
البرنامج الوطني
للوقاية من التنمر



التنمر هو االستغالل الُمَتعمد للقوة.
يتضمن التنمر: 

-  التعمد
-  التكرار

-  عدم تكافؤ في القوة

هل تعتبر كل المضايقات تنمًرا؟
ال يوجد طفل لم يتعرض ل�غاظة أو المضايقات من أخ أو صديق، وهذا ال يُعتبر 

شيًئا ضاًرا إذا تم بطريقة تتسم بالدعابة والود المتبادل المقبول بين الطرفين.

أنواع التنمر: 
-  تنمر لفظي كالشتائم، والتحقير، والسخرية، وإطالق ا�لقاب، والتهديد.

-  تنمر بدني أو مادي كالضرب، أو اللكم، أو الركل، أو سرقة وإتالف ا�غراض.
-  تنمراجتماعي كتجاهل أو إهمال الطفل بطريقة متعمدة، أو استبعاده، أو نشر 

     شائعات تخصه.
-  تنمرنفسي كالتهديد أو النظرات السيئة، أوالتربص، أو التالعب وإشعار الطفل بأن 

-  التنمر من نسج خياله، أو التجاهل المتعّمد وا´قصاء.
-  تنمر الكتروني كالسخرية والتهديد عن طريق ا´نترنت عبر الرسائل ا´لكترونية، 

    أو الرسائل النصية، أو المواقع الخاصة بشبكات التواصل االجتماعي، أو أن يتم 
    اختراق الحساب.

أي طفل من الممكن أن يكون عرضة للتنمر ولكن بعض ا�طفال اكثر 
عرضة و منهم:

-  المختلفين في المظهر، أو الخلفية الثقافية والدينية، أو الحالة االجتماعية، أو 
     ممن لديهم مشاكل صحية أو إعاقات.

-  المتفوقين والموهوبين بشكل استثنائي، أو من يحصلون على اهتمام كبير من 
     الكادر التعليمي.

-  المنطوين والخجولين اجتماعًيا.
-  ا�طفال الجديدين بالمدرسة أو الفريق.



عالمات تعرض الطفل للتنمر:
-  عالمات جسدية:

      كدمات غير مبررة، خدوش أو جروح، تمزق المالبس أو تلف المتعلقات.
-  أعراض نفسية/جسدية (سيكوسوماتي):

     آالم غير محددة، صداع، آالم في البطن، تقرحات الفم.
-  تغيرات في السلوك االجتماعي:

عدم الرغبة في الخروج، انخفاض معدل التقاء الطفل بأصدقائه عن المعتاد.
-  مؤشرات عاطفية:

     عالمات الحزن والوحدة واالنطواء والرغبة في البكاء، التلعثم في الكالم، تقلبات 
      مزاجية، العصبية، التوقف عن ا�كل أو تناول الطعام بصورة مبالغ فيها، عدم 

      القدرة على النوم، المعاناة من الكوابيس، البكاء أثناء النوم، التبول في الفراش.
-  سلوكيات متعلقة بالمدرسة:

      عدم الرغبة أو الخوف من الذهاب إلى المدرسة، الخوف من ركوب حافلة 
      المدرسة، انخفاض مستوى ا�داء ا�كاديمي، الشكوى من فقدان المتعلقات، 

      الطلب المتزايد للنقود.

لماذا يتنمر الطفل؟ 
ال أحد يولد متنمًرا، ولكن يمكن �ي طفل أن يتعلم سلوك التنمر ويمارسه في 

ظل ظروف معينه. ومن ا�سباب الشائعة التي تجعل ا�طفال يتنمرون:
-  أغلب ا�طفال الذي يمارسون التنمر هم أنفسهم تم ممارسة التنمر عليهم 

     من قبل.
-  اكتساب وتعلم العدوانية والتنمر في المنزل، أو في المدرسة، أو من خالل 

     وسائل ا´عالم.
-  الشعور با´همال والتجاهل في المنزل.

-  الشعور بالضعف والعجز في حياتهم الخاصة.
-  الغيرة والبحث عن االهتمام لجذب االنتباه.

-  االفتقار إلى الشعور با�مان.
-  عدم الوعي با�ثر السيء الحقيقي للتنمر على الضحية.



كيف يؤثر التنمر على الطفل الذي يشاهد حادثة التنمر؟
-  شعور بالذنب.

-  إحساس بالعجز.
-  شعوًرا بالقلق والخوف من أنه قد يصبح الضحية التالية.

مساعدة الطلبة على تطوير طرق مختلفة لمواجهة التنّمر 
، يتضّمن على سبيل المثال اعتداًء  عندما يتعّرض طالب إلى سلوك تنّمر حادٍّ

جسديًا متكرراً ،فمن المهم أن يطلب مساعدة أحد المعّلمين أو البالغين، بينما 
في حاالت التنّمر البسيط الذي يتضّمن إغاظة أو مناداة طالب باسم غير محبب له 

، يمكن أن يعتمد الطالب على نفسه في معالجة الموقف.  

أبلغ

تجاهل

امش
بعيداً

تحدث
بشكل ودي تحدث

بشكل حازم



ماذا يمكن أن يفعل أولياء ا�مور لمنع طفلهم من التوّرط في التنمر داخل 
المدرسة؟

-  خالل ا�يام ا�ولى من عمر الطفل افعلوا ما بوسعكم لتعزيز شعوره/ها با�مان 
     في العالقة مع مقّدم الرعاية، �ّن عدم الشعور با�مان والقلق الشديد أثناء 

     الطفولة،يمكن أن يؤثر على قدرة الطفل على االرتباط بزمالئه في المدرسة فيما 
     بعد.  

-  يجب مراعاة حاجة الطفل خالل مراحل نموه المختلفة إلى فرص اجتماعية أكثر، 
     لكي يتصّرف باستقاللية، وعلى أولياء ا�مور ممارسة دورهم بأسلوب، يجمع بين 

     السيطرة والدعم في الوقت نفسه. 
-  تجّنبوا العالقة السلطوية الباردة، والمبالغة في السيطرة على ا�طفال، �ن ذلك 

     يؤدي إلى التصرف بعنف مع الزمالء في المدرسة. 
-  ال تتصّرف كمتنّمر، وإّلا سوف يصبح طفلك نسخة أخرى منك. 

-  ال تكن متساهًال أيضًا مع طفلك، �ّنه يحتاج إلى معرفة أّن هناك حدوداّ لكّل 
     شيٍء يفعله. 

-  ال تبالغ في حماية طفلك بتقليص حجم الخبرات التي يمكن أن يتعّلم منها، 
     وبالتالي ساعده في االختالط  بالطلبة اÓخرين المختلفين عنه/ها ،�ّن حماية 

     الطفل المبالغ فيها قد تجعله عرضة للتنّمر. 
-  يجب اكتشاف وتعزيز الجوانب ا´يجابية في سلوكيات الطفل �ّن ذلك يساعده 

     على قبول نفسه والثقة في شخصيته، وبالتالي يصبح أقّل تأّثراً بالتنّمر.
-  يجب تنمية مشاعر التعاطف مع اÓخرين من خالل سلوكك الشخصّي، �ّن ذلك 

     سوف يساعد طفلك على قبول اÓخرين، وسيصبح أكثر ميًال للتعاون، وأقّل ميًال 
     للتنّمر.  



ماذا لو تعرض طفلك للتنّمر؟ 
-  في حال راودك شٌك بأّن طفلك ربما تعّرض للتنّمر في المدرسة، قم بتشجيعه 
     على الحديث معك عّما حدث معه، واعلم أّنه من الممكن أن يكون من الصعب 

     على الطفل الحديث في ذلك، لذلك كن صبوراً في استدراجه للتحّدث. 
-  احذر أن تترك الموقف للطفل كي يتصّرف فيه، أو يعالجه من تلقاء نفسه، بحجة 

     أّنها مشكلته، ويجب عليه الدفاع عن نفسه أمام المتنّمر أو المتنّمرين ،�ّن هذا 
     ا�سلوب قد ال ينجح في معظم ا�حيان، خصوصًا إذا كان التنّمر يشمل 

     مجموعة من الطلبة. 
-  استمع إلى الطفل باهتمام وتعاطف معه، وحاول التعّرف على حقيقة ما يحدث 

     له دون الضغط عليه، ليستطيع التصرح بما يحدث له أو الستجوابه. 
-  جّرب أن تتعامل مع الطفل بأساليب مختلفة،فعلى سبيل المثال تصّرف بصرامة 
     عند الحاجة، أو كن له صديقًا إذا كان ذلك أفضل ،أو تحّدث إلى المعّلم أو المشرف 

     عّما حدث لطفلك.  
-  ليس من الجيد أن تتحّدث إلى ولي أمر المتنّمر، كما أّنه ليس من الحكمة 

     مواجهة الطفل الذي يقوم بالتنّمر. 
-  قّرر إذا كان من ا�فضل مناقشة المشكلة مع المدرسة أو ال، وسوف يعتمد 

     ذلك على: (١) مدى خطورة التنّمرومدته، (٢) و إذا كان من الممكن أن يتعّلم 
     الطفل معالجة الموقف أم ال، (٣) رغبة الطفل في مناقشة المشكلة مع 

     المدرسة. (في الحاالت التي يكون فيها التنّمر على درجة عالية من الخطورة، 
     يمكن طلب النصيحة من المدرسة، على الرغم من رفض الطفل لذلك). 

-  تذّكر أّن المدرسة في حاجة إلى معرفة ما حدث لطفلك لصالح كافة ا�طفال 
     اÓخرين.  

-  إذا اكتشفّت أن طفلك يتنّمر على اÓخرين في المدرسة ،فتعامل مع الموقف 
     بمتنهى الجدّية ،واتخذ ما يمكن عمله من إجراءات لمنع ذلك من االستمرار. 



ماذا تفعل لو تنّمر طفلك على طفل آخر؟ 
-  تعامل مع الموقف بوضوح،واعلم أّن ذلك يجب أن يتّوقف. 

-  حاول أن تعرف من طفلك سبب فعله، �ّنه ربما يكون قد تعّرض لالستفزاز،وإن 
-  كان ذلك صحيحًا، فابحث عن طرق لوقف هذا االستفزاز ، الذي يمكن أن 

     يكون،على سبيل المثال، مناداته باسم غير محبب ، وبالتالي يمكن العمل على 
     منع هذا السلوك دون التوّرط في التنّمر.

-  ال تلجأ إلى تهديد طفلك أو معاقبته بصفة عامة خصوصًا استخدام العقاب 
     الجسدي .

-  في حال تورط طفللك في التنّمر نتيجة تشجيع من الطلبة اÓخرين، فحاول ت
     وجيهه إلى تقييم سلوكه بنفسه، بأن يحكم على ما يفعله . 

-  أظهر تقديرك لسلوك طفلك في حال تعاطفه مع أشخاص تعرضوا ل�يذاء أو 
     ا´زعاج. 

 -  تأّكد أّنك شخصّيًا لن تتوّرط في التنّمر، �ّن النموذج الذي تقّدمه بنفسك للطفل 
      أكثر تأثيراً فيه مّما تقوله. 

-  إذا لم تستطع منع استمرار التنّمر، فاطلب مساعدة المدرسة ،�ّن العمل مع 
     المدرسة في تلك الحاالت يؤدي غالبًا إلى نتائج أفضل. 


