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عن التنمر وكيفية
التعامل معه

ما هو التنمر؟
التنمر هو أحد أشكال العنف الذي ميارسه طفل أو مجموعة من األطفال ضد طفل آخر بطريقة متعمدة
ومتكررة .وقد يأخذ التنمر أشكاالً متعددة كنرش اإلشاعات ،أو التهديد ،أو مهاجمة الطفل امل ُتن َّمر عليه بدنياً
أو لفظياً ،أو استبعاد طفلٍ ما بقصد اإليذاء ،أو حركات وأفعال تهدف إىل إزعاج الطفل بطريقة مبارشة أو
غري مبارشة.
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هل تعترب كل
املضايقات تنم ًرا؟
ال يوجد طفل مل يتعرض لإلغاظة أو املضايقات من أخ أو صديق ،وهذا ال يُعترب شيئًا ضا ًرا إذا تم بطريقة
تتسم بالدعابة والود املتبادل املقبول بني الطرفني.
لكننا نعتربه تنم ًرا عندما يكون الكالم جار ًحا ومقصو ًدا ومتكر ًرا ،بحيث يتخطى الخط الفاصل بني املزاح ،أو
حساسة
عندما يستخدم األطفال املتن ِّمرون قواهم أو شعبيتهم (سوا ًء كانت جسدية أم معرفتهم مبعلومات َّ
أو محرجة عن الطفل املتن َّمر عليه) للتّحكّم أو إللحاق األذى باآلخرين.
وبنا ًء عليه ،فهناك ثالثة معايري تجعل التنمر مختلفًا عن غريه من السلوكيات واملامرسات السلبية ،وهي:
1.1التعمد.
2.2التكرار.
3.3اختالل القوة.
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ما هي عالمات
تعرض طفيل للتنمر؟
يف بعض األحيان قد ال تكون العالمات ظاهرة ،ولكن إذا كانت بعض العالمات واإلشارات اآلتية واضحة ،فقد تصبح جرس إنذار بأن
هناك مشكلة ما:
1.1آثار جسدية ليس لها سبب مقنع (مثل الجروح والكدمات) خاصة لو كانت متكررة.
2.2أصبح الطفل ال يرغب يف الذهاب للمدرسة أو التواجد يف التجمعات االجتامعية.
3.3ضياع متكرر ألشيائه دون مربر أو اختفاء أشياء من املنزل.
4.4يذكر الطفل مالحظات عن إحساسه بالوحدة.
5.5تغري واضح يف السلوك (توتر أو تعلق زائد باألهل) أو العادات اليومية (مثل رفض الطعام أو امليش يف طريق معني).
6.6عدوانية أو سلوكيات سلبية غري مربرة.
7.7شكوى بدنية ليس لها سبب طبي (صداع وصعوبة يف النوم).
8.8البدء يف مامرسة التنمر عىل اآلخرين (األشقاء عىل سبيل املثال).
9.9تراجع مفاجئ يف التحصيل التعليمي والدرايس وصعوبة الرتكيز.
مثل)
1010ظهور شكوى جديدة بشكل مستمر من أشياء تخصه (مظهره ً
أو املكان الجديد الذي يذهب إليه.
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كيف أشجع طفيل عىل
الحديث إذا شعرت أنه يتهرب
من إخباري مبا يجري؟
فمثل ميكن اختيار مشاهدة
ميكن البحث عن أية فرصة لفتح الحديث أو الرتتيب لهاً ،
فيلم أو مسلسل عن التنمر وانتهاز الفرصة لسؤال الطفل عام يعتقد أن البطل يشعر به
سليم من وجهة نظره ،ثم املتابعة بأسئلة
تجاه ما يتعرض له وما هو الترصف الذي يراه ً
أخرى مثل :هل شاهدت شيئًا كهذا يف الواقع؟ هل تعرضت أنت أو أصدقاؤك ليشء
مشابه لهذا؟
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كيف أترصف إذا عرفت أن طفيل
يتعرض للتنمر يف املدرسة؟
هناك أشياء ميكن فعلها مع طفلك ومع مدرسته:
مع الطفل:
1.1استمع له حتى النهاية دون الترسع بالحكم ،ثم اشكره عىل إخبارك ألن هذا هو
الترصف الصائب الشجاع.
2.2أظهر تجاوبًا وتعاطفًا مع ما يشعر به .متالك نفسك مهام كان األمر صعبًا أو كانت التفاصيل مخيفة
بالنسبة إليك ألن املوضوع شاق عليه ،ورمبا لو رآك متوت ًرا سيخاف من إطالعك عىل التفاصيل.

3.3ال تقم أب ًدا بلوم الطفل ،أو تقول له أشياء مثل «ملاذا مل تخربين يف وقت سابق» أو «سبق وأن قلت لك
دافع عن نفسك» أو «البد وأنك فعلت شيئًا جعلهم غاضبني منك» ألن ذلك قد مينعه من التحدث
إليك مرة أخرى.
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4.4حاول أن تجمع أكرب قدر من املعلومات عن أطراف املشكلة عن طريق األسئلة (اسأل واسمع أكرث مام
تتكلم وتحكم).
5.5طمئنه بأنك بجانبه وبأنكام ستواجهان هذه املشكلة سويًا ،وقم بإرشاكه يف حل
املشكلة عن طريق القيام بالتايل:
.أاسأله ماذا تريد أن تفعل يف هذا األمر؟

.بوضح له كيفية حامية نفسه /نفسها والبقاء مبأمن (انظر السؤال التايل) .وقد تكون هناك حاجة
إىل لعبة تقمص األدوار.
.جساعده يف معرفة من يبلغه يف املدرسة وأكد عليه أن هذا هو اليشء الصحيح وما يجب عليه القيام
به .ووضح له كيف يقوم باإلبالغ ،فالبد وأن يذكر:
•ما حدث بالفعل.
•األشخاص الذين تسببوا له يف األذى.
•ما فعله هو.
6.6قم مبتابعة طفلك بانتظام بشأن خطتك وكيف تسري األمور.
7.7لو شعرت أن املشكلة أثرت بشكل خطري عىل طفلك من الناحية العاطفية أو النفسية،
فاطلب مساعدة أخصايئ نفيس متخصص لألطفال /املراهقني.
مع املدرسة:
8.8أبلغ املدرس مبا يجري وكيفية تعاملك مع األمر.
9.9حافظ عىل هدوئك وتجنب االنفعال وتواصل مع املسئولني يف املدرسة للتأكيد
عىل أهمية األمر ورضورة املتابعة الدقيقة.
1010عرب عن شكرك وتقديرك ألي تطور حني يقوم بتنفيذ ما اتفقتم عليه.
1111لو شعرت أن طفلك معرض للخطر يف أي لحظة ،تدخل عىل الفور مع املدرسة.
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كيف أعلم طفيل
التعامل مع التنمر؟
يحتاج األطفال يف سن من  4 – 3سنوات إىل البدء يف تعلم ما ميكنهم القيام به حني يكون الشخص غري لطيف
معهم .فأحياناً يتم اإليذاء بشكل هادئ وعىل نحو خفي مام يجعل األمر يبدو طبيعياً ،قبل تعرضه للتنمر:
1.1تأكد من أن طفلك يعرف ما هو التنمر ،وأنواعه وكيف يفرقه عن املضايقات العادية.
2.2أخربه أنه إذا قام شخص مبضايقته وقال له « :ما تقولش لحد» ،فاعلم أنه يفعل شيئًا خطأ.
3.3علمه أن قول الحقيقة واإلبالغ عن اإلساءة والتحرش هو من الشجاعة.
4.4انصحه بأن يبقى بعي ًدا عن املجموعات املعروف عنها مامرسة التنمر ،حتى لو كانوا من الشخصيات
املرحة أو ذات الشعبية.
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طويل يف مكان ال
5.5إذا كان خائفًا من التعرض لإليذاء ،انصحه أن يحاول تجنب أن يكون مبفرده أو التواجد ً
يوجد فيه رقابة من شخص كبري يثق به.

•يف حالة تعرضه للتنمر ،قل له النصائح التالية:
1.1ال تسمح لهم بأن يكون لهم السلطة والقوة .حاول أن تبقى هادئاً ،وانظر إىل أعينهم ،وكن حاز ًما من خالل
قول «بطلوا اليل بتعملوه» وانرصف دون إبداء أي رد فعل (ألن االبتسام قد يثري املتنمر ويدفعه ملزيد من
اإليذاء).
2.2إذا كانت اإلساءة لفظية ،ال تقم بالرد بإهانة مامثلة ،وتجنب الجدال ،فالجدل معهم يجعلهم يتامدون.
3.3إذا كان اإليذاء جسديًا ،يجب أن تبقى يف أمان .قم بإيقافهم عن طريق الدفاع عن نفسك
(امسك يدهم بقوة) ،وإن مل تستطع ابتعد فو ًرا عن املكان واطلب مساعدة شخص كبري.

4.4تحدث مع شخص تثق به .أخرب والديك ،أو مدرسك ،أو شقيقك،
أو أحد أصدقائك .اطلب املساعدة.
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ملاذا ال يجب أن أقول لطفيل
«اليل يرضبك ارضبه»؟
هناك فرق كبري بني الدفاع عن النفس ورد الرضبات .يجب أن تعلّم طفلك الدفاع عن نفسه والقيام مبا يلزم
إليقاف اإليذاء ،ومتى توقف ذلك عليه الحصول عىل املساعدة أو إبالغ أحد الكبار.
وملاذا ال نعلمهم رد الرضبات باملثل؟
لو تعلم األطفال رد الرضب ،فإنهم سيميلون إىل:
1.1البدء يف إظهار السلوك العدواين ،مثل رضب األخ أو الصديق.
2.2وضع أنفسهم يف طريق األذى ،بتصاعد العراك يف بعض األحيان أو رضب شخص أقوى منهم جسديًا.
3.3اللجوء إىل العنف لحل املشاكل والتحول ملتنمرين.
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طفيل ضعيف جسديًا
وال يقوى عىل الدفاع
عن نفسه ،فامذا أفعل؟
1.1ثقفه وعلمه كل يشء عن التنمر وكيف يدافع عن نفسه.
2.2علمه فنون الدفاع عن النفس ،أو أي رياضات أخرى متنحه الثقة والثبات.
3.3ذكره بأن يطلب املساعدة وقت اللزوم.
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كيف أساعد طفيل عىل
إعادة بناء الثقة بنفسه
بعد تعرضه للتنمر؟
1.1شجع الطفل عىل قضاء وقت مع أصدقائه الذين لهم تأثري إيجايب عليه.
2.2احرص عىل إرشاكه يف األنشطة واأللعاب والرياضة وأي نشاط ميكن له أن يبني شخصيته ويقوي صداقاته.
3.3استمع جي ًدا لكل ما يقول الطفل مع رضورة سؤاله عن األشياء اإليجابية التي تحدث يف يومه واالستامع
بنفس االهتامم لهذا الجزء .
4.4أظهر الثقة بالطفل وبقدرته عىل التصدي للموقف ،وأنك -يف نفس الوقت -ستبذل كل ما تستطيع لوقف
أي تنمر يحدث له يف املستقبل.
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ما الذي أحتاج إليه لتعليم
طفيل عن التنمر اإللكرتوين؟
1.1هذا النوع من التنمر له صور كثرية ،وميكن أن يحدث من أي شخص :شخص غريب عنك ،أو شخص
مجهول ،أو من أي شخص قد تعرفه بالفعل.
2.2التحدث مع أحد حول هذا األمر قد يساعدك يف إيجاد حل.
3.3ال تستجِب ألي نوع من الرتهيب أو التهديد ،وأخرب أحد الكبار ممن تثق به باملوضوع.
(4.4اعمل بلوك) ألي شخص يقوم بالتنمر عليك ،وقد تكون فكرة جيدة أن تحتفظ بتسجيالت لرسائله.
5.5ال تتحدث مع الغرباء أو تقبل صداقاتهم ،أو تتبادل املعلومات معهم تحت أي ظرف.
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بالرشاكة مع

الحملة القومية
لحامية األطفال من العنف
تحت رعاية املجلس
القومي للطفولة واألمومة
بالتعاون مع يونيسف
وبدعم من االتحاد األورويب

هذا المشروع ممول من االتحاد األوروبي

هذا املحتوى ال ميكن بأي حال أن يعترب انعكاساً لرؤى االتحاد األورويب

