
  “التفكیر بشكل مختلف„مشروع محاربة التّنمر 
 منشور خاص بأولیاء األمور

 
 ما ھو التّنمر؟ 

تعرض شخص ما  „یتعلم طفلكم في المشروع أننا نتحدث عن التّنمر، إذا  
للمضایقة أو لإلقصاء بصورة متكرر ولمدة طویلة دون أن یتمكن أو تتمكن من  

 “وضع حدّ لھذه االعتداءات  
المشاحنات، مثل المضایقة أو الدفع أو التھمیش ھي جزء من الُمشادات التي تحدث 

والتعامل معھا جزء من تطویر الرفقة  . بین األطفال في فترة المدرسة االبتدائیة 
 . راسیةد
التنمر ھو نوع من العنف الذي ال ینبغي أن یحدث في الفصل المدرسي، ألنھ في   

 . حالة التّنمر تتم مضایقة طفل بعینھ
 

 كیف یحدث التّنمر؟ 
اإلھانة أو نشر اإلشاعات أو عدم  ھناك العدید من التصرفات العدوانیة، مثل

 االعتداء الجسدي.اإلشراك في اللعب بشكل متكرر أو سلب األغراض أو 
ومع انتشار الوسائل الرقمیة لإلنترنت، یمكن أن تُضاف تصرفات أخرى، مثل 

 نشر صور ُمحرجة والتھدیدات المجھولة. 
إذا تكررت ھذه التصرفات كثیًرا وكانت موجھة ضّد شخص معیّن، فنحن نتحدث 

 في ھذه الحالة عن التنمر أو التنمر الرقمي.
 

 من یتعرض للتّنمر؟ 
للتّنمر. وال توجد أیة صفات أو سلوكیات  ھیُعرض  ي طفل أن یمر بموقفیمكن أل 

 ر التّنمر.یتّسم بھا طفل ُمعین تُبرّ 
 

 من ھم األطراف المشاركة؟ الجمیع.
ال توجد في حالة التّنمر أطراف غیر مشاركة، ألن التنمر مشكل یخص الفصل 

، توجد مجموعة بأكملھ. فإلى جانب الطفل ومجموعة المعتدین والتابعین لھم
كثیًرا ما یكون المتفرجون والمتفرجین الذین شاھدوا التنمر ولكن لم یتدخلوا. 

 خائفون من أن یقعوا ھم أنفسھم ضحیة التصرف العدواني للمجموعة الُمعتدیة. 
 

. حیث یتعلم األطفال إدراك التّنمر “ھنا یتدخل مشروع „التفكیر بشكل مختلف 
ولكنھا  “إمكانیات التصرف: „تقدیم المساعدة لیست وشیًا!وأنھ توجد العدید من 
 تخدم تحقیق العدالة. 

 
 لماذا یسبب التنمر ألًما؟ 

الشعور باالنتماء والقبول ھو حاجة في غایة األھمیة بالنسبة لألطفال. واألطفال 
نمر یُعانون من الخوف وال یشعرون مطلقًا بالراحة في  الذین یتعرضون للتّ 

األطفال في أغلب األحیان بالخجل ویعتقدون أنھم ھم شخصیًا المدرسة. یشعر 
  وأالمذنبون. وال یجرؤون في كثیر من األحیان على التحدث مع األصدقاء 

 المعلمین أو العائلة عن ذلك.
 

 ما الذي یمكنكم فعلھ؟ 
یخاف العدید من المعنیین أن تتفاقم كل ھذه المشاكل، إذا تحدثوا مع ُمعلم الفصل. 

جرؤ أي أحد من مجموعة األطفال المتفرجین على التدخل، فاألمر یحتاج وإن لم ی
 إلى تدخل البالغین لوضع حد للتّنمر. 

 
حاولوا التحدث مع طفلكم، إذا كان یبدوا علیھ التضایق أو كان ال  •

 یرغب في الذھاب إلى المدرسة. 
 

حافظوا على صبركم وعبّروا عن ثقتكم بأنكم ستعالجون المشكل    •
 معًا.

 
ال توجھوا اللّوم إلى طفلكم وال تُقدموا نصائح متسرعة، من قبیل أنھ    •

 كان على طفلكم التصرف بشكل مختلف.
 

 خططوا لإلجراء الموالي باالشتراك مع طفلكم.
 

قوموا مع طفلكم بتوثیق ما یجري في المدرسة (ینبغي تدوین األشیاء    •
 اإلیجابیة أیًضا). 

 أخبروا معلم الفصل.  •

الجأوا عند الحاجة إلى مصلحة االستشارة في  •
المدرسة أو إلى مستشار آخر، مثل المربیة االجتماعیة أو 

 المربي في الفصل.
 أخبروا إدارة المدرسة، إذا لزم األمر.  •
نت ھناك ضرورة الستشارة خارجیة،  وإذا كا •

فتوجھوا إلى مركز التعلیم واالستشارة المحلي المسؤول  
)ReBBZ .( 

عند وقوع حوادث خطیرة، مثل اعتداء جسدي أو تھدیدات خطیرة أو  •
 ابتزازات، فینبغي إشراك الشرطة.

 
 ما الذي ینبغي علیكم تجنبھ؟ 

معتدیات. فقد یُشیر  التحدث باعتباركم أولیاء األمور مع المعتدین أو ال •
ذلك للمعتدین أن طفلكم عاجز شخصیًا  لذلك، بإمكان أولیاء األمور 

 إضعاف موقف طفلھم بھذه الطریق.
ألن التحدث كأولیاء األمور مع أولیاء أمور المعتدین أو المعتدیات.  •

أولیاء األمور یدافعون في العادة عن طفلھم. ویذلك یتم تأیید ودعم 
المعتدي. وإذا تعرض الطفل للمعاقبة على ید والدیھ، فذلك تصرف  

 یؤثر في جمیع األحوال سلبًا على الطفل الذي یعاني من التّنمر. 
 

 مواقع مفیدة:
https://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/ 
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//www.hamburg.de/mobbingintervention/https: 

 

https://www.hamburg.de/mobbingintervention/

