دليل الوالدين

للحامية من التنمر

التنمر

إىل إلحاق
يؤدي
أرضار بالغة بالصحة العقلية لدى
األطفال وقدرتهم عىل التعلّم وقد
يستم ّر معهم ذلك طيلة حياتهم

حرصت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك
رئيسة املجلس األعىل لألمومة والطفولة عىل دعم النساء
واألطفال واملراهقني وحديثي الوالدة يف أي مكان يف العامل،
وانطالقاً من هذا الحرص جاء برنامج
«الوقاية من التنمر» الذي ينظمه املجلس األعىل
لألمومة والطفولة يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة بالتعاون مع مكتب األمم
املتحدة للطفولة «يونيسف» لدول
الخليج العربية ووزارة الرتبية والتعليم
ومجلس أبوظبي للتعليم تجسيدا ً لتوجيهات
سموها يف بناء عالقات سليمة وإيجابية بني
الطالب وأولياء األمور وبني الكادر التعليمي
والطلبة ،وذلك انطالقاً من النهج الثابت واملستمر
للقيادة الرشيدة لتوفري كل ما يساعد أبناءنا الطلبة
عىل بناء شخصيتهم وتعزيز اإليجابية فيها ،ويبعدهم
عم يلحق الرضر بهم ومبسريتهم الدراسية.
ّ

إليك ما يجب اإلنتباه إليه وما ميكن فعله كو ّيل أمر

أشكال التنمر

ما هو التنمر؟

لفظي
التنمر هو االستغالل امل ُ َتعمد للقوة ،يتخذ أشكا ًال
عدة من إساءة لفظية أو جسدية سواء كانت من فرد
ضد فرد أو مجموعة ضد فرد ،ويكون سلوك ظامل متكرر
مع الوقت يهدف إىل إيذاء أحد األشخاص أو مامرسة
الضغط عليه ،حيث يكون هذا الشخص غري قادر عىل
الدفاع عن نفسه لعدم تكافؤ القوة بينه وبني
الشخص املتنمر (القوة الجسدية
وقوة الشخصية).

جسدي

الرضب ،الركل،
إلقاء األشياء،
التعدي عىل
متعلقاتالغري
وإخفاؤها

اجتامعي

استغالل العالقات:
تكوينتحالفات
ضد أحد الطلبة،
محاولة إقناع
البعض بإقصاء
شخص ما وتجنبه

إيحايئ

شتائم ،نقد قاس،
مناداة الشخص
باسم ال يحبه ،نرش
اإلشاعات ،مكاملات
هاتفية ورسائل
إلكرتونيةمجهولة

التهديد أو اإليحاء
بحركات بذيئة،
التجاهلاملتعمد
أو اإلقصاء،
التهديد عرب
التحديقبالعيون

كيف ميكنني معرفة
إن كان طفيل يتعرض للتنمر؟

أحيانـاً ميكنــك أن تكتشــفي مبــارشة تعــرض طفلــك للتنمــر .ويف حــاالت أخــرى ،ميكــن مالحظــة أثــر مــا
عــى الطفــل يثــر الشــك يف تعرضــه للتنمــر.
الرغبــة يف الخــروج ،انخفــاض معدل التقــاء الطفل
عالمات جسدية:
كدمــات غــر مــررة ،خــدوش أو جــروح ،متــزق بأصدقائــه عــن املعتــاد.
املالبــس أو تلــف املتعلقــات.
مؤرشات عاطفية:
عالمــات الحــزن والتعاســة والوحــدة واالكتئــاب
أعراضنفسية/جسدية(سيكوسومايت):
آالم غــر محــددة ،صــداع ،آالم يف البطــن ،تقرحات واالنطــواء والرغبــة يف البــكاء ،التلعثــم يف الــكالم،
التفكــر يف االنتحــار ،تقلبــات امل ـزاج.
الفم.
سلوكيات تنم عن القلق:
العصبيــة وامل ـزاج الــيء ،التوقــف عــن األكل،
تنــاول الطعــام بصــورة مبالــغ فيها ،عــدم القدرة
عــى النــوم ،الكوابيــس ،البــكاء أثنــاء النــوم،
التبــول يف الفــراش ،عــدم الرغبــة يف اإلفصــاح
عــا يتعــرض لــه.

سلوكيات متعلقة باملدرسة:
عــدم الرغبــة أو الخــوف مــن الذهــاب إىل أو مــن
املدرســة ،الخــوف مــن ركــوب حافلــة املدرســة،
طلــب التوصيــل إىل املدرســة مــن الكبــار ،انخفاض
مســتوى األداء الــدرايس ،العــودة مــن املدرســة يف
حالــة جــوع شــديد (ألن نقــوده أخــذت منــه)،
الشــكوى مــن فقــدان املتعلقــات ،الطلــب املتزايد
مــؤرشات صحيــة :اإلجهــاد العــام وانخفــاض األداء،
للنقــود أو رسقتهــا (لــي يعطيهــا للمتنمــر).
ضعــف مقاومــة العــدوى واألمــراض املتكــررة،
تغريات يف السلوك االجتامعي:
التهديــد أو محاولــة االنتحــار.
التقــرب مــن عــدد قليــل مــن األصدقــاء وعــدم

ماذا ميكنني أن أفعل ملنع طفيل مــن التورط يف التنمر داخل املدرسة؟

 .1خــال األيــام األوىل مــن عمــر الطفــل افعــي مــا
بوسـ ِ
ـعك لتعزيــز شــعوره/ها باألمــان يف العالقــة مــع
مقــدم الرعايــة ألن عــدم الشــعور باألمــان والقلــق
الشــديد أثنــاء الطفولــة ميكــن أن يؤثــر عــى قــدرة
الطفــل عــى االرتبــاط بزمالئه يف املدرســة فيــا بعد.
 .2كــوين حــذرة عنــد اختيــار واســتخدام مراكــز
رعايــة األطفــال حيــث أن اللجــوء إىل مراكــز دون
املســتوى يف مرحلــة عمريــة مبكــرة ميكــن أن
يــر بنفســية بعــض األطفــال ويؤثــر يف عالقتهــم
باألطفــال اآلخريــن يف املدرســة فيــا بعــد.
 .3يجــب مراعــاة أنــه خــال مراحــل منــو
الطفــل املختلفــة يحتــاج إىل فــرص أكــر لــي
ِ
عليــك مامرســة
يتــرف باســتقاللية وبالتــايل
ِ
دورك بأســلوب يجمــع بــن الســيطرة والدعــم يف
الوقــت نفســه.
 .4تجنبــي العالقــة الســلطوية البــاردة واملبالغــة
يف الســيطرة عــى طفلــك ألن ذلــك يــؤدي بــه إىل
التــرف بعنــف مــع زمالئــه يف املدرســة.
 .5ال تســتخدمي أســلوب التنمــر وإال ســوف
يصبــح طفلــك نســخة أخــرى منــك.

 .6ال تكــوين متســاهلة أيض ـاً مــع طفلــك ألنــه
يحتــاج إىل معرفــة أن هنــاك حــدود لــكل شــئ
يفعلــه.
 .7ال تبالغــي يف حاميــة طفلــك بتقليــص حجــم
الخ ـرات التــي ميكــن أن يتعلــم منهــا وبالتــايل
ميكنــه االختــاط بالطلبــة اآلخريــن املختلفــن
عنه/هــا ألن حاميــة الطفــل املبالــغ فيهــا قــد
تجعلــه عرضــة للتنمــر.
 .8يجــب اكتشــاف وتعزيــز الجوانــب اإليجابيــة
يف ســلوكيات الطفــل ألن ذلــك يســاعده عــى
قبــول نفســه والثقــة يف شــخصيته وبالتــايل يصبح
أقــل تأثـراً بالتنمــر.
 .9يجــب تنميــة مشــاعر التعاطف مــع اآلخرين
مــن خــال ســلوكك الشــخيص ألن ذلــك ســوف
يســاعد طفلــك عــى قبــول اآلخريــن وســيصبح
أكــر ميـاً للتعــاون وأقــل ميـاً للتنمــر.
 .10يجــب تعليــم الطفــل القاعــدة الذهبيــة
(ومامرســتها أيضــاً) والتــي تقــول يف الحديــث
الرشيــف« :أحــب ألخيــك مــا تحــب لنفســك»
(أبــو داود).

ماذا ميكنني أن أفعل يف
 .1يف حــال راودك شــكٌ بــأن طفلــك رمبــا تعــرض وتحــديث إىل املــدرس أو املــرف عــا حــدث
للتنمــر يف املدرســة فقومــي بتشــجيعه عــى لطفلــك.
الحديــث معــك عــا حــدث معــه ،واعلمــي أنــه
مــن املمكــن أن يكــون مــن الصعــب عــى الطفــل  .6ليــس مــن الجيــد أن تتحــديث إىل ويل أمــر
املتنمــر كــا أنــه ليــس مــن الحكمــة مواجهــة
الحديــث يف ذلــك ،فكــوين صبــورة.
الطفــل الــذي يقــوم بالتنمــر.
 .2احــذري أن تــريك املوقــف للطفــل يك يتــرف
فيــه أو يعالجــه مــن تلقــاء نفســه بحجــة أنهــا  .7قــرري مــا إذا كان من األفضل مناقشــة املشــكلة
مشــكلته ويجــب عليــه الدفــاع عــن نفســه أمــام مــع املدرســة أو ال وســوف يعتمــد ذلــك عــى)1( :
املتنمــر أو املتنمريــن ألن هــذا األســلوب قــد ال مــدى خطــورة التنمــر ومدتــه )2( ،مــا إذا كان مــن
ينجــح يف معظــم األحيــان خصوصـاً إذا كان التنمر املمكــن أن يتعلــم الطفــل معالجــة املوقــف أم ال،
( )3رغبة الطفل يف مناقشــة املشــكلة مع املدرســة.
يشــمل مجموعــة مــن الطلبــة.
(يف الحــاالت التــي يكــون فيهــا التنمــر عــى درجــة
 .3يف الوقــت نفســه ال تبالغــي يف حاميــة طفلــك عاليــة مــن الخطــورة ميكــن طلــب النصيحــة مــن
كأن تقــويل لــه عــى ســبيل املثــال »:حســناً ،ابــق املدرســة عــى الرغــم مــن رفــض الطفــل لذلــك).
يف املنــزل وال تذهــب إىل املدرســة وســوف أهتــم
 .8يف حــال اتخــاذ ق ـرار مناقشــة املشــكلة مــع
بــك».
املدرســة ،احــريص عــى وصــف مــا حــدث لطفلــك
 .4اســتمعي إىل طفلــك باهتــام وتعاطفــي معه بأكــر دقــة ممكنــة.
وحــاويل التعــرف عــى حقيقــة مــا يحــدث لــه
مــن دون الضغــط عليــه للتــرح مبــا يحــدث أو  .9تذكــري أن املدرســة يف حاجــة إىل معرفــة مــا
حــدث لطفلــك لصالــح كافــة األطفــال اآلخريــن.
اســتجوابه.
 .5جــريب أن تتعامــي مــع الطفــل بأســاليب  .10ســوف تكــوين عــى يقــن بــأن مشــكلة التنمــر
ّ
مختلفــة ،عــى ســبيل املثــال تـريف برصامــة عنــد التي قمت مبناقشــتها ســيتم بحثها بعناية ومعالجتها
ّ
الحاجــة أو كــوين صديقــة لــه إذا كان ذلــك أفضــل وفقـاً لسياســة املدرســة يف مكافحــة التنمر.

حال تعرض طفيل للتنمر؟

ماذا ميكنني أن أفعل لو كان

طفيل يتنمر عىل طفل آخر؟

 .1تعامــي مــع املوقــف بوضــوح ومبتنهــى
الجديّــة واتخــذي مــا ميكــن عملــه مــن إجـراءات
ملنــع ذلــك مــن االســتمرار.

 .5اظهــري تقديــرك لســلوك طفلــك يف حــال
تعاطفــه مــع أشــخاص تعرضــوا لإليــذاء أو
اإلزعــاج.

 .2حــاويل أن تعــريف مــن طفلــك ملــاذا يفعــل
ذلــك فرمبــا كان يتعــرض لالســتفزاز .وإن كان
ذلــك صحيح ـاً فابحثــي عــن طــرق لوقــف هــذا
االســتفزاز الــذي رمبــا يكــون ،عــى ســبيل املثــال،
مناداتــه باســم غــر محبــب وبالتايل ميكــن العمل
عــى منــع هــذا الســلوك دون التــورط يف التنمــر.

 .6تأكــدي مــن أنــك شــخصياً لــن تتورطــي يف
التنمــر ألن النمــوذج الــذي تقدميــه بنفســك
للطفــل أكــر تأث ـراً فيــه مــا تقوليــه.

 .3ال تلجــأي إىل تهديــد طفلــك أو معاقبتــه
ـوي
بصفــة عامــة ألنــه أقــدم عــى تــرف غــر سـ ّ
وخصوص ـاً اســتخدام العقــاب الجســدي.
 .4يف حــال تــورط الطفــل يف التنمــر نتيجــة
تشــجيع آخريــن ،فحــاويل توجيهــه إىل تقييــم
ســلوكه بنفســه بــأن يحكــم عــى مــا يفعــل
وهــل مــن الجيــد أن يتأثــر باآلخريــن.

 .7إذا مل تســتطيعي منــع اســتمرار التنمــر
فاطلبــي مســاعدة املدرســة ألن العمــل مــع
املدرســة يف تلــك الحــاالت يــؤدي غالبــاً إىل
نتائــج أفضــل.
 .8إذا أخربتــك املدرســة أن طفلــك يتنمــر عــى
آخريــن وطلبــت منــك الحضــور ملقابلــة فكــوين عــى
اســتعداد للتعــاون مــع املدرســة يف وضــع خطــة
لتقويــم ســلوك طفلــك ووقــف مــا يحــدث.

نفذ املجلس األعىل لألمومة والطفولة
ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (يونيسف) برنامج
الوقاية من التنمر يف املدارس
يف  36مدرسة حكومية وخاصة عىل مستوى الدولة
وذلك منذ العام  2015ولغاية .2017

الرسوم مهداة من األستاذ محمود نرص مبدرسة العجبان بأبوظبي

