
 

 
 

 أهم النصائح لآلباء واألمهات ومقدمي الرعاية
 

 قد غير العديد منلمدرسة أو لقد التحق ألول مرة سواء كان طفلك . لمساعدة األطفال واألس  متواجدة Kidscapeمنظمة 
 نحن هنا للمساعدة.  فعله،أو أنك تمر بموقف التنمر وغير متأكد مما يجب  ،التنمر  بخصوصالمدارس وأنت قلق 

 
 إعداد طفلك للحياة المدرسية

ي المدرسةهذا أمر صعب ولكن غالبية األطفا حاول أال تكون شديد القلق.  (1
 
ا ممتًعا ف

ً
ادرون ق بحيث أنهم ل يقضون وقت

ي المستقبل شباًبا سعداء وأنهم سيصبحونعىل التعامل مع التحديات عند ظهورها 
 
 .ف

 
ا أمامك إذا ظهرت  . سيطر عىل الوضع (2

ً
تحديات فأنت تمتلك القوة والمهارات الالزمة لدعم طفلك. إذا لم تكن متأكد

ي منظمة مما يجب فعله ، فهناك الكثير من األشخاص الذين يمكنهم مساعدتك
 
هنا من  ينموجودألنهم  Kidscape ف

ا
ً
 .أجلك أيض

 
هم ، وكن عن أنفس األطفال اسألمرحًبا ،  قولتحدث إىل طفلك حول كيفية تكوين صداقات )عىل سبيل المثال  . التمرن (3

ا )عىل سبيل المثال ، األصدقاء 
ً
ا جيد

ً
ا( ، وما يعنيه أن تكون صديق

ً
 اول جعلح(. لك االذية ا يسببو لن الحقيقير  لطيف

ي مكانهم
 
ي  كنت ستفعله إذا قام شخص ما بتعليق  يف ما الذ نفسك ف فسهم بأنهم ثقتهم بنأو إيذائك. قم بتعزيز  سلب 
هم مراًرا وتكراًرا أنك موجود من أجلهم مواقف اتجاه ما يتعرضون له من التنمر عىل اتخاذ  قادرين  .وأخي 

 
ي كي اللطف.  تعليم استخدام اسلوب (4

 هجعأشخاص آخرين. شفية التحدث عن يشاهد طفلك كل تحركاتك ، لذا فكر ف 
ي  اآلخرين، يدافع عنالطفل الذي  عىل أن يكون

 ن. ويحب اآلخري نفسهويحب  ألعابهم،ب اللعب ويرحب بالجميع ف 

 
 ما هو التنمر؟

 
 التنمر هو أي سلوك يهدف إىل اإليذاء ، ويتكرر ويصعب عىل الشخص أو األشخاص 

ً
 وتكرارا

ً
فاع عن الد الذين يتعرضون له مرارا

ا أن يتعرضوا  لديه المتنمر  –أنفسهم )بعبارة أخرى 
ً
القوة(. غالًبا ما يتعرض األطفال للتنمر من األطفال اآلخرين ، ولكن يمكن أيض

 .  للتنمر من قبل البالغير 
 

 كيف يبدو التنمر؟
 

نا األطفال أن أكير أشكال التنمر شيوًعا هي هنالك الكثير من األشكال للتنمر ولكن  مثل  المناداة بألقا  سئةة )ال تصدقوا اليخي 
ء بنفس القدر أو أكير  تؤذي الكلمات –القديم الذي يقول الحجارة تؤذي  ي

  أن يكون التنمر  من الممكن(. من أي ش 
ً
ًيا جسد أيضا

نت(.  نت )التسلط عي  اإلنير وننا أن  وعاطفًيا ، ويمكن أن يحدث وجًها لوجه وعىل اإلنير التنمر ومن المثير لالهتمام أن األطفال يخي 
  . األكير صعوبة هو وجها لوجه  الذي يحدث

 
" ن  استهداف "المختلفي 

 

الذين ي  يعتبر  ". لألسف هذا يعني األطفال مختلفال"من النوع  ستهدفون في كثير من األحياناألطفال 

عليمية ، واأل ذوي االحتياجات الخاصة ع من التشوه ، طفال الذين يعانون من أي نووذوي االحتياجات الت

ذينالشباب  و ، واألطفال من األقليات العرقية ، واألطفال الذين يتم رعايتهم مقدمي الرعاية، واألطفال ال

فاقدين ألحبائهمفقر ، واألطفال ايعيشون في  ذين ال  ل ، واألطفال الذين يعانون من الحساسية ، واألطفال ال

ًا ما  مع المتنمرين نوعهم االجتماعي كذكر او انثى و "هممعايريتتوافق " . يكونواغالب ا  أهدافً

 
 لتنمرل تعرضن طفلك قد إشارات توحي إىل أ

 



ي سلوك طفلكيمكن أن تتضمن العال 
 
ا ف ً  مات تغيير

ً
 أو هادئا

ً
ي أنشطته  و  ( )صاخبا

 
ا من الذها  إىل المدرسة أو المشاركة ف

ً
خائف

ر مثل  ي المعتادة ، أو مرض غير مي 
 
لكثير وفقدان او سقة االصداع ، واضطرا  النوم ، وتبول الفراش ، واإلصابات  و االبطن  وجع ف

 . من الممتلكات

 
ي حال أ

ن
 ن طفلك يتعرض للتنمرما الذي يمكنك فعله ف

 
اسب. نولكنك ستتغلب عىل ذلك بالدعم الم من تعرض طفلك للتنمر  كنت تشك   إنإنه ألمر فظيع  ال داعي للذعر.  (1

ا  كيحتاج
ً
 .عىل تغلب الشدائد قادر الرائع ال  الشجاع محار ال ه بصورةوالد دعه يشاهد  ولذلك طفلك أن تكون هادئ

 
 بهمبجانولكن األطفال يحتاجونك أن تكون  عصئبة مليةة باالنشغاالتنعيش جميًعا حياة  خلق مساحة للتحدث.  (2

ي بعض األحيان السؤال المباس  ليتمكنوا من إخبارك 
 
ي أحيان أخرى قد يفيد ويساعد األطفالبما يحدث. ف

 
يكون  ، ولكن ف

ي نزهة عىل األقدام أو القيادة أو الخروج لتناول الطعام مًعا 
 
 بلطف عن والتحدث معهم وسؤالهممن المفيد الذها  ف

 لم تتمكن من الوصول إىل نتيجة استمر وإذا شاهد لغة جسدهم لهم و الحياة والمدرسة. استمع  بخصوصهم شعور 
 .مستعدينخلق الفرص حبر يصبحوا ب

 
ي أي ب يشعروناألطفال اآلخرين عما إذا كانوا  أصدقائك من آباء وأمهاتمن المفيد أن تسأل  اسأل اآلخرين.  (3

 
 تغيير ف

 فضلأ اآلخرين األطفال ه يتم اعتبار ألناو اشاعات يجب إدارة ذلك بعناية حبر ال يتحول إىل نميمة  و  سلوك أطفالهم
ي سلوك طفلكمعلومات. اسأل للمصدر 

 
 . معلميهم إذا الحظوا أي تغيير ف

 

 ماذا أفعل –لتنمر طفىلي يتعرض  ل
 

 مًعا.  بحلها  ونسوف تقومأنكم و  خطأهأن هذا ليس  يعلمدع طفلك  . ينةطمأن (1
 

ن ما حدث و سجل (2  ثم احتفظ بمذكرات األحداث. ومن  أين ومع من وإىل مبر . دوِّ
 

ء يحتاجونه منك. من المه عن شعورهم لتعرضهم للتنمر اسألهم  اسأل طفلك عما يحتاجه.  (3 ي
يشعر  م أنوما هو أكير ش 

ا من إخبار اآلخرين ا . قد يكونو لقدرة عىل مواجهة الموقفطفلك با
ً
سبيل  )عىل عليهم بسبب تأثير ذلك خائفير  جد

ي يطلق عليهم اسم  المثال،
 . ألفضل النتائج مًعا  وا إعمل ( لذا الواش 

 
ا من  المدرسة.  بلغ (4

ً
ا جد

ً
دث التحمن هو أفضل شخص يمكن عىل مًعا  وا لذا اتفق ،إبالغ المدرسةقد يكون طفلك خائف

كير   معه
 سلوك التنمر.  إنهاء واالهتمام عىلوما الذي تحتاجه للقيام به. يجب أن يكون الير

 

ال  موقع، فال ترسلهم إىل األذى ي شكل من األشكال أو معرضير  لخطر إذا تعرضوا لألذى بأ حافظ عىل سالمة طفلك. ( 5
. ف  فيه آمنير   ا يكونو 

ً
ي أوال

ي عىل سالمتهم تأتر
 همويجب علي ة األطفالالمدرسة للحفاظ عىل سالمهنالك واجب قانوت 

ي . إذا تم مالعمل معك التعاون و 
ا االتصال بفريق خدمات األطفال المحىلي )ف 

ً
االعتداء عليهم أو التهديد بإيذائهم ، يمكنك أيض

طة.   المجلس( و / أو الش 
 
 
ي من يمكنه المساعدة. ( 6

ن
ي  فكر ف

ي األشخاصمثل يحتاج طفلك إىل الدعم ف 
لذين ا هذا الوقت ، لذا ساعده عىل التفكير ف 

ي الم هم إىل جانبه ويمكنهم مساعدته
  ,معلمير  آخرين يحبونهم ويثقون بهمأطفال أو  من الممكن أن يكونوا درسة. ف 

ً
 وأيضا

ي تجعله
ي األنشطة البر

 صداقات خارج المدرسة.  يكونونم يشعرون بالرضا عن أنفسهم و شجعهم عىل المشاركة ف 
 
دد ال ( 7 ي  تتر

ن
عىل صحة طفلك الجسدية أو العقلية )عىل سبيل المثال ، أنهم خائفون  قد أثر  التنمر إذا كان  . المختصرؤية  ف

ي هذا المجال أو قلقون للغاية( تحدث إىل طبئبك العام
 . المختص ف 

 
يتم و  كن واضًحا أنك تحتاج إىل العمل مًعا حبر يتوقف التنمر   -. حاول أال تغضب إجراءات المدرسة ال تتخذ  -المساعدة ( 8

فاتبع عملية شكاوى المدرسة واتصل بفريق خدمات األطفال المحليير   المتابعة،. إذا كنت بحاجة إىل مزيد من وضع حد له
ا تفاصيل حول  

ً
ي حماية طفلك من األذى. لدى وزارة التعليم أيض

ي ف 
ي المجلس. تقع عىل المدرسة والمجلس واجب قانوت 

ف 
ي يرتاد

لخاصة اها طفلك. قد يكون من المفيد الرجوع إىل وثائق وزارة التعليم كيفية تصعيد الشكوى بناًء عىل نوع المدرسة البر
ي التعليم لتثب التنمر منع ومعالجة 

ي المدارس والحفاظ عىل سالمة األطفال ف 
 ك. ت أنك تعرف حقوق طفلف 



 خطوات عملية
 

ي بناء ثقة وتقدير  Kidscape تساعد منظمة
 
ّمرون قف التنمر. األطفال الذين يتنااألطفال والعائالت الذين يمرون بمو  النفس لدى ف

ي أنهم غالًبا ما يستهدفون 
ونه نقاط ضعف لدى اآلخرين. وهذا يعب   أو غير يب الطفل الذيعىل اآلخرين يبحثون عما يعتي 

ً
دو خجوال

 من نفسه.  واثق
 

 ثقة ، ورفض منح الشخصبقول "ال" ة ، والتواصل البرصي ، وتعلم قويبقاء بحالة مثل ال الشجاعةنحن نعلم األطفال مهارات 
 . يريدها الفعل الذي  ةردالمتنمر 

 
ي جميع أنحاء البالد  ZAPندير ورش عمل 

 
ي من شأنها مجانية ف

 لمزيد من قم بزيارة موقع المنظمة –تعليم هذه المهارات  والبر
   www.kidscape.org.uk/zapالتفاصيل. 

 
 تنمر عىل االخرينيماذا لو كان طفىلي 

 
ي بعض األحيان يكون  األطفال يتنمر  مرة أخرى ، ال داعي للذعر. 

 
ي ذلكألسبا  عديدة. ف

 
ون أنهم مشهورون ومحبوبب السبب ف

 
ً
 . فرغون غضبهم عىل اآلخريناألمان ويوعدم يشعرون باألذى  -ويريدون االحتفاظ بهذا المنصب ، أو يمكن أن يكون العكس  جدا

ي بعض األحيان األطفال الذين 
 
 لقياما. نحن جميعا قادرون عىل يصبحوا هم المتنمرين عىل اآلخرين بالسابق للتنمر  تعرضوا ف
 التنمر. ب

ما بيجب أن يتوقف. تحدث معهم عن سبب قيامهم هذا التنمر  أن معه واضحا  وكنساعد طفلك عىل رؤية األذى الذي سببه 
ي يمكنهم من خاللها تكوين صداقات والحفاظ عىل األصدقاء دون

تغيير  إيذاء اآلخرين. شجعهم عىل يفعلونه والطرق اإليجابية البر
الشخص الذي يتمسك باآلخرين الذين يشعرون بالحزن أو الوحدة. يمكنهم استخدام قوتهم من أجل  ممن خالل كونه األمور 
 !   الخير

 

file:///C:/Users/user/Downloads/www.kidscape.org.uk/zap


 مواقع التواصل االجتماعي  عىلأصبح تنمر ال!! مساعدة
 

أو  ا األلعا  أو مواقع الويب ، فقد يشعر بصعوبة التعامل معه و إذا تعرض طفلك للمضايقات من خالل وسائل التواصل االجتماعي 
ي يلعبونها وغير متأكد مما يجب فعله. ا الهرو  منه

ي يستخدمونها أو األلعا  البر
 . قد ال تكون عىل دراية بالمواقع البر

 
نت ، فقد تكون هذه عالمة عىل تعرضه  . دالة ابحث عن عالمات (1 عًجا بعد اتصاله باإلنير ا أو مي  

ً
 لتنمر لإذا كان طفلك قلق

نت  .عي  اإلنير
 

و  حول  تحدث إليهم (2
ُ
ي  التنمر  ما ه

وت  )األشخاص الذين يؤذونك عن عمد( وشجع طفلك عىل عدم االنتقام. قد  اإللكير
ة قبل  احة قصير ي هذا ترك المحادثات أو أخذ اسير

نتب إعادة االتصاليعب   .اإلنير
 

ء سيكون عىل ما يرام طمأنة وتسجيل وتقديم تقرير (3 ي
 . طمي   طفلك أن كل ش 

ً
أال  . حاولوأنكم سوف تتخطونها معا

ي  ةشاركم  أو نش  ب قام طفلك تغضب إذا 
ة التفكير هميأخطاء وهذه فرصة لتعزيز أ جميعنا نرتكب. التنمر دى إىل ء يؤ ش 

ء عىل مواقع التواصل االجتماعي بعناية قبل  ي
 من مدرسة طفلك ،  المتنمرون. إذا كان مشاركة أي ش 

ً
ونيون أطفاال اإللكير

 .فمن المهم االحتفاظ بسجل لألحداث ومشاركتها مع المدرسة
 

نت.  عت  تقرير  (4 تحتوي معظم األنظمة األساسية عىل طرق يمكنك من خاللها اإلبالغ عن سلوك التنمر. للحصول  اإلنتر
نت ، يمكنك زيارة  عىلعىل نصائح وإرشادات حول اإلبالغ عن التسلط والسلوك الضار  اإلنير

internetmatters.orgwww.  أوwww.childnet.com 
 

 مزيد من المعلومات
 

 والمشورة واإلرشاد لآلباء واألطفال ، يرج  زيارة  Kidscape ZAPلمزيد من المعلومات حول ورش عمل
www.kidscape.org.uk/zap 

 
ا خ Kidscape تدير منظمة

ً
 لمزيد من التفاصيل. موقع القم بزيارة  – اىل اآلباء نصائحط طأيض

 www.kidscape.org.uk/parentsupport  
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