عمى المدى الطويل أو القصير لمبمطجةمدى خطورة تعرض االطفال تعريفيم بوكذلك 
 الزمالء:أسباب مرتبطة ب -

فى نظام ، لذا يركز التحميل البيئي األطفالعالت دينامية بين البمطجة عمى تفا ىتنطو 
تنشئة اجتماعية مع بعضيم أساليب األقران بما يحتويو من تفاعالت وتأثيرات و الميكرو عمى 

ز استراتيجيات التدخل لعالج البمطجة عمى تحسين العالقات مع ، كما يجب أن تركالبعض
 لنفس وتقميل اإليذاء، وتطوير الميارات االجتماعيةاألقران وزيادة احترام الذات والثقة با

(Huang et al. , 2013, 885). 
 المدرسةأسباب مرتبطة ب -

أكدت بعض الدراسات أن ىناك عدة عوامل مرتبطة بالمدرسة تؤدى إلى زيادة البمطجة 
البيئة المدرسية السمبية والتعرض  ىناك ارتباطا بين أن األدبياتكشفت بين الطالب، فقد 

يذاء األقران ا يعمل المناخ ، حيث (Hong & Garbarino, 2012, 275)لمستمر لمبمطجة وا 
خالقى انخفاض المستوى األىناك: كان  إذاالمدرسى عمى زيادة البمطجة بين الطالب 

، ضعف قواعد االنضباط فى المدرسةلممعممين، و التنقل المستمر بالمدرسة، و لمعاممين 
 .(Mishna, 2003, 517) الطالبعمى  اإلشرافضعف و 

كما أن ىناك بعض الممارسات من قبل المعممين التى قد تعزز سموك البمطجة فى 
فشل قد تكون سببا فى المتكررة بين الطالب والصراعات لتفاعالت االمدارس، حيث أن 

فى اتخاذ إجراءات تأديبية ضد و  الطالب،في تعزيز التفاعل القائم عمى االحترام بين المعممين 
، وجدير بالذكر أن نسبة كبيرة من الطالب طجة أو السموكيات السيئة األخرى ذات الصمةالبم

ال يخبرون المعممين بتعرضيم لمبمطجة، ونتيجة لذلك ال يرى المعممون البمطجة قضية 
 Huang etالمدرسة، ومن ثم ال يتعاممون مع المشكمة بطريقة فعالة )اجتماعية خطيرة في 

al. , 2013, 886). 



أن  (Klein, Cornell, & Konold, 2012, 155)وجدت دراسة مى الجانب األخر وع
المناخ األمن لممدرسة يساعد فى التقميل من البمطجة من خالل اتاحة الفرصة لمطالب إلخبار 

 .لمبمطجةمعممييم بتعرضيم 
    MesoSystemعمى مستوى نظام الميزو  أسباب .2
األسرة والمدرسة قد يكون ضروريا من أجل  الباحثون أن تشكيل عالقة متينة بين يرى

وعى اآلباء وفيميم تفاعالت  البمطجة، حيث أنمواجية الخاصة بتعزيز البرامج المدرسية 
أمر بالغ األىمية، ليس فقط في رسة المدوالعاممين باألطفال مع أقرانيم والتعاون مع المعممين 

لمدرسة، ولكن أيضا في تطوير التخفيف من اإليذاء وحاالت الصراع بين األطفال في ا
واختبار فى إعداد وتنفيذ إشراك أولياء األمور  المدرسةولذلك يجب عمى  االجتماعية،مياراتيم 

 .(Hong et al. , 2014, 437) واجو البمطجةالتى تفعالية البرامج المدرسية 
 مواجهة البمطجة فى المدارس من المنظور االجتماعى البيئى: رابعا

ة الحالية بالتعرف عمى أساليب مواجية البمطجة بين الطالب فى المدارس، تيتم الدراس
وىنا يظير دور المدرسة كمنظومة فرعية رئيسية فى نظام الميكرو بالنموذج االجتماعى 
البيئى فى مواجية البمطجة، إال أن المدرسة ال تستطيع مواجية تمك الظاىرة بمفردىا فيى 

وبين المنظومات الفرعية فى نفس النظام أو النظم األخرى، تحتاج إلى تضافر الجيود بينيا 
 وفيما يمي توضيح لدور المدرسة وكذلك المنظومات الفرعية األخرى.

   :مبادئ مواجهة البمطجة فى المدارس 
 )أ( مبادئ مواجهة البمطجة فى المدارس عمى مستوى الميكرو:

 تأكد م المدرسى، والتتطمب مواجية البمطجة خطة شاممة تشمل كل مكونات النظا
التننننى يعنننرف سياسنننة مكافحنننة البمطجنننة  أن كنننل أعضننناء المجتمنننع المدرسننننىمنننن 

قند شناركوا والمعممنين واآلبناء  الطنالبتأكد من أن العديند منن تتبناىا المدرسة، وال
 ، ويتم ذلك فى نظام الميكرو.Lee, 2004, 94))فى إعدادىا

  يمننة ىننى الشننيود والننذين البمطجننى فيننناك قننوة م –االبتعنناد عننن نمننوذج الضننحية
ودعننننم  تغييننننر سننننموكوالبمطجننننى عمننننى فنننني مسنننناعدة يمكنننننوا أن يمعبننننوا دورا ميمننننا 

عمى عمم بنسبة دورا ىاما ألن: )أ( الكبار الشيود يمعب الطالب ، حيث الضحايا
الشنيود قند ال البمطجنة التني تجنري فني المدرسنة  )ب( الطنالب قميمة منن حنوادث 



تزيننند منننن حننندة البمطجنننة و )ج( يمكنننن تغيينننر بطنننرق  ونتصنننرفيشنننيئا أو يفعمنننون 
 ,Lee, 2004)) أو الضننحية البمطجننىبسننيولة أكبننر مننن سننموك  الشننيودسننموك 

 ، ويتم ذلك فى نظام الميكرو.94

 مننن الننتعمم، و عمننى نظننرا لتأثيرىننا السننمبى البمطجننة عمننى محمننل الجنند مشنناكل خننذ أ
ت حنناالت وليسننمؤسسننية يننرى أعضنناء المجتمننع المدرسننى أن البمطجننة الميننم أن 

، وذلننك يقتصننر عمننى (Porter, Plog, Jens, Garrity&Sager,2009, 432-433)فرديننة 
 نظام الميكرو.

  مننن تزدىنر ثقافننة البمطجنة عمننى السنخرية العمنل عمنى تغييننر ثقافنة المدرسننة حينث
 توجينو الطنالب لالسنتفادة منن ىنذا االخنتالفيجنب اآلخنرين المختمفنين عننا، لنذا 

(Lee, 2004, 94) ذلك نظام الميكرو.، ويمثل 
 فنى التعامنل أكثنر فعالينة العاممين بالمدرسة، فبعضنيم خبرات من االستفادة  يجب

فننى مواجيننة دور ميننم لننو كننل فننرد ف ،، والننبعض اآلخننر مننع الضننحاياالبمطجيننة مننع
 ، ويمثل ذلك نظام الميكرو.(Lee, 2004, 94)البمطجة 

 زو:)ب( مبادئ مواجهة البمطجة فى المدارس عمى مستوى المي

  أعضناء ىيئنة التندريس ليكوننوا عمنى  المجتمع المدرسي وخاصنةالتأكيد عمى دور
منع  مناقشنة ىنذه المسنائلينتم  وتحقيقنا لينذه الغاينةالمشكمة، انتشار وخطورة ببينة 

 ,Porter et al.,2009)والطننالب المعممننين وفنني بعننض الحنناالت مننع اآلبنناء 

 وذلك عمى نظام الميكرو والميزو. ،(432-433

 

 ( مبادئ مواجهة البمطجة فى المدارس عمى مستوى اإليكسو:)ج

  المختمفنة لممدرسنة منن أجنل مواجينة البمطجنة  المجتمنعمؤسسنات دعنم(Porter 

et al.,2009, 432-433). 

 )د( مبادئ مواجهة البمطجة فى المدارس عمى مستوى الماكرو:

  منننى ، فعلمصنننراع أو العننندوانالبمطجنننة ليسنننت مرادفنننة يجنننب أن يننندرك الجمينننع أن
النننرغم منننن أن سنننموكيات البمطجنننة يمكنننن اعتبارىنننا مجموعنننة فرعينننة منننن السنننموك 



النزاعات، لذا حل لمحمول التقميدية التى تستخدم فى ال تستجيب إال أنيا  العدواني
 (.(Lee, 2004, 94فيى تحتاج إلى مداخل جديدة 

  ننع تحنول معمى مواجية البمطجة أو السموكيات غير المقبولة وذلنك لالعمل مبكرا
-Porter et al.,2009, 432) التسننمط إلننى عالقننة تقننوم عمننى مشننكمة بسننيطة

 ويتم ذلك فى نظام الميكرو والماكرو.. (433
 ال يكنننون فعنننال دائمنننا منننع السنننموك البمطجنننى العقننناب لمعقننناب، فف بننندائل ااستكشننن

تطننننوير  األطفننننال، لننننذا يجننننبويمكننننن أن يكننننون لننننو أثننننر عكسننننى عمننننى المتكننننرر، 
يسننناعد عمنننى منننناخ  وتعمنننل عمنننى إيجنننادل البنننالغين واألطفنننال اسنننتراتيجيات تشنننم

وذلك خاص بنظام الميكرو  (Lee, 2004, 94) بشكل فعال مع البمطجةالتعامل 
 .والماكرو

 :المداخل المختمفة لمواجهة البمطجة 
 التقميدي:التأديب  )أ( مدخل

يستخدم ىذا المدخل فى   إن لم  - ممع معظ األنسب المدخل همختمف البمدان باعتبار ُ 
البمطجى، إن ىذه فرض جزاءات أو عقوبات عمى ، ويتم من خالل  أشكال البمطجة -يكن كل

ومن  ،البمطجة شاركوا فىحول ما سيحدث ليم إذا رسالة لمطالب اآلخرين العقوبات ترسل 
، ويرى أنو يجب أن ينفذ من خالل بعض (6>>0أبرز الدعاة ليذا النيج أولويوس )

المنظمة القواعد  لوضعالفصول الدراسية  التى تتم فى مناقشاتمثل ال قيةاإلجراءات االستبا
بطرق  البمطجةالطالب في  ، ومن عيوب ىذا المدخل استمرارالطالب مع أقرانيملسموك 

 المراقبةدرجة عالية من مدخل التأديب وبصفة عامة يتطمب  ،سرية وأقل قابمية لالكتشاف 
 في حاالت العنف الشديد أوتحقيقيا، ويصمح ىذا المدخل والتي غالبا ما يكون من المستحيل 

 ,Rigby)السموك اإلجرامي، أو في الحاالت التي تكون فييا تقديم المشورة غير ناجحة 

2011b, 276-277). 
ويتم ذلك المدخل عمى مستوى الميكرو من خالل تنظيم قواعد االنضباط بالمدرسة، 

نين وتفرض العقوبات فى حاالت البمطجة وكذلك عمى مستوى اإليكسو حيث تسن القوا
 الشديدة.
 :تعزيز الضحية)ب( مدخل  



إلى مساعدة الضحية عمى التصدي بفعالية أكبر عندما تتعرض  المدخلوييدف ىذا 
ويتم من خالل تعزيز العالقات االجتماعية  ،تصبح أقل ضعفاأن  عمى اتدريبيلمبمطجة، ويتم 

فيو يرفض البمطجة وال  سمبيةأنو يفعل أشياء عتقد ي لمضحية، والتأكيد عمى أن البمطجى
إلى واحد  مناسب في الحاالت التي تتم عمى أساس واحد المدخلعموما أن ىذا يعترف بيا، و 

-Rigby, 2011b, 277)القوة  ىالبمطجة المفظية التي ال يوجد فييا اختالل كبير ف فى

278) . 
اإليكسو، حيث تتعاون المدرسة مع ويمكن أن يتم ذلك عمى مستوى الميكرو والميزو و 

األسرة أو تتعاون مع بعض المؤسسات المجتمعية األخرى لتعزيز العالقات االجتماعية 
 لمضحية.

 :وساطة)ج( مدخل ال
حل من أجل التوصل إلى طالب مدرب عمى الوساطة معمم مدرب أو يقوم بيذه الطريقة 

صورة ية يمتقى الوسيط بالضحية ويقدم مقبول لمشكمة البمطجة، وتتم فى عدة مراحل فى البدا
والضحية  البمطجىيعقد اجتماع يضم  بعد ذلكالضرر واألذى الذى لحق بو، و حية عن 

 الوسيطيشرح ، و  نتائج االجتماعممن ليم تأثير إيجابى عمى الطالب اآلخرين  وأيضا
رك يتثم لتحسين وضع الضحية، اقتراحات  محنة الضحية ويطمب منيم تقديملممجموعة 

ال يتم فرض الحل أبدا ، وبذلك يتم رصد النتائج بعناية ، ثممطالبلمسؤولية حل المشكمة 
ىناك  ، وتصمح ىذه الطريقة عندما يكونتفاوض الموجوالعن طريق  التوصل إليوولكن يتم 

كذلك فى حاالت البمطجة التى والضحية في الوساطة ، رغبة واستعداد لدى كال من البمطجى 
القوة بين البمطجى والضحية، وقد رصدت نتائج بعض اختالل في توازن  ال يوجد فييا

الدراسات فعالية الوساطة فى تقميل البمطجة فى المدارس، وجدير بالذكر أن الوساطة عممت 
الذين قاموا بدور الوساطة، كذلك تعمل عمى تقدير الذات االجتماعي لمطالب  عمى تطوير

 ,Rigby & Thomas, 2010)البمطجة داخل المدارس تعزيز تبنى روح العقالنية لمكافحة

40-41; Rigby, 2011b, 278). ويصمح ىذا المدخل عمى مستوى الميكرو ، 
 )د( مدخل التصالح:

تقوم ىذه الطريقة عمى دفع البمطجى نحو تغيير حالتو وصورتو غير المقبولة أمام 
مع  التالفةالعالقات استعادة بالندم والعمل عمى المجتمع المدرسى، وذلك من خالل اعترافو 



والضحية أو في  البمطجىاجتماع مع ذلك فى  يتممقد ، و كل من الضحية والمجتمع المدرسي
أولياء األمور، ويتطمب ولئك الذين شاركوا في البمطجة باإلضافة إلى يشارك فيو أمؤتمر 

 البمطجىار الضحية وغيرىم لقبول اعتذ واستعداد الضحيةندم من جانب نجاح ىذا المدخل 
جراءاتو التصالحية خاصة فى  العديد من المدارسالتصالحية فى تم اعتماد الممارسة ، وقد وا 

 .(Rigby, 2011b, 278-279)أمريكا الشمالية وأستراليا
ويتم ذلك المدخل عمى مستوى الميكرو والميزو أيضا، حيث يتطمب مشاركة أولياء 

 ة.األمور فى ىذا النشاط الذى تقوم بو المدرس
 المشترك:االهتمام  )هـ( مدخل

البمطجة الجماعية حيث يوجو إلى الطالب المشتبو فى  حل مشاكليستخدم ىذا المدخل ل
األفراد يسعى في البداية من خالل اجتماعات مع  المدخلوىذا اشتراكيم فى البمطجة ، 
مجتمع الفي  فردالضحية، وكذلك االعتراف بأن كل وقمق  محنةالبمطجية إلى تعريفيم ب

وتعقد اجتماعات أخرى، أوال ، شعر بالقمق ألن األعضاء اآلخرين قد يتحولون إليو المدرسى ي
الكتشاف ما إذا الممارس وجية نظر الضحية عمى األحداث ويسعى  الستكشاف مع الضحية

الكتشاف ما تم  ةيالبمطجمجموعة  معيمتقى ثم  ،قد تصرف بطريقة استفزازية الضحية كان 
الضحية لمتفاوض عمى حل  حل المشكمة بشكل نيائي. ثم ينضم إلييالمتخطيط ل لكانجازه وكذ
عمى ممارسيو تدريبا دقيقا  منيتطمب المدخل لضمان إقامة عالقات مقبولة. وىذا و متفق عميو 
نتائج إيجابية إال أنو لو  زمنيا طويل يمكن أن يكون المدخلوعمى الرغم من أن ىذا تطبيقو، 
ممدارس التي تتعامل مع حاالت البمطجة لمناسب بشكل فريد مدخل  كبير، وىوإلى حد 

 ;Rigby & Thomas, 2010, 38-39) بشكل استفزازىالجماعية التي تصرف فييا الضحية 

Rigby, 2011b, 279-280).ويتم ذلك المدخل عمى مستوى الميكرو ، 
 بنار شندة السنموكيأخنذ فني االعت يجنب أنرد المدرسنة عند حندوث البمطجنة فنى المندارس فن ن 

وتكنرار السننموك، إن تطبيننق المنداخل السننابقة يننتم وفنق مراحننل معينننة وحسنب خطننورة المشننكمة كمننا 
 :Rigby, 2011b, 265)كما حددتو )

حنننل لمحاولنننة  تعقننند مناقشنننة بنننين الطنننالب والمعممنننين فننني فننني أول حالنننة بمطجنننة: الخطـــوة األولـــى
 .المشكمة



 لمواجية البمطجة الفردية، وتستخدممجموعة الدعم  تخدمالمشكمة: تساستمرت  إذا الخطوة الثانية:
 . البمطجة الجماعيةطريقة االىتمام المشترك لمعالجة 

 .لوقف البمطجة تحذيرإلصدار عقد اجتماع رسمي يإذا استمرت المشكمة  الخطوة الثالثة:
يعقنند سننبوع عطمننة نيايننة األفننى مننا فنني ذلننك بعند المدرسننة و ب البمطجننة تذا اسننتمر إ الرابعــة:الخطــوة 

  اجتماع ويحضر أولياء األمور وبعض أفراد المجتمع، ويكتب تقرير مدرسى.
يتم النظنر فني البنرامج جنبنا إلنى العقوبات، و  يتم فرضوقعت حوادث أخرى  إذا الخطوة الخامسة:

واالسنننتبعاد الننندائم،  أو االسنننتبعاد المؤقنننتجننننب منننع األسنننر المعنينننة )بمنننا فننني ذلنننك 
 .حية، وتقديم المشورة أو التعميم المدرسيواجتماع العدالة التصال

 
 
 

 :أنشطة مواجهة البمطجة فى المدارس 
 المناخ اإليجابى بالمدرسة: دعم حمالت)أ( 

تيدف ىذه الحمالت إلى تغيير لغة الحوار وطريقة التفكير لدى جميع الطالب  
تتطور ل التى والعاممين بالمدرسة، حيث تساعد المغة ومفردات المغة عمى تحديد وحل المشاك

 ، وتعتمد عمى مستشار يقودعندما تييمن ديناميات القوة القسرية عمى البيئة المدرسية
ذات العناوين الجذابة، ويمكن مالحظة تأثير ىذه الحمالت  الممصقاتبعض المناقشات، و 

دعم المناخ اإليجابى وتؤكد حمالت  عمى سموك الطالب فى الممعب وأثناء طابور الغذاء، 
والضحية  البمطجىوتكرارا لكل من الطالب والمعممين الديناميكية التي تحدث بين مرارا 

، ويمثل ذلك نشاط عمى مستوى (Twemlow, Fonagy & Sacco, 2004 , 366)والشيود 
 الميكرو

 الفصل: خطة انضباط)ب( 
بدال من والبحث فى معنى السموك مشاكل األسباب الجذرية لمعمى تصحيح  يركز ىذا النشاط

عمنى أنينا مشنكمة كنل واحند الطفنل لم يةمشكمة السنموك، حيث ينظر إلى الوانتقاد السموكيات العقاب
الشننيود (، ويبنندأ المعمننم فننى  -الضننحية -األطفننال الننذين شنناركوا فننى موقننف البمطجننة ) البمطجننى

ويبندأ فنى تقينيم أدوار المعمنم التندريس تقييم مشكمة البمطجة مع الطالب عند حدوثيا، حيث يوقف 



، البمطجى سيكون الطفل ، والضحية ىو المعمم خالل مناقشة الصفوالبمطجى والشيود  الضحية
، والشننيود ىننم بنناقى الفصننل ، وجنندير بالننذكر أنننو عننندما يتكننرر السننموك البمطجننى داخننل الفصننول 

 تعرينفكنل طالنب فني فان الطالب سنوف يشنكمون قنوة لمواجينة البمطجنى ، وبنذلك سنوف يشنارك 
األخصنننننائي  يمتقننننىوفنننني مرحمنننننة الحقننننة سننننوف  ،وفقنننننا لنمننننوذج موحنننندعمييننننا  والتعننننرف البمطجننننة

لمواصننمة فيننم الحنندث. ولننن يننتم  ئيم آبننامننع األطفننال المعنيننين وأحيانننا باالجتمنناعي فنني المدرسننة 
 , Twemlow et al., 2004العقوبنة إال عنندما تكنون المخالفنات التأديبينة خطينرة المجنوء إلنى 

 توى الميكرو.مثل ذلك نشاط عمى مس(، وي(367
 والزمالء : )ج( معايشة والكبار

حينث يشنترك الدراسنية، ينتم داخنل الفصنول منا  لمخارجتعكس كالمرآة التى  يعمل ىذا المدخل 
حننل المشننكمة ومحاولننة الوصننول إلننى  تفنناعالت البمطجننة النظننام المدرسنني لفيننم فييننا كننل مننن فننى 
بشننكل خنناص فنني الممعننب الطريقننة عمننى أحنند األطننراف، وتصننمح ىننذه  دون المننومبننبشننكل تعنناوني و 

عنن العننف  المرشدين الحيل السحرية لصنرف األطفنالبين الطالب، ويستعمل العدوان  يزيدحيث 
أثنناء شنجار الطنالب يمكنن أن يطمنب المرشند منن  عمنى سنبيل المثنالوتحويل الصراع إلى لعنب، ف

ويصنبح المرشند  بنةالمعركنة لعالطالب التسابق وىو سوف يحاول القبض عمييم، وبالتنالى تصنبح 
 ( ، ويمثل ذلك نشاط عمى مستوى الميكرو.(Twemlow et al. , 2004 , 368 احكم
 )النبيل(  محاربلمبرنامج التربية البدنية )د( 

معظنننم الننننظم المدرسنننية، وذلنننك  التنننى تنننتم فننىالتربينننة البدنينننة  معظنننم بننرامج النشننناطىنننذا يشننبو 
سنناعد األطفنننال ، ويتقنيننات النندفاع عنننن النننفس األدوار، واالسننترخاء، و لعنننب باسننتخدام مننزيج مننن 

عنند تعرضنيم لمضنرب  استراتيجيات جسندية ومعرفينة غينر عدوانينةبعمى حماية أنفسيم واآلخرين 
عمننى السننيطرة كننذلك تعمميننم الفصننول الدراسننية، أو الركننل أو النندفع باإلضننافة إلننى المناقشننة داخننل 

عنصننرا أساسننيا فنني القنندرة التننى تعنند الثقننة  ميننارات بننناء، و آلخننريناوكننذلك احتننرام ومسنناعدة  النذات
 مشنننمولةتكنننون القننندرة عمنننى التفكينننر فنننان  الطفنننل خائفنننا جننندا فعنننندما يكنننون عمنننى التفكينننر العقمننني

(Twemlow et al., 2004 , 368-369) .ويمثل ذلك نشاط عمى مستوى الميكرو ، 
 التأمل: وقت)هـ( 

مناقشننة لذلننك فنني نيايننة كننل يننوم  دقننائق أو نحننو 01 والطننالب لمنندةالمعممننين يشننترك كننل مننن 
ف ذا كان اليوم  بعد مناقشة ىذا السموك،الشيود و والضحية و  البمطجىأنشطة اليوم من وجية نظر 



ويشننير المعممننون إلننى أن توضننح ذلننك، عننرض الفتننة خننارج الفصننول الدراسننية جينندا يقننوم الطننالب ب
النشناط منن األنشنطة التنى تشنجع  الالفتة، ويعد ىنذايضعون  لذا قميال مااألطفال ينتقدون أنفسيم 

، ويمثننل ذلننك نشنناط عمننى (Twemlow et al., 2004 , 369)التفكيننر بننين المعمننم والطننالب 
 مستوى الميكرو.

 والعاب الكمبيوتر:مكافحة البمطجة )و( 
لعبة  وىو  KiVaبرنامج يمكن االعتماد عمى ألعاب الكمبيوتر لمواجية البمطجة، حيث يوجد 

خمسنننة  مننننمعبنننة ، تتكنننون الوالتننني يمعبينننا الطنننالب خنننالل الننندروس  ،لبمطجنننة حاسنننوبية لمكافحنننة ا
خنالل العنام الدراسني بتنشيط كل مستوى من مستويات المعبة عنند دروس المعمم يقوم مستويات، و 

كل مستوى من لعبنة  ،في وقت فراغيم في منازليم المعبباإلضافة إلى ذلك، يمكن لمطالب  ،كمو
 & Salmivalli, Kärnä)تم تسميتيا كما أعرف، أستطيع، وأنا أفعل كيفا يتضمن ثالثة مكونات 

Poskiparta, 2009, 448)  ويمثنل ذلنك نشناط عمنى مسنتوى الميكنرو ومسنتوى المينزو حينث ،
التعنننناون بننننين األسننننرة والمدرسننننة ، وعمننننى مسننننتوى اإليكسننننو حيننننث يمكننننن إنتنننناج مزينننند مننننن ألعنننناب 

 الكمبيوتر لمواجية البمطجة.
 :جتمعمؤتمرات الم)ز( 

، ويننتم تشنجيع الضننحايا عمننى التعبيننر عننن مظننالميم فنني ةالشننديد البمطجننةحنناالت  يسنتخدم فننى
أن يشنننعر واليننندف ىنننو  البمطجنننة،المشننناركين فننني حنننوادث و  األقنننارب واألصننندقاءو  البمطجينننة وجنننود

 &Rigby) فعننناليمكنننن إعنننادة إدمننناجيم بشنننكل ، وبنننذلك تنننم إنجنننازه بالعنننار حنننول مننناالبمطجنننى 

Thomas, 2010, 41).ويمثل ذلك نشاط عمى مستوى الميكرو ومستوى الميزو ، 
 )ح( إعداد بعض األفالم التسجيمية والمسرحيات المدرسية عن البمطجة:

ويمكن أن يشترك الطالب فى إعداد تمك األفالم والمسنرحيات، ويمكنن أن تعنرض تمنك المنواد 
 ,Smith, Sharp, Elsa) اإلعالمينننة بعنننض الحنننوادث التنننى وقعنننت فنننى المدرسنننة وغيرىنننا

Thompson, 2004, 103).ويمثل ذلك نشاط عمى مستوى الميكرو ومستوى اإليكسو ، 
 )ط( حمقة الجودة والبمطجة:

ظينر ىننذا المندخل فننى الصنناعة ثننم تنم اسننتخدامو فنى التعمننيم ويمكنن أن يسننتخدم فنى مواجيننة 
قتراح حمول لينا، البمطجة، حيث يجتمع الطالب بانتظام لتحديد المشكالت الشائعة فى المدرسة وا

وعرض تمك الحمول عمى المعممين أو فريق اإلدارة، ويتم تدريب أولئك الطالب عمى مينارات حنل 



المشكالت، وميارات إحداث التغيينر، ومينارات توليند األفكنار والمالحظنة وجمنع المعمومنات، بنناء 
 ,.Smith et al)االسننتراتيجيات وميننارات التواصننل داخننل الحمقننة أو خارجيننا مننع فريننق اإلدارة 

 ، ويمثل ذلك نشاط عمى مستوى الميكرو.(103 ,2004
 )ى( العمل المباشر مع الضحايا: تدريب الضحايا:

ــتم  تشننجيع الضننحايا عمننى التواصننل اإليجننابى مننع الننزمالء بنندال مننن العنننف، وتنندريبيم عمننى ي
 ,.Smith et al) ميارات حل النزاع، وتقندير النذات والمينارات االجتماعينة وبنناء صنداقات فعالنة

 ، ويمثل ذلك نشاط عمى مستوى الميكرو.(103 ,2004
  )ك( العمل المباشر مع البمطجية:

لمبمطجنننى، باإلضنننافة إلنننى أخطننناء التفكينننر التننني تسنننبب السنننموك المعنننادي حينننث ينننتم توضنننيح 
إدارة الغضننب وحننل األخطنناء، والعمنل عمننى تنميننة ميننارات اسننتراتيجيات لتغييننر ىننذه تندريبيم عمننى 

 .، ويمثل ذلك نشاط عمى مستوى الميكرو(Smith et al., 2004, 103)ت االجتماعية المشكال
 )ل( محكمة البمطجة:

عند حدوث مشاكل بمطجة فى المدرسة يتم اختيار بعض الطالب لمجموس فى " محكمة" منع 
بعننض المعممننين، وتسننتمع المحكمننة إلننى جميننع األطننراف المشنناركة فننى المشننكمة وذلننك مننن أجننل 

،  (Porter et al., 2009, 434; Smith et al., 2004, 104)ر بشنأن المشنكمة اتخناذ قنرا
 ويمثل ذلك نشاط عمى مستوى الميكرو.

 
 الضحايا:احتفال تحرير )م( 

بسنننبب  قننند يعيشنننون فننني خنننوف منننن المجنننيء إلنننى المدرسنننة ولئنننك النننذينينننتم عمنننل احتفنننال أل
 الميكرو. ويمثل ذلك النشاط مستوى  (Lee, 2004, 94)تعرضيم لمبمطجة 

 
يتضح مما سبق أن مواجية البمطجة بين طالب المدارس تتطمب ترسيخ بعض المبادئ عمى 
مختمف المستويات الميكرو والميزو واإليكسنو والمناكرو ، وأن ىنناك مندخل لمواجينة البمطجنة تنتم 
عمى مسنتوى الميكنرو مثنل مندخل التأدينب ، والوسناطة، وىنناك منداخل تقنوم عمنى مشناركة األسنرة 

ممدرسة ) مستوى الميزو ( مثل الممارسة التصالحية واالىتمام المشترك، وبالنسنبة لمندخل تعزينز ل
الضنننحية فينننو يقنننوم عمنننى تعننناون المدرسنننة منننع األسنننرة وغيرىنننا منننن مؤسسنننات المجتمنننع ) والمينننزو 



واإليكسو( ، وىناك العديد من األنشطة التى تتم فى المدارس لمواجينة البمطجنة )مسنتوى الميكنرو 
وبعنننض ىنننذه األنشنننطة يحتننناج النننى التعننناون بنننين المدرسنننة والمننننزل ) مسنننتوى المينننزو ( مثنننل  ( ،

مننؤتمرات المجتمننع ، وبعضننيا يحتنناج الننى تعنناون بننين المدرسننة واإلعننالم )مسننتوى اإليكسننو( مثننل 
 األفالم التسجيمية وألعاب الكمبيوتر الخاصة بمواجية البمطجة بين الطالب. 

 التى سبق عرضيا فى الشكل التالي:طة المختمفة ويمكن إجمال المداخل واألنش
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 

 :آليات مواجهة البمطحة بين طالب المدارس  سابعا

 )أ( األسرة: 
  توعيننة األسننرة بننأن أسنناليب التربيننة الخاطئننة مثننل الحمايننة الزائنندة قنند تجعننل الطفننل ضننحية

 لمبمطجة.
  واألبننناء، ألن ذلننك يجعننل الطفننل توعيننة األسننرية بضننرورة تحسننين العالقننات بننين الوالنندين

يشنعر بالثقنة واألمنان ويدفعنو إلخبنار األسنرة بمنا يتعنرض لنو منن مشنكالت بالمدرسنة مثنل 
 البمطجة.
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 ( مداخل وأنشطة مواجهة البمطجة فى المدارس.2شكل )

 



 .البعد عن أساليب العقاب القاسية التى قد تجعل الطفل بمطجيا 
  تصننننحيح األفكننننار الخاطئننننة عننننند الوالنننندين مثننننل اعتقنننناد اآلبنننناء أن الضننننرب والعنننننف بننننين

 ر طبيعى ومن عالمات النمو.األطفال أم
 .غرس القيم الدينية واالجتماعية لدى األبناء 
 .المعاممة العادلة بين األبناء وعدم التمييز بينيم 

 )ب( األقران:
  العمننل عمننى توطينند العالقننات بننين الطننالب الن العالقننات الطيبننة بننين الطننالب قنند تعمننل

 جى.عمى حل المشكالت قبل أن تتطور وتصبح مشكمة وسموك بمط
  تنننندريب الطننننالب )الشننننيود( عمننننى أن يكننننون سننننموكيم إيجننننابى تجنننناه مشننننكمة البمطجننننة فننننى

 المدرسة، ومحاولة مساعدة كال من الضحية والبمطجى.
 .تطوير الميارات االجتماعية لدى الطالب 

 )ج( المدرسة:
  شاممة لمواجية البمطجة بالمدارس تشمل كل من الطالب والمعممين واآلباء ،،،،توفير برامج،،، 

  :اتباع مداخل جديدة غير تقميدية لمواجية البمطجة مثل 
 .وضع قواعد صارمة لالنضباط وتنفيذىا بصرامة 
 .التعامل مع حوادث البمطجة عمى محمل الجد والسرعة 
 .تحسين المناخ المدرسى االيجابى القائم عمى االحترام والثقة والدعم 
 واجية البمطجة.تدريب المعممين عمى االستراتيجيات الفعالة فى م 
 .دفع المعممين لتحمل مسئولية مواجية البمطجة 
 .تعزيز السموكيات اإليجابية لمطالب 
 .توفير بيئة أمنة بالمدرسة 
 .توجيو الطالب الضحايا والبمطجية إلى األخصائى النفسى واالجتماعى 
 وضع استراتيجيات منع البمطجة قبل حدوثيا 
 .استخدام قواعد جديدة إلدارة الفصل 

 لتعاون بين المدرسة واألسرةا  -1
 إشراك األسرة فى وضع برامج مواجية البمطجة وتنفيذىا وتقييميا فى المدارس. -أ 



 البمطجة فى المدارس بالنسبة لكل من البمطجى والضحية وغيرىم.توعية اآلباء بمخاطر  -ب 

 توعية اآلباء باإلجراءات التى تتخذىا المدرسة لمواجية البمطجة. -ج 
 تشاف البمطجة )خصائص البمطجى والضحية(.تدريب اآلباء عمى اك -د 
االستماع إلى وجية نظر اآلباء والطالب حول حوادث البمطجة التى تحدث بنين الطنالب  -ه 

 داخل وخارج المدرسة.
 تزويد اآلباء بالمعمومات الالزمة حول حوادث البمطجة التى تحدث فى المدارس. -و 
 تعريف اآلباء أن البمطجة ليا متغيرات وأسباب عديدة. -ز 
العمنننل منننع األسنننرة عمنننى إشنننراك الطنننالب ضنننحايا البمطجنننة فنننى أنشنننطة تننندعم االسنننتقالل  -ح 

 واالعتماد عمى النفس.
 )أ( اإلعالم: 

 .تخصيص برامج لمناقشة مشكالت الطالب السموكية واألخالقية 
  عنننرض النمننناذج المشنننرفة ليقتننندى بينننا الطنننالب والتقمينننل منننن إظينننار البمطجنننى كبطنننل فنننى

 المجتمع.
 وعية اآلباء بأساليب التربية الصحيحة.تخصيص برامج لت 

 )ب( القوانين:
 .تعريف الطالب واألسرة وكل أعضاء المدرسة بقانون البمطجة 

 )ج( المؤسسات 
 .التنسيق مع المؤسسات األمنية والصحية لمواجية مشكالت البمطجة فى المدارس 
  لألمومنننة التنسنننيق منننع المؤسسنننات الميتمنننة بالطفنننل وحقنننوق الطفنننل مثنننل المجمنننس القنننومى

 والطفولة وخط نجدة الطفل.
  ،التأكيننند عمنننى القنننيم التنننى تننندعم التعننناون بننندال منننن التننننافس، واالحتنننرام بننندال منننن السنننخرية

 والحوار بدال من العنف، وتقبل اآلخر.
 
 
 
 



 
جعالمرا  

 المراجع العربية:
بــ إصابة طالـب بالصور.. قانون البمطجة يحكم مدارس الثانوية في حموان.. أ(:  :510البوابة نينوز ) .1

غرزة بالظهر بعد رفـض دفـع إتـاوة لزميـل لـا.. والمجنـي عميـا: ععصـابة عطـاع قطعـت أذن تمميـذ آخـر  110
 قبل شهر

http://www.albawabhnews.com/2482706# 

 تمميذ يطعن زميما بزجاجة في الرقبة بالبحيرة لرفضا تغشيشا ب(: :510البوابة نيوز ) .2

http://www.albawabhnews.com/2442270 

 تجديد حبس قاتل صديقا بمدرسة أكتوبرج(:  :510البوابة نيوز ) .3

http://www.albawabhnews.com/2447443 

 (: الموقع الرسمى عمى الفيس بوك5109المركز المصرى لحقوق اإلنسان ) .7

 https://www.facebook.com/pg/echrs/posts/?ref=page_internal 
 https://www.facebook.com/echrs/posts/822724204504667 

 https://www.facebook.com/echrs/photos/a.169068416536919.32035.168963059
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 «المتفرجين»والوزارة فى مقاعد «.. أعمال البمطجة»المدارس مسرح ـل(: 5108جورنال مصر ) .1

http://www.misrjournal.com/717671 

(: اسننتراتيجية متكاممننة لمواجيننة العوامننل المؤديننة إلننى زيننادة انتشننار ظنناىرة 5105د عبنند العمننيم )محمننو  فاطمننة .9
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، 7، مجمننند 66دد العننن مصـــر  -مجمـــة دراســـات فـــى الخدمـــة االجتماعيـــة والعمـــوم اإلنســـانيةجنننرائم البمطجنننة، 
090:-09;7. 

(: البمطجننة بننين طننالب المنندارس الثانويننة: رؤيننة الخدمننة االجتماعيننة >>>0) فىصننطممحمننود محمنند محمنند  .:
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ينناير، ودور المؤسسنات األمنينة فنى  58طجة فى مصر بعد ثنورة ظاىرة البم(: 5100محمود اإلتربى )ىويدا  .8
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