دور برامج دعم االقران في ارساء بيئة تعليمية آمنة خالية من
االستقواء

د .مريم محمد غرايبة

مشكلة الدراسة:
جاءت ھذه الدراسة لتسليط الضوء على مفھوم اإلستقواء و برامج دعم األقران
ودورھا في تخفيض السلوك اإلستقوائي ،ونظرة اإلسالم لإلستقواء وبرامج دعم
األقران وذلك من خالل اإلجابة على األسئلة التالية:
 -1ما ھو اإلستقواء ،وما ھي عوامله وما آثاره على الطلبة؟
 -2ما ھي أشكال برامج دعم األقران ،وما دورھا في تخفيض السلوك
اإلستقوائي؟
 -3ما نظرة اإلسالم لسلوك اإلستقواء وبرامج دعم األقران؟

االطار النظري
ان حاجة األفراد للشعور باألمن حاجة أساسية ال يمكن للفرد أن ينعم بحياته
ويطور وينمي قدراته بغياب األمن ،لذلك استرعى توفير البيئة اآلمنة في
المدرسة اھتمام الباحثين ،حيث تعمل البيئة المدرسية اآلمنة على إثارة دافعية
المتعلم وزيادة التحصيل العلمي لديه ،وتجعل من المدرسة مكانا محببا وجاذبا )
الرشدان وجعنيني.(1999،
ومن ھنا تأتي أھمية البيئة المدرسية اآلمنة ،وھي البيئة التي توفر للطالب الجو
النفسي المستقر ،الخالي من االستقواء ،فالمناخ التعليمي الذي يقابل احتياجات
الطالب ويحقق توقعاته سوف يؤدي الى تحقيق توافقه الدراسي  ،بينما المناخ
المدرسي الذي يسوده االستقواء ،ويكرھه الطالب لعدم احتوائه على خبرات
محببة الى نفسه ،ويفشل في مقابلة احتياجاته ومتطلباته سوف يؤدي الى سوء
توافقه المدرسي والشخصي واالجتماعي.

إن تعرض الطلبة في المدارس ألشكال عديدة من اإلستقواء ،يؤثر
في كفاءتھم االجتماعية ،وتعليمھم األكاديمي ،وحالتھم االنفعالية والتي
تنعكس على حياتھم بشكل عام ،وعلى شعورھم بالسعادة ،فمن أكثر
الخبرات الضاغطة -على الطفل أو المراھق في حياته المدرسية -ھي
وقوعه ضحية اإلستقواء ،وتكرار استھدافه لفترة من الوقت أثناء
دراسته ،مما يسھم في تراجع مستواه األكاديمي ،وأكثر من ذلك
كراھيته للمدرسة ) .(1992Witney, Nabazoka & Smith,

وتشير الدراسات إلى أن االستقواء في تزايد في المجتمعات المدرسية،
ومن اكبر مھددات البيئة التعليمية اآلمنة؛ لذا أضحت مواجھة مشكلة
االستقواء تحظى باالھتمام األكبر في كثير من المدارس ،وبات يقع
على عاتقھا مسؤولية تحقيق األمن ونشر السالم في بيئتھا المدرسية،
من خالل البرامج الموجّ ھة لجميع الفئات في المدرسة.

عرَّ فه ريجبي )  ،(2002Rigby,بأنه الرغبة األساسية في اإليذاء ويتم التعبير عنھا باستخدام
الفعل ،بحيث يتم إيذاء شخص معيَّن عن طريق شخص آخر أو مجموعة من األشخاص أكثر
سطوة ،يقومون بھذا االعتداء بدون مبرر ويتكرر ھذا التعدي مع قدر كبير من الشعور
باالستمتاع.
اإلستقواء يتضمن إيذاء اآلخر بطريقة مباشرة مثل اإليذاء المادي ) الجسدي وعلى الممتلكات(
أو اللفظي ،أو قد يكون بطريقة غير مباشرة ،والتي تتضمن المزاح المؤذي ،ونشر اإلشاعات
واإلقصاء االجتماعي ،واإليذاء في العالقات العامة ،وفرض العزلة على الشخص المستھدف،
وبشكل عام تتراوح ھذه السلوكات من اإليذاء باإليحاءات إلى المھاجمة بأدوات حا َّدة ،مع
االعتبار بأن ليس كل حدث سلبي ھو استقواء إال في حالة فقدان التوازن في القوى بين
المتشاركين ) .(1995Olweus,

يتبين مما سبق أن ما يميز سلوك اإلستقواء عن األشكال األخرى للسلوك العدواني ما يلي:
يتكرر وبشكل منتظم.
متأن ومدروس.
ال يحدث بالصدفة أو بالمناسبات بل يكون بشكل
ٍ
يقصد به إيقاع األذى ويھدف إلحداث المضايقة للمستھدف.
يوجد حالة من عدم التوازن في القوى الجسمية والنفسية وغيرھا بين المستقوي
والضحية,ybgiR & nosreteP ;1995 ,suewlO ;1992Witney, et al, ).
te ,sedikairyK ;2004 ,htimS ;2002 ,ybgiR ;2001 ,illavimlaS ;1999
(2006 ,la

ويعتبر التزام الصمت من قبل من يشھد حوادث اإلستقواء أحد األمور التي تشجِّ ع
على استمرار ھذا السلوك ،حيث يرى بعض الطلبة أن النيل من الشخص األضعف أو
األقل حظا ً يعتبر نوعا ً من القوة والفتوة ،وأن الطفل الذي يعجز عن حماية نفسه يفتقر
الى الشجاعة ،وأحيانا ً فإن المتفرج ال يستطيع التصرف لشعوره بالخوف بأنه إذا أخبر
أحداً فقد يسقط ھو ضحية بدالً من الضحية نفسھا ،أو قد يبدو بصورة سيئة أمام
أصدقائه مما يُفقده شعبيته ) .(1991Hazler, Hoover & Oliver,

تنبثق أھمية برامج دعم األقران من مكانة جماعة األقران بالنسبة للفرد ،حيث تشكل وسطا ً
اجتماعيا ً مھما ً يؤثر في الفرد في مختلف جوانب حياته ،وينعكس ھذا التأثير بشكل واضح على
سلوكات الفرد االجتماعية وعلى تحصيله الدراسي ،ومن أھم فوائد جماعة األقران لألفراد :أنھا
تمدھم بالمساندة االجتماعية ،والتقويم اإليجابي للذات ،والتحقق من صحة األفكار ،وتعمل على
خفض مشاعر الوحدة النفسية ،وتسھم في تعليم الفرد المھارات االجتماعية والقيم والمعايير،
وتعطي أعضاءھا الشعور بالقوة والنفوذ وتسندھم في سلوكھم وتؤكد ذواتھم ،وتوفر لھم القدرة
على حل مشكالتھم ،وتلبي رغباتھم في التعاطف وتكوين العالقات الدافئة داخل الجماعة
وخارجھا )أبو لباد.(2007 ،

تعددت أشكال وتصنيفات دعم األقران ومسمياتھا ,ثم جمعت ھذه التصنيفات
في ثالثة أشكال رئيسة وھي:
 اإلرشاد الصداقة -التوسط.

أوال :إرشاد األقران :يتم تدريب مجموعة من الطلبة من قبل المرشد أو
األخصائي النفسي على المھارات األساسية في اإلرشاد ومن أھمھا :مھارات
االستماع الفعَّال واإلصغاء ومھارات التعامل في القضايا البين شخصية ،لمساعدة
ضحايا اإلستقواء في تحدي الطلبة المستقوين ) .(2005Cartwright,

ثانيا ً :الصداقة :يأخذ داعمو األقران دورھم ومكانتھم بطريقة غير
رسمية مع الطلبة المستھدفين من خالل توفير الصداقات ومشاركة
األقران في صفھم في قضاء وقت الفراغ ،أو وقت االستراحة والغداء،
والمساعدة في الواجبات البيتية ) .(1998Cowie,

ثالثا ً :حل الصراع أو التوسط :يعتبر من أشكال دعم األقران لتفعيل دور
المتفرجين في فض النزاعات بين أقرانھم ويتم التدخل بموافقة ورضا طرفي
النزاع لحل خالفاتھم ) .(2005Lodg & Frydenberg,
ويتلقى وسطاء األقران تدريب مكثف على مھارات اإلصغاء واالستماع الفعَّال
وتدريبھم على االستجابة بأصالة وموثوقية لحاجات ومشاعر المتخاصمين ويكون
المخرج النھائي لعملية التوسط ھو )فائز – فائز( ليكون طرفا النزاع فائزين مما
يجعلھما يشعران بالرضا واإليجابية نحو نتيجة النزاع ) Menesini, et al,
.(2003

ومن أھم خصائص الشخص الداعم لألقران والتي أشار الباحثون إليھا أنه متعاطف
ودافئ في عالقاته ،ولديه القدرة على التأثير في اآلخرين ومساعدتھم ومساندتھم
لمواجھة ضغوط الحياة ،ويتسم بقدرته على اإلصغاء لآلخرين وقبولھم واحترام
مشاعرھم وتقديرھا,nwoekcM & retalS ;2005Cowie & Hutson, ) .
(1994 ,eiwoC & srelleS ,prahS ;2003 ,la te ,iniseneM ;2004

ّ
حث اإلسالم على كل ما من شأنه إرساء األمن النفسي والمجتمعي ،وما يعزز التكافل والدعم
والمساندة ،ونشر المحبة والرحمة والمودة والتسامح في المجتمع ومن ھذه التوجيھات سواء في
القرآن أو السنة النبوية:
 -الحث على التكافل والمودة والتحاب والتآخي.

الحث على مد يد العون لآلخرين في األمور المعنوية والمادية ،وعون المسلم
للمسلم بما يعينه على أمور دينه ومعاشه.
ربط اإلسالم واإليمان بسلوك المسلم في مواقع كثيرة

وكذلك نبذ اإلسالم االستقواء بكافة أشكاله ،وكل السلوكات التي تؤدي الى
إثارة العداوة والكراھية في المجتمع ،وكل ما من شأنه إيغار الصدور ومن ھذه
التوجيھات ما يلي:
تحريم الغيبة والنميمة والتجسس واالستھزاء والظن السيء
النھي عن التناجي بالمعصية وبما يؤدي الى إيغار الصدور ،أو إلى انتھاك
حرمة األعراض.
محاربة اإلشاعات

النتائج المتعلقة بالسؤال األول :ما ھو االستقواء ،وما ھي عوامله وما آثاره على الطلبة؟
بعد استعراض األدب النظري المتعلق بسلوك االستقواء ،استخلصت الباحثة أھم النتائج:
االستقواء ھو سلوك إيذائي ،ومقصود ومتكرر ،و ذو طبيعة خفية يحدث بعيدا عنأعين البالغين ،وھو نظام يمتد ليشمل كل عناصر االستقواء ،سواء كانوا ضحايا أو مستقوين أو
متفرجين.
 من العوامل التي تساعد في تزايد االستقواء ھو امتناع الضحايا عن االخبار عما تعرضواله من حوادث االستقواء ,وكذلك التزام الصمت ممن يشھد ھذه الحوادث ,وانعدام الدعم
االجتماعي ،وكذلك خصائص تجمع بين الضحايا بشكل عام مثل تدني تقدير الذات ،وافتقارھم
للمھارات االجتماعية ومھارات الصداقة.
 من ابرز اآلثار التي يتركھا االستقواء ھو انعدام الشعور باألمن النفسي في البيئة التعليمية،مما يؤثر على شعور الطلبة بالكفاءة وتدني تقدير الذات وكراھية المدرسة ،وتدني تحصيلھم
الدراسي

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :ما ھي أشكال برامج دعم األقران ،وما دورھا في تخفيضالسلوك اإلستقوائي؟
 اظھرت النتائج ثالثة أشكال رئيسة وھي :ارشاد األقران ،والصداقة ،والتوسط بين األقران. تنبثق أھمية برامج دعم األقران انھا تمد أعضاءھا بالشجاعة والثقة بالنفس نظراً للتأييدوالدعم الذي يتلقونه ،كما أنھا تمدھم بالمساندة االجتماعية.
يميل الطلبة الى اإلقرار والمكاشفة لما يتعرضون له من سلوك إستقوائي ألقرانھم الذين في
مثل سنھم ،أكثر من ميلھم للمكاشفة إلخوتھم أو معلميھم أو البالغين بشكل عام ،وھو ما يعتبر
من مبررات دعم األقران.
يمكن ألنظمة دعم األقران بشكل عام تحسين بيئة المدرسة ،من حيث الشعور باألمان،
ونشر السالم في المدرسة ،وتحسين العالقات بين الطلبة ،وتزيد من قابلية الطلبة لإلقرار بما
يتعرضون له من سلوكات إستقوائية من الطلبة اآلخرين.

النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث :ما نظرة االسالم لالستقواء وبرامج دعم االقران؟
بعد استقصاء اآليات واألحاديث التي تتعلق بالسلوك االستقوائي ،والدعم والمساندة
االجتماعية ،استخلصت الباحثة النتائج التالية:
 نبذ اإلسالم كافة أشكال االستقواء من خالل تحريم كل امر يؤدي الى اشاعة الفزعوالخوف ومشاعر انعدام األمن النفسي ،فحرم التعدي على اآلخر دمه وماله وعرضه ،وحرم
الغيبة والنميمة والسب والفحش في القول والتناجي وغيرھا.
 حث اإلسالم على كل ما من شأنه أن يعمق العالقات بين اإلفراد ويوثق اواصر المحبةوالتعاون فيما بينھم ،من خالل :االھتمام بالتربية اإلسالمية واالھتمام بصيانة الحقوق
والواجبات ،واالھتمام بادب التعامل والحوار بين اإلفراد ،وافشاء السالم والبشاشة وطالقة
الوجه ،والتأكيد على القيم التي تدعو الى التسامح والعفو والتصافح والتعاون ،وإصالح ذات
البين ،واالنتصار للمظلوم وردع الباغي.

التوصيات
أوال :التوعية بسلوك االستقواء ،وعوامله ،وأثاره على البيئة التعليمية ،ودور الطلبة االيجابي
في مواجھة سلوك االستقواء ،وفي المقابل االھتمام بتربية الطلبة في المدارس على اآلداب
العامة في التعامل مع اآلخرين والتي تشمل آداب الحديث واإلصغاء والتعامل برفق وليونة،
واالھتمام برفع مستوى التقدير الذاتي وتحسينه لدى الطلبة.
ثانيا ً :االھتمام باألنظمة القائمة على دعم األقران في المدارس والتي تسھم في إرساء مناخ
مدرسي آمن ،ويمكن تحقيق ذلك من خالل-:
 تأسيس نظام دعم األقران في المدارس ومنحه الرعاية والتدريب الالزم ،ومن ثم منحهالصالحيات المناسبة لتنفيذ برامجه وأنشطته في الفصول الدراسية خاصة ،وفي المدرسة عامة.
 تدريب الطالب في فرق الكشافة أو الطلبة أعضاء النوادي الطالبية ,على مھارات دعماألقران ،والتي تتضمن التوسط والصداقة واإلرشاد ،والتي يمكن أن يكون لھا دوراً ھاما ً في
الوقاية من كثير من المشكالت النفسية واالجتماعية.

ثالثا ً :التوعية بنظرة اإلسالم الذي ينبذ االستقواء ويحاربه ويحرمه
بكافة أشكاله ،واالھتمام باتباع منھج اإلسالم في معالجة أي ظاھرة
سلبية من خالل ترسيخ سبل الوقاية ،ومن ثم طرق العالج.
رابعا ً :إجراء الدراسات والبحوث التربوية المتعلقة بسلوك االستقواء
والمتغيرات والسمات المرتبطة به ،ومدى انتشاره والعوامل المؤثرة
فيه ،ودراسة مدى فاعلية برامج دعم األقران في المدارس ودورھا في
مواجھة سلوك االستقواء ،وآثارھا على كافة مكونات البيئة المدرسية.

شكراً لحضوركم وحسن استماعكم

