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والعنف  التنمر  م�سكلة  نناق�ص  تربوية«  »م�ستقبليات  من  العدد  هذا  يف    
نحو  تطال  �سخمة،  عاملية  ظاهرة  املدار�ص  يف  التنمر  اأ�سبح  فقد  املدر�سي. 
ثلث طلبة املدار�ص، وتوؤثر يف �سحتهم النف�سية وم�ستوى حت�سيلهم الدرا�سي، 
على  اأج��ري��ت  التي  ال�ستق�سائية  ال��درا���س��ات  م��ن  ع��دد  نتائج  وف��ق  وذل��ك 
ال�سعيدين العاملي والإقليمي. ولذلك فقد حظيت هذه امل�سكلة باهتمام كبري 
من جانب املنظمات الدولية واملوؤ�س�سات الإقليمية املعنية بالطفولة والتعليم، 
اإلى جانب وزارات الرتبية والتعليم يف كثري من دول العامل. وهناك عدد كبري 
من الأبحاث والدرا�سات التي �سعت اإلى تعرف حجم انت�سار ظاهرة التنمر يف 
املدار�ص، والعوامل امل�سببة لها، والآثار املرتتبة عليها، وطرق مواجهتها لتهيئة 

بيئة تعليمية اآمنة وخالية من العنف، ت�ساعد جميع الطلبة على التعلم.
عرب  املو�سوع  لهذا  املختلفة  اجلوانب  على  ال�سوء  العدد  هذا  يف  ونلقي 
جمموعة خمتارة من الدرا�سات التي نقدمها يف حمورين؛ يناق�ص الأول منهما 
واأ�سبابها،  العاملي،  امل�ستوى  على  املدار�ص  يف  التنمر  ظاهرة  انت�سار  حجم 
يف  العاملية  التجارب  بع�ص  الثاين  املحور  ويقدم  عليها.  املرتتبة  واملخاطر 
ال�ساأن.  املتبعة يف هذا  املمار�سات  واأف�سل  والتنمر املدر�سي،  العنف  مواجهة 
التي  البارزة  وللتوجهات  للأفكار  حتليل  للقارئ  تقدم  خل�سة  ذلك  ويتبع 

ك�سفت عنها درا�سات العدد. 
و�سيجد القارئ يف نهاية العدد تعريفا ببع�ص الإ�سدارات العاملية احلديثة 
املتعلقة بهذا  الأخبار الرتبوية  التنمر املدر�سي، وعر�سا لبع�ص  حول مو�سوع 
املو�سوع، بالإ�سافة اإلى تعريف باأحدث اإ�سدارات مكتب الرتبية العربي لدول 

اخلليج واملركز العربي للبحوث الرتبوية لدول اخلليج.

المحــرر

عزيزي القارئ
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 اإن العنف العار�ص الذي ميار�سه البع�ص اأحيانا، للتعبري عن غ�سبهم يعترب اأمرا طبيعيا، 
واإن كان غري مقبول، وميكن جتنبه، وحتا�سي الدوافع اإليه، اأما العنف املتكرر الذي ميار�سه 
البع�ص �سد من هم اأ�سعف منهم، بق�سد تهديدهم واإحلاق ال�سرر بهم، على املدى القريب 
والبعيد، فيعد عدوانا ل ميكن قبوله، مهما كانت الدوافع من ورائه. وقد اأطلق على هذا الت�سرف 
العدواين ال�ساذ �سفة التنمر، و�سلطت عليه الأ�سواء خلل العقد الأخري من القرن املا�سي، 
من قبل بع�ص دول العامل واملنظمات العاملية، املعنية بالطفولة وال�سحة والتعليم، وبخا�سة ما 
ميار�ص منه يف املدار�ص، واعتربته انتهاكا �سريحا للمبادئ التي حددتها التفاقيات واملواثيق 
الدولية، الهادفة اإلى �سيانة حقوق الطفل، وحمايتها من النتهاك، والتعدي عليها باأي �سيغة 

ويف اأي ظرف ومن قبل اأي جهة.
وميكن ملحظة هذه الظاهرة يف ممار�سات خمتلفة، من اأبرزها واأي�سرها التنمر اللفظي، 
ال�ستائم  وتوجيه  عليه،  املهينة  ال�سفات  واإطلق  بال�سخرية من �سحيته،  املتنمر  يقوم  حيث 
ونحوه.  واللكم  والركل  ال�سرب  مثل  البدين،  العتداء  طريق  عن  التنمر  ميار�ص  وقد  �سده. 
كما ميار�ص التنمر بطرق مبطنة، باتباع اأ�ساليب ت�ستهدف حما�سرة ال�سحية اجتماعيا، عن 
طريق املقاطعة وال�ستبعاد والإق�ساء. وعلى عك�ص املمار�سات الآنية املبا�سرة للتنمر، اأتاحت 
التقنية الرقمية اأمام املتنمرين جمال وا�سعا للنيل من �سحاياهم، وتوجيه اأق�سى ممار�سات 
اأو  ل�سحاياهم،  اأ�سرار  من  الجتماعي  التوا�سل  و�سائط  عرب  ين�سرونه  مبا  عليهم،  العتداء 

يطلقونه من اإ�ساعات ت�سيئ اإليهم، ومت�ص م�ساحلهم، وقد تهدد �سلمتهم واأمنهم. 
ومن خلل متابعة نتائج امل�سوحات والدرا�سات التي جترى حول التنمر املدر�سي يف خمتلف 
مناطق العامل، تربز اأمامنا اأمور اأربعة، تربر توجيه كل هذا الهتمام بدرا�سة هذه الظاهرة، 
وت�ستدعى اإعادة النظر يف الإجراءات والأ�ساليب التي تغلب على تعامل املوؤ�س�سات التعليمية 
معها، بل وال�سيا�سات والقوانني والنظم التي تقف وراءها، وحتكم اإدارة تلك املوؤ�س�سات وتوجه 

برامج عملها، وترتب اأولوياتها.
• العامل، 	 التنمر، على م�ستوى  املتورطني يف حالت  ن�سبة  اأن متو�سط  الأول، هو  الأمر 

ت�سل اإلى ثلث اأعداد الطلبة الذين ميرون مبرحلة املراهقة، وهي مرحلة حتول اأ�سا�سي 
يف حياة الإن�سان، لها دورها املوؤثر يف �سخ�سيته وتكوينه النف�سي والجتماعي، كما اأن 

افتتاحية العدد
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للخربات التي مير بها انعكا�ساتها املبا�سرة وغري املبا�سرة على حت�سيله الدرا�سي وعلى علقاته بالآخر، 
وثقته به، حا�سرا وم�ستقبل. 

• الأمر الثاين، هو اأن التنمر ت�سرف عدواين يقوم به طرف معتد، �سد طرف اآخر معتدى عليه، اأي �سحيته، 	
الذي ي�ستحق التعاطف معه، وتقدمي اأنواع العلج والدعم والرعاية التي ت�ساعده يف اجتياز املوقف ال�سعب 
الذي مير به، وهذا اأمر ل خلف عليه، ولكن الدرا�سات امليدانية ت�سيف حقيقة اأخرى، مكملة لها، وهي 
اأن املتنمر ذاته، يف كثري من الأحيان، هو �سحية لعوامل وظروف خارجة عن اإرادته، وهي التي دفعته اإلى 

ارتكاب خطئه، وبالتايل فهو بحاجة اأي�سا اإلى تفهم حالته، ومعاجلة علته.
• الأمر الثالث، هو اأن العامل اخلفي وراء اأغلب ت�سرفات التنمر هو الجتاه ال�سلبي الذي يحمله املتنمرون نحو 	

�سحاياهم، على اختلف اأ�سكالهم واألوانهم، والذي مبعثه كراهيتهم ال�سديدة ملن يختلفون عنهم، وعدم 
ا�ستعدادهم للتعاي�ص معهم، وجلوئهم اإلى اتخاذهم العنف و�سيلة للتعبري عن م�ساعرهم، كلما �سمحت لهم 

الفر�سة بذلك.  
• الأمر الرابع، هو اأن التعامل مع التنمر املدر�سي، ب�سكل عام، على الرغم مما ك�سفته نتائج الدرا�سات عن 	

م�سبباته وعواقبه، على م�ستوى الأفراد واملجتمع، ل يتنا�سب مع خطورة هذه الظاهرة، من حيث الإعداد 
املهني، وتهيئة البيئة املدر�سية املوؤهلة للتعامل ال�سليم مع الأطراف املتورطة يف حالت التنمر، والتي تتجاوز 

م�ستوى تطبيق اللوائح الإدارية واتخاذ الإجراءات التاأديبية.
اأخذنا يف العتبار اجلذور الثقافية والجتماعية لظاهرة التنمر املدر�سي، ندرك حجم التحدي الذي  واإذا ما 
اأمنه  وحفظ  وطنه  لبناء  النا�سئ  اجليل  اإع��داد  واجب  تتحمل  التي  الرتبوية  املوؤ�س�سة  باعتبارها  املدر�سة،  يواجه 
وموا�سلة تنميته، وهو اأمر يتعذر حتقيقه، اإل ب�سرطني، الأول هو اللتزام اجلاد باإر�ساء قيم التعاي�ص بني اأفراده، 
الإعلمية  وخا�سة  املجتمع،  وهيئات  الدولة  موؤ�س�سات  جميع  حتمل  خلل  من  وا�ستقراره،  متا�سكه  على  والعمل 
والثقافية، واجباتهم يف تنقية الثقافة املجتمعية، وتوجيهها لن�سر الوعي مبفهوم التعاي�ص، وممار�سة قيمه يف تفكري 
الأفراد و�سلوكهم وعالقاتهم. وال�سرط الثاين، هو الإ�سناد الكامل للمدر�سة من اأجل القيام مبهامها يف تربية طلبتها 
وتعليمهم، والتعامل ال�سليم مع حالت ال�سلوك غري ال�سوي، التي قد تن�ساأ يف و�سطها، عن طريق تزويدها باخلربات 

املهنية املوؤهلة، يف جمالت التعليم، والدعم النف�سي والجتماعي والرتبوي وال�سحي.

د. سليمان إبراهيم العسكري
رئيس التحرير
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التنمر في المدارس
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ظاهرة التنمر: أسبابها

ومدى انتشارها
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معايري  ث��لث��ة  للتنمر  �سيوعا  الأك���ر  التعريف  يت�سمن   
اأ�سا�سية: 1( الق�سد )الرغبة يف ا�ستهداف �سخ�ص ما واإحلاق 
الأذى به، وترهيبه اأو اإهانته، 2( التكرار، 3( عدم تكافوؤ القوة 
بني املتنمر، وهو الأكر قوة وامل�سبب لل�سرر اجتماعيا اأو بدنيا، 
وهكذا  الأذى.  عليه  يقع  وال��ذي  �سعفا،  الأك��ر  وهو  وال�سحية، 
عدوانا  ميثل  بل  تنمرا،  متكافئتني  قوتني  بني  ال�سراع  يعترب  ل 
املرحلة  الدرا�سة، من  �سنوات  مدار  التنمر على  ويحدث  عاما. 

البتدائية اإلى املرحلة الثانوية. 

معظم  يعلمها  �سائعة  مدر�سية  جتربة  يعد  التنمر  اأن  ومبا 
النا�ص، فمن ال�سهل يف بع�ص الأحيان اعتبارها اأمرا عاديا، ميكن 
التغا�سي عنه يف مرحلة الطفولة، اإل اأن التنمر يف حقيقته يعد 
الأ�سا�سية. ومن هذا  اأو املراهق  انتهاكا �سريحا حلقوق الطفل 
املنطلق يثري التنمر- باعتباره انتهاكا حلقوق الإن�سان - اهتماما 
كبريا وقلقا عاما، مما اأدى اإلى اهتمام الباحثني به ب�سكل كبري، 
البحث  البحوث،  هذه  �سمن  ومن  حوله.  عدة  بحوث  واإج��راء 
احلايل الذي اأجرى يف الوليات املتحدة الأمريكية، والذي ميكن 

التنمر في المدارس األمريكية: االنتشار، واألسباب، وطرق 
المواجهة
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ملف العدد
املحور  اأ�سا�سيني:  حمورين  يف  نتائجه  تلخي�ص 
)التاريخ،  للظاهرة  دقيقا  و�سفا  يقدم  الأول 
اأم��ا  وال��ع��واق��ب(،  اخل��ط��ر،  وع��وام��ل  والنت�سار، 
حول  توجيهية  اإر���س��ادات  فيقدم  الثاين  املحور 

التدخلت املدر�سية املنا�سبة ملواجهة التنمر. 

ومدى  التنمر،  ت�ريخ  الأول:  املحور 
انت�س�ره، وتبع�ته 

املتحدة  ال��ولي���ت  يف  التنمر  ت���ري��خ 
الأمريكية

 كما هو احلال غالبا يف الظواهر الجتماعية 
والقلق  الإعلمية،  التغطية  �ساعدت  املختلفة، 
الرتكيز  ع��ل��ى    البحثي  واله��ت��م��ام  املجتمعي، 
يف  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  يف  التنمر  ظ��اه��رة  على 
الت�سعينيات. كما اعتربت جمعية ال�سحة العاملية 
التنمر من �سمن اأولويات ال�سحة العامة يف عام 
1996. ومن العوامل التي اأدت اإلى ت�سليط ال�سوء 
اإط��لق  عملية  اأك��رب،  ب�سكل  الظاهرة  ه��ذه  على 
النار التي حدثت يف مدر�سة ثانوية يف كولومبيا، 
1999 بولية كولورادو، حينما قام طالبان  عام 
املعلمني،  واأح��د  زملئهم  من  ع�سر  ثلثة  بقتل 
امل��در���س��ة. وجدير  اآخ��ري��ن داخ���ل   21 واإ���س��اب��ة 
الوليات  يف  التنمر  يف  البحث  بداية  اأن  بالذكر 
جاءت  الت�سعينيات،  خ��لل  الأمريكية  املتحدة 
يف  اأجريت  التي  البحوث  بعد  لحقة،  مرحلة  يف 
اأوروبا واأ�سرتاليا. وقد زاد  ال�سويد، ومناطق من 
قلق الراأي العام ب�ساأن التنمر والهتمام بالوقاية 
بني  النتحار  حالت  زيادة  بعد  املدار�ص  يف  منه 
امل��راه��ق��ني، ع���لوة ع��ل��ى ال���زي���ادة امل��ط��ردة يف 
اإلى  اأدى  املدار�ص، مما  النار يف  اإطلق  حوادث 
زيادة البحوث والت�سريعات املتعلقة بهذا ال�ساأن؛ 

49 ولية  التنمر يف  كما �سدرت قوانني ملكافحة 
اأر�ست  وقد  و2010.   1999 عامي  بني  اأمريكية 
وزارة التعليم الأمريكية تعليمات للوليات لتنفيذ 
واأ�سدرت  مدار�سها،  يف  التنمر  مكافحة  قوانني 
ال��ت��زام  م���دى  ملتابعة   2011 ع���ام  يف  ت��ق��ري��را 

الوليات بهذه القوانني. 

حجم انت�س�ر التنمر
 اأظ��ه��رت ال��درا���س��ات وال��ت��ق��اري��ر اأن م��ا بني 
20% اإلى 29% من الطلبة يتورطون يف حالت 
اأو  �سحايا،  اأو  متنمرين،  بو�سفهم  )اإما  التنمر 
بو�سفهم متنمرين و�سحايا يف الوقت ذاته( مرة 
واحدة على الأقل �سنويا. وجتدر الإ�سارة اإلى اأن 
منظمة  بيانات  على  تعتمد  التحليلت  هذه  مثل 
�سنوات.  اأرب��ع  كل  تطبق  التي  العاملية،  ال�سحة 
عام  الأمريكية  التعليم  وزارة  اأعلنت  وق��د  ه��ذا 
التنمر،  انت�سار  معدل  يف  انخفا�سا   )2017(
كل  بني  من  واح��د  معدل طالب  اإل��ى  و�سل  حيث 
خم�سة من الطلبة. ووفقا لوزارة التعليم الأمريكية 
التنمر بني  م�سح ظاهرة  ومن خلل   .)2017(
و18   12 ب��ني  اأع��م��اره��م  ت���رتاوح  ال��ذي��ن  الطلبة 
عاما، ظهر اأن غالبية الطلبة )66%( يتعر�سون 
الدرا�سي،  ال��ع��ام  خ��لل  مرتني  اأو  م��رة  للتنمر 
للتنمر  يتعر�سون  اأنهم   )%19.3( اأ�سار  بينما 
�سهريا، و)9.6%( منهم يتعر�سون له اأ�سبوعيا، 
يتعر�سون  اأنهم  اأو�سحوا  الطلبة  من  و)%4.2( 

لهذا النوع من العنف للتنمر يوميا.
اإل��ى  متيل  التنمر  ن�سب  اأن  بالذكر  وج��دي��ر 
وت�سل  البتدائي،  التعليم  �سنوات  الزيادة خلل 
يف  املبكرة  املراهقة  مرحلة  خ��لل  ذروت��ه��ا  اإل��ى 
خلل  ما  حد  اإلى  وتنخف�ص  املتو�سطة،  املدر�سة 

تميل نسب 
التنمر إلى 
الزيادة خالل 
سنوات 
التعليم 
االبتدائي، وتصل 
إلى ذروتها 
خالل مرحلة 
المراهقة 
المبكرة في 
المدرسة 
المتوسطة.
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�سنوات الدرا�سة الثانوية، وهي مرحلة املراهقة 
املتو�سطة  املدر�سة  اأن  اإلى  ي�سري  املتاأخرة، مما 
انت�سار  اأعلى معدل  فيه  الذي تظهر  املكان  هي 

للتنمر. 
اأم����ا ف��ي��م��ا ي��خ�����ص اأ���س��ك��ال ال��ت��ن��م��ر، فقد 
تقليدية  اأمن��اط��ا  ه��ن��اك  اأن  البحوث  اأظ��ه��رت 
اجل�سدي،  ال��ع��دوان  م��ن  ك��ل  ت�سمل  للتنمر، 
اأث��ن��اء  ي��ح��دث  ال���ذي  والج��ت��م��اع��ي،  واللفظي، 
املدر�سي  املبنى  داخ��ل  �سواء  الدرا�سي،  اليوم 
املثال، يف احلافلة  �سبيل  بالقرب منه )على  اأو 
املدر�سة(،  اإل��ى  البيت  من  الطلبة  تنقل  التي 
حيث يكون اجلناة وال�سحايا معروفني لبع�سهم 
التنمر  اأمثلة  وت�سمل  الفعلي.  الواقع  البع�ص يف 
والب�سق،  ال��دف��ع،  م��ث��ل:  �سلوكيات  اجل�سدي 
وال�سرب، والتهديد بالإيذاء اجل�سدي. وي�سمل 
ون�سر  الإق�ساء،  والجتماعي:  اللفظي  التنمر 
كما  والإه��ان��ة.   وال��ق��ذف،  وال�سب  ال�سائعات، 
يحدث التنمر يف �سياقات اأخرى، على الإنرتنت 
التوا�سل  و�سائل  وعرب  الفرتا�سي،  العامل  يف 
الهاتف  خ��لل  من  اأو  والجتماعية،  الرقمية 
وقد  تكون هوية اجلناة جمهولة.  الذكي، حيث 
التنمر  اأنواع  اأكر  اأن  الدرا�سات  معظم  وجدت 
يليه  والجتماعي،  اللفظي،  التنمر  هو  �سيوعا 

التنمر اجل�سدي، ثم التنمر الإلكرتوين. 
ويظهر البحث وجود ارتباط قوي بني التنمر 
اأنهما  اإل��ى  ي�سري  مما  والتقليدي،  الإل��ك��رتوين 
حيث  واح���د.  ل�سلوك  خمتلفني  منطني  ي��ع��دان 
للتنمر  تعر�سوا  الذين  الطلبة  معظم  اأن  وجد 
اأي�سا ل�سكل واحد على  عرب الإنرتنت، تعر�سوا 
الأقل من اأ�سكال التنمر التقليدية. وباملثل، ت�سري 
الطلبة  ي�سبح  اأن  املتوقع  من  اأن��ه  اإل��ى  النتائج 

الو�سائل  خ��لل  م��ن  للتنمر  يتعر�سون  ال��ذي��ن 
الإن��رتن��ت.  عرب  للتنمر  م�ستهدفني  التقليدية 
الإلكرتوين  التنمر  اعتبار  الأدق  فمن  لذلك، 

نوعا فرعيا من التنمر التقليدي. 

العوامل امل�س�همة يف انت�س�ر التنمر
 نوع املدر�سة . 1

 ،)2018( الأمريكية  التعليم  ل��وزارة  وفقا 
التنمر  انت�سار  يف  ملمو�سة  ف��روق  توجد  ل 
املختلفة  الأم��اك��ن  يف  امل��دار���ص  طلبة  ب��ني 
)احل�����س��ر، وال�����س��واح��ي، وال���ري���ف(، على 
املدار�ص  من  الثلثة  الأن��واع  اأن  من  الرغم 
انخفا�ص  م��ن  م��ت��ف��اوت��ة  م��ع��دلت  ���س��ه��دت 
التنمر منذ عام 2005، وهو اأمر مل ت�ستطع 
و�سائل الإعلم والراأي العام اإدراك اأ�سبابه. 
بهذه  الوعي  اأن  اإل��ى  ذلك  يعزى  اأن  وميكن 
امل�سكلة قد تاأخر قليل نتيجة تاأخر الأبحاث 

الأمريكية التي تناولت هذا املجال.
 نوع )اجلندر( . 2

ت�سري معظم الأبحاث اإلى اأن الذكور يظهرون 
اأعلى من التنمر مقارنة بالإناث،  م�ستويات 
ولكن الفح�ص الدقيق يظهر اأن الفروق بني 
اجلن�سني اأكر تعقيدا. فالأولد، على �سبيل 
املثال، ي�ساركون يف اأ�سكال التنمر اجل�سدي 
يف  التنمر  يبدوؤون  اأنهم  كما  اأكرب،  ب�سكل 
�سن اأبكر مقارنة بالفتيات، يف حني ت�سارك 
الجتماعي  التنمر  يف  اأكرب  ب�سكل  الفتيات 
واللفظي. ومن حيث التعر�ص للأذى، هناك 
عدد اأكرب من الإناث اأو�سحن اأنهن يتعر�سن 
والثانوية،  املتو�سطة  املدار�ص  يف  للتنمر 
وبالتايل،  بالذكور.  مقارنة  اأعلى  بن�سبة 

وجدت معظم 
الدراسات أن 

أكثر أنواع التنمر 
شيوعا هو 

التنمر اللفظي، 
واالجتماعي، 
يليه التنمر 

الجسدي، 
ثم التنمر 

اإللكتروني.
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ملف العدد
البحوث حول  ا�ستنتاجات  بني  تباين  فهناك 

النوع فيما يتعلق بانت�سار التنمر.
 العرق. تت�سارب نتائج الدرا�سات التي . 3

تتناول هذا املجال، حيث ت�سنف بع�ص 
اأنهم  على  ال�����س��ود  الطلبة  ال��درا���س��ات 
ال�سحايا،  من  ولي�سوا  املتنمرين،  من 
اأو  اأو اللتينيني  مقارنة بالطلبة البي�ص 
الآ�سيويني، يف حني ترى درا�سات اأخرى 
اأي  من  تنمرا  اأك��ر  البي�ص  الذكور  اأن 
الدرا�سات  بع�ص  اأكدت  كما  اآخر.  عرق 
ارتكابا  الأقل  هم  الآ�سيويني  الطلبة  اأن 
ال�سود  الطلبة  واأن  ال��ت��ن��م��ر،  لأف��ع��ال 
ورمب��ا  للتنمر.  �سحايا  غالبا  يقعون 
البحوث  نتائج  يف  التناق�ص  ه��ذا  يعود 
حول  الآراء  يف  توافق  وج��ود  ع��دم  اإل��ى 
مما  وق��ي��ا���س��ه،  التنمر  تعريف  كيفية 
كما  مت�سقة.  غري  ا�ستنتاجات  اإلى  اأدى 
وح��ده  ال��ع��رق  اأن  اإل��ى  الباحثون  ي�سري 
حالت  انت�سار  مدى  فهم  يف  ي�ساعد  ل 
التنمر. ولذا، يجب درا�سة ال�سياق الذي 
حتدث فيه، لكي تكون النتائج ذات دللة 
يف  العرق  اختلف  عن  هنا  )احل��دي��ث 

املدار�ص الأمريكية(. 
تعر�س� . 4 الأك����ر  الطلبة  ف��ئ���ت   

للخطر
الطلبة ذوي الإع�قة. ي�سغل الطلبة ذوي 
املتورطني يف  الطلبة  عالية من  ن�سبة  الإعاقة 
اأم  �سحايا  بو�سفهم  ���س��واء  التنمر،  ح���وادث 
متنمرين، رمبا بن�سبة ال�سعف مقارنة باأقرانهم 
غري املعاقني. ورمبا يعود هذا اإلى �سعف مهارات 
التوا�سل الجتماعي لديهم، ولذا من املحتمل اأن 

يتعر�ص هوؤلء الطلبة لرف�ص الأقران واملعاناة 
يف حل امل�سكلت الجتماعية. 

نتائج  يف  ات�ساق  يوجد  ل  اأن��ه  الوا�سح  ومن 
الإعاقة،  ذوي  الطلبة  على  التنمر  درا�سات 
ذوي  الطلبة  اأن  الأبحاث  بع�ص  اأثبتت  حيث 
الإعاقة يتعر�سون للإيذاء اأكر من اأقرانهم 
غري املعاقني، يف حني ت�سري جمموعة اأخرى 
من الدرا�سات اإلى اأن الطلبة ذوي الإعاقات 
اأكر  ينخرطون يف �سلوكيات تنمر وعدوانية 
اأقرانهم غري املعاقني. ورمبا يعزى هذا  من 
عانوا  الذين  الإع��اق��ة،  ذوي  الطلبة  اأن  اإل��ى 
ب�سفتهم �سحايا للتنمر وال�سلوك العدواين، 
عدوانية  �سلوكيات  ي�سلكوا  اأن  اإل��ى  مييلون 
للأذى،  تعر�سهم  ملواجهة  و�سيلة  باعتبارها 

مما ي�سعهم يف فئة املتنمر ال�سحية.
جن�سي�. . 5 الأ�سوي�ء  غري  الطلبة   

من  اأع��ل��ى  معدل  الطلبة  ه���وؤلء  ي��واج��ه 
ال��ت��ع��ر���ص ل�����لأذى ال���ب���دين وال��ل��ف��ظ��ي 
والج��ت��م��اع��ي يف امل���در����س���ة، م��ق��ارن��ة 
باأقرانهم الأ�سوياء جن�سيا، وي�سمل ذلك 
التحر�ص، والعزلة الجتماعية، والو�سم 
والع��ت��داء  وال�����س��ب،  �سلبية،  ب�سفات 

البدين.

الفئ�ت امل�س�ركة يف ح�لت التنمر 
اأول: فئة ال�سحية 

اأن  اإلى  بالطالب  توؤدي  هناك عوامل عديدة 
ي�سبح �سحية للتنمر، من اأبرزها: 

 العوامل الفردية والجتم�عية. 1
اتخاذ  اإلى  بالطالب  توؤدي  التي  العوامل  من 
الجتماعية  بالدونية  �سعوره  املوقف،  ه��ذا 

تشير معظم 
األبحاث إلى 
أن الذكور 
يظهرون 
مستويات أعلى 
من التنمر 
مقارنة باإلناث، 
ولكن الفحص 
الدقيق يظهر 
أن الفروق بين 
الجنسين أكثر 
تعقيدا.
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و�سعه  اأو  ل���ه،  اأق���ران���ه  لتهمي�ص  ن��ت��ي��ج��ة 
الجتماعي املتدين، اأو اختلفه عن اأقرانه، 
�سواء   - �سعيف  اأن��ه  على  ل��ه  ت�سورهم  اأو 
اأو اجل�سدية- ل �سيما  من الناحية النف�سية 
م�ستوى  يعد  اأخ���رى،  ناحية  وم��ن  ال��ذك��ور. 
بنف�سه  ال��ط��ال��ب  ث��ق��ة  اأو  ال��ذات��ي  ال��ت��ق��دي��ر 
تعر�سه  باحتمالية  تنبئ  التي  العوامل  من 
بني  ارتباط  وجد  كما  امل�ستقبل،  يف  للتنمر 
النف�سي  الخت�سا�سي  على  الطالب  ت��ردد 
يف املدر�سة ووقوعه �سحية حلوادث التنمر. 
وم���ن ن��اح��ي��ة اأخ�����رى، ت�����وؤدي ال��ت�����س��ورات 
اإل��ى  املدر�سية  البيئة  ع��ن  للطلبة  ال�سلبية 
والتنمر  العدواين  ال�سلوك  احتمالية  زي��ادة 
اإل  املدر�سة(  عن  الغياب  )مثل  والنطوائية 
اأن الأبحاث ت�سري اإلى اأن الدعم الجتماعي 
الذي يتلقاه الطالب من اأقرانه ميكن اأن يقلل 
الطلبة  واأن  للتنمر،  تعر�سه  احتمالية  من 
مكونة  جمموعات  يف  اأع�ساء  يكونون  الذين 
ال�سعور  نف�ص  ي�ساركونهم  اآخرين،  من طلبة 
اأكرب  ب�سكل  يتعر�سون  الجتماعي،  بالتدين 
املكانة  ذوي  من  اأقرانهم  قبل  من  للتنمر 

الأعلى.
عوامل . 2 وت�سمل  الع�ئلية.  العوامل 

من مثل احلماية املفرطة من الأمهات، 
و�سعف العلقة بني الوالدين واأبنائهم، 
اأو تعر�ص الأبناء للنقد امل�ستمر من قبل 
اأو  معاملتهم،  ي�سيئون  اأمهات  اأو  اآب��اء 
ويت�سح  متنمرين.  باأ�سقاء  اختلطهم 
املنزل  داخ��ل  التنمر  �سحايا  اأن  هنا 
يتم  وب��ذل��ك  متنمرين،  ي�سبحون  ق��د 
ت�سنيف الطفل يف فئة املتنمر ال�سحية.

ث�ني�: فئة املتنمر 
اأ�سفرت نتائج الدرا�سات التي تبحث العوامل 

التي ت�سهم يف �سلوكيات التنمر عما يلي:
عامل . 1 اأب��رز  اإن  الفردية.  العوامل   

هو  التنمر  ح���الت  ح���دوث  يف  ي�سهم 
عدم تكافوؤ القوى بني املتنمر و�سحيته، 
املتنمر  برغبة  التنمر  يرتبط  وبالتايل 
يف احل�����س��ول ع��ل��ى ال���ق���وة واحل��ف��اظ 
لتهدئة  الطلبة  يتنمر  ما  وغالبا  عليها. 
والعجز،  بالنف�ص  الثقة  ت��دين  م�ساعر 
لتحقيق  املراهقون  الأولد  يتنمر  حيث 
الهيمنة على الآخرين وتعزيز مكانتهم 
الفتيات  تتنمر  حني  يف  اأقرانهم،  بني 
املراهقات لتعزيز جاذبيتهن اجل�سدية، 
م���ن خ���لل امل��ن��اف�����س��ة م���ع الأخ���ري���ات 
ب��ا���س��ت��خ��دام ال�����س��ائ��ع��ات ���س��ده��ن اأو 
النتائج  ه��ذه  مثل  وت�سري  اإق�سائهن. 
من  يعانون  اأنف�سهم  املتنمرين  اأن  اإلى 
منها  يعاين  التي  ال�سعف  نقاط  بع�ض 
ال�سحايا، مما يلقى ال�سوء مرة اأخرى 

على فئة املتنمر ال�سحية. 
اأن  الأبحاث  بع�ص  توؤكد  اآخر،  �سعيد  وعلى 
الطلبة املتنمرين هم اأقوى نف�سيا واجتماعيا 
اأقرانهم، حيث ي�سف طلبة يف �سفوف  من 
خمتلفة، التنمر باأنه اأمر ممتع وم�سل، واأنه 
يف  وال�سعبية  اجل�سدية  باجلاذبية  يرتبط 
حميط الأقران. وعلى الرغم من اأن الأبحاث 
ترى اأن �سلوكيات التنمر تن�ساأ ب�سبب عوامل 
فردية اأو بيئية يواجهها الفرد، فاإن ال�سباب 
خمتلفة  نظر  وجهة  من  التنمر  يفهمون  قد 
التي  الإي��ج��اب��ي��ة  ب��امل�����س��اع��ر  تهتم  مت��ام��ا، 

يعد مستوى 
التقدير الذاتي 

أو ثقة الطالب 
بنفسه من 

العوامل التي 
تنبئ باحتمالية 
تعرضه للتنمر 
في المستقبل.
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ملف العدد
ي�ستلهمونها من ممار�سة هذه ال�سلوكيات. 

 الأ����س���رة. ي��وج��د ارت���ب���اط ق���وي بني . 2
التنمر.  و�سلوكيات  الأ���س��ري��ة  ال��ع��وام��ل 
املتنمرين  الأط��ف��ال  اآب��اء  اأن  وج��د  حيث 
العاطفي  والدعم  ال��دفء  اإل��ى  يفتقرون 
وي�ستخدمون  التوا�سل،  على  وال��ق��درة 
مت�ساهل  اأ�سلوبا  اأو  ا�ستبداديا،  اأ�سلوبا 
اأنهم ل يتوا�سلون  اأو  اأبنائهم،  للغاية مع 
مع املدر�سة. وعلى العك�ص من ذلك، فاإن 
والديهم  يتلقون دعما من  الذين  الطلبة 

يكونون اأقل عر�سة ملمار�سة التنمر. 
اأن . 3 الأط��ف��ال  يتعلم  عندما  الأق���ران.   

يكونون  فاإنهم  اجتماعيا،  مقبول  التنمر 
اأكرث عر�سة لالنخراط يف هذا ال�سلوك. 
وهو �سعور ينتقل لهم من خلل الأقران. 
جمموعات  اإن  ال��ق��ول  مي��ك��ن  وب��ال��ت��ايل 
الأقران تقدم الدعم الجتماعي للتنمر، 
م�سادقة  اإل���ى  امل��ت��ن��م��رون  مي��ي��ل  ح��ي��ث 
مما  التنمر،  مي��ار���س��ون  ال��ذي��ن  الطلبة 
يزيد من احتمال م�ساركتهم يف �سلوكيات 
اأن جم��م��وع��ات الأق����ران  ال��ت��ن��م��ر. ك��م��ا 
وي��وؤدي  التنمر،  انت�سار  معدل  من  تزيد 
املجموعات،  هذه  اإلى  املراهقني  انتماء 
زي��ادة  اإل��ى  فيها  الع�سوية  واكت�سابهم 
من  لي�ص  وبالتايل  ع��دوان��ه��م،  م��ع��دلت 
بكفاءات  التنمر  يرتبط  اأن  امل�ستغرب 
ال��ط��ال��ب الج��ت��م��اع��ي��ة الإي��ج��اب��ي��ة مثل 
ومع  الأق���ران.  جمموعة  داخ��ل  ال�سعبية 
بني  علقة  هناك  اأن  وج��د  فقد  ذل��ك، 
�سلوك املتنمر والق�سور يف حل امل�سكلت 

الجتماعية.

الأق�������ران ع��ل��ى طلبة  وت��ن��ط��وي جم��م��وع��ة 
الذين  املتفرجني،  الأع�ساء  دور  ميار�سون 
يقومون بتعزيز التنمر، من خلل ح�سورهم 
ب�سكل  م�ساركتهم  خلل  من  اأو  كم�ساهدين، 
اأو باآخر يف �سلوكيات التنمر. وميكن اأن يكون 
للمتفرجني تاأثري قوي يف احلد من التنمر اأو 
جمموعة  معايري  على  يتوقف  وهذا  تعزيزه، 
دور  يعد  لذلك،  اإليها.  ينتمون  التي  الأق��ران 
التدخل  برامج  اأ�سا�سيا يف  املتفرجني حمورا 

ملواجهة التنمر. 
املعلمون . 4 ي���وؤدي  اأن  ميكن  املعلمون.   

احلد  اأو  التنمر  تعزيز  يف  جوهريا  دورا 
يتبعونه  ما  على  ذلك  يتوقف  منه، حيث 
ففي  طلبتهم.  مع  التعامل  يف  نهج  من 
التنمر  ت��ن��اول��ت  ال��ت��ي  الأب���ح���اث  بع�ص 
الطلبة  اأن  وج��د  والطلبة،  املعلمني  بني 
ي��ع��ت��ربون امل��ع��ل��م��ني م��ت��ن��م��ري��ن، وذل���ك 
للطلبة،  املتعمد  بالإذلل  قيامهم  ب�سبب 
والإفراط يف عقابهم، والتحيز لبع�سهم 
دون الآخرين، وال�سخرية منهم، وتفريغ 
غ�سبهم يف طلبتهم. وهنا يظهر اختلل 
حيث  والطالب،  املعلم  بني  القوة  تكافوؤ 
اأكر و�سوحا  التوازن  يكون الختلل يف 
بو�سفه  للمعلم،  التقليدية  الأدوار  يف 
لل�سلطة، وبو�سف الطالب تابعا  م�سدرا 

ومنفذا لأوامره فح�سب.
ال�سلوك  ي�سكل  اأن   وعلوة على ذلك، ميكن 
الطلبة،  به  يقتدي  منوذجا  للمعلم  املتنمر 
باملثل.  اأن ي�سريوا متنمرين  اإلى  ويوؤدي بهم 
كما ميكن اأن يكون ل�سوء معاملة املعلم للطلبة 
الأطفال  ي�سعر  حيث  م�ساعف،  �سلبي  تاأثري 

إن أبرز عامل 
يسهم في 
حدوث حاالت 
التنمر هو عدم 
تكافؤ القوى 
بين المتنمر 
وضحيته، 
وبالتالي يرتبط 
التنمر برغبة 
المتنمر في 
الحصول على 
القوة والحفاظ 
عليها.
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اأو غري  �سيئة  معاملة  اإلى  يتعر�سون  الذين 
الآخرين  لزملئهم  معاملتهم  اأن  عادلة، 
ب�سكل �سيئ، يعد و�سيلة للتخفيف من الأذى 
كو�سيلة  اأو  له،  تعر�سوا  الذي  الإحباط  اأو 
بناء  خلل  من  بال�سيطرة  ال�سعور  لإع��ادة 
الأق��وى.  الطرف  هم  فيها  يكونون  علقة 
للإيذاء  التعر�ص  بني  العلقة  تظهر  وهنا 
من ناحية، والتنمر من ناحية اأخرى يف بيئة 
البحوث  اأكدت  ذلك،  على  علوة  ال�سف. 
اأن الف�سول الدرا�سية التي ل ت�سمح للطلبة 
ممار�سة  اأو  نظرهم  وجهات  عن  بالتعبري 
ال�ستقلل الذاتي تكون بيئة خ�سبة للتنمر.
ومن ناحية اأخرى، يقل التنمر يف ال�سفوف 
التي ي�سعر فيها الطلبة باأن املعلمني داعمني 
ي�سمح  واأن���ه  معهم،  التعامل  يف  وع��ادل��ني 
عن  للتعبري  خمتلفة  اأ�سكال  مبمار�سة  لهم 
والرتكيز  زملئهم،  مع  والتعاون  ذواتهم، 
اأن الطلبة  التعلم. وقد وجد  على ن�ساطات 
يكونون  الدعم،  هذا  مبثل  ي�سعرون  الذين 
اأكر ميل لطلب م�ساعدة معلميهم عندما 
عندما  اأو  التنمر  م��واق��ف  اأح��د  ي�سهدون 
اأنهم ي�سارعون بالإبلغ  يتعر�سون له، كما 
مثل  املخالفة،  ال�سلوكيات  اأو  احلالت  عن 
ميكن  التي  الأدوات  الطلبة  اأح��د  اإح���راز 
الآخ��ري��ن.  على  الع��ت��داء  يف  ا�ستخدامها 
ال��داع��م��ة  ال�سفية  ال��ب��ي��ئ��ات  ه���ذه  وت��ع��د 
اأكرب  مدر�سية  ثقافات  من  جزءا  والراعية 
باملناخ  امل��رت��ب��ط  الأم����ن والت�����س��اق  ت��ع��زز 

املدر�سي الإيجابي.
يرى . 5 ع��ام،  ب�سكل  املدر�سي.  املن�خ   

ترتبط  م�����س��األ��ة  ال��ت��ن��م��ر  اأن  ال��ط��ل��ب��ة 

ارتباطا وثيقا بطبيعة املناخ املدر�سي، 
فالتنمر يظهر ب�سكل اأكرب يف املدار�ص 
التي ي�سودها جو غري مريح، واملدار�ص 
الطلبة،  بني  العدالة  فيها  تغيب  التي 
بالرتحيب  فيها  ي�سعرون  ل  التي  اأو 
والتقبل. وكلما كان ت�سور الطلبة للبيئة 
احتمال  زاد  كلما  �سلبيا،  املدر�سية 
�سحية  وقوعهم  اأو  بالتنمر،  قيامهم 
والتي  التناف�سية،  البيئات  اأن  كما  له. 
الأكادميية  للمقارنة  الطلبة  تخ�سع 
امل�ستمرة مع اأقرانهم، والتي يزيد فيها 
وي�سعر  الطلبة،  على  النف�سي  ال�سغط 
الطلبة فيها بالإجهاد وامللل، تزيد فيها 

ممار�سات التنمر. 
وعلى النقي�ص من ذلك، فاإن الطلبة الذي 
اإيجابي ينظرون  يتعلمون يف مناخ مدر�سي 
ت�سود  جيدة،  بيئة  اأنها  على  املدر�سة  اإل��ى 
ويتعزز  واملعلمني،  الطلبة  بني  الثقة  فيها 
لديهم ال�سعور بالعدالة والأمان. كما ي�سجع 
يف  الطلبة  رغبة  ال��داع��م  املدر�سي  املناخ 
حدوث  عند  البالغني  من  امل�ساعدة  طلب 
ال��درا���س��ات  اأك���دت  كما  التنمر.  ح���وادث 
ب�سكل  وتنفيذها  عادلة،  قواعد  وج��ود  اأن 
مت�سق، وتقدمي الدعم والرعاية للطلبة من 

قبل املعلمني، يوؤدي اإلى تقليل التنمر. 
ث�لث�: فهم فئة »املتنمر ال�سحية«

الطلبة  م��ن  ال�سغرية  املجموعة  ت��ع��رف   
تنمر،  على  تنطوي  ت�سرفات  يرتكبون  الذين 
ويف ال��وق��ت ذات����ه ي��ق��ع��ون ���س��ح��اي��ا حل���وادث 
قليل  وهناك  ال�سحية.  املتنمر-  با�سم  التنمر 
من  الأ�سغر  املجموعة  هذه  حول  الأبحاث  من 

يمكن أن يؤدي 
المعلمون دورا 

جوهريا في 
تعزيز التنمر أو 

الحد منه، حيث 
يتوقف ذلك على 

ما يتبعونه من 
نهج في التعامل 

مع طلبتهم.
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ملف العدد
يثري  اإليه  التو�سل  مت  ما  فاإن  ذلك،  ومع  الطلبة؛ 
القلق. ففئة املتنمرين ال�سحايا هم اأكر الفئات 
املنبوذة اجتماعيا من قبل اأقرانهم، وهم ي�سببون 
وتقل  ع��دي��دة،  �سلوكية  م�سكلت  الأرج���ح  على 
م�ستويات  من  ويعانون  املدر�سة،  يف  م�ساركتهم 
ويكون  بالوحدة.  وال�سعور  الكتئاب  من  مرتفعة 
لدى هذه الفئة قدر اأكرب من املفاهيم ال�سلبية عن 

املدر�سة مقارنة باملتنمرين، وال�سحايا. 
اأف���راد هذه  اأن  اإل���ى  الأب��ح��اث  اأ���س��ارت  كما 
ال��ف��ئ��ة ي��ع��ان��ون م��ن م��زي��ج م��دم��ر م��ن ال��ع��زل��ة 
الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ف�����س��ل ال��درا���س��ي، مم��ا يجعل 
عادة  عليهم  ويطلق  ومزعجة،  �سعبة  جتاربهم 
عدوانيني«  »�سحايا  اأو  ا�ستفزازيني«  »�سحايا 
القلق والعدوانية على  لأنهم ي�سعرون مبزيج من 
الداخلية  �سراعاتهم  يعك�ص  مم��ا  ���س��واء،  ح��د 
بيئات  اإل��ى  ينتمون  الطلبة  وه��وؤلء  واخلارجية. 
منزلية تعد الأكر اإهمال والأ�سواأ معاملة. ويتوقع 
الباحثون اأن الطلبة الذين ينتمون اإلى هذه الفئة 
رغبة  التنمر  ثم ميار�سون  ك�سحايا،  يبدوؤون  قد 
يف النتقام اأو الدفاع عن اأنف�سهم. ويتوافق هذا 
ذوي  بالطلبة  اخلا�سة  البيانات  م��ع  التف�سري 

الإعاقة الذين يتم ت�سنيفهم يف هذه الفئة.

م� يرتتب على التنمر
اإن عواقب التنمر وا�سعة النطاق، لي�ص فقط 
بالن�سبة للأفراد املتورطني يف هذه ال�سراعات، 
اأو�سع. وعلى  للمجتمع على نطاق  بالن�سبة  ولكن 
حول  كافية  بيانات  تتوافر  ل  اأن��ه  م��ن  ال��رغ��م 
العواقب املرتتبة على النتماء اإلى فئة املتنمرين 
ال�����س��ح��اي��ا، ك��ون��ه��م مي��ث��ل��ون امل��ج��م��وع��ة الأك���ر 
الفرتا�ص  ميكننا  اأن��ه  اإل  التنمر،  يف  خطورة 

اأنهم يعانون من اأكرب عدد من العواقب ال�سلبية 
كما �سبق ذكره.

�سحية  لفئة  ب�لن�سبة  العواقب  اأول: 
و�سعف  القلق  م��ن  الفئة  ه��ذه  تعاين  متنمر: 
يف  وال��ت��ف��ك��ري  بالنف�ص،  وال��ث��ق��ة  ال����ذات  ت��ق��دي��ر 
التكيف  و�سعف  الجتماعية،  والعزلة  النتحار، 
وتعاطي  ال��ذات،  واإي��ذاء  والجتماعي،  العاطفي 
املخدرات، والكتئاب، وزيادة ا�سطراب القلق يف 

�سن البلوغ، و�سعف الأداء الأكادميي.
تعاين  ال�سحية:  لفئة  ب�لن�سبة  ث�ني�: 
ه���ذه ال��ف��ئ��ة م��ن ال��رغ��ب��ة يف جت��ن��ب امل��در���س��ة، 
ال�سعور  وانخفا�ص  اخل��وف،  وزي��ادة  والت�سرب، 

بالنتماء.
تعاين  املتنمر:  لفئة  ب�لن�سبة  ث�لث�: 
هذه الفئة من اأنها اأقل اندماجا يف املدر�سة، واأنه 
يزيد لديها احتمال الوقوع يف اجلرمية وممار�سة 
معتقدات  وتبني  للمجتمع،  املعادية  ال�سلوكيات 

داعمة للتنمر ومتقبلة له.
املدر�سي:  للمجتمع  ب�لن�سبة  رابع�: 
اأق����ل تهيئة  ي��ج��ع��ل ال��ت��ن��م��ر امل��ج��ت��م��ع امل��در���س��ي 
الطلبة  اأداء  يخف�ص  كما  املدر�سية،  للأن�سطة 
العام يف الختبارات، ويقلل من معدلت جناحهم 

يف الدرا�سة.

تو�سي�ت ملواجهة التنمر
هناك برامج تربوية واجتماعية ت�ساعد على 
التقليل من النتائج ال�سلبية املرتتبة على التنمر. 
احلد  يف  فاعليتها  يثبت  مل  الربامج  هذه  اأن  اإل 
كانت  هنا  ومن  للمراهقني،  بالن�سبة  التنمر  من 
تو�سيات الباحثني ب�سرورة تعزيز برامج التدخل 
الرامية اإلى تنمية ال�سلوك الجتماعي الإيجابي، 

يقل التنمر 
في الصفوف 
التي يشعر 
فيها الطلبة 
بأن المعلمين 
داعمين 
وعادلين 
في التعامل 
معهم، وأنه 
يسمح لهم 
بممارسة 
أشكال 
مختلفة 
للتعبير عن 
ذواتهم.
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العلمي  البحث  اإل��ى  الربامج  هذه  تخ�سع  واأن 
والتجريب، بدل من الكتفاء باحللول النظرية. 
يجب  جمالت  التالية  الأربعة  الأق�سام  وتقدم 
الرتكيز عليها من قبل املدار�ص لتقليل التنمر 

واحلد منه. 
اأول: املن�خ املدر�سي

املدر�سي  امل��ن��اخ  اأن  اإل��ى  الأب��ح��اث  ت�سري   
اأو  التنمر،  ظاهرة  تفاقم  يف  كبري  ب�سكل  يوؤثر 
الطلبة  خربات  حت�سني  اأن  اأي  عليها،  الق�ساء 
التي  التدابري  اأق���وى  ه��و  املدر�سية  البيئة  يف 
�سلوكيات  من  للحد  اتخاذها  للمدر�سة  ميكن 
يتطلب  ل��ذل��ك،  ال�����س��ارة.  وت��اأث��ريات��ه��ا  التنمر 
جناح برامج مكافحة التنمر يف املدار�ص توفري 
بيئات تعزز الدعم الجتماعي، وقبول الأقران، 
يو�سى  كما  للخطر.  املعر�سني  للطلبة  وخا�سة 
وهي  الجتماعية،  امل��ه��ارات  الطلبة  بتعليم 
الجتماعي- التعلم  برامج  �سمات  من  �سمة 
الوجداين، يف الف�سول الأكادميية، وكذلك يف 
النف�سية، كطريقة متكن  جل�سات ال�ست�سارات 
الإيجابي،  املدر�سي  املناخ  تعزيز  من  املدار�ص 
وت�سجيع التوا�سل والهتمام بني اأفراد املجتمع 
املدر�سي، وبناء الثقة يف العلقات بني املعلمني 
البيئات  تت�سمن  اأن  ينبغي  ك��م��ا  وال��ط��ل��ب��ة. 
وحازمة  عادلة  نظامية  ممار�سات  الداعمة 
مكانا  املدر�سة  ت�سبح  اأن  ت�سمن  ومت�سقة، 
ينتمون  ال��ذي  الطلبة  اأن  ومب��ا  للجميع.  اآمنا 
للأقليات هم الأكر ا�ستهدافا للتنمر، فاإنه من 
التنوع  تقبل  على  الطلبة  تدريب  يتم  اأن  املهم 
العرقي  ال�سياق  تقييم  يجب  كما  والختلف. 
يف  واأخ��ذه  مدر�سي،  جمتمع  لكل  والجتماعي 

العتبار قبل تطبيق الربامج.

الذين  املعلمني  اأن  اإلى  الدرا�سات  وت�سري   
الطلبة،  ب��ني  الإي��ج��اب��ي��ة  ال��ع��لق��ات  ي��ع��ززون 
جميع  معاملة  خ��لل  من  الإيجابي  وال�سلوك 
يف  اأ�سا�سيا  دورا  ي����وؤدون  ب��اح��رتام،  الطلبة 
تر�سيخ مناخ مدر�سي اإيجابي يقل فيه التنمر. 
الطلبة  من��و  املعلمون  ي��راع��ى  اأن  يجب  ول���ذا 
وجدانيا واأكادمييا. كما ميكن اأي�سا للم�سرفني 
الجتماعيني باملدر�سة والخت�سا�سيني التعاون 
معا خللق جو نف�سي واجتماعي اإيجابي للجميع. 
وجدير بالذكر اأن املناخ املدر�سي يوؤثر على 
الطلبة يف  ثقة  الأخ��رى، مثل  الفردية  العوامل 
التنمر. فعلى  اأنف�سهم، وهو عامل مت�سمن يف 
ال��ذات  تقدير  يرتجم  اأن  ميكن  املثال،  �سبيل 
العايل والثقة بالنف�ص ب�سكل خمتلف تبعا لنوع 
املناخ املدر�سي. ففي املناخ املدر�سي الإيجابي، 
الثقة  من  العايل  امل�ستوى  ذوو  الطلبة  ي�سهم 
التنمر،  انت�سار  معدل  انخفا�ص  يف  النف�ص  يف 
بينما يف املناخ املدر�سي ال�سلبي، ي�ساهم هوؤلء 
الطلبة يف زيادة معدلت التنمر. وبالطبع فاإن 
مبعدل  يت�سم  الذي  الإيجابي،  املدر�سي  املناخ 
امل�ستوى  ارت��ف��اع  اإل��ى  ي���وؤدي  التنمر،  م��ن  اأق��ل 
احلذر  توخي  ينبغي  ولكن  للطلبة،  الأكادميي 
عند تعزيز املناخ املدر�سي الإيجابي باأن تكيف 
الحتياجات  لتلبية  التنمر  مكافحة  ج��ه��ود 

الفريدة لثقافة و�سياق كل مدر�سة على حدة. 
اجلن�سية  واحل��ي���ة  ال��ن��وع،  ث���ن��ي���: 
برامج  تاأخذ  اأن  اإل��ى  الدرا�سات  نتائج  تدعو 
الوقاية من التنمر يف العتبار دور تطور الهوية 
هذه  تت�سابك  وكيف  الطلبة،  ل��دى  واجلن�ص 
اأن  ميكن  حيث  التنمر.  �سلوكيات  مع  العوامل 
يخلط ال�سباب بني التنمر والتحر�ص اجلن�سي، 

ُتعرف 
المجموعة 

الصغيرة من 
الطلبة الذين 

يرتكبون 
تصرفات تنطوي 

على تنمر، وفي 
الوقت ذاته 

يقعون ضحايا 
لحوادث التنمر 

باسم المتنمر- 
الضحية.
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ملف العدد
مما ي�سري اإلى احلاجة اإلى برامج تثقيفية للطلبة 

حول الفرق بينها. 
الأع�����س���ء  ودور  الأق������ران  ث���ل��ث���: 
من  امل�ستمدة  املعايري  تقود  مثلما  املتفرجني. 
الأقران اإلى قبول الطلبة للتنمر والرتويج له، فاإن 
ال�سحايا  الدفاع عن  التي تدعم  الأقران  معايري 
اإلى تدخل الطلبة لإيقاف التنمر. ويتدخل  توؤدي 
اأقرانهم،  من  دعما  يجدون  عندما  اأكر  الطلبة 
اأن  كما  الذكور.  الأقران  وبخا�سة يف جمموعات 
على  الطلبة  ي�سجع  قويا  موؤ�سرا  يعد  التعاطف 
الفتيات.  بني  وخا�سة  ال�سحية،  ل�سالح  التدخل 
على  والطالبات  الطلبة  من  كل  اأن  ه��ذا  ويعني 
مكافحة  برامج  من  يفيدوا  اأن  ميكن  �سواء  حد 
التنمر التي تتناول املعايري الأخلقية. كما ميكن 
الطلبة  دور  م��ن  تفعل  ب��رام��ج  ت�سميم  يتم  اأن 
يتم  اأن  ب�سرط  التنمر،  ح��الت  ي�سهدون  الذين 
وبخا�سة  الربامج،  هذه  يف  الأق��ران  دور  حتديد 
لإيقاف  التدخل  مثل  من  البتدائية،  املدر�سة  يف 
اجلاين، وم�ساعدة ال�سحية، وطلب امل�ساعدة مع 

الكبار.
الطلبة  اإن  الإلكرتوين.  الف�س�ء  رابع�: 
يرجح  الإن��رتن��ت  ع��رب  التنمر  يرتكبون  ال��ذي��ن 
التنمر  اإلى  متكرر  وب�سكل  البداية  يف  تعر�سهم 
التنمر  اأ�سكال  لأن  ونظرا  التقليدية.  �سورته  يف 
الإلكرتوين،  التنمر  من  اأكر  منت�سرة  التقليدي 
بتوجيه  امل��دار���ص  ت��ق��وم  ب���اأن  الباحثون  يو�سي 
اأ�سكال التنمر التقليدية، والتي  جهودها ملواجهة 
بدورها �ستقلل حالت التنمر الإلكرتوين. وتعترب 
العلقة بني التنمر التقليدي والتنمر عرب الإنرتنت 
مثال على »العتداء متعدد الأمناط«، لذلك، بدل 
من الرتكيز على املكان الذي يحدث فيه التنمر 

و�سكله، فاإنه يجب الرتكيز على مواجهة ال�سلوك 
على نطاق اأو�سع، بغ�ص النظر عن مكان حدوثه. 
الإليكرتوين  التنمر  يف  التورط  خطر  لأن  ونظرا 
التقليدي  التنمر  اأ�سكال  به من خلل  التنبوؤ  يتم 
حالة  يف  امل��دار���ص  تكون  اأن  يجب  امل��دار���ص،  يف 

يقظة، واأن توعي اأولياء الأمور بذلك. 

جهود مواجهة التنمر: م� الذي ينجح، 
وم� الذي ل ينجح؟ 

التنمر  م��واج��ه��ة  ج��ه��ود  م��راج��ع��ة  اأ���س��ف��رت 
ناحية،  فمن  خمتلطة.  نتائج  عن  امل��دار���ص  يف 
جنحت بع�ص هذه اجلهود يف احلد من التنمر، 
اأخ��رى، مل تنجح. الأم��ر ال��ذي دفع  ويف ح��الت 
فعالية  عدم  اأ�سباب  يف  التفكري  اإل��ى  الباحثني 
امل��در���س��ة ب�سكل  ت��رت��ك��ز ع��ل��ى  ال��ت��ي  »امل��ق��ارب��ة 
 »whole-school approaches« �سامل 
اأ�سباب  خم�سة  اإلى  وتو�سلوا  التنمر.  تقليل  يف 
بطريقة احل�سول على  م�ساكل خا�سة   )1 هي: 
طريقة  وبخا�سة  بالتنمر،  اخلا�سة  املعلومات 
الدرا�سات  افتقار   )2 للطلبة،  الذاتي  التقرير 
النظري  الإطار  اإلى  املجال  التي جترى يف هذا 
البيئة  على  الرتكيز  يف  الإخفاق   )3 التوجيهي، 
ت�سمل  اأن  يجب  والتي  للمدر�سة،  الجتماعية 
الرتكيبة  اأخ���ذ  ع���دم   )4 والأ����س���ر،  ال���زم���لء 
معني  م��در���س��ي  ���س��ي��اق  يف  للطلبة  ال�����س��ك��ان��ي��ة 
يف  والإعاقة(  اجلن�سي،  والتوجه  العرق،  )مثل 
الطلبة،  جلميع  برامج  ت�سميم  و5(  العتبار، 
الطلبة  م��ن  ن�سبيا  �سغرية  ن�سبة  اأن  ح��ني  يف 
يو�سى  لذلك،   .)%20-10( التنمر  ميار�سون 
املدر�سية ملواجهة  ت�ستند الربامج  باأن  الباحثون 
التنمر اإلى اأطر نظرية وا�سحة، واأن تعتمد على 

هناك برامج 
تربوية 
واجتماعية 
تساعد على 
التقليل من 
النتائج السلبية 
المترتبة على 
التنمر.
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يف  الأخ��ذ  اإلى  بالإ�سافة  دقيقة.  بيانات  جمع 
ال�سكانية  والرتكيبة  املدر�سي  ال�سياق  العتبار 
يف  املختلفة  التنمر  اأنواع  �سيوع  ومدى  للطلبة، 

املدر�سة.
التنمر  مواجهة  برامج  من  عينة  يلي  وفيما 

التي متت درا�ستها واأثبتت جناحها.
• املم�ر�س�ت الإ�سالحية الت�س�حلية 	

)Restorative justice(
وه����ي ط��ري��ق��ة ت�����س��ت��ه��دف ت��غ��ي��ري ث��ق��اف��ة 
بينهم  العلقات  بناء  على  وتركز  الطلبة، 
واإ���س��لح��ه��ا، وم��ع��اجل��ة امل��ن��اخ امل��در���س��ي، 
وت�ستخدم  الأق��ران.  من  امل�ستمدة  واملعايري 
نظامي  كنهج  املدار�ص  يف  املمار�سات  هذه 
الناجم  ال�سرر  اإ�سلح  على  وتعمل  بديل، 
اإع��ادة  خ��لل  الع��ت��داء، من  اأو  التنمر  عن 
وت�سجع  املدر�سي  املجتمع  يف  اجلناة  دم��ج 
املعتدين،  وم�ساءلة  الطلبة،  بني  التوا�سل 
وتكليفهم باإ�سلح ال�سرر الذي ت�سببوا فيه، 
والعتذار لل�سحايا. وهي تعد و�سيلة لت�سوية 
املتنازعة.  الأط����راف  جميع  ب��ني  اخل���لف 
ال�سكل  ب�سكل كبري عن  النهج  ويختلف هذا 
الذي  العقاب  وهو  �سيوعا،  الأكر  التقليدي 
ثم  ال�سف،  من  املخالف  الطالب  ي�ستبعد 
يعيده بعد فرتة، دون اأي نقا�ص حول ال�سرر 

الذي حدث.
وق��د اأج��ري��ت درا���س��ات ح��ول ه��ذا املدخل 
متكامل  مدر�سيا  نهجا  بو�سفه  الت�ساحلي 
تقليل  يف  فعال  اأن��ه  ووج��د  التنمر،  ملواجهة 
التعاطف بني الطلبة، وبناء  التنمر، وزيادة 
الثقة بالنف�ص. وحتى يتم تطبيق هذا النهج 
الثقافة  تغيري  علينا  ف���اإن  ف��اع��ل،  ب�سكل 

املعنيني  اإ�سراك جميع  املدر�سية عن طريق 
واأولياء  ومعلمني  مديرين،  املدر�سة، من  يف 
املمار�سة  ه��ذه  خ��لل  وم��ن  وطلبة،  اأم���ور، 
بني  والتي حت��ول  ال��ث��اأر،  دائ��رة  ك�سر  ميكن 
الطلبة وقيامهم بالإبلغ عن حوادث التنمر.

• ت��ع��دي��ل امل��ع���ي��ري امل�����س��ت��م��دة من 	
ال��ربن��ام��ج  ه���ذا  ي�ستند  الأق�����ران. 
معايري  تلعبه  ال��ذي  القوي  ال��دور  على 
واأهمية  التنمر،  ارت��ك��اب  يف  الأق���ران 
اأو  املتفرجني  الطلبة  قبل  من  التدخل 
اإلى  بالإ�سافة  احل��ادث،  على  ال�سهود 
املدار�ص معايري  تتناول  باأن  التو�سيات 
الأقران كعن�سر اأ�سا�سي يف اأي برنامج 
يف  الربنامج  تنفيذ  مت  ولقد  علجي. 
املدار�ص املتو�سطة، وهي املرحلة الأكر 
اأ���س��ارت  م��ا  ح�سب  ل��ل��ت��دخ��ل،  فعالية 
ال��درا���س��ات. وي��ب��داأ ال��ربن��ام��ج مب�سح 
ال�سخ�سية  الطلبة  ملعتقدات  �سامل 
اأق��ران��ه��م  معايري  ح��ول  وت�����س��ورات��ه��م 
مدر�ستهم.  يف  بالتنمر  يتعلق  فيما 
التي  ال��درا���س��ات  نتائج  اأظ��ه��رت  وق��د 
يعد  التنمر  اأن  الربنامج  ه��ذا  طبقت 
الطلبة  قبل  من  ومعتادا  �سائعا  اأم��را 
يف املدر�سة، واأن الطلبة يرف�سون هذا 
يعتقدون  ولكنهم  كبري،  ب�سكل  ال�سلوك 
اأنه يلقى قبول كبريا من قبل اأقرانهم. 
وي�ساعد تطبيق هذا الربنامج يف تغيري 
ت�سورات الطلبة حول التنمر، والتقليل 
الدعم  وزيادة  له،  املوؤيدة  املواقف  من 
الذي يتلقاه الطلبة املتورطني يف التنمر 

ب�سكل كبري. 

تحسين خبرات 
الطلبة في البيئة 

المدرسية هو 
أقوى التدابير التي 
يمكن للمدرسة 

اتخاذها للحد 
من سلوكيات 

التنمر وتأثيراتها 
الضارة.
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ملف العدد
• الجتم�عي-الوجداين. 	 التعلم 

الجتماعي- التعلم  مناهج  tتنطوي 
يتم  الوجداين عادة على منهج خمطط 
ويوجه  الدرا�سية.  الف�سول  يف  تنفيذه 
هذا الربنامج للطلبة الذين ينخرطون يف 
حوادث التنمر، وللطلبة ذوي الإعاقات، 
ال���ذي���ن ي�����س��ن��ف��ون يف ف��ئ��ة امل��ت��ن��م��ري��ن 
ت�سري  حيث  ���س��واء.  ح��د  على  ال�سحايا 
اأن �سعف هوؤلء الطلبة يف  اإلى  الأبحاث 
يجعلهم  الجتماعي  التوا�سل  م��ه��ارات 

اأكر عر�سة حلالت التنمر.
ويدعى،  الربامج  هذه  اأحد  تطبيق  مت  وقد 
خلل  من  الطلبة  جناح  الثانية:  »اخلطوة 
 Second Step: Student الوقاية« 
 Success Through Prevention
والعدوان  التنمر  من  للحد   SS-SSTP
املدار�ص  طلبة  بني  الأقران  واإيذاء  البدين 
الربنامج  وي�ستمل  الإعاقة.  ذوي  املتو�سطة 
على عنا�سر عدة ثبت فاعليتها وهي: التعليم 
والتفاعلية،  الن�سية  والدرو�ص  املبا�سر، 
واملهام  التعاونية،  والأن�سطة  واملناق�سات 
الوعي  لتعزيز  الفيديو  وتوظيف  الفردية، 
الذات،  واإدارة  الجتماعي،  والوعي  الذاتي، 
وحل امل�سكلت، واإدارة العلقات، حيث يقوم 
تهدف  وتدريبات  اإر�سادات  بتوفري  املعلمون 
مع  التعامل  يف  الطلبة  مهارات  حت�سني  اإلى 

حالت التنمر. وقد اأظهرت النتائج اأن التعلم 
ارتكاب  من  يقلل  الجتماعي-الوجداين 

التنمر بني الطلبة ذوي الإعاقة. 
• وزارة 	 و�سعت  الت�سريع�ت.  تعديل 

التعليم الأمريكية اإطارا للوليات لتنفيذ 
قوانني ملكافحة التنمر يف مدار�سها. وقد 
ك�سفت الدرا�سات اأن الوليات التي لديها 
التنمر  ملكافحة  الأق��ل  على  واحد  قانون 
ب�سكل  التنمر  معدلت  فيها  انخف�ست 
هناك  امل��ق��اط��ع��ات،  بع�ص  ويف  وا���س��ح. 
الطلبة  من  فئات  بحماية  تق�سي  قوانني 
ذوي  الطلبة  )مثل  التنمر  م��ن  بعينها 
الإعاقة(، وقد وجد اأن مثل هذه القوانني 
تعر�سهم  وتقلل  بالأمان،  الطلبة  ت�سعر 
ميكن  وبالتايل،  والتهديد.  للم�سايقات 
التنمر،  مكافحة  �سيا�سات  ت��ك��ون  اأن 
املحلي،  وامل�ستوى  الوليات  م�ستوى  على 
تدخلت فعالة تقلل من خطر التنمر يف 

املدار�ص.
ميثل  املدار�ص،  يف  التنمر  اأن  يت�سح  وهكذا 
وحقوق  العامة  ال�سحة  يهدد  قلق  م�سدر 
م�سوؤولية  املدار�ص  على  تقع  ولذا  الإن�سان. 
كبرية لفهم هذه الظاهرة ومعاجلتها واحلد 
البيانات  من  ال�ستفادة  طريق  عن  منها، 
اإلى  يوؤدي  مما  العلمية،  بالأبحاث  املدعومة 

تدخلت ومعاجلات اأكر فعالية.

إن التنمر في 
المدارس يمثل 
مصدر قلق 
يهدد الصحة 
العامة وحقوق 
اإلنسان.

املصدر:
Marsh, V. L. (2018). Bullying in School: Prevalence, Contributing Factors, and Interventions. The 
Center for Urban Education Success at the University of Rochester. Available at:  www.rochester.
edu/warner/cues/ 
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اأو ت�سلط الأقران يف   لقد بات التنمر والعنف وامل�سايقات 
املدار�ص،  ثلث طلبة  نحو  تطال  املدار�ص م�سكلة عاملية �سخمة، 
وتوؤثر على �سحتهم العقلية وم�ستوى حت�سليهم الدرا�سي، وذلك 
وفق بيانات تف�سيلية من حيث الكم والنوع، مت جمعها من عدد 
العاملي  ال�سعيدين  على  اأجريت  ال�ستق�سائية  الدرا�سات  من 
والإقليمي؛ وعلى هذا الأ�سا�ص بداأ النتباه لهذه امل�سكلة الرئي�سة 
من خلل املنظمات الدولية، واملوؤ�س�سات الإقليمية، التي اأ�سدرت 
عديدا من الوثائق حول العنف املدر�سي والبيئة التعليمية الآمنة 
خلل ال�سنوات القليلة املا�سية، كنهج ا�ست�سرايف خلطورة تلك 
الق�سية وتزايد انت�سارها وتعدد اأنواعها. وت�ستند هذه الدرا�سة 

التنمر  حول  ال�سيا�سات  حوار  يف  اليون�سكو  م�ساركة  نتائج  اإلى 
والتعليم، الذي نظمه املركز الإقليمي للتخطيط الرتبوي بدولة 

الإمارات العربية املتحدة خلل �سهر اإبريل 2019.
ويختلف التنمر عن امل�سايقات التي تت�سم بالدعابة املقبولة 
ومق�سودا  جارحا  الكلم  يكون  عندما  وذل��ك  الطرفني،  بني 
ومتكررا، بحيث يتخطى اخلط الفا�سل بني املزاح وامل�سايقات 
ج�سدية،  اأكانت  �سواء  قواهم  املتنمرون  وي�ستخدم  الب�سيطة، 
مبا  عليه،  املتنمر  الطفل  عن  حمرجة  مبعلومات  معرفتهم  اأم 
التنمر  يلحق به الأذى. وبناء عليه، فهناك ثلثة معايري جتعل 
وهي:  ال�سلبية،  واملمار�سات  ال�سلوكيات  من  غريه  عن  خمتلفا 

القضاء على التنمر المدرسي: نظرة معمقة على الدول العربية
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ملف العدد
الوقت  ويف  القوة.  واختلل  والتكرار،  التعمد، 
الذي يتعر�ص الفتيان والفتيات ب�سورة مت�ساوية 
ميثلن  الفتيات  اأن  املرجح  فمن  التنمر،  خلطر 
التنمر، فيما  النف�سية من  الأ�سكال  اأكر �سحايا 
يكون الفتيان اأكر عر�سة خلطر التهديد والعنف 

اجل�سدي.

طبيعة التنمر واأنواعه:
عليها،  املتفق  الدولية  التعريفات  اأحد  ووفق 
عن  يختلف  ولكنه  عنيف،  ب�سلوك  التنمر  يت�سم 
يتميز  حيث  ال��ع��اب��رة،  املدر�سي  العنف  ح��الت 
معدل  يختلف  كما  زمنية.  ف��رتة  عرب  بالتكرار 
التكرار وفق امل�سوحات والدرا�سات ال�ستق�سائية 
فاإن  ال�سياق،  هذا  ويف  بالتنمر.  املتعلقة  الدولية 
اأحد موؤ�سرات الهدف الرابع من اأهداف التنمية 
واإن�سافه،  التعليم  بجودة  واملتعلق  امل�ستدامة 
تعر�سوا  ال��ذي��ن  الطلبة  بن�سبة  يتعلق  وال���ذي 
فاإن معدل   ،2018 تبنيه عام  والذي مت  للتنمر، 
تنمرا،  املدر�سي  العنف  من  يجعل  الذي  التكرار 
هو الذي ميار�ص مرة اأو مرتني على الأقل خلل 

�سهر واحد.
تعريف  ي��وج��د  ل  اأن���ه  بالذكر  اجل��دي��ر  وم��ن 
امل�سوحات  خ���لل  للتنمر  قيا�سي  اأو  م��ع��ي��اري 
الدولية الأبرز يف هذا املجال املتعلق با�ستق�ساء 
م�سكلة التنمر والعنف املدر�سي. لكن ميكن القول 
ميار�سه  الذي  العنف  اأ�سكال  اأحد  هو  التنمر  اإن 
�سخ�ص اأو جمموعة من الأ�سخا�ص �سد �سخ�ص 
اإزعاجه بطريقة متعمدة ومتكررة. وقد  اأو  اآخر، 
ياأخذ التنمر اأ�سكال متعددة كن�سر الإ�ساعات، اأو 
التهديد، اأو مهاجمة ال�سخ�ص املتنمر عليه بدنيا 
ل  متزايد،  رقمي  عامل  ويف  عزله.  اأو  لفظيا،  اأو 

يكلف املتنمرون ن�سر حمتوى عنيف وموؤذ ومهني 
�سوى نقرة زر.

ال�ستق�سائية  والدرا�سات  امل�سوحات  ووفق   
رئي�سة  اأن��واع  اأربعة  اإلى  التنمر  ينق�سم  الدولية، 

هي: 
• اأو 	 ال�����س��رب،  مثل  م��ن  ال��ب��دين:  التنمر 

واإت���لف  ���س��رق��ة  اأو  ال��رك��ل،  اأو  ال��ل��ك��م، 
اأ�سياء  فعل  على  الإجبار  اأو  الأغ��را���ص، 

�سد الرغبة.
• ال��ت��ن��م��ر ال��ن��ف�����س��ي: م���ن م��ث��ل ال�����س��ت��م، 	

الألقاب  واإطلق  وال�سخرية،  والتحقري، 
املهينة، والتهديد بالنظرات والإ�سارات، 
والإهمال املتعمد وال�ستبعاد، والتجاهل.

• التنمر اجلن�سي: من مثل اإطلق النكات 	
والتعليقات والإ�سارات اجلن�سية البذيئة.

• ال�سخرية 	 مثل  من  الإل��ك��رتوين:  التنمر 
وال��ت��ه��دي��د ع��ن ط��ري��ق الإن���رتن���ت عرب 
ال��ر���س��ائ��ل  اأو  الإل��ك��رتون��ي��ة،  ال��ر���س��ائ��ل 
ب�سبكات  اخلا�سة  امل��واق��ع  اأو  الن�سية، 
التوا�سل الجتماعي، واخرتاق احل�ساب 

ال�سخ�سي.

مدى انت�س�ر التنمر:
هناك  اأن  اإل��ى  العاملية  الإح�سائيات  ت�سري 
واحدا من كل ثلثة طلبة تقريبا بن�سبة )%32( 
يف  املدر�سة  يف  اأق��ران��ه  قبل  من  للتنمر  يتعر�ص 
ال�سهر الواحد. كما ت�سري تلك الإح�سائيات اإلى 
اأن هناك اختلفات كبرية يف ن�سب حالت التنمر 

يف مناطق العامل. 
يف  الثالثة  املرتبة  الأو���س��ط  ال�سرق  ويحتل 
املدر�سي،  التنمر  انت�سار  معدل  حيث  من  العامل 

تكون نتائج 
التحصيل 
الدراسي لضحايا 
التنمر أسوأ من 
أقرانهم، كما 
تزيد احتمالية 
تركهم 
للتعليم 
بعد المرحلة 
الثانوية.
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للتنمر  تعر�سوا  الذين  الطلبة  ن�سبة  تبلغ  حيث 
ال�سهر )%41.1(.  الأق��ل يف  واح��دة على  مرة 
 %17.5 )بني  التنمر  معدل  متو�سط  وي��رتاوح 
و59.5%( ، بينما حتتل منطقة �سمال اإفريقيا 
يف  املدر�سي  للتنمر  انت�سار  معدل  اأعلى  ث��اين 
الذين  الطلبة  من   )%42.7( فهناك  العامل، 
يف  الأق���ل  على  واح���دة  م��رة  للتنمر  يتعر�سون 
)بني  التنمر  معدل  متو�سط  وي���رتاوح  ال�سهر، 

30.6% و%70(.
املختلفة  الأن���واع  انت�سار  يخ�ص  فيما  اأم��ا 
التنمر  اأن  اإلى  الإح�ساءات  ت�سري  التنمر،  من 
يف  �سيوعا  التنمر  اأن����واع  اأك���ر  ه��و  اجل�����س��دي 
واأمريكا  اأوروبا  با�ستثناء  العامل،  مناطق  جميع 
املرتبة  يف  اجلن�سي  التنمر  يليه  ال�سمالية، 
فاإن  الإلكرتوين،  للتنمر  بالن�سبة  اأما  الثانية. 
يتعر�سون  تقريبا  اأطفال  ع�سرة  كل  من  واحد 
الطلبة  ن�سبة  تت�ساوى  العربية  ال��دول  ويف  ل��ه. 
التنمر  م��ن  ل��ك��ل  ي��ت��ع��ر���س��ون  ال��ذي��ن  ال���ذك���ور 
اجل�سدي والتنمر اجلن�سي، وتبلغ )%18.8(. 
التنمر  اأن���واع  اأك��ر  م��ن  ال��ن��وع��ان  ه��ذان  ويعد 
اأن نرى نف�ص النمط يف حالة  �سيوعا. وبو�سعنا 
الفتيات، حيث يبلغ )10.1%( بالن�سبة للتنمر 
للتنمر  بالن�سبة   )%10.8( ونحو  اجل�سدي، 

اجلن�سي.

العوامل املوؤثرة على انت�س�ر التنمر
• اختلف النوع: يوؤثر التنمر على الذكور 	

والإناث على حد �سواء، ولكن هناك بع�ص 
الختلفات بني اجلن�سني، حيث جند اأن 
الذكور  بني  �سيوعا  اأكر  البدين  التنمر 
منه بني الإن��اث، يف حني اأن العك�ص هو 

ال�سحيح بالن�سبة للتنمر النف�سي.
• عامل 	 اأي�����س��ا  العمر  ال��ع��م��ر:  اخ��ت��لف 

ي��وؤث��ر ع��ل��ى اح��ت��م��ال ت��ع��ر���ص الأط��ف��ال 
امل�ساركة  )وك��ذل��ك  امل��در���س��ي  للتنمر 
تقدم  فمع  البدنية(؛  امل�ساجرات  يف 
الأط����ف����ال يف ال�����س��ن ت��ق��ل اح��ت��م��ال��ي��ة 
يكون  املقابل،  ويف  للتنمر،  تعر�سهم 
خلطر  عر�سة  اأكر  �سنا  الأكرب  الطلبة 
الأ�سغر  الطلبة  من  الإلكرتوين  التنمر 

�سنا.
• ب�سكل 	 وامللحوظة:  املدركة  الختلفات 

الأطفال  يتعر�ص  اأن  املرجح  من  ع��ام، 
من  �سكل  اأي  عليهم  ي��لح��ظ  ال��ذي��ن 
من  اأك���ر  للتنمر  الخ��ت��لف،  اأ���س��ك��ال 

اأقرانهم، من مثل الختلفات الآتية:
امل���ظ���ه���ر ال����ب����دين: ح���ي���ث اأظ���ه���رت  -

هو  البدين  املظهر  ب��اأن  الدولية  ال�ستطلعات 
وتبلغ  الطلبة  بني  للتنمر  �سيوعا  الأك��ر  ال�سبب 

ن�سبته )%15(.
»هو  - واجلن�سية:  الب�سرة  لون  اأو  العرق 

ثاين اأكر الأ�سباب �سيوعا للتنمر الذي يتعر�ص 
له الطلبة ون�سبته )%10.9(

الأخ���رى،  - بالأ�سباب  مقارنة  ال��دي��ن: 
تعد ن�سبة الطلبة الذين يتعر�سون للتنمر ب�سبب 

الدين قليلة حيث تبلغ )%4.6(
القت�سادية:  -  - الجتماعية  احل��ال��ة 

القت�سادي   - الجتماعي  احل��رم��ان  يرتبط 
بزيادة التعر�ص للتنمر.

اأكر  - املهاجرين  الأطفال  اإن  الهجرة: 
عر�سة للتنمر من اأقرانهم املواطنني يف بلدهم. 

)اأي �سكان البلد الأ�سليني(.

إن التنمر هو أحد 
أشكال العنف 
الذي يمارسه 

شخص أو 
مجموعة من 

األشخاص ضد 
شخص آخر، أو 

إزعاجه بطريقة 
متعمدة 

ومتكررة.
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ملف العدد
الأ�سرار الن�جمة عن التنمر:

ال�سحة  على  كبري  �سلبي  ب�سكل  التنمر  يوؤثر 
وم�ستوى  احل��ي��اة  ون��وع��ي��ة  ل��لأط��ف��ال  العقلية 
حت�سيلهم الدرا�سي. كما ي�سعر الأطفال، الذين 
ب�سعور  متكرر،  ب�سكل  للم�سايقات  يتعر�سون 
بالإق�ساء من املدر�سة يزيد عن اأقرانهم مبعدل 
عدم  احتمال  ويت�ساعف  اأك��ر،  اأو  م��رات  ثلث 
التح�سيل  نتائج  وتكون  باملدر�سة.  التحاقهم 
اأقرانهم،  من  اأ�سواأ  التنمر  ل�سحايا  الدرا�سي 
املرحلة  بعد  للتعليم  تركهم  احتمالية  تزيد  كما 
توؤثر  ج�سيمة  اأ�سرار  املدر�سي  وللتنمر  الثانوية. 
بال�سلب على ال�سحية واملجتمع املدر�سي ككل من 

اأبرزها ما يلي:

اأ�سرار تربوية:
• �سعف ال�سعور بالنتماء: ي�سعر الأطفال 	

متكرر  ب�سكل  للتنمر  يتعر�سون  الذين 
ب�سكل  املدر�سة  يف  النف�سي  بالغرتاب 

اأكرب من اأولئك الذين ل يتعر�سون له.
• الطلبة 	 يتغيب  الغ�ياب:  معدلت  ارتفاع 

عن  املدر�سي  للتنمر  يتعر�سون  الذين 
اأول��ئ��ك  ع��ن  ال�سعف  مب��ع��دل  امل��در���س��ة 
الذين ل يتعر�سون للتنمر ب�سكل متكرر.

• الت�سرب املدر�سي: يكون الأطفال الذين 	
ل��رتك  ع��ر���س��ة  اأك���ر  للتنمر  ت��ع��ر���س��وا 
التعليم الر�سمي بعد النتهاء من التعليم 
ل  الذين  الأط��ف��ال  مع  مقارنة  الثانوي 

يتعر�سون للتنمر. 
• الأطفال 	 يح�سل  التعلم:  نتائج  �سعف 

نتائج  على  للتنمر  يتعر�سون  ال��ذي��ن 
ال��ذي��ن ل  الأط��ف��ال  م��ن  اأ���س��واأ  تعليمية 

يح�سلون  اإنهم  كما  للتنمر،  يتعر�سون 
اأق������ل يف اخ���ت���ب���ارات  ع���ل���ى درج�������ات 

الريا�سيات والعلوم والقراءة.

اأ�سرار �سحية:
• كبري 	 �سلبي  ت��اأث��ري  امل��در���س��ي  للتنمر 

احلياة  وج���ودة  العقلية  ال�سحة  على 
و�سلوكيات الأطفال.

• للتنمر 	 يتعر�سون  الذين  الأطفال  ي�سعر 
بالوحدة والأرق والتفكري يف النتحار.

• يرتبط التنمر بارتفاع معدلت التدخني 	
وتعاطي الكحول والإدمان والتحر�ص.

• احلياة 	 ور�سا  ال�سحة  ج��ودة  تنخف�ص 
للتنمر  يتعر�سون  الذين  الأطفال  لدى 

مقارنة بالأطفال الذين ل يتعر�سون له

الأم���م  ودور  ال��دول��ي��ة  ال���س��ت��ج���ب��ة 
املتحدة جت�ه التنمر:

مت ع��ق��د ع����دد م���ن ال�����س��راك��ات ال��دول��ي��ة 
العاملي،  امل�ستوى  على  التعاونية  واحل��م��لت 
ذلك  يف  مب��ا  الأط��ف��ال،  �سد  للعنف  للت�سدي 
ال��ت��ن��م��ر امل��در���س��ي. ون��ذك��ر م��ن الأم��ث��ل��ة على 
ت�سهم  ال��ت��ي  امل�����س��ت��م��رة  ال��دول��ي��ة  ال�����س��راك��ات 

اليون�سكو فيها ما يلي:
• وه����ي حملة 	 ب����اأم����ان«:  ت��ع��ل��م   « ح��م��ل��ة 

تهدف  ���س��ن��وات،  خم�ص  مدتها  عاملية 
املدار�ص.  يف  العنف  على  الق�ساء  اإل��ى 
التعليم  منتدى  يف  احلملة  اإط��لق  ومت 
العاملي يف يناير 2019. وكان ال�سركاء 
ال�سراكة  اأمانة  ه��م:  فيها  الأ�سا�سيون 
الأط��ف��ال،  �سد  العنف  لإن��ه��اء  العاملية 

تشير 
اإلحصائيات 
العالمية إلى أن 
هناك واحد من 
كل ثالثة طلبة 
تقريبا يتعرض 
للتنمر من 
قبل أقرانه في 
المدرسة في 
الشهر الواحد.
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ومنظمتي  ال��دول��ي��ة،  التنمية  ووزارة 
اأهداف  وتتمثل  واليوني�سيف.  اليون�سكو 

احلملة يف الآتي:
• بتبني 	 ال�سيا�سية  الل��ت��زام��ات  زي���ادة 

واملمار�سات  وال�سيا�سات  الت�سريعات 
املناه�سة للتنمر وتنفيذها.

• الأمور 	 اأولياء  لدى  الوعي  م�ستوى  رفع   
املجتمع  وق����ادة  والأط���ف���ال  وامل��ع��ل��م��ني 

باأهمية مقاومة التنمر.
• ملقاومة 	 املبذولة  للجهود  التمويل  زيادة 

التنمر وت�سديد املحا�سبة ملرتكبيه. 
• 	 :Power of Zero حملة قوة ال�سفر

مع  احلملة  ه��ذه  يف  اليون�سكو  تعاونت 
عدد من ال�سركات خلل يناير 2019، 
الإل��ك��رتوين  التنمر  مكافحة  ب��ه��دف 
املعلمني  تزويد  خلل  من  الأطفال  بني 
واملواد  والألعاب  بالكتب  الأمور  واأولياء 
التعليمية املوجهة اإلى الأطفال ال�سغار 
كيفية  على  التعرف  على  مل�ساعدتهم 
ا�ستخدام الإنرتنت باأمان، مبا يف ذلك 

حتا�سي التنمر الإلكرتوين.
• لعام 	 التنمر  ملكافحة  العاملي  املنتدى 

مع  بالتعاون  اليون�سكو  اأقامت   :2019
يف  وامل�����وارد  للبحوث  ال��ق��وم��ي  امل��رك��ز 
ملكافحة  منتديا  دبلن،  مدينة  جامعة 
املنتدى  وي�سعى  امل��دار���ص،  يف  التنمر 
اخلا�سة  امل��ع��رف��ة  ق��اع��دة  تو�سيع  اإل���ى 
بالتنمر، واإن�ساء حلقة و�سل بني املعنيني 
مبقاومته، ون�سر املعرفة لأكرب عدد من 
القرار يف  و�سناع  والباحثني  املمار�سني 

جميع اأنحاء العامل.

دور اليون�سكو يف الق�س�ء على التنمر:
تقوم اليون�سكو بدعم اجلهود العاملية ملكافحة 
واأدلة  التنمر من خلل توفري معلومات  ظاهرة 
على امل�ستوى العاملي اأكر حداثة و�سمولية حول 
حتليل  اإلى  بالإ�سافة  املدر�سي،  والتنمر  العنف 
نطاق  على  العاملية  الأدل����ة  اأح���دث  وم�ساركة 
وا�سع، ور�سد عواقب التنمر املدر�سي. كما تقوم 
اليون�سكو اأي�سا بتوثيق وتبادل اأف�سل ال�سيا�سات 
التنمر املدر�سي والت�سدي له،  واملمار�سات ملنع 
مع الرتكيز ب�سكل خا�ص على �سيا�سات وبرامج 

قطاع التعليم.

ملك�فحه  ال�س�ملة  ال�سي��سة  مالمح 
التنمر:

لب�د من و�سع �سيا�سة واإطار قانوين ر�سني 
مثل  وو�سع  لها،  والت�سدي  التنمر  ظاهرة  ملنع 
تطوير  يف  الأول���ى  اخلطوة  يعد  ال�سيا�سة  ه��ذه 
توفر  لأن��ه��ا  للتنمر،  ال��ت�����س��دي  ن��ح��و  اجل��ه��ود 
والتقومي  والر�سد  والتنفيذ  للتخطيط  الأ�سا�ص 
ل��ه��ذه اجل���ه���ود. وي��ج��ب اأن ت��ق��وم احل��ك��وم��ات 
�سمن  التنمر  ظاهرة  ملقاومة  جهودها  بتكثيف 
وت�سري  امل�ستقبلية.  التعليم  اإ�سلح  م�سروعات 
بالفعل  لديها  ال��دول  اأن عديدا من  اإل��ى  الأدل��ة 
ذلك،  وم��ع  التنمر،  ملكافحة  �ساملة  �سيا�سات 
�سحيح،  ب�سكل  ال�سيا�سات  ه��ذه  تنفيذ  يتم  ل 
يتعلق  فيما  ت��اأث��ري  اأي  لها  لي�ص  لذلك  ونتيجة 
بد  ل  لذلك  التنمر.  ظاهرة  انت�سار  من  باحلد 
الفعالة  التنمر  مكافحة  �سيا�سة  تو�سح  اأن  من 
للتنمر،  ال�ساملة  لل�ستجابة  املختلفة  املكونات 
وتوفر  املكونات،  تلك  بني  الروابط  تو�سيح  مع 
اإر�سادات وا�سحة لتنفيذ تلك املكونات املختلفة 

يحتل الشرق 
األوسط المرتبة 
الثالثة في العالم 

من حيث معدل 
انتشار التنمر 

المدرسي، بينما 
تحتل منطقة 
شمال إفريقيا 

ثاني أعلى معدل 
انتشار للتنمر 

المدرسي في 
العالم.

25 العدد الخامس - المجلد الرابع

1-55.indd   25 3/29/20   4:33 PM



ملف العدد
مبا يف ذل��ك اخلطط وال��ربوت��وك��ولت والآل��ي��ات 

الأخرى.
ال�ساملة  ال���س��ت��ج��اب��ة  تت�سمن  اأن  وي��ج��ب 

املكونات ال�ستة التالية:
• القوانني 	 اإ���س��دار  ع��ن  م�سوؤولة  ق��ي��ادة 

وال�سيا�سات والإ�سلحات التعليمية
• بيئة مدر�سية اآمنة	
• املناهج التعليمية والتدري�ص والتعلم	
• اآليات الإبلغ عن حالت التنمر وحت�سني 	

خدمات امل�سورة والدعم 
• ال��ت��ع��اون وع��ق��د ال�����س��راك��ات م��ع جميع 	

اجلهات املجتمعية املعنية 
• متابعة وتقييم �سيا�سات مكافحه التنمر	

مواجهة  ل�سي��س�ت  اأ�س��سية  مب�دئ 
التنمر:

مت حتديد املبادئ الرئي�سية ل�سيا�سة مكافحة 
التنمر جراء حتليل املمار�سات اجليدة يف العامل، 

وذلك على النحو التايل:
• ا���س��ت��ن��اد ال�����س��ي��ا���س��ة ع��ل��ى ن��ه��ج حقوق 	

�سيا�سة  ت�سمن  اأن  لب��د  اأي  الإن�����س��ان؛ 
يف  الأطفال  جميع  حق  التنمر  مكافحة 
احل�سول على تعليم جيد يف بيئات تعلم 
اآمنة. كما يجب اأن تكون حقوق الأطفال 
وحمايتهم  و�سلمتهم  واحتياجاتهم 

اأ�سا�ص هذه ال�سيا�سة.
• الأدل��ة: 	 على  قائمة  ال�سيا�سة  تكون  اأن 

التدابري  جميع  ت�ستند  اأن  ينبغي  حيث 
التنمر  مكافحة  �سيا�سة  تت�سمنها  التي 
م�ستمدة  اأكانت  �سواء  علمية،  اأدلة  اإلى 
م��ن جت���ارب ع��امل��ي��ة، اأو م��ن درا���س��ات 

ب�ساأن  الوطني  امل�ستوى  على  اأج��ري��ت 
طبيعة التنمر وعواقبه ومدى انت�ساره.

• حول 	 متمركزة  ال�سيا�سات  ت��ك��ون  اأن 
مكافحة  �سيا�سة  تركز  اأن  لبد  املتعلم: 
تت�سم  واأن  امل��ت��ع��ل��م��ني،  ع��ل��ى  ال��ت��ن��م��ر 
احتياجات  مع  تتنا�سب  واأن  بال�سمولية 

جميع الطلبة املختلفة وخرباتهم.
• اأن 	 يجب  �ساملة:  �سيا�سات  تكون  اأن 

ت��اأخ��ذ ���س��ي��ا���س��ة م��ك��اف��ح��ة ال��ت��ن��م��ر يف 
الأط��ف��ال،  جميع  احتياجات  العتبار 
مب���ن ف��ي��ه��م الأط����ف����ال م���ن ال��ف��ئ��ات 
الغالب  يف  يكونون  وال��ذي��ن  املهم�سة، 

للتنمر. اأكر عر�سة 
• اأن تكون �سيا�سات قائمة على امل�ساركة: 	

و�سع  اأث��ن��اء  الأط��ف��ال  ا�ست�سارة  يجب 
واعتبارهم  التنمر،  مكافحة  �سيا�سة 
احللول  اق��رتاح  يف  رئي�سيني  م�ساركني 
يف  وامل�ساركة  التنمر،  ملعاجلة  املنا�سبة 

تنفيذ ال�سيا�سة وتقييمها.
• لعمر 	 منا�سبة  ال�����س��ي��ا���س��ات  ت��ك��ون  اأن 

الأطفال وتاأخذ يف العتبار الختلفات 
ال��ع��م��ري��ة وم����دى م��لءم��ت��ه��ا لأع��م��ار 

الأطفال.
• فيجب 	 ال�سياق:  خ�سو�سية  تراعي  اأن 

على  التنمر  مكافحة  �سيا�سة  ترتكز  اأن 
اأطر قانونية وطنية ودولية للق�ساء على 

العنف �سد الأطفال. 

الفع�لة  لل�سي��س�ت  املحورية  العن��سر 
يف مواجهة التنمر:

• ت��وؤك��د 	 اأن  لب���د  اآم���ن���ة:  م��در���س��ي��ة  بيئة 

التنمر 
الجسدي هو 
أكثر أنواع 
التنمر شيوعا 
في جميع 
مناطق العالم، 
باستثناء 
أوروبا وأمريكا 
الشمالية، يليه 
التنمر الجنسي 
في المرتبة 
الثانية.
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التنمر  مل��ك��اف��ح��ة  ال��ف��ع��ال��ة  ال�����س��ي��ا���س��ة 
بتوفري  مدر�سة  كل  قيام  �سرورة  على 
اجل�سدية  الناحية  من  اآمنة  تعلم  بيئة 

والنف�سية والجتماعية.
• اأن 	 لب��د  والتعلم:  والتدري�ص  املناهج 

ملكافحة  الفعالة  ال�سيا�سة  تت�سمن 
ال��درا���س��ي��ة  للمناهج  و���س��ف��ا  ال��ت��ن��م��ر 
يدعم  التي  ال�سفية  غ��ري  والأن�سطة 
حمتواها تعميق الفهم حول كيفية منع 
املنا�سبة  الأ�ساليب  واأن ت�سف  التنمر، 
امل���دار����ص، مع  امل��ع��ل��م��ني يف  ل��ت��دري��ب 
املدر�سة  اإدارة  قبل  من  الدعم  توفري 
التنمر  حوادث  ملنع  التعليم  و�سلطات 

ومعاجلتها.
• امل�سورة 	 وخدمات  للإبلغ  اآليات  توفري 

والدعم.
• ال�سراكات وامل�ساركة والتمكني: يجب اأن 	

تتيح �سيا�سة مكافحة التنمر ال�سراكات 
واملجتمع  ب��اأك��م��ل��ه  التعليم  ن��ظ��ام  ب��ني 
ومنظمات  الأم����ور  واأول���ي���اء  امل��در���س��ي 
املجتمع املدين يف املبادرات الرامية اإلى 

مكافحة التنمر.

ملك�فحة  ال�ستج�بة  نت�ئج  تقييم 
التنمر املدر�سي:

التنمر  مكافحة  �سيا�سة  تت�سمن  اأن  يجب 
اأ�ساليب  اإطارا للمتابعة والتقييم، بحيث ت�سف 
ظاهرة  انت�سار  ح��ول  البيانات  جمع  واأدوات 
طرق  وكذلك  ال�سلة؛  ذات  واملوؤ�سرات  التنمر 
والتاأثريات  النتائج،  وتقييم  ال�سيا�سة  تنفيذ 

املرتتبة على تنفيذ هذه ال�سيا�سة.

�سنع  يف  الأ�س��سيون  ال�سرك�ء  اأدوار 
وتنفيذ ال�سي��س�ت

ت�سغل  ال��ي��وم  امل��در���س��ي  التنمر  ظ��اه��رة  اإن 
اهتمام اجلميع، ول بد من التاأكيد هنا على اأن 
العنف  اأ�سكال  عن  معزولة  ظاهرة  لي�ص  التنمر 
الأخرى، كما اأن املدار�ص اأي�سا لي�ست موؤ�س�سات 
منعزلة عن املجتمع بل هي جزء ل يتجزاأ منه. 
املدر�سي  التنمر  ظاهرة  مكافحة  تتطلب  ل��ذا 
اأن  من  بد  ول  املعنية،  الأط��راف  جميع  ت�سافر 
والفاعلية  بال�سمولية  املبذولة  اجلهود  تت�سم 

وال�ستدامة.

دور احلكوم�ت الوطنية:
• وال�سيا�سات 	 القوانني  وتنفيذ  تطوير 

من  الأط��ف��ال  حماية  على  تن�ص  التي 
جميع اأ�سكال العنف.

• اإع�����داد اأ���س��ال��ي��ب ال��ت��دخ��ل وال��ربام��ج 	
امل��در���س��ي؛  التنمر  ملكافحة  املنا�سبة 
لدعم  كافية  حملية  م��وارد  وتخ�سي�ص 
جميع الأن�سطة والعمليات لإنهاء العنف 

والتنمر يف املدار�ص.
• بنظام 	 مدعوما  للمحا�سبية  اإطار  و�سع 

التنمر  م�سببات  لر�سد  للتقييم،  وطني 
وع��واق��ب��ه، وت��ق��ي��ي��م ف��ع��ال��ي��ة ال��ق��وان��ني 
الوطنية ملكافحة  والربامج  وال�سيا�سات 

التنمر املدر�سي.
• الوطنية 	 التعليم  �سلطات  تتحمل  كما 

ممثلة يف وزارة التعليم، م�سوؤولية قيادة 
ور���س��د  وال��ت��ن��ف��ي��ذ،  ال��ت��ط��وي��ر  عمليات 
الوطنية  والربامج  ال�سيا�سات  وتقييم 

ملنع التنمر يف املدار�ص.

يؤثر التنمر 
بشكل سلبي 

كبير على 
الصحة العقلية 

لألطفال ونوعية 
الحياة ومستوى 

تحصيلهم 
الدراسي.
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ملف العدد
يعد جمل�ص  املدر�سة:  اإدارة  دور جمل�ص 
ال�سيا�سات  و�سع  ع��ن  م�سوؤول  املدر�سة  اإدارة 
ملنع  اللزمة  وال�سرتاتيجيات  ال�سلوك  وقواعد 
منه  الوقاية  ط��رق  وحت��دي��د  امل��در���س��ي،  التنمر 
وامل��وارد  الوقت  وتخ�سي�ص  التدخل،  واأ�ساليب 

الب�سرية واملالية لأن�سطة مكافحة التنمر.
دور الطلبة: ميكن اأن يقدم الطلبة اأفكارا 
لأن�سطة  والتخطيط  التنمر،  منع  على  ت�ساعد 
يف  الطلبة  ي�سهم  كما  امل��دار���ص.  يف  مكافحته 
املدر�سة  بني  والت�سال  الروابط  وتقوية  تعزيز 

واأولياء الأمور.
ل��ل��وال��دي��ن  اأول��ي���ء الأم����ور: مي��ك��ن  دور 
غري  ال�سلوكيات  لتعزيز  امل��دار���ص  مع  التعاون 

العنيفة وتعزيز بيئة مدر�سية اآمنة.
دور الأك�دمييني والب�حثني: تو�سيع نطاق 
فهم التنمر لدى وا�سعي ال�سيا�سات واملمار�سني، 
وتطوير قاعدة البيانات والأدلة املتعلقة بظاهرة 
التنمر املدر�سي، لإيجاد ا�سرتاتيجيات ومنهجيات 

واأدوات اأكر فاعلية ملواجهته.

مت�بعة وتقييم ال�سي��س�ت:
التنمر  ان��ت�����س��ار  م��ع��دلت  اأن  م��ن  ب��ال��رغ��م 
تاأثري  مدى  على  اأ�سا�سيا  موؤ�سرا  تعد  املدر�سي 
ال�سيا�سات التي مت تنفيذها ملكافحة التنمر، اإل 
ال�سيا�سات.  هذه  لتقييم  اأخرى  طرقا  هناك  اأن 
ما  ك��ل  وتقييم  ملتابعة  اإط���ار  توفري  م��ن  ب��د  ف��ل 

العتبار  يف  الأخ��ذ  مع  ال�سيا�سة،  بتنفيذ  يتعلق 
الأهداف التي ت�سعى اإلى حتقيقها هذه ال�سيا�سة 
�سواء(.  حد  على  والكيفية  الكمية  )الأه���داف 
والتقييم  املتابعة  اإط��ار  يحدد  اأن  يجب  وباملثل، 
خمتلف  ع��ل��ى  للتقييم  ال��ع��ري�����س��ة  اخل���ط���وط 
امل�ستويات، مبا يف ذلك امل�ستوى املدر�سي )على 
املعلمني  قبل  من  املتبعة  الأ�ساليب  املثال  �سبيل 
املقاطعة  واأي�سا م�ستوى  الإيجابي(،  لالن�سباط 

وامل�ستوى الوطني )مثل تدريب املعلمني(.
لب��د من  ال��ت��ي  العنا�سر  م��ن  ع��دد  وه��ن��اك 
التنمر،  مكافحة  �سيا�سة  تقييم  عند  مراعاتها 
)تنفيذ  والكفاءة  التاأثري  مدى  اأهمها  من  والتي 
بالإ�سافة  ممكنة(،  طريقة  باأف�سل  ال�سيا�سة 
اإلى الفعالية )حتقيق الأهداف املحددة ملختلف 
تكلفة  منا�سبة  ال�سيا�سة(، مبا يف ذلك  مكونات 

اأ�ساليب التدخل. 
التي  بالتدابري  والعناية  اله��ت��م��ام  وي��ج��ب 
اأثبتت فعالية يف احلد من انت�سار التنمر املدر�سي 
واحتواء اأ�سراره، وتت�سمن اللتزام بتعزيز بيئة 
للإبلغ  فعالة  واأنظمة  واإيجابية،  اآمنة  مدر�سية 
والتدخلت  وال��ربام��ج  ومراقبته،  التنمر  ع��ن 
ودعمهم،  املعلمني  وتدريب  الأدلة،  القائمة على 
الأط��ر  تطوير  م��ع  املت�سررين،  الطلبة  ودع���م 
العنف  تتناول  التي  القوية  وال�سيا�سية  القانونية 
�سد الأطفال والتنمر، مبا يحقق الروؤية ال�ساملة 

يف الت�سدي لهذه الآفة.

تتطلب 
مكافحة 
ظاهرة التنمر 
المدرسي تضافر 
جميع األطراف 
المعنية 
والبد من أن 
تتسم الجهود 
المبذولة 
بالشمولية 
والفاعلية 
واالستدامة.

املصدر:
UNESCO. (2019). Ending School Bullying: Focus on the Arab States. UNESCO’s contribution 
to the policy dialogue on bullying and learning organized by the Regional Center for Educational 
Planning United Arab Emirates. UNESCO.
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 تتفق الآراء على و�سف التنمر باأنه �سلوك عدواين، ي�ستهدف 
�سده،  التنمر  ميار�ص  اآخ��ر،  طرف  اإي��ذاء  املتنمر  ال�سخ�ص  به 
ب�سكل متكرر، والذي غالبا ما يكون اأقل منه قوة، اأو اأ�سغر �سنا. 
وعادة ما يحدث ذلك فيما بني الطلبة يف املدار�ص، وبني الطلبة 
ويتمثل  واللفظي.  اجل�سدي  التنمر  اأنواعه  اأبرز  ومن  واملعلمني. 
اللكم  اأو  بال�سرب  للعتداء،  ال�سغري  الطفل  تعر�ص  يف  الأول 
اللفظي، فيكون  التنمر  اأما  منه.  اأكرب  هو  من  قبل  من  ونحوه، 
الإ�ساعات  ن�سر  اأو  املهينة،  الألفاظ  توجيه  اأو  ال�ستم  خلل  من 
قبل  ا�ستبعاده من  يتم  وبالتايل  عليه،  املتنمر   ل�سورة  امل�سوهة 
التنمر  ظهر  احلديث  التقني  التطور  ومع  املدر�سة.  يف  زملئه 

عرب النرتنت ب�سفته مو�سوعا مثريا للجدل وحمطا للهتمام. 
العقود  خلل  التنمر  مو�سوع  تناولت  التي  البحوث  توالت  وقد 

املا�سية، ومن اأبرز نتائجها ما ياأتي:
اأول: موجة ال�سبعين�ت:

ظهر  قد  املدار�ص  يف  بالتنمر  الهتمام  اأن  الدرا�سات  بينت 
خلل فرتة ال�سبعينات. واأ�سار الباحثون اإلى م�سطلحني للتنمر 
ال�سلوكيات  بهما  ويق�سد   ،)mobbing(و  )bullying(
وقد �سمم  املتنمر.  ال�سخ�ص  ال�سادرة من  واجل�سدية  اللفظية 
بينها  من  امل��دار���ص،  يف  التنمر  لتقييم  ع��دة  اأدوات  الباحثون 
املدر�سي خلل  التنمر  برامج احلد من  اأ�سهر  ومن  ال�ستبيان. 

التنمر المدرسي
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ملف العدد
ملكافحة  الرنويجية  احلملة  كانت  املوجة،  هذه 
خف�ص  يف  الربنامج  ه��ذا  �ساعد  وق��د  التنمر.  
العلماء  �سجع  مما  كبري،  ب�سكل  التنمر  معدلت 
والباحثني على اإطلق املوجة الثانية من البحث.

ث�ني�: موجة منت�سف الت�سعين�ت:
 متيزت هذه الفرتة بظهور الكتب واملقالت 
تتناول  التي  البحثية  وال��درا���س��ات  ال�سحفية 
التنمر،  مفهوم  تو�سع  كما  عدة.  دول  يف  التنمر 
والتنمر  الجتماعي  التنمر  هما  نوعني  وت�سمن 
الإ�ساعات  ن�سر  يف  متثل  اللذين  املبا�سر،  غري 
وال�ستبعاد الجتماعي، كما �سمل التنمر مفهوم 
التنمر  اأ�سبح  وق��د  اأو���س��ع.  نطاق  على  ال��ع��دوان 
�سمال  من  الباحثون  به  اهتم  عامليا،  مو�سوعا 

اأمريكا واليابان.  
ث�لث�: موجة بداية الألفية الث�لثة:

التقليدي  التنمر  اأ�سبح  الفرتة،  هذه  خلل 
حول  البحث  وب��رز  عامليا.  الدرا�سات  اأب��رز  من 
العاملية  امل���وؤمت���رات  يف  كبري  ح��د  اإل���ى  التنمر 
الوليات  يف  الباحثون  اهتم  كما  والأوروب���ي���ة.  
ال��دول  م��ن  وع��دد  وفنلندا  الأمريكية  املتحدة 

باإجراء بحوث حول ظاهرة التنمر.
رابع�: موجة التنمر عرب الإنرتنت يف 

:2004
عرب  التنمر  اأ�سبح  امل��ا���س��ي،  العقد  خ��لل 
ر�سائل  بتوجيه  ب��داأ  ملحوظا،  اأم���را  الإن��رتن��ت 
اأو  م�سيئة للآخرين من خلل الر�سائل الن�سية 
الربيد الإلكرتوين. وقد زادت معدلت هذا النوع 
 .2004 عام  من  بداية  كبري  ب�سكل  التنمر  من 
وبعد التطور املذهل يف التكنولوجيا وانت�سارها، 
ا�ستغل املتنمرون اأجهزة الهواتف الذكية ومواقع 
لإيذاء الآخرين  املتاحة  الجتماعي  التوا�سل 

بطريقة متعمدة ومتكررة وعدائية؛ نظرا لكونها 
طريقة �سائعة بني فئة ال�سباب.

م���ف���ه���وم ال��ت��ن��م��ر ع����رب الن���رتن���ت 
:)Cyberbullying(

ا�ستخدام  باأنه  الإل��ك��رتوين  التنمر  ويعرف 
ب�سلوك  للقيام  والت�سالت،  لتقنيات املعلومات 
عدائي متعمد، ومتكرر من قبل فرد اأو جمموعة 
نف�سها  ع��ن  ال��دف��اع  ت�ستطيع  ل  �سحية،  �سد 
الإلكرتوين  التنمر  ميار�ص  ما  وع��ادة  ب�سهولة. 
خارج نطاق املدر�سة؛ واأحيانا جنده بني الطلبة 
التنمر  اللكرتوين  التنمر  وي�سبه  املدار�ص.  يف 
للفرد  موؤذيا  عدوانيا  �سلوكا  كونه  يف  التقليدي 
واجلماعة، لكن هناك اختلفا بني كل النوعني، 
يتمثل يف بعدين اأ�سا�سيني هما: تاأثري التنمر على 
ال�سمعة، والختلل يف توازن القوى بني )املتنمر 

وال�سحية(. 
على  الإلكرتوين  التنمر  ت�أثري  اأول: 

ال�سمعة:
على النقي�ص من التنمر التقليدي، والذي قد 
يتم فيه ت�سويه ال�سمعة يف مكان يكتظ بال�سهود، 
يف  ال�سمعة  ت�سويه  ف��اإن  منهم،  خ��ال  مكان  اأو 
ويف  اأ���س��رع،  ب�سكل  يحدث  الإل��ك��رتوين  التنمر 
القيام  يقت�سر  ول  الإنرتنت.  على  اأماكن  عدة 
تت�سع  بل  فقط،  الأول  املتنمر  على  التنمر  بفعل 
الدائرة، وت�سمل اآخرين ي�ساعدون يف ن�سر �سور 
اأو من�سورات �سلبية حول ال�سحية، عرب �سبكات 

التوا�سل الجتماعي.
ث�ني�: مفهوم اختالل توازن القوى: 

بني  ال��ق��وى  ت���وازن  اخ��ت��لل  مفهوم  يختلف 
املتنمر وال�سحية يف التنمر التقليدي عن التنمر 

أكدت الدراسات 
أن زعيم عصابة 
المتنمرين 
يمتلك قدرات 
عقلية ممتازة، 
تجعله على 
وعي تام وفهم 
بتفكير اآلخرين 
واللعب على 
نقاط ضعفهم.
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يت�سح  ال��ت��ق��ل��ي��دي،  التنمر  ف��ف��ي  الإل���ك���رتوين؛ 
الختلل يف توازن القوى بو�سوح؛ كون ال�سحية 
حيث  باجلاين،  مقارنة  وج�سديا  نف�سيا  �سعيفة 
يقوم املتنمر بهذا ال�سلوك جلني ال�سعبية وال�سهرة 
من خ��لل اإي��ذاء الآخ��ري��ن. اأم��ا اختلل ت��وازن 
القوى بني املتنمر وال�سحية يف التنمر الإلكرتوين 
فهو اأقل و�سوحا، لكون املتنمر جمهول الهوية، اأو 
كونه يتبنى دور ال�سحية، مما يجعل من م�ساألة 
بع�ص  ويف  و�سعبة.  معقدة  م�ساألة  منه  النتقام 
الأحيان يكون من امل�ستحيل العثور على املتنمر، 
قد  بالتهديد،  و�سعر  التنمر  من  انتهى  اإذا  لأنه 
يختفي يف اأي حلظة، ويقوم مب�سح كل الر�سائل 

واملن�سورات التي حتمل اإيذاء وتهديدا لل�سحية.
التنمر  عن  الإن��رتن��ت  عرب  التنمر  ويختلف 

التقليدي من حيث اأنه:
• ي��ح��ت��اج ل���درج���ة م��ع��ي��ن��ة م���ن اخل���ربة 	

التكنولوجية.
• �سخ�سا 	 الإل��ك��رتوين  املتنمر  يكون  قد 

جمهول الهوية. 
• ا 	 �سخ�سً الإل��ك��رتوين  املتنمر  يكون  قد 

ا  �سخ�سً يكون  وقد  امل�ستهدف،  يعرفه 
غريًبا على �سبكة الإنرتنت.

• كل 	 على  امل�ساهدين  فعل  ردة  تختلف 
الإلكرتوين،  التنمر  مواقف  من  موقف 
اأثناء  املتنمر  مع  امل�ساهد  يتواجد  فقد 
قد  اأو  ن�سرها،  اأو  ال�سائعات  اإر���س��ال 
ر�سالة  تلقي  اأثناء  ال�سحية  مع  يتواجد 
م��ن امل��ط��ارد الإل���ك���رتوين، اأو ق��د يكون 
جمرد زائر مل�سدر اإلكرتوين يهدد �سمعة 
ال�سحية، وي�سوه �سمعته، وكل  ذلك يوؤذي 

ال�سحية وي�سعره بالنق�ص واخلوف.

• ا�ستعرا�ص 	 التقليدي  املتنمر  يكون دافع 
اأم���ام  ���س��ح��اي��اه  ع��ل��ى  املت�سلطة  ق���واه 
للمتنمر  بالن�سبة  اأم���ا  امل�����س��اه��دي��ن، 
الإلكرتوين فاإنه يفتقر لهذا الدور، كونه 

جمهول الهوية معظم الوقت.
• ي����زداد ع���دد اجل��م��اه��ري امل�����س��اه��دي��ن 	

حمدود،  غري  ب�سكل  الإلكرتوين  للتنمر 
يف  ب��ي��ن��م��ا  لأي�����ام،  ذل���ك  ي�ستمر  وق���د 
امل�ساهدين  يكون عدد  التقليدي  التنمر 

حمدودا.
• م���ن ال�����س��ع��ب ال���ه���روب م���ن ال��ت��ن��م��ر 	

امل�ستدمية  للمطاردة  نظرا  الإلكرتوين 
الن�سية  الر�سائل  خلل  من  لل�سحية، 

والتعليقات بهدف امل�سايقة والتهديد.
التنمر املرتبط ب�لهوية اأو التحيز:

 هناك م�سطلحات ت�سري اإلى التنمر املرتبط 
بالهوية، الذي يوؤثر على جماعة اأو ثقافة بعينها، 

من مثل:
• العن�سرية )ت�سمل التنمر على الأ�سل اأو 	

اللون اأو ال�سكل اخلارجي للج�سم(
• التحر�ص اجلن�سي	
• ال�سحية 	 على  )التنمر  الدينية  الإ�ساءة 

عن  ال��دي��ن��ي  معتقده  اخ��ت��لف  ب�سبب 
املتنمر(

• املرتبط 	 التنمر  م��ن  اآخ��ر  ن��وع  وه��ن��اك 
التنمر على الأطفال  بالهوية، يتمثل يف 
ال��ذي��ن  اخل��ا���س��ة،  الح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
من  ع��دة،  لأ�سباب  للتنمر  يتعر�سون 

مثل:
• الجتماعية 	 املهارات  لبع�ص  افتقارهم 

لتكوين ال�سداقات.

أظهرت األبحاث 
أن الفتيات 

أكثر مشاركة 
في التنمر 

اإللكتروني من 
الفتيان.
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ملف العدد
• يحمونهم 	 ل��ه��م  اأ���س��دق��اء  وج���ود  ع���دم 

منهم  يجعل  مما  للتنمر،  التعر�ص  من 
فري�سة �سهلة الوقوع يف يد املتنمر.

كيف نقي�ص التنمر؟
بعينها  اأداة  ع��ل��ى  الع��ت��م��اد  ال�سعب  م��ن 
الدرا�سات  اأن  اإل  التنمر،  انت�سار  مدى  لقيا�ص 
ال���س��ت��ق�����س��ائ��ي��ة ا���س��ت��خ��دم��ت ال���س��ت��ب��ي��ان��ات، 
لقيا�ص  ك����اأدوات  الأدوار  لعب  وا�سرتاتيجية 
التنمر. وت�سمل الطريقة الأولى ا�ستبانة التقرير 
The Olweus self-( لأول��ي��و���ص  ال��ذات��ي 
يتميز  ال��ذي   )report questionnaire
بخ�سائ�ص عديدة من مثل: و�سع مفهوم موحد 
للتنمر يف كل ا�ستباناته، حيث تدور اأ�سئلته حول 
املرات  وعدد  التنمر  )وقت  التنمر  انت�سار  مدى 
الثانية  والطريقة  ون��وع��ه(.  فيها  ح��دث  ال��ت��ي 
لعب  طريقة  وهي   )nominations( ت�سمى 
موقف  متثيل  فر�سة  للطلبة  تتيح  وهي  الأدوار، 
اأو حالة تنمر معينة، من خلل تر�سيح اأنف�سهم 
دور  مثل  من  متعددة،  اأدوار  للعب  زملئهم  اأو 

ال�سحية اأو املتنمر اأو املدافع اأو التابع.
 ويقوم الطلبة بكتابة تقرير ذاتي عن �سعورهم 
وع���ن ���س��ع��ور زم��لئ��ه��م ب��ع��د الن��ت��ه��اء م��ن لعب 
اأدواره��م. وهناك طرق اأخرى ميكن من خللها 
ال�سخ�سية،  املقابلت  مثل:  من  التنمر  قيا�ص 
واملذكرات اليومية للطلبة، وجمموعات الرتكيز، 
واملدونات الإلكرتونية، والر�سومات، وامللحظات. 

اأ�سب�ب التنمر:
من  ال��وراث��ي��ة  ال��ع��وام��ل  اأن  الأب��ح��اث  اأثبتت 
امل�ستوى  التنمر على  ت�سبب  التي  العوامل  اأخطر 

على  الوراثية  العوامل  هذه  توؤثر  وقد  الفردي، 
النواحي ال�سخ�سية للطفل من مثل: قدرته على 
الجتماعي،  اإدراك���ه  اأو  م�ساعره،  يف  التحكم 
وترتبط  الجتماعية.  املهارات  اإل��ى  افتقاره  اأو 
اأكدت  كما  بالتنمر.  الوراثية  العوامل  هذه  كل 
ميتلك  املتنمرين  ع�سابة  زعيم  اأن  الدرا�سات 
تام  وع��ي  على  جتعله  مم��ت��ازة،  عقلية  ق���درات 
�سعفهم،  نقاط  على  واللعب  الآخرين،  بتفكري 
مما يجعل منه م�سدرا خطريا للتفرقة بينهم، 

وا�ستبعادهم وتهديدهم. 
اأما فيما يتعلق بالعوامل املتعلقة مبجموعات 
�سمن  م��ن  اأن  الأب��ح��اث  اأثبتت  فقد  ال��زم��لء، 
وتعر�سه  ال�سحية  �سعف  اإلى  املوؤدية  الأ�سباب 
افتقاره  اأو  اأ���س��دق��ائ��ه،  ع��دد  قلة  ه��و:  للتنمر 
مكانته  �سعف  اأو  بالثقة،  جديرين  لأ���س��دق��اء 
الجتماعية، مما يزيد من م�سكلة التنمر، حيث 
ل يوجد لديه اأ�سدقاء يعتمد عليهم، مل�ساعدته يف 
التغلب على موقف التنمر. ويف كثري من الأحيان، 
توؤثر �سلوكيات الطلبة ال�سيئة على زملئهم وعلى 
توؤدي  وقد  الدرا�سي.  ال�سف  الداخلي يف  املناخ 
الواحدة  املجموعة  لطلبة  املختلفة  الجتاهات 
املختلف  الطالب  نبذ  اإل��ى  الدرا�سي  ال�سف  يف 
الدرا�سات  بع�ص  وتفرت�ص  املجموعة.  فيهم عن 
اأن ال�سبب وراء تنمر الأطفال يعود اإلى رغبتهم 
بني  ومميزة  مهيمنة  مكانة  على  احل�سول  يف 

زملئهم. 
الأ�سرية  العوامل  ف��اإن  اأخ���رى،  ناحية  وم��ن 
وتذكر  بالتنمر.  اأي�سا  ترتبط  الوالدية  والتن�سئة 
من  ي��اأت��ون  ق��د  ال�سحايا  اأن  الأب���ح���اث  بع�ص 
الأطفال  ياأتي  بينما  احلماية،  يف  مفرطة  اأ�سر 
املتنمرون من عائلت مفككة وتفتقر اإلى الدفء، 

خالل العقد 
الماضي، أصبح 
التنمر عبر 
اإلنترنت أمرا 
ملحوظا، بدأ 
بتوجيه رسائل 
مسيئة لآلخرين 
عبر الرسائل 
النصية أو البريد 
اإلليكتروني.
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ويعرف التنمر 
اإللكتروني 

بأنه استخدام 
لتقنيات 

المعلومات 
واالتصاالت، 

للقيام بسلوك 
متعمد، ومتكرر 
وعدائي من قبل 
فرد أو مجموعة 

ضد ضحية ال 
تستطيع الدفاع 

عن نفسها 
بسهولة.

والن�سباط  فيها،  �سائعا  العنف  يكون  حيث 
املتنمر  الطرفني،  كل  يكون  وقد  عنها.  غائبا 
وال�سحية، قد تعر�سوا للتهديد والعنف والتنمر 
اأو  م�سطربة  عائلت  �سحايا  لكونهم  امل�سبق، 

م�سيئة.

ت�أثري العمر والنوع:
التنمر  ظ��اه��رة  اأن  ال��درا���س��ات  اأظ���ه���رت 
املراهقة،  ف��رتة  خ��لل  ملحوظ  ب�سكل  ترتاجع 
بينما ل تظهر التقارير الذاتية هذا النخفا�ص 
ذاته. ومن الوا�سح اأن التقدم يف العمر ينطوي 
على  يوؤثر  مما  ونف�سية؛  ج�سدية  تغيريات  على 
التنمر باأنواعه من مثل: التنمر البدين، والتنمر 
الجتماعي والتنمر التقليدي. وعادة ما ميار�ص 
اللتي  البنات  من  اأكر  البدين  التنمر  الأولد 
تقمن مبمار�سة التنمر غري املبا�سر والجتماعي 
ب�سكل اأكرب من الأولد، حيث يرتبط التنمر لدى 
واأق�سى  ال�سديقات،  بني  باخللفات  البنات 
ا�ستبعاد  هو  املتنمرات  البنات  عن  ي�سدر  اأذى 
ناحية  ومن  الف�سل.  قبل زميلت  ال�سحية من 
اأخرى اأظهرت الأبحاث اأن الفتيات اأكر م�ساركة 

يف التنمر الإلكرتوين من الفتيان.

كيف يواجه الطلبة التنمر؟
يقوم بع�ص �سحايا التنمر مبواجهة مواقف 
التقارير  بع�ص  ك�سفت  حيث  مبفردهم،  التنمر 
تخرب  ل  التنمر  �سحايا  م��ن  ك��ب��رية  ن�سبة  اأن 
معلميها اأو اأي فرد من عائلتها عما تعر�سوا اإليه 
من تنمر يف املدر�سة. كما اأ�سارت بع�ص الأبحاث 
�سحايا  م��ن  ج��دا  قليلة  ن�سبة  ه��ن��اك  اأن  اإل���ى 
التنمر، وبخا�سة الذكور منهم، من يقوم باإخبار 

معلم الف�سل مبوقف التنمر، وتقل هذه الن�سبة 
ب�سكل كبري يف حالت التنمر الإلكرتوين.

بتحديد  الدرا�سات  اهتمت  لذلك،  ونتيجة 
ال�سحية  بها  يقوم  التي  ال�سرتاتيجيات  بع�ص 
اختيار  منها:  املدار�ص  يف  التنمر  على  للتغلب 
يف  جتربته  عن  معه  للتحدث  منا�سب  �سخ�ص 
معها  والتعامل  التجربة  هذه  جتنب  اأو  التنمر، 
ب�سكل طبيعي يف احلياة اليومية، اأو البتعاد عن 
املتنمرين متاما، وتكوين �سداقات جديدة. وقد 
�سحايا  من  كبرية  ن�سبة  اأن  الدرا�سات  اأثبتت 
اآخر عن حالت  التنمر الذين يخربون �سخ�سا 
�سحايا  ي��ع��ودوا  مل  لها،  تعر�سوا  التي  التنمر 
املعلم  يقوم  اأن  ويتطلب ذلك  �سابقا،  كانوا  كما 
اإليه،  اإيجابي نحو ال�سحية الذي يلجاأ  برد فعل 

والهتمام ب�سكواه وتقدمي الدعم له. 

كيف تواجه املدر�سة التنمر؟
عديدة  اإج��راءات  تتخذ  اأن  للمدر�سة  ميكن 
للحد من التنمر واإيجاد طرق علجية له. وميكن 
املدر�سة  تتبعها  التي  ال�سرتاتيجيات  تق�سيم 
 ،)proactive( وقائية  ا�سرتاتيجيات  اإل��ى 
واأخرى علجية )reactive(، حيث يدعم كل 
برامج  جناح  ويتطلب  بع�سا.  بع�سهما  النوعني 
الكايف  الإ���س��راف  والوقائي  العلجي  التدخل 
املدر�سي،  الفريق  اأع�ساء  قبل  من  وامل�ستمر 

والرتويج الفعال لها.

ال�سرتاتيجي�ت الوق�ئية:
يق�سد بال�سرتاتيجيات الوقائية وجود �سيا�سة 
مدر�سية �ساملة للحماية من التنمر ومنع حدوثه 
من البداية، وت�سمل الإ�سراف الفعال على حميط 
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قد يكون 
المتنمر 
اإللكتروني 
شخصا يعرفه 
المستهدف 
وقد يكون 
شخصا غريبا 
على شبكة 
اإلنترنت.

ال�ساحة املدر�سية، وت�سمني ن�ساطات يف املناهج 
الدرا�سي  ال�سف  يف  الطلبة  ميار�سها  الدرا�سية 
لزيادة وعيهم بخطورة التنمر، و�سبل الوقاية منه. 
ملتطلبات  وفقا  ال�سرتاتيجيات  هذه  تطوير  ويتم 

حالت التنمر، مبا يف ذلك التنمر الإلكرتوين 
وم���ن ���س��م��ن ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات ال��وق��ائ��ي��ة، 
الزملء،  قبل  من  ال�سحية  دع��م  ا�سرتاتيجية 
التعامل  كيفية  خللها  من  الطلبة  يتعلم  حيث 
بطريقة غري عدوانية مع اخللفات ال�سخ�سية، 
ا�ستبعادهم  يتم  ال��ذي��ن  زم��لئ��ه��م  وم�����س��ان��دة 
اأو  امل��در���س��ة  يف  الطلبة  ج��ان��ب  م��ن  اجتماعيا 
ميكن  الثانوية،  املدر�سة  ويف  الدرا�سي.  ال�سف 
اأن يقوم الطلبة الأكرب �سنا بدعم الطلبة الأ�سغر 
والتوجيه  الن�سيحة  ت��ق��دمي  خ��لل  م��ن  �سنا، 
لهم. وقد وجد اأن فئة البنات هي الأكر تطوعا 
يف  وبخا�سة  الأولد،  من  الزملء  م�ساعدة  يف 

املدر�سة الثانوية. 

ال��ولي��ات  يف  خ��ريي��ة  موؤ�س�سة  اأطلقت  وق��د 
املتحدة الأمريكية �سكًل جديًدا من اأ�سكال دعم 
باملراقبني  ي�سمى  اإلكرتونيا،  لبع�سهم  الزملء 
ل�سبكة النرتنت )CyberMentors( يف عام 
دور  لعب  الطلبة على  تدريب  يتم  2009، حيث 
الإنرتنت،  �سبكة  على  التنمر  حلالت  املراقبني 
على  مزيفة  ح�سابات  ع��رب  ال��دخ��ول  وت�سجيل 
منهم  يطلب  عندما  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
فيه  اأمر  اأي  باإحالة  الطلبة  ه��وؤلء  ويقوم  ذلك. 
املراقبة  خرباء  اإلى  وا�سح  غري  اإلكرتوين  تنمر 
الإلكرتونية، للح�سول على مزيد من الدعم اإذا 

لزم الأمر. 

ال�سرتاتيجي�ت العالجية:
وتعني طرق التعامل مع حوادث التنمر مبجرد 
من  التفاعلية  ال�سرتاتيجيات  وتتكون  وقوعها. 
نهج يقوم على املمار�سات الت�ساحلية، واأ�ساليب 

34

1-55.indd   34 3/29/20   4:33 PM



من الصعب 
الهروب 

من التنمر 
اإللكتروني 

نظرا للمطاردة 
المستديمة 

للضحية، من 
خالل الرسائل 

النصية 
والتعليقات 

بهدف المضايقة 
والتهديد.

غري عقابية وغري مبا�سرة من مثل: 
املدر�سة  - اللفظي من قبل مدير  التوبيخ 

للطلبة املتنمرين
الطلبة  - اأم��ور  لأول��ي��اء  مقابلت  اإج���راء 

املتورطني يف التنمر
من  - م��وؤق��ت��ا  املتنمر  ال��ط��ال��ب  ا�ستبعاد 

ال�سف الدرا�سي وحرمانه من امتيازاته 
ومعاقبته  - املدر�سة،  الطالب يف  احتجاز 

ب����اأداء اأع��م��ال م��ث��ل ج��م��ع ال��ق��م��ام��ة او 
تنظيف املدر�سة 

اإ���س��لح��ي  ن��ه��ج  اآخ����ر، ظ��ه��ر  وع��ل��ى �سعيد 
اإلى  يهدف   )restorative approaches(
من  بدل  الطلبة،  بني  اجليدة  العلقات  اإع��ادة 
فر�ص عقوبات عليهم. ويت�سم هذا النهج مبرونة 
التي  الر�سمية  اللقاءات غري  اإجراء  و�سهولة يف 
اأي  واإ�سلح  الطلبة،  بني  النزاعات  بحل  تهتم 

اأذى تعر�ص له �سحايا التنمر. 

م�ستوى  ع��ل��ى  ال��ع��الج��ي��ة  ال���ربام���ج 
املدر�سة:

املدر�سي،  التنمر  م��ن  احل��د  ب��رام��ج  تتنوع 
ومن  الآخ���ر.  عن  برنامج  كل  فاعلية  وتختلف 
فعاليتها:  اأثبتت  ال��ت��ي  ال��ربام��ج  اأمثلة  �سمن 
برنامج احلملة الرنويجية الوطنية، والذي تطور 
وبرنامج   ،)OBPP( اأول��وي��و���ص  برنامج  اإل��ى 
عن  نتائجها  اأ�سفرت  التي   ،KiVa Koulu

انخفا�ص يف معدل التنمر. 
من . 1 للوق�ية   )OBPP( برن�مج  

التنمر
اأولى  من  الوطنية  الرنويجية  احلملة  تعترب 
احل��م��لت ال��ت��ي ���س��ارك��ت ب��ربن��ام��ج تدخل 

علجي يف املدار�ص يف عام 1983. وقدم 
اأولويو�ص  دان  الرنويجي  النف�ص  ع��امل  ق��ام 
يف  احل��م��ل��ة  ه���ذه  ب��ت��ط��وي��ر   )Olweus(
يت�سمن  برنامج  يف  و�ساغها   ،1999 عام 
م�ستوى  على  تطبيقها  يتم  ا�سرتاتيجيات 
امل���در����س���ة وال�����س��ف وال��ط��ل��ب��ة وامل��ج��ت��م��ع 
)OBPP(. وقد لقى هذا الربنامج جناحا 
باهرا اأدى اإلى تكرار ا�ستخدامه يف كل من: 
املتحدة  والوليات  واإجنلرتا،  واأملانيا،  كندا، 
الربنامج  ه��ذا  اهتمام  وارتكز  الأمريكية. 
مهما  تعليميا  كونهم م�سدرا  املعلمني،  على 
على  ت�سجيعهم  خ��لل  م��ن  وذل��ك  للطلبة، 
اإدخال هذا الربنامج العلجي �سمن املناهج 
وفيديوهات  ن�ساطات  خلل  من  الدرا�سية، 
للطلبة حتثهم على مقاومة التنمر واجتنابه، 
اإلى  ال��لزم  الإر���س��اد  تقدمي  اإل��ى  بالإ�سافة 

اأولياء اأمورهم. 
برن�مج KiVa Koulu يف فنلندا:. 2

وه���و ب��رن��ام��ج ي��ط��ب��ق اأ���س��ال��ي��ب ع��لج��ي��ة 
م��ب��ت��ك��رة ت�����س��م��ل م��ن��اق�����س��ات ف���ردي���ة مع 
وي�سجع  و�سحاياهم.  املتنمرين  الأط��ف��ال 
يتمتعون  ال��ذي��ن  الأط��ف��ال  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا 
الذين  زملئهم  عن  للدفاع  اإيجابية  بروح 
تعر�سوا للتنمر. كما ي�سمل برناجما يتدرب 
عليه الطلبة يف ال�سف الدرا�سي، هو عبارة 
الأطفال  تعلم  اإلكرتونية،  تعليمية  بيئة  عن 
من  ومواجهته،  التنمر  مع  التعامل  كيفية 
بها  كمبيوتر،  واأل��ع��اب  م�سل�سلت  خ��لل 
الطلبة  يفهم  ال��واق��ع،  حتاكي  �سخ�سيات 
من خللها حقائق عدة عن التنمر، واآثاره 
من  ويتم  واملجتمع،  ال��ف��رد  على  ال�سلبية 
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استخدمت 
الدراسات 
االستقصائية 
االستبيانات، 
واستراتيجية 
لعب األدوار 
كأدوات لقياس 
التنمر.

خلله تدريبهم على ا�سرتاتيجيات جديدة، 
للمدر�سة  اليومية  احلياة  تطبيقها يف  ميكن 
وقد  بفاعلية.  معه  والتعاطي  التنمر  لتجنب 
اأن  للربنامج  التقييمية  الدرا�سات  اأو�سحت 
ت�ساعد  العقابية  غري  التاأديبية  الأ�ساليب 
اإل��ى  اأ���س��ارت  كما  التنمر.  م��ن  احل��د  على 
التنمر  م��ن  احل���د  يف  ف��ع��ال  ال��ربن��ام��ج  اأن 

اأي�سا.  الإلكرتوين 

على  العالجية  للتدخالت  حتليالت 
م�ستوى ع�ملي:

اأجريت حتليلت مو�سعة لدرا�سة التدخلت 
العامل.  م�ستوى  على  التنمر  لظاهرة  العلجية 
الربامج  اأن  اأن  الدرا�سات،  نتائج هذه  واأظهرت 
التي تتم على م�ستوى املدر�سة �ساعدت يف خف�ص 
ب�سورة  �سحاياه  من  والتقليل  التنمر  م�ستوى 
متو�سطة. وقد قام الباحثون بالنظر يف عنا�سر 
كل الربامج لتحديد اأف�سلها يف احلد من التنمر 
طرقا  هناك  اأن  الأب��ح��اث  واأظ��ه��رت  املدر�سي. 
متنوعة ل�سمان جناح برامج الق�ساء على التنمر 

من مثل:
• اإل��ى 	 تنبه  ال��ت��ي  ال��ف��ي��دي��وه��ات  ع��ر���ص 

خم��اط��ر ال��ت��ن��م��ر واآث������اره ع��ل��ى ال��ف��رد 
واملجتمع.

• اأ�ساليب تاأديب الطلبة املتنمرين وتدريب 	
اأولياء الأمور لل�ستعداد ملواجهة طفلهم 
واإج����راء  التنمر  حل���ادث  ت��ع��ر���ص  اإذا 

م���ق���اب���لت م��ع��ه��م، لط���لع���ه���م على 
امل�ستجد من طرق علجية للتنمر.

• زم��لء 	 ب��ني  ال��ت��ع��اوين  اجلماعي  العمل 
لدعم  ومعلميهم  ال��درا���س��ي  ال�����س��ف 

زملئهم الذين تعر�سوا للتنمر.
• املدر�سي 	 الفناء  على  اجليد  الإ���س��راف 

عر�سة  امل��در���س��ة  مناطق  اأك���ر  لكونه 
حلالت التنمر.

• تدريب املعلمني واإعدادهم لإدارة ال�سف 	
ال�سف  داخ��ل  قوانني  وو�سع  الدرا�سي، 

منعا حلدوث اأي م�ساغبة اأو عدوان.
من  الوقاية  برامج  معظم  فاإن  النهاية،  ويف 
معدلت  يف  �سديد  انخفا�ص  اإل��ى  اأدت  التنمر 
ارتكاب التنمر، على الرغم من اأن هذه الربامج 
من  ك��ل  حققه  ال���ذي  الباهر  بالنجاح  لي�ست 
الرنويج.  يف   )OBPP(و فنلندا،  يف   )kiva(
الإل��ك��رتوين  التنمر  ي�سكل  اأخ���رى،  ناحية  وم��ن 
حتديا جديدا، نظرا لختلف خ�سائ�سه، مما 
يتطلب تدخلت علجية اأخرى ت�سهم يف تعليم 

الأطفال حقوقهم وم�سوؤولياتهم عرب الإنرتنت. 
ومن املتوقع اأن ت�ستمر برامج مكافحة التنمر 
يف املدار�ص، ويف الأماكن الأخرى التي يرتادها 
لنت�ساره  تبعا  تتنوع  واأن  ال�سباب،  اأو  الأطفال 
العقلية  ال�سحة  على  وتاأثريها  معدلته  وتزايد 
العامل  دول  تتعاون  اأن  املهم  وم��ن  ل�سحاياه. 
وال�سباب،  للأطفال  اآمنة  بيئة  خللق  ب�سيا�ساتها 

لين�سئوا فيها باأمن و�سلم.

املصدر:
Smith, P. K. (2013). School bullying. Sociologia, problemas e práticas, (71), 81 - 98. 
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 اإن العنف املدر�سي، والذي ي�سمل العنف والتنمر اجل�سدي 
والنف�سي واجلن�سي، يحدث يف كل البلدان. والأ�سباب اجلذرية 
بالنوع  املتعلقة  وتلك  والبيئية  الجتماعية  املعايري  تت�سمن  له 
واحلرمان  الدخل  يف  امل�ساواة  عدم  مثل  والأن��وث��ة(،  )الذكورة 
طفل  مليون   246 ه��ن��اك  اأن  وي��ق��در  وال�����س��راع.  والتهمي�ص 
كما  املدر�سي.  للعنف  عام  كل  يف  يتعر�سون  العامل  يف  ومراهق 
اأن  اإل��ى  واأ�سرتاليا  واأمريكا  اأوروب���ا  يف  املتاحة  ت�سري البيانات 

التنمر هو اأكر اأ�سكال العنف املدر�سي �سيوعا. 
حقوق  ينتهكان  املدار�ص  يف  الإلكرتوين  والتنمر  العنف  اإن 
الأطفال واملراهقني يف التعليم وال�سحة. وثمة دليل وا�سح على 
الأكادميي  الأداء  يف  �سلبيا  يوؤثران  املدر�سي  والتنمر  العنف  اأن 

للطلبة، ويف ال�سحة البدنية والعقلية والعاطفية لل�سحايا. كما 
اإثارة  خلل  من  وال�سحايا،  اجلناة  على  �سارا  تاأثريا  لهما  اأن 

اأجواء القلق واخلوف وعدم الأمان يف بيئة التعلم. 
والتنمر.  العنف  مع  التعامل  يف  املدار�ص  تف�سل  ما  وغالبا 
فالتدابري ال�سائعة، كف�سل الطلبة من املدر�سة مثل، هو جمرد 
املدر�سي  والتنمر  للعنف  اأن  كما  اآخر.  مكان  اإلى  للم�سكلة  نقل 
امل�ساركة  تكون  اأو�سع، وقد  واقت�سادية  تكاليف اجتماعية  اأي�سا 
امل�ستقبل.  يف  املجتمع  معاداة  على  موؤ�سرا  املدر�سي  التنمر  يف 
اأ�سف اإلى ذلك، اأن العنف املدر�سي عامل رئي�ص يف امل�ساهمة يف 
تدين ن�سبة متثيل الفتيات يف التعليم. لذا تربز احلاجة لتخاذ 
العنف  يف  املتمثلة  العاملية  امل�سكلة  ملعاجلة  عاجلة  اإج���راءات 

العنف والتنمر المدرسي: تقرير عن الوضع الراهن
في العالم
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تعليمية  بيئات  �سمان  بهدف  املدر�سي،  والتنمر 

اآمنة للجميع يف املدار�ص. 
�سروريا  اأمرا  والتنمر  العنف  مواجهة  وتعد 
بالتعليم  املتعلقة  الأه�����داف  لتحقيق  اأي�����س��ا 
وفقا  لل�سباب  والرفاه  اجليدة  وال�سحة  اجليد 
على  ذل��ك،  وي�سمل   .2030 العاملية  للأجندة 
اأهداف الأمم املتحدة للتنمية  وجه اخل�سو�ص، 
وامل�ساواة  اجليد،  بالتعليم  اخلا�سة  امل�ستدامة 
ب��ني اجل��ن�����س��ني، و���س��م��ان ح��ي��اة �سحية ورف���اه 
للإ�ساءة  حد  وو�سع  الأعمار،  كافة  من  للجميع 
وال�ستغلل وجميع اأ�سكال العنف �سد الأطفال.  
كما اأن منع التنمر يعد اأي�سا عن�سرا اأ�سا�سيا 
يف التفاقيات واللتزامات الدولية الأخرى، مبا 
يف ذلك اتفاقية حقوق الطفل، والتي تلزم الدول 
ويتحمل  العنف.  من  الأط��ف��ال  حماية  ب�سمان 
قطاع التعليم، بال�سراكة مع القطاعات الأخرى 
واأ�سحاب امل�سلحة، مبا يف ذلك الآباء والأمهات 
الأط��ف��ال  حماية  م�سوؤولية  الأك����رب،  واملجتمع 
وال�سباب من العنف والتنمر املدر�سي، من خلل 
توفري بيئات تعليمية اآمنة و�ساملة جلميع الطلبة، 
وانتهاج خطوات ملنع العنف والتنمر يف املدار�ص، 
واتخاذ اإجراءات للت�سدي لهما، واإك�ساب الطلبة 
والتفاو�ص  للتوا�سل  يحتاجونها  التي  املهارات 
الت�سامح  قيم  وغ��ر���ص  �سلميا،  امل�ساكل  وح��ل 
والحرتام والت�سامن وتعزيز البيئة اخلالية من 
العنف، واإ�ساعة اأجواء الأمن والأمان باملجتمع.  

اأهداف التقرير وهيكليته:
الدولية حول  للندوة  التقرير  هذا  اإع��داد  مت 
العنف والتنمر املدر�سي، والتي عقدت يف �سيئول، 
 ،2017 يناير  يف  اجل��ن��وب��ي��ة،  ك��وري��ا  عا�سمة 

ومعهد  اليون�سكو  منظمة  تنظيمها  يف  و�ساركت 
 Ewha( بجامعة  وال��وق��اي��ة  امل��در���س��ي  العنف 
ال��ن��دوة  ه��ذه  ا�ستهدفت  وق��د   .)Womans
تعزيز العمل القائم على الأدلة من قبل املعلمني 
واملهنيني  التعليم  قطاع  �سيا�سات  ومهند�سي 
توفري  يف  الأخ���رى  القطاعات  يف  وامل��م��ار���س��ني 
بيئات تعلم اآمنة، وتطوير موؤ�سرات عاملية لقيا�ص 

ور�سد اأف�سل للعنف والتنمر املدر�سي.
يف  والتنمر  العنف  على  التقرير  هذا  ويركز 
اأو�ساط  الر�سمية، وخا�سة يف  التعليمية  البيئات 
الطلبة، وعلى الإجراءات التي ميكن اأن يتخذها 
امل�سكلة  ه��ذه  ملواجهة  وامل��دار���ص  التعليم  قطاع 

ومنعها.

نط�ق العنف والتنمر املدر�سي
اجل�سدي  العنف  امل��در���س��ي  العنف  ي�سمل 
والت�سلط  اجلن�سي  والعنف  النف�سي  والعنف 
العتداء  اأفعال  جميع  يت�سمن  فهو  )التنمر(. 
موظفي  و�سائر  واملعلمون  الطلبة  يرتكبها  التي 
اأي  اجل�سدي  العنف  يتخذ  اأن  وميكن  املدر�سة. 
�سكل من اأ�سكال العدوان اجل�سدي بنية الإيذاء، 
قبل  م��ن  اجل�����س��دي  وال��ت��ن��م��ر  ال��ع��ق��اب  وي�سمل 
البالغني والأطفال الأكرب �سنا. والعقاب البدين 
هو اأي عقوبة تقع على اجل�سم، وتت�سبب يف قدر 
من الأمل اأو النزعاج، وغالبا ما ت�ستخدم كعقاب 

على �سعف الأداء الأكادميي اأو تعديل ال�سلوك.
اللفظية  الإ�ساءة  النف�سي في�سمل  العنف  اأما 
وال��ع��اط��ف��ي��ة، يف ���س��ورة الإق�����س��اء وال��رف�����ص، 
والتجاهل، والإهانة، ون�سر ال�سائعات والأكاذيب، 
التهديدات،  واإط����لق  والإذلل،  وال�سخرية، 
اجلن�سي:  العنف  وي�سمل  النف�سي.  وال��ع��ق��اب 

ثمة دليل 
واضح على أن 
العنف والتنمر 
المدرسي يؤثران 
سلبيا في األداء 
األكاديمي 
للطلبة، وفي 
الصحة البدنية 
والعقلية 
والعاطفية 
للضحايا.
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ضحايا التنمر 
واإلذالل 

واإلساءة قد 
يشعرون بالعجز 

عن التحدث 
عالنية خوفا من 

تكذيبهم أو 
تقريعهم.

والتحر�ص  اجلن�سية،  الطبيعة  ذو  التخويف 
على  �سلبا  ي��وؤث��ر  وه��و  والغ��ت�����س��اب،  اجلن�سي 

الفتيات والفتيان على حد �سواء.
ولي�ص  ال�سلوك،  م��ن  منطا  التنمر  وي�سكل 
حادثا منف�سل، وغالبا ما يزداد الأمر �سوءا اإذا 
مل يتم الت�سدي له فورا. فالتنمر �سلوك عدواين 
ال�سحية  �سد  وت��ك��رارا  م���رارا  ي��ح��دث  متعمد 
متخيل  اأو  حقيقي  اختلل  هناك  يكون  عندما 
ي�سعر  وحيثما  وال�سحية.  املعتدي  بني  القوة  يف 
ال�سحايا بال�سعف والعجز للدفاع عن اأنف�سهم، 
اجل�سدي،  التنمر  �سلوكيات  تنت�سر  اأن  ميكن 
ال�سخ�سية  الأغرا�ص  والركل وتدمري  كال�سرب 

لل�سحية، وغريها.
 )Young Lives Project(   ويف م�سروع
يدور حول طفولة  وال��ذي  املتحدة،  للأمم  التابع 
الفقراء، مت متابعة 12000 طفل يف اإثيوبيا والهند 
وبريو وفيتنام على مدى 15 عاما، ومت �سوؤال هوؤلء 
الأطفال عن جتربتهم يف التنمر عندما بلغوا من 
العمر 15 عاما. وتبني اأن اأكر اأ�سكال التنمر التي 
الجتماعي،  والإق�ساء  الإهانة  هي  منها  عانوا 
بينما كان التنمر اللفظي �سائعا اأي�سا، اأما التنمر 

البدين فكان الأقل �سيوعا. 
الإل��ك��رتوين  التنمر  اأي�سا  التنمر  وي�سمل 
بعدا  ي�سبب  مم��ا  الإن��رتن��ت،  ع��رب  الت�سلط  اأو 
اإ�سافيا للمخاطر والأمل. وتت�سمن هذه العملية 
ذلك  يف  مبا  اإلكرتونية،  ر�سائل  اإر�سال  اأو  ن�سر 
الفيديو  مقاطع  اأو  ال�سور  اأو  الن�سية  الر�سائل 
اأو  تهديده  اأو  اآخ��ر  �سخ�ص  مل�سايقة  املوجهة 
الو�سائط  من  متنوعة  جمموعة  عرب  ا�ستهدافه 
الإن��رتن��ت،  خ��لل  م��ن  الجتماعية  وال�سبكات 
والر�سائل  الفورية  والر�سائل  الدرد�سة،  وغرف 

واملعلومات  ال�سائعات  ن�سر  ت�سمل  الن�سية، 
اأو  والتعليقات  ال�����س��ارة  وال��ر���س��ائ��ل  ال��ك��اذب��ة، 
اأن اجل��ن��اة جمهويل  امل��ح��رج��ة. ومب��ا  ال�����س��ور 
الهوية، فاإنهم ميكن اأن يهددوا ال�سحية يف اأي 
وقت، وميكن اأن ت�سبح الر�سائل وال�سور املوؤذية 

متاحة ب�سرعة الربق جلمهور وا�سع.

التنمر  وراء  ال��ك���م��ن��ة  الأ����س���ب����ب 
املدر�سي: 

الجتماعية  املعايري  الأ�سباب  ه��ذه  ت�سمل 
والنوع الجتماعي، والعوامل الظرفية، والتمييز 
هيمنة  يف  يتجلى  وال����ذي  اجل��ن�����س��ني،  ب�سبب 
الذكور، وانت�سار العنف �سد املراأة يف املجتمع. 
تدعم  التي  املدر�سية  والنظم  القواعد  اأن  كما 
�سلطة املعلمني على الأطفال قد ت�سفي ال�سرعية 
على ا�ستخدام العنف لل�سيطرة واملحافظة على 

الن�سباط.
اأن  اإن املدار�ص نف�سها قد » تعلم » الأطفال 
التمييزية  املمار�سات  خلل  من  عنيفني  يكونوا 
واملحتوى التعليمي والكتب املدر�سية. ومن �ساأن 
اأن ي�سجع  امل��دار���ص  ال��ق��وى يف  ت���وازن  اخ��ت��لل 
الأط��ف��ال،  تخ�سع  التي  وامل��م��ار���س��ات  امل��واق��ف 
وتنتهك معايري امل�ساواة بني اجلن�سني، وتت�سامح 
اإل��ى  وت���وؤدي  اجل�سدية،  والعقوبة  العنف،  م��ع 
الأطفال  حتمي  ل  التي  املدر�سية  البيئات  تكون 

واملراهقني من العنف.

الأطف�ل واملراهقون املعر�سون خلطر 
التنمر املدر�سي:

اإن جميع الأطفال واملراهقني معر�سون خلطر 
العنف املدر�سي والتنمر، ب�سبب عدة عوامل، مثل 
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ملف العدد
الختلفات  اأو  )العرقي(  الإثني  والو�سع  الفقر 
اأو  واللجوء  الهجرة  ب�سبب  اأو  الثقافية  اأو  اللغوية 
الأطفال  اأي�سا  ذلك  وي�سمل  والإعاقات،  النزوح، 
اإل��خ.  الأق��ل��ي��ات،  واأب��ن��اء  اجتماعيا،  امل�ستبعدين 
 2016 لعام  اليوني�سيف  ا�ستطلع  نتائج  وت�سري 
اإلى اأن املظهر اجل�سدي، كالوزن الزائد اأو نق�ص 

الوزن، غالبا ما يكون اأي�سا حافزا للتنمر. 
العنف  ح��ول  املتحدة  الأم��م  درا���س��ة  وت�سري 
�سد الأطفال، وتقرير هيومن رايت�ص ووت�ص لعام 
2014، اإلى اأن التمييز ميكن اأن يتم على اأ�سا�ص 
العرق اأو اللون اأو الدين اأو عوامل الهوية الأخرى، 
اح��رتام  ع��دم  يف  ي�ساهم  اأن  ميكن  الفقر  واأن 
قد  والإ�ساءة  والإذلل  التنمر  ف�سحايا  ال��ذات. 
التحدث علنية خوفا من  بالعجز عن  ي�سعرون 
تكذيبهم اأو تقريعهم. كما اأن ال�ستغلل يرتبط 
الهند  الفتيات يف  اإكراه  يتم مثل  بالفقر، حيث 
الذكور  املعلمني  مع  اإقامة علقات جن�سية  على 

لدفع نفقات التعليم.

)الذكورة-الأنوثة(  اجلن�س�ين  البعد 
للتنمر املدر�سي: 

الجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  يتجلى 
يف �سورة اأفعال اأو تهديدات بالعنف اجلن�سي اأو 
اأو النف�سي، يتم ارتكابها بف�سل املعايري  البدين 
اجلن�سانية ال�سائدة. وتتعزز تلك الأفعال ب�سبب 
التي  والت�سورات  اجلن�سني،  بني  امل�ساواة  عدم 
بوا�سطة  فر�سها  ويتم  النمطية،  ال�سور  تعزز 
ديناميات القوة غري املتكافئة. ففي بع�ص الدول، 
افتقارهم  ح��ول  لل�سخرية  الأولد  يتعر�ص  قد 
اأو الفتيات عن افتقارهن للأنوثة. وقد  للذكورة 
املتحدة  الوليات  ا�ستق�سائية يف  وجدت درا�سة 

للعنف  عر�سة  اأكر  كانوا  الأولد  اأن  الأمريكية 
م�سروع  ويف  اآخرين.  طلب  اأي��دي  على  البدين 
الأولد  ك��ان   ،)Young Lives Project(
واللفظي،  اجل�سدي  التنمر  خلطر  عر�سة  اأكر 
غري  ب�����س��ورة  التنمر  ال��ف��ت��ي��ات  ���س��ه��دت  بينما 
نتائج  من  ات�سح  كما  اأعلى.  مبعدلت  مبا�سرة 
درا�سة يف اأ�سرتاليا اأن الأولد تعر�سوا للتخويف 

اأكر من البنات، وخا�سة يف املدار�ص الثانوية.

ت�أثري متغري العمر: 
ت�سري الأدلة املتوافرة اإلى اأن التنمر اجل�سدي 
تزداد  قد  بينما   ، ينخف�ص   قد  ما  �سخ�ص  لدى 
التنمر عرب الإنرتنت مع تقدم الأطفال  م�ساحة 
معدل  يتناق�ص  البلدان،  بع�ص  ففي  ال�سن.  يف 
انت�سار التنمر بني الأطفال يف �سن 11 و15 عاما، 
والعك�ص يف بلدان اأخرى. وتقدم البيانات املجمعة 
املتحدة  الوليات  من ثلثة م�سوحات وطنية يف 
اأن اأكر اأ�سكال التنمر �سيوعا، وت�سمل الإهانات 
ون�سر  والتهديدات،  وال�سرقة  وال�سرب  اللفظية 
اإل��ى  متيل  الجتماعي،  والإق�����س��اء  ال�سائعات 
اأي�سا  تقل  مثلما  العمر،  تقدم  مع  النخفا�ص 
�سن  بني   %50 تقارب  بن�سبة  التنمر  معدلت 
14 و18 عاما، كما ينخف�ص التنمر الإلكرتوين   
وتظهر   .%13 اإل���ى   %17 م��ن  اأق����ل،  مب��ع��دل 
اأكر  اجل�سدي  التنمر  حالت  اأن  اأخرى  اأبحاث 
تكرارا يف املدر�سة البتدائية، بينما ي�سيع التنمر 

الإلكرتوين يف املدار�ص املتو�سطة والثانوية.

اأين يحدث العنف والتنمر املدر�سي؟ 
ميكن اأن يحدث العنف والتنمر داخل الف�سول 
ويف  املدر�سة،  حميط  ويف  وخارجها،  الدرا�سية 

التنمر سلوك 
عدواني ُمتعمد 

يحدث مرارا 
وتكرارا ضد 

الضحية عندما 
يكون هناك 

اختالل حقيقي 
أو متخيل في 

القوة بين 
المعتدي 

والضحية.
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واإليها، وكذلك من خلل  الطريق من املدر�سة 
يرتكبه  الذي  البدين  العنف  اأن  غري  الإنرتنت. 
العنف  وكذلك  الآخ���رون،  واملوظفون  املعلمون 
اجل�سدي بني املتعلمني اأنف�سهم، قد يحدث اأمام 
اأو  اأو ال�سفوف  املتعلمني الآخرين، يف امللعب 

ح�س�ص الريا�سة املدر�سية.
ك��وري��ا  يف  التعليم  وزارة  ل��ت��ق��ري��ر  ووف��ق��ا 
اجلنوبية لعام 2015، فاإن التنمر يحدث داخل 
املدر�سة يف 75.5% من حالت العنف املدر�سي، 
من   %24.5 يف  املدر�سة  خ��ارج  يحدث  بينما 
املواقع  يف  التنمر  يحدث  اأن  ويرجح  احل��الت. 
التي ي�سعب فيها م�ساهدة الأطفال واملراهقني 
وموظفي  املعلمني  قبل  من  عليهم  الإ�سراف  اأو 
امللب�ص  تغيري  املياه، وغرف  املدر�سة، كدورات 
واملمرات وغريها. وقد ل يتعرف املعلمون اأ�سل 
واملمار�سات  الرموز  على  اأو  التنمر  اأمناط  على 

اخلا�سة بالأطفال واملراهقني.

التنمر الإليكرتوين:
للعنف  واملراهقني  الأطفال  بع�ص  يتعر�ص 
ومن  امل��در���س��ة،  وك��ذل��ك يف  امل��ن��زل  والتنمر يف 
الذين  لأولئك  �سبق  ما  وعادة  الإنرتنت.  خلل 
اأن  الإنرتنت  على  للتنمر  تعر�سهم  عن  يبلغون 
تعر�سوا اإلى التنمر والتهديد من قبل الآخرين 
درا�سة  وجدت  وقد  اأي�سا.   الواقعية  احلياة  يف 
ن�سف  نحو  اأن  اأوروبية  دولة   25 يف  اإلكرتونية 
وجها  للتنمر  تعر�سوا  ق��د  الإن��رتن��ت  �سحايا 
ل��وج��ه. ووج����دت درا���س��ة اأخ����رى يف ال��ولي��ات 
قوية  علقة   2012 عام  يف  الأمريكية  املتحدة 
ل  الإنرتنت،  عرب  والتنمر  املدر�سي  التنمر  بني 

�سيما يف اأو�ساط الفئات ال�سعيفة من الطلبة.

كما اأو�سحت الدرا�سات اأن الفتيات يتعر�سن 
ب�سكل اأكرب من الأولد للتنمر الإليكرتوين مقارنة 
واأن   .%8 مقابل   %11 امل��در���س��ي:  بالتنمر 
الأحيان  يتعر�سن يف غالب  املراهقات  الفتيات 
ت�سمل  الإن��رتن��ت،  عرب  جن�سية  م�سايقات  اإل��ى 
اأو ال�سور ذات الطابع  تبادل الر�سائل الن�سية 
والتحر�ص عن  الإلكرتوين،  والتخويف  اجلن�سي 
البتزاز  بهدف  الإلكرتونية،  امللحقة  طريق 

اجلن�سي.
اأما يف اأو�ساط ال�سباب غري اأ�سوياء جن�سيا، 
اأنهم وقعوا �سحية لكل  23% منهم  اأفاد  فقد 
النوعني من التنمر )التنمر وجها لوجه والتنمر 
نظرائهم  من  فقط   %9 مقابل  الإل��ك��رتوين(، 

الأ�سوياء جن�سيا. 

الإبالغ عن التنمر املدر�سي: 
يف ك��ث��ري م���ن الأح����ي����ان، ف�����اإن الأط���ف���ال 
واملراهقني الأقل حيلة والأكر حاجة اإلى الدعم 
احتمالية  فيها  تقل  التي  الفئة  هم  وامل�ساندة 
امل�ساعدة.  البحث عن  اأو  الإبلغ عن احلوادث 
وت�سمل اأ�سباب رف�ص الإبلغ عن العنف والتنمر 
وخا�سة  البالغني،  يف  الثقة  ع��دم  امل��در���س��ي: 
من  واخل�سية  النتقام،  من  واخل��وف  املعلمني، 
وغلبة  ال��ه��ات��ف،  اأو  احل��ا���س��وب  ج��ه��از  ف��ق��دان 
اخلوف  اأو  الرتباك  اأو  العار  اأو  الذنب  م�ساعر 
حممل  على  ال�سحايا  بلغات  اأخ��ذ  ع��دم  من 
اجلد، اأو عدم معرفة مكان طلب امل�ساعدة، اأو 
العديد  اأن  كما  طبيعيا.  ت�سرفا  التنمر  اعتبار 
من �سحايا العنف والتنمر يتاأخرون يف الك�سف 
اليوني�سيف  ا�ستطلع  ويف  املعاملة.  اإ�ساءة  عن 
لعام 2016، تبني اأن 30% من الذين تعر�سوا 

يركز هذا 
التقرير على 

العنف والتنمر 
في البيئات 
التعليمية 
الرسمية، 

وخاصة في 
أوساط الطلبة، 
وعلى اإلجراءات 

التي يمكن 
أن يتخذها 

قطاع التعليم 
والمدارس 

لمواجهة هذه 
المشكلة 

ومنعها.
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ملف العدد
اأخرب  30% منهم  واأن  اأحدا،  للتنمر مل يخربوا 
اأخرب  منهم   %30 من  اأكر  واأن  بالغا،  �سخ�سا 
اأخرب  منهم   %10 من  واأق��ل  اإخ���وة؛  اأو  �سديقا 

معلما واحدا.

حجم العنف والتنمر املدر�سي:
جميع  يف  املدار�ص  يف  التنمر  ■ انت�س�ر 
اإلى  با�ستمرار  البيانات  ت�سري  الع�مل:  اأنح�ء 
اأن التنمر اأمر �سائع يف اأغلب بلدان العامل، واأنه 
ففي  واملراهقني.  الأطفال  ب�سكل كبري على  يوؤثر 
والذي �سارك   ،2016 لعام  اليوني�سف  ا�ستطلع 
ثلثهم  اأج��اب  18 دول��ة،  األ��ف �ساب يف  فيه مائة 
منظمة  ووج���دت  التنمر،  �سحايا  ك��ان��وا  باأنهم 
 11 بني  الطلبة  من   %34 اأن  العاملية  ال�سحة 
اأبلغوا عن تعر�سهم للتنمر يف ال�سهر  و13 عاما 
للتنمر  تعر�سوا   %8 واأن  الدرا�سة،  ال�سابق على 
التجارب  يف  كبري  تباين  وثمة  يومية.  ب�سورة 
من   %17 اأف���اد  مثل،  ال�سني  ففي  الوطنية: 
ت���رتاوح  ال��ذي��ن  الأولد  م��ن  و%23  ال��ف��ت��ي��ات 
للتنمر  بتعر�سهم  عاما   15-13 بني  اأعمارهم 
الن�سب يف  هذه  وتبلغ  املا�سية،  يوما  الثلثني  يف 

زامبيا: 67% للبنات، و63% للأولد. 
التنمر الإلكرتوين:  ■ م�سكلة ت�س�عد 
عرب  التنمر  زي���ادة  يف  احلا�سمة  العوامل  اأح��د 
�سبكة  اإت��اح��ة  يف  ال�سريع  النمو  ه��و  الإن��رتن��ت 
والت�سالت  املعلومات  وتكنولوجيا  الإن��رتن��ت 
اإل��ى  ح��دي��ث  تقدير  وي�سري  ل��لأط��ف��ال.  الأخ���رى 
اأنحاء  جميع  يف  الإن��رتن��ت  م�ستخدمي  ثلث  اأن 
العامل تقل اأعمارهم عن 18 عاما، واأن الأطفال 
وباأعداد  اأ�سغر  �سن  الإنرتنت يف  يتوا�سلون عرب 
الإنرتنت  ل�ستخدام  العمر  متو�سط    واأن  اأك��رب، 

لأول مرة اآخذ يف النخفا�ص. 
يتزايد يف جميع  الإنرتنت  ا�ستخدام  اأن  ومبا 
اأنحاء العامل، فمن املهم اأن تتخذ الدول اإجراءات 
ملنعها،  تدابري  وو�سع  امل�سكلة،  لر�سد  ا�ستباقية 
الفرتة من  لها. ففي  للت�سدي  اإجراءات  واتخاذ 
الأوروب���ي  الحت���اد  اأج���رى   ،2011 اإل��ى   2009
وجمع  الإنرتنت،  عرب  الأطفال  لراأي  ا�ستطلعا 
بني  وم��راه��ق  طفل   25000 م��ن  اأك���ر  بيانات 
وقد  اأوروب��ي��ة،  دول��ة   25 �سنة يف  و16  �سنوات   9
بينت النتائج اأن 6% من الأطفال امل�ساركني قد 
تعر�سوا للتنمر عرب الإنرتنت، فيما اعرتف %3 
من امل�ساركني باأنهم قاموا بالتنمر على الآخرين 
ي�ستخدم  ح��ي��ث  اأوروب������ا،  ويف  الإن���رتن���ت.  ع��رب 
الأف��راد  من   %80 من  اأك��ر  املحمولة  الهواتف 
 2010 من  الفرتة  �سهدت  �سنة،   14-5 �سن  يف 
واملراهقني  الأطفال  ن�سبة  يف  زيادة   2014 اإلى 
التنمر  م��ن  ي��ع��ان��ون  وال��ذي��ن  �سنة،   16-9 ب��ني 
12%، وخا�سة  اإلى   %8 الإلكرتوين، وذلك من 

بني الفتيات واليافعني.  
يوؤثر  واجلن�سي:  اجل�سدي  العنف   ■
كبرية  ن�سبة  على  واجلن�سي  اجل�سدي  العنف 
املتاحة،  البيانات  وت�سري  وال�سباب.  الأطفال  من 
اأن  اإل��ى  ال�سناعية،  البلدان  من  منها  والكثري 
واأن  امل��دار���ص،  يف  �سيوعا  اأق��ل  اجل�سدي  العنف 
الأولد ينخرطون فيه ب�سورة اأو�سع، ويتاأثرون به 
اأكر من الفتيات. ومع ذلك، ت�سري الأدلة امل�ستقاة 
اجل�سدي،  العنف  اأن  اإلى  ال�سحايا  ق�س�ص  من 
املعلمني  قبل  م��ن  ال��ب��دين  العقاب  ذل��ك  يف  مب��ا 
يف  كبرية  م�سكلة  ميثل  املوظفني،  من  وغريهم 
املتعلقة  البيانات  لكن  البلدان.  بع�ص  مدار�ص 
املدر�سة  حميط  يف  حت��دي��دا  اجلن�سي  بالعنف 

يتجلى العنف 
القائم على 
النوع االجتماعي 
في صورة أفعال 
أو تهديدات 
بالعنف الجنسي 
أو البدني أو 
النفسي، يتم 
ارتكابها بفضل 
المعايير 
الجنسانية 
السائدة.
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ال�سحايا  م��ن  ك��ث��ريا  لأن  حم����دودة،  وح��ول��ه��ا 
يرتددون يف الإبلغ عن اأعمال العنف اجلن�سي، 
اأو النتقام من  اأو الو�سم  خ�سية التعر�ص للعار 
املتاحة  املعلومات  تذهب  ذلك،  ومع  املعتدين. 
اإلى اأن العنف اجلن�سي يف املدار�ص ميثل م�سكلة 
خطرية يف عديد من البلدان، وخا�سة بالن�سبة 
للمعلمني  ا�ستق�سائية  درا���س��ة  ففي  للفتيات. 
باجلنوب  بلدان  اأربعة  يف  تطبيقها  مت  والطلبة 
وبوت�سوانا  وناميبيا  )���س��وازي��لن��د  الأف��ري��ق��ي 
ولي�سوتو(، ذكر 70% و96% من امل�ستجيبني، 
يف �سوازيلند وبوت�سوانا على التوايل، اأن العنف 
يحدث يف مدر�ستهم، مبا يف ذلك العنف اللفظي 
واجل�سدي، والعنف على اأ�سا�ص اجلندر )النوع 
هو  اللفظي  العنف  اأن  حني  يف  الجتماعي(، 
اأي�سا �سائع،  الأكر �سيوعا، والعنف البدين هو 
ويف معظم احلالت ميار�سه الأولد الأكرب �سنا 
�سد الأولد والفتيات الأ�سغر �سنا. اأما بالن�سبة 
ن�سبة  ت��راوح��ت  فقد  باجلن�ص،  املتعلق  للعنف 
اإلى  �سوازيلند  يف   %18 من  فيه  املتورطني 

44% يف بوت�سوانا.
اأفاد تقرير اليوني�سف  و�سمن هذا ال�سياق، 
ال�سبيان  م��ن   %6 ح���وايل  اأن   2014 ل��ع��ام 
ج�سدي  لأذى  اأو  لع��ت��داء  تعر�سوا  والفتيات 
باملدر�سة يف العام املا�سي. وبالإ�سافة اإلى ذلك، 
اأفاد 22% اأنهم تعر�سوا للتهديد اأو ال�سرقة اأو 
العتداء يف املدر�سة. ويف عام 2015، مت اإجراء 
الوطني  ال�سعيد  على  متثيلية  م�سحية  درا�سة 
ال�سفوف  يف  املنتظمني  ال�سغار  الأطفال  على 
اأن  تبني  حيث  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات  يف   12-9
ما  �سجار  يف  تورطوا  قد  التلميذ  من   %7.8
على اأر�ص املدر�سة قبل �سهر من اإجراء امل�سح، 

واأن 5.6% من التلميذ ذكروا اأنهم مل يذهبوا 
اأو اأكر خلل الثلثني  اإلى املدر�سة ليوم واحد 
بعدم  ل�سعورهم  امل�����س��ح،  �سبقت  ال��ت��ي  ي��وم��ا 
الأمان يف املدر�سة اأو يف طريقهم اإليها اأو اأثناء 
التلميذ  4.1% من  اأفاد  خروجهم منها، كما 
اأو �سكني يف املدر�سة، و%6  بحمل �سلح ناري 
بتعر�سهم للتهديد اأو الإ�سابة ب�سلح ناري على 
الثني  اأك��ر يف  اأو  واح��دة  م��رة  املدر�سة  اأر���ص 

ع�سر �سهرا قبل امل�سح. 

ت�أثري العنف والتنمر املدر�سي 
والتنمر  للعنف  ال�سلبية  الآث����ر   ■
ونت�ئجه:  التعليم  جودة  على  املدر�سي 
املدر�سي  والتنمر  العنف  اأج����واء  اإ���س��اع��ة  اإن 
من  يخ�سون  وامل��راه��ق��ني  الأط��ف��ال  يجعل  ق��د 
ال��ذه��اب اإل���ى امل��در���س��ة، وق���د ي��وؤث��ر ذل���ك يف 
امل�ساركة  اأو  الف�سل  يف  الرتكيز  على  قدرتهم 
اأي�سا  العواقب  وت�سمل  املدر�سية.  الأن�سطة  يف 
ممار�سة  وجتنب  الدرا�سية،  احل�س�ص  �سياع 
اأو  املدر�سة  من  والتغيب  املدر�سية،  الأن�سطة 
تاأثريا  بدوره يرتك  وهذا  منها متاما.  الت�سرب 
وعلى  للطالب،  الدرا�سي  التح�سيل  على  �سلبيا 
بيئات  اأن  كما  العمل.  وفر�ص  التعليم  م�ستقبل 
الأمن  وانعدام  اخلوف  اأج��واء  ت�ستبطن  التعلم 
لي�ص  املعلمني  ب��اأن  ت�سورا  وتخلق  املدر�سة،  يف 
برفاهية  مكرتثني  غ��ري  اأو  ال�سيطرة  لديهم 
التعليم  ج��ودة  م�ستوى  من  يقلل  وه��ذا  الطلبة، 

جلميع الطلبة. 
يف   2010 عام  اأجريت  درا�سة  ك�سفت  وقد 
الذين  الأطفال  بقاء  اأن احتمال  املتحدة  اململكة 
تبلغ اأعمارهم 16 عاما، والذين تعر�سوا للتنمر 

إن إشاعة أجواء 
العنف والتنمر 

المدرسي قد 
يجعل األطفال 

والمراهقين 
يخشون من 

الذهاب إلى 
المدرسة.
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ملف العدد
املدر�سي، دون تعليم اأو عمل اأو تدريب، يعادل �سعف 
احتمال ح�سول ذلك لأقرانهم الذين مل يتعر�سوا 
للتنمر. ويف املقابل، فاإن احتمال تعر�ص ال�سبيان 
الذين مل يح�سلوا على التعليم اأو العمل اأو التدريب 
للكتئاب يعادل ثلثة اأ�سعاف مثيله لدى اأقرانهم 
الذين ح�سلوا على التعليم اأو التدريب، واأن احتمال 
لهوؤلء  اإجرامي  ب�سجل  الأمنية  اجلهات  احتفاظ 
ال�سبيان يعادل خم�سة اأ�سعافه. وبينت نتائج م�سح 
متثيلي وطني لطلبة املدار�ص البتدائية يف اإثيوبيا 
اأن التعر�ص للعنف يف املدر�سة اأدى اإلى احلد من 
اأداء  وانخفا�ص  الف�سول،  يف  الفتيات  م�ساركة 

املدار�ص، وزيادة معدلت الت�سرب منها.
ب�ل�سحة  ي�سر  امل��در���س��ي  التنمر   ■
الأط��ف��ال  اإن  لالأطف�ل.  والعقلية  البدنية 
واملراهقني الذين يتعر�سون للتنمر والتهديد هم 
اأكر عر�سة من اأولئك الذين ل يتعر�سون للتنمر 
للمعاناة من �سعوبة التعامل مع الآخرين، وال�سعور 
بالكتئاب والوحدة والقلق، وتدين احرتام الذات، 
يحاولون  اأو  النتحارية  الأف��ك��ار  ت��راوده��م  كما 
النتحار بالفعل. وي�سلط تقرير املراكز الأمريكية 
ملكافحة الأمرا�ص )CDC( لعام 2016 ال�سوء 
على تاأثري العنف املدر�سي على ال�سحة اجل�سدية 
اليافعني  م��ن  كثريا  اأن  ملحظة  م��ع  والعقلية، 
يعانون من اإ�سابات غري مميتة، فبع�سها اإ�سابات 
ب�سيطة ن�سبيا، وت�سمل اجلروح والكدمات والعظام 
اأكر  اأخ���رى  اإ�سابات  هناك  اأن  غري  املك�سورة، 
خطورة، مثل اجلروح الناجتة عن الأعرية النارية، 
و�سدمات الراأ�ص، وهذا النوع من اجلروح ميكن اأن 

يوؤدي اإلى اإعاقة دائمة. 
حول  املتحدة  ل��لأم��م  حديث  تقرير  وي�سري 
اأن  اإل��ى  للأطفال  واجل�سدية  النف�سية  ال�سحة 

الأطفال املعر�سون خلطر العنف والتنمر املدر�سي 
قد يظهرون علمات اكتئاب اأو م�ساكل يف الأكل 
اأو النوم اأو ي�سكون من الأعرا�ص اجل�سدية، مثل 
تعاطي  اإل��ى  ويلجوؤون  امل��ع��دة،  اآلم  اأو  ال�سداع 

املخدرات والنتحار.
يف  للتنمر.  الق��ت�����س���دي  الأث����ر   ■
مليار   19 بنحو  العنف  تكلفة  تقدر  ال��ربازي��ل، 
دولر اأمريكي كل عام، و�سمنه 943 مليون دولر 
الوليات  اأم��ا يف  امل��دار���ص.  العنف يف  تكلفة  هي 
املتحدة، فاإن التكلفة القت�سادية املقدرة للعنف 
يف  اأمريكي  دولر  مليار   7.9 تبلغ  امل��دار���ص  يف 
ال�سنة، وقد يوؤدي العنف املدر�سي املرتبط بالنوع 
التعليم  من  واح��د  �سف  �سياع  اإل��ى  الجتماعي 
الدخل  ل��ذوي  ت�سل  �سنوية  بتكلفة  الب��ت��دائ��ي، 

املنخف�ص واملتو�سط اإلى قرابة 17 مليار دولر. 
ويف منطقة �سرق اآ�سيا واملحيط الهادئ، ت�سري 
التقديرات اإلى اأن ن�سبة التكلفة القت�سادية ل�سوء 
 %2.5  -  %1.4 بني  ت��رتاوح  الأط��ف��ال  معاملة 
من الناجت املحلي الإجمايل ال�سنوي يف املنطقة. 
واأظهرت درا�سة اأن الكامريون وجمهورية الكونغو 
الدميقراطية ونيجرييا تخ�سر �سنويا 974 و301 
التوايل،  على  اأمريكي،  دولر  مليون   1662 و 
م�ستوى  بنف�ص  الفتيات  تعليم  يف  ف�سلها  ب�سبب 
العوامل  اأح��د  هو  املدر�سة  يف  والعنف  الأولد، 
الرئي�سة التي ت�سهم يف �سعف متثيل الفتيات يف 

التعليم.

والتنمر  للعنف  ال��ت�����س��دي  كيفية 
املدر�سي:

اإن املدار�ص اخلالية من العنف ت�ستطيع العمل 
من اأجل غر�ص مبادئ حقوق الإن�سان، وامل�ساواة 

تظهر األبحاث 
أن حاالت التنمر 
الجسدي 
أكثر تكرارا 
في المدرسة 
االبتدائية، بينما 
يشيع التنمر 
اإللكتروني 
في المدارس 
المتوسطة 
والثانوية.
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بني اجلن�سني، وتعزيز قيم الحرتام والت�سامن 
ومهارات التوا�سل والتفاو�ص وحل امل�سكلت يف 
ردود  اأن  املتاحة  الأدل��ة  وتبني  الطلبة.  اأو�ساط 
على  تنطوي  التي  واملدر�سية  التعليمية  الفعل 
تدخلت ملنع العنف والتنمر املدر�سي والت�سدي 
العنف  م�ستوى  م��ن  تقلل  اأن  ميكن  بنجاح  ل��ه 
عن  التغيب  من  احل��د  يف  وت�ساهم  والبلطجة، 
املدر�سة، وحت�سني التح�سيل الدرا�سي، وتعزيز 
مهارات الأطفال الجتماعية ورفاههم. ويتطلب 
الت�سدي للعنف والتنمر املدر�سي تقوية وتعزيز 

جميع العنا�سر التالية:
املدر�سية: وي�سمل ذلك و�سع  ■ القي�دة 
واإنفاذ القوانني وال�سيا�سات الوطنية التي حتمي 
وتخ�سي�ص  العنف،  من  واملراهقني  الأط��ف��ال 
ويعد  امل��دار���ص.  يف  ملعاجلته  الكافية  امل���وارد 
يف  اأ�سا�سيا  عن�سرا  الوقائي  الوطني  الت�سريع 
ال�ستجابة ال�ساملة للعنف والت�سلط يف املدار�ص. 
وتت�سمن البيئة القانونية الداعمة اأي�سا قوانني 
حتظر العقوبة البدنية يف املدار�ص. كما ت�ساهم 
القوانني يف اإي�سال ر�سالة وا�سحة اإلى املجتمع 
تدين فيها العنف، وتر�سخ ثقافة احرتام حلقوق 

الطفل. 
وجود  ع��دم  يف  الأ�سا�سي  التحدي  ويتمثل 
ت�سريعات و�سيا�سات حلماية الأطفال واملراهقني 
من العنف والتنمر، اأو يف �سوء تطبيق الت�سريعات 
بع�ص  يف  توجد  اأن��ه  مع  القائمة،  وال�سيا�سات 
الدول ت�سريعات حمددة تتعلق بالعنف املدر�سي 
والتنمر وكيفية الت�سدي لهما. ففي عام 2004، 
مكافحة  قانون  اجلنوبية  كوريا  �سنت جمهورية 
العنف  من  والوقاية  املدر�سي،  والتنمر  العنف 
تنقيح  وق��د مت  ل��ه،  اإج���راءات م�سادة  وات��خ��اذ 

القانون للتاأكد من ا�ستمرارية فاعليته. ويهدف 
اخلا�سة  الإن�سان  حقوق  حماية  اإل��ى  القانون 
يف  اأ�سحاء  كاأع�ساء  �ساأنهم  واإع��لء  بالطلبة، 
منهم،  ال�سحايا  حماية  خ��لل  م��ن  املجتمع 
والتو�سط  وتعليمهم،  املعتدين  الطلبة  وتوجيه 
بني الطلبة ال�سحايا والطلبة املعتدين. ويتطلب 
البحث  ت�سمل  رئي�سة  خطة  و�سع  ذلك  حتقيق 
وال�سراكة  التاأهيل،  واإع��ادة  والدعم  والتعليم 
وتوظيف  التعليمية،  واملوؤ�س�سات  املنظمات  بني 

املر�سدين يف املدر�سة.
املدار�ص  اإط��ار  تطوير  مت  اأ�سرتالي�،  ويف 
بق�سد   2003 الآمنة )NSSF( عام  الوطنية 
والتنمر  العنف  ملكافحة  الوطني  النهج  تعزيز 
من   29 البند  ين�ص  فنلندا،  ويف  املدار�ص.  يف 
طالب  لكل  اأن  على  الأ�سا�سي  التعليم  ق��ان��ون 
القانون،  اآمنة. ومبوجب هذا  احلق يف مدر�سة 
�سمان  عن  م�سوؤولة  التعليمية  ال�سلطات  ف��اإن 
العنف  اأع��م��ال  مبمار�سة  الطلبة  ق��ي��ام  ع��دم 
والتنمر يف املدر�سة. ويف ال�سويد، يحظر قانون 
لعام  التعليم  وق��ان��ون   ،2009 ل��ع��ام  التمييز 
والتنمر                                                                                                    التمييز  اأ�سكال  من  �سكل  اأي   ،2010
تكون  التعليم،  ق��ان��ون  ومب��وج��ب  امل��دار���ص.  يف 
ح��وادث  جميع  يف  بالتحقيق  ملزمة  امل��دار���ص 
التنمر والإبلغ عنها، وو�سع خطة �سنوية ملنعها 
الأعمال  اأي�سا  القانون  يحظر  كما  ومعاجلتها، 
التنمر،  ح��وادث  عن  املبلغني  �سد  النتقامية 
واحلق يف تعوي�ص الأ�سرار يف حالة عدم امتثال 

املدر�سة للوائح.
امللحظة  على  القائمة  الدرا�سات  وت�سري 
اإلى اأن القوانني التي حتظر العقوبة البدنية يف 
املدار�ص ميكن اأن تقلل ا�ستخدام العقاب العنيف 

تشير األدلة 
المتوافرة إلى أن 
التنمر الجسدي 

لدى شخص ما 
قد ينخفض، 

بينما قد تزداد 
مساحة التنمر 

عبر اإلنترنت مع 
تقدم األطفال 

في السن.

45 العدد الخامس - المجلد الرابع

1-55.indd   45 3/29/20   4:33 PM



ملف العدد
�سلوكياتهم.  تغيري  يف  وت�ساهم  الأط��ف��ال،  �سد 
فعلى �سبيل املثال، تبني اأن القيود الت�سريعية على 
وثيق  ب�سكل  ترتبط  دولة   24 يف  البدين  العقاب 
لتكري�ص  وبدعمها كنهج  ا�ستخدامها،  بانخفا�ص 
الن�سباط لدى الطفل. وقد لحظت درا�سة الأمم 
اجتاه  وج��ود  الأط��ف��ال  �سد  العنف  عن  املتحدة 
املدار�ص،  يف  البدين  العقاب  عن  يبتعد  وا�سح 
على الأخ�ص يف اأوروبا. ويتم ر�سد التقدم العاملي 
من خلل املبادرة العاملية لإنهاء جميع العقوبات 
متزايدا  عددا  اأن  كما  الأطفال.  على  اجل�سدية 
العقوبة  حتظر  بت�سريعات  حتتفظ  البلدان  من 
البدنية يف املدار�ص، لكن الت�سريعات تنفذ ب�سكل 
ت�سريع  يوجد  ل  بينما  البلدان،  بع�ص  �سعيف يف 

معتمد يف البع�ص الآخر. 
جمموعة  الأمريكية  التعليم  وزارة  واتخذت 
التنمر  مل��ك��اف��ح��ة  ال�سيا�سية  الإج������راءات  م��ن 
املدار�ص  مطالبة  ذل��ك  وي�سمل  الإن��رتن��ت،  عرب 
البتدائية والثانوية العامة بالإبلغ عن احلوادث، 
وا�ست�سافة  للتنمر،  م��ع��ي��اري  تعريف  وو���س��ع  
اخت�سا�سيني ملنع التنمر، وبناء وحدات تدريبية 
واملعلمني، و�سياغة  املدر�سية  ل�سائقي احلافلت 
ودعم  املدر�سية،  وال�سلمة  للجرمية  موؤ�سرات 
موقع  مثل  للتنمر،  املعادية  الإلكرتونية  املواقع 
ندوات  وا�ست�سافة   ،)Stopbullying.gov(
وقيادة  الإن��رتن��ت،  عرب  التنمر  ح��ول  اإلكرتونية 
املحيط  ج��زر  يف  للتنمر  للت�سدي  عمل  ف��ري��ق 
التي  ال��ف��ري��دة  امل�سكلت  ل�ستك�ساف  ال��ه��ادئ 

يواجهها الطلبة.
 ويف الي�ب�ن، تنفذ احلكومة املحلية ملدينة 
طوكيو برنامج منع التنمر، والذي مت تطويره يف 
معهد الأطفال من اأجل امل�ستقبل، التابع جلامعة 

)NPO Tokyo Gakugei(، ويغطي اأربعة 
مو�سوعات اأ�سا�سية، وهي: تهيئة بيئة ل يتم فيها 
البينية،  الختلفات  وفهم  اأب��دا،  التنمر  جتاهل 
على  وال�سيطرة  جيدة،  اإن�سانية  علقات  واإقامة 

العواطف من اأجل وقف التنمر يف املدار�ص. 
اإن�ساء  ذلك  وي�سمل  املدر�سية:  البيئة   ■
دون  الطلبة  جلميع  و�ساملة  اآمنة  تعليمية  بيئات 
ا�ستثناء، ومدر�سة ذات اإدارة قوية، وو�سع واإنفاذ 
ال�سلوك،  ق��واع��د  وم��دون��ات  املدر�سة  �سيا�سات 
و�سمان م�ساءلة املوظفني الذين ينتهكونها. فعلى 
�سبيل املثال، وجدت درا�سة للمدار�ص يف بوت�سوانا 
امليزة  كانت  القوية  املدر�سية  الإدارة  اأن  وغانا 
الأكر �سيوعا يف املدار�ص الآمنة، يف حني ك�سفت 
درا�سة اأخرى يف الرنويج عن علقة بني تقنيات 
وتدين م�ستوى  الدرا�سية اجليدة  الف�سول  اإدارة 

العنف بني الأقران. 
الدرا�سات  اأظهرت  النقي�ص من ذلك،  وعلى 
من  احل��ازم  التدخل  غياب  بني  وا�سحة  علقة 
قبل املعلمني الأوائل واملعلمني واملوظفني الآخرين 
اإدارة  فاإن  وبالتايل  الطلبة.  بني  العنف  وانت�سار 
�سيا�سات  وج���ود  م��ن  تتاأكد  اأن  يجب  امل��در���س��ة 
ال�سلوك  قواعد  ومدونات  املدر�سة،  لدى  حمددة 
اأن  يجب  املدر�سة  �سيا�سات  اأن  كما  وتطبيقها، 
املتبعة  والإج���راءات  املوظفني  م�سوؤوليات  حتدد 
عند  وال��ت��دخ��ل  امل��در���س��ي،  والتنمر  العنف  ملنع 
مدونات  يف  �سراحة  الإ�سارة  ويجب  ال�سرورة. 
و���س��وء  ال��ع��ن��ف  اإل���ى  للمعلمني  ال�����س��ل��وك  ق��واع��د 
من�سو�ص  العقوبات  اأن  من  والتاأكد  املعاملة، 
عليها بو�سوح وتتوافق مع الأطر القانونية حلقوق 

الطفل وحمايته. 
ويف كينيا، على �سبيل املثال، تتوافر جمموعة 

يرجح أن يحدث 
التنمر في 
المواقع التي 
يصعب فيها 
مشاهدة 
األطفال 
والمراهقين 
أو اإلشراف 
عليهم من 
قبل المعلمين 
وموظفي 
المدرسة.
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حالة  يف  املعلمني  لتاأديب  املعدة  العقوبات  من 
الإيقاف  ذل��ك  وي�سمل  املهني،  ال�سلوك  خ��رق 
ع���ن ال��ع��م��ل وال��ف�����س��ل. وت�����س��ري ل���وائ���ح جلنة 
املدان  املعلم  اأن  اإل��ى  اجلديدة  املعلمني  خدمة 
من  �سطبه  يجب  طالب  �سد  جن�سية  بجرمية 
على  العمل  اأي�سا  ينبغي  كما  املعلمني.  �سجل 
والإج��راءات  وال�سيا�سات  ال�سلوك  قواعد  دمج 
والتنمر يف احل�س�ص  العنف  املدر�سية ملعاجلة 
�ساملة  ثقافة  تعزيز  اأج���ل  وم��ن  ال��درا���س��ي��ة. 
اإلى  امل��دار���ص بحاجة  ف��اإن ق��ادة  امل��دار���ص،  يف 
وا�ستثماره  التنوع،  ح��ول  جديدة  معان  تعزيز 
التعاي�ص داخل املدار�ص، وبناء علقات بني  يف 
البيئات،  هذه  مثل  ففي  واملجتمعات.  املدار�ص 
ي�سعر الطلبة مبزيد من الطمئنان عند الإبلغ 

عن حوادث العنف اأو التنمر. 
الكف�ءات: وي�سمل ذلك توفري  ■ تنمية 
الآخرين  واملوظفني  للمعلمني  والدعم  التدريب 
وامل��ه��ارات  امل��ع��رف��ة  ع��ل��ى  ح�سولهم  ل�سمان 
ومواجهة  العنف  متنع  التي  املناهج  لتوظيف 
حالت العنف والتنمر، وتطوير قدرات الأطفال 
واملهارات  واملواقف  املعرفة  وتنمية  واملراهقني، 

امللئمة ملنع العنف بني الأطفال واملراهقني.
وموظفو  واملعلمون  الأوائل  املعلمون  ويحتاج 
لزيادة  والدعم  التدريب  اإلى  الآخرون  املدر�سة 
فهمهم للأ�سباب اجلذرية الكامنة وراء العنف 
الت�سدي  على  وم�ساعدتهم  املدر�سي،  والتنمر 
والوقاية  الطلبة  بني  والتنمر  العنف  حل��وادث 
منها، ومتكينهم من ا�ستخدام اأ�ساليب اإيجابية 
للف�سول  ب��ن��اءة  اإدارة  وتقنيات  عنيفة،  غ��ري 
املحافظة  يف  عنيفة  غري  واأ�ساليب  الدرا�سية، 
ال�سرتاتيجيات  اأما  املدر�سي.  الن�سباط  على 

للطلبة  قيادية  اأدوار  اإ�سناد  فتت�سمن  الأخ��رى 
املهم�سني، وتاأمني م�ساركة مت�ساوية يف الأعمال 
ب��ي��ن��ه��م، وت��وظ��ي��ف م��ع��ل��م��ات اأك���ر ت��اأه��ي��ل يف 
املدار�ص، حيثما يوجد نق�ص يف الكادر التعليمي، 
والأط��ف��ال  للبنات  املجتمعي  ال��دع��م  وت��وف��ري 

املعر�سني خلطر الت�سرب من املدر�سة.
ويف �سياق قانون مكافحة التنمر يف الرنويج 
قبل  م��ن  ب��رن��اجم��ني  دع���م  مت   ،2002 ل��ع��ام 
 )Zero( ال�سلطات املركزية، اأحدهما برنامج
يف  تنفيذه  ومت  �ستافنجر،  جامعة  طورته  الذي 
الربنامج  هذا  ويقدم  مدر�سة.   400 من  اأكر 
حتديد  كيفية  حول  املدر�سة  ملوظفي  اإر�سادات 
هوية الأ�سخا�ص املتنمرين، وحل م�سكلة التنمر، 
يف  التنمر  مكافحة  جهود  ودم��ج  حدوثه،  ومنع 
العمل املدر�سي العام. كما يعمل الربنامج على 
اإ�سراك الطلبة بن�ساط من اأجل بيئة خالية من 

التنمر، ويحظى بدعم من الآباء.  
على  فنلندا  يف   )KiVa( برنامج  وي��وؤك��د 
بوجه  املدر�سة  مناخ  ويف  املعلمني  يف  ال�ستثمار 
ل�سوت  ال�ستماع  اأهمية  على  التاأكيد  مع  عام، 
الطفل، و�سمان اأن يكون له راأي يف الأمور. كما 
للمعلمني  الإلزامي  بالتدريب  الربنامج  يو�سي 
و�سمان  املوظفني  جميع  وتدريب  اخلدمة،  قبل 
داخل  التنمر  لردع  خطوات  لتخاذ  جاهزيتهم 
عن  تقارير  اليوني�سف  وتقدم  املدر�سة.  بيئة 
جم��م��وع��ة م��ن امل���ب���ادرات ل��دع��م امل��ع��ل��م��ني يف 
والهر�سك  البو�سنة  ففي  ال��ب��ل��دان.  خمتلف 
حول  للمعلمني  ب��روت��وك��ولت  تطوير  مت  مثل، 
كيفية حتديد حالت التنمر والإبلغ عنها. ويف 
الأردن، مت تدريب اأكر من 4000 معلم ومر�سد 
الإدارة  م��ه��ارات  على  الدرا�سية  الف�سول  يف 

يمكن أن يحدث 
العنف والتنمر 
داخل الفصول 

الدراسية 
وخارجها، 

وفي محيط 
المدرسة، وفي 

الطريق من 
المدرسة وإليها، 

وكذلك من 
خالل اإلنترنت.
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و�سيلي،  الأرجنتني  ويف  الإيجابي.  والن�سباط 
واإق��ام��ة  املعلمني،  ت��دري��ب  على  اجل��ه��ود  رك���زت 
ناهيك  وال��وال��دي��ن،  للطلبة  واإر���س��اد  عمل  ور���ص 
عن الرعاية النف�سية ل�سحايا التنمر بهدف منع 
احلوادث يف امل�ستقبل. ويف لبنان، مت الرتكيز على 
الإلكرتونية، ومنع  ال�سلمة  املعلمني على  تدريب 
الفوري عنه. ويف  والإب��لغ  الإنرتنت  التنمر عرب 
جنوب اإفريقيا، يت�سمن الإطار الوطني لل�سلمة 
املدر�سية لعام 2015 تخ�سي�ص موارد من اأجل 
النوع  على  القائم  والتنمر  العنف  من  الوقاية 
والت�سلط  التنمر  ح��الت  ومعاجلة  الجتماعي، 

عرب �سبكة الإنرتنت.
الوعي  تعزيز  ذل��ك  وي�سمل  ال�سراك�ت   ■
ب���الآث���ار ال�����س��ل��ب��ي��ة، وال��ت��ع��اون م��ع ال��ق��ط��اع��ات 
واإقامة  واملحلي،  الوطني  امل�ستوى  على  الأخ��رى 
والعمل  املعلمني  ونقابات  املعلمني  مع  �سراكات 
الفعالة  وامل�����س��ارك��ة  وامل��ج��ت��م��ع��ات،  الأ���س��ر  م��ع 
خطوة  الوعي  زيادة  وتعد  واملراهقني.  للأطفال 
والتحالفات  ال�سراكات  بناء  يف  اأ�سا�سية  اأولية 
الإل��ك��رتوين،  والتنمر  املدر�سي  العنف  ملواجهة 
حجم  ي��درك��ون  ل  البالغني  م��ن  عديد  اأن  حيث 
الأطفال  رفاهية  على  ال�سلبي  وتاأثريها  امل�سكلة 

واملراهقني. 
ال��وع��ي بني  اأي�����س��ا رف��ع م�ستوى  امل��ه��م  وم��ن 
الأطفال واملراهقني اأنف�سهم عن العنف املدر�سي 
وعواقبهما.  وخماطرهما  الإل��ك��رتوين  والتنمر 
على  الأطفال  يكون  ما  غالبا  املثال،  �سبيل  فعلى 
دراية بكيفية احلد من املخاطر عرب الإنرتنت من 
الغرباء، ولكنهم اأقل وعيا باملخاطر من اأقرانهم. 
اليوني�سيف  منظمة  اأجرته  للراأي  ا�ستطلع  ففي 
الطلبة يف  األف من  مائة  فيه  �سارك   ،2016 يف 

امل�ساركني  من   %80 من  اأك��ر  ذك��ر  دول��ة،   18
اأجل  من  الوعي  زيادة  احلكومات  على  يجب  اأنه 
 %30 اأ�سار نحو  املدار�ص، فيما  التنمر يف  وقف 
هذه  مناق�سة  على  الطلبة  ت�سجيع  �سرورة  اإل��ى 

املو�سوعات يف الف�سل الدرا�سي.
اإل��ى  ال��رام��ي��ة  امل���ب���ادرات  ت�سمل  ك��ن��دا،  ويف 
زيادة الوعي مب�ساألة التنمر لدى الأفراد املعنيني 
بينها  وم��ن  الأط��ف��ال،  اإل��ى  املوجهة  بالإعلنات 
لرفع  �سنوات  ع��دة  خ��لل  تنفيذها  يتم  م��ب��ادرة 
م�ستوى جودة الإعلنات العامة حول التنمر، من 
مثل اليوم الوطني للقمي�ص الوردي، وتخ�سي�ص 
يوم لزيادة الوعي بق�سية التنمر داخل املدار�ص 
واملجتمعات. ويف عام 2013، اأطلقت اليوني�سيف 
مبادرة » العنف » من اأجل تو�سيح �سورة العنف 
�سد الأطفال، مبا يف ذلك التنمر عرب الإنرتنت. 
والعمل  العاملي  التوا�سل  بني  جتمع  مبادرة  فهي 
واحل��ك��وم��ة  اليوني�سيف  ج��ان��ب  م��ن  ال��ق��ط��ري 
اأ�سهمت  وقد  امل��دين.  املجتمع  و�سركاء  الوطنية 
تلك املبادرة يف م�ساعدة بلدان كاألبانيا وبلغاريا 
اإفريقيا  وجنوب  وفانواتو  ونيوزيلندا  وماليزيا 
والبلطجة  العنف  انت�سار  اإل��ى  النتباه  لفت  يف 
واملجتمع  احلكومات  ا�ستحث  مم��ا  واآث��اره��م��ا، 
اإج��راءات  اتخاذ  على  اخلا�ص  والقطاع  امل��دين 
عاجلة حل�سر املجالت الرئي�سة ملزيد من العمل 

والبحث.
مبادرة  انطلقت  الالتينية،  اأمريك�  ويف 
»لن�سع  بعنوان  البلطجة  ملنع  امل�ستوى  رفيعة 
عام  منذ  برعاية  �ساكتا«،  تبق  ل  للتنمر:  ح��دا 
 Cartoon Network( �سبكة  م��ن   2012
 Plan( م��ع  ب��ال��ت��ع��اون   )Latin America
 ،)International and World Vision

هناك حاجة إلى 
بيانات دقيقة 
وموثوقة 
وشاملة 
حول انتشار 
العنف والتنمر 
المدرسي 
وطبيعتهما 
وأسبابهما، 
لالستفادة 
منها في رسم 
السياسات 
والتخطيط 
وإعداد 
الموازنة.
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اأ�سرة  مليون   60 املبادرة  من  ا�ستفادت  حيث 
هذه  تعمل  ذل��ك،  اإل��ى  وبالإ�سافة  املنطقة.  يف 
ق��درات  لبناء  ور���ص عمل  اإق��ام��ة  امل��ب��ادرة على 
التنمر،  مع  للتعامل  والآب��اء  واملربني  الأطفال 
ومعاجلة التمييز على اأ�سا�ص النوع الجتماعي، 
ال�سلوكيات  وراء  تكمن  التي  القوة  وع��لق��ات 
الأم��ري��ك��ي��ة،  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  ويف  العنيفة. 
انطلقت حملت مثل » اتخذ موقفا الآن: اأوقْف 
التنمر«، بالإ�سافة اإلى تخ�سي�ص �سهر للتوعية 

بالعنف والتنمر على امل�ستوى الوطني.
■ اخلدم�ت والدعم، وي�سمل ذلك اعتماد 
اآليات فعالة للإبلغ عن حالت العنف والتنمر 
املدر�سي، تتميز بال�سرية، وتراعي اأعمار الطفل 
يتم  اأن  يفرت�ص  حيث  الجتماعية،  وحالتهم 
اتخاذ هذا الإجراء بطريقة ل تعر�ص الأطفال 
�سرورية  فهي  اخلطر،  من  ملزيد  واملراهقني 
ل�سحايا التنمر وال�سهود على حوادثه. ويجب اأن 
تكون اآليات الإبلغ مكونا اأ�سا�سيا لتوفري حماية 

وطنية قوية للأطفال.
وم��ن اأم��ث��ل��ة اآل��ي��ات اإع����داد ال��ت��ق��اري��ر التي 
الهاتفية،  امل�ساعدة  خطوط  ا�ستخدامها:  يتم 
وغ����رف ال��درد���س��ة والإن����رتن����ت، وال��ت��ق��اري��ر، 
»ال�سعادة واحلزن«، ونقاط الت�سال  و�سناديق 
بع�ص  ويف  املعلمون.  يتولها  التي  املدار�ص،  يف 
كاأماكن  الفتيات  اأندية  ا�ستخدام  مت  املواقف، 
اآمنة لهن حتميهن من العنف اجلن�سي، ومتكنهن 
يف  الآل��ي��ات  تكون  اأن  ويجب  عنه.  الإب���لغ  من 
متناول جميع الأطفال واملراهقني، واأن تاأخذ يف 
العتبار املعوقات التي قد يواجهها البع�ص عند 

الإبلغ عن العنف والتنمر املدر�سي.
»خطة  تتطلب  بكندا،  اأونتاريو  مقاطعة  ويف 

لدى  يكون  اأن  املدار�ص«  لقبول  ال�ساملة  العمل 
املدر�سة فريق اأمن يوافق عليه اجلميع، وخطة 
للوقاية والتدخل يف حالت التنمر، وجمموعة من 
هاتفية  خطوط  ذلك:  وي�سمل  الداعمة،  املوارد 
والإح��ال��ة،  امل�سورة  لتقدمي  الأط��ف��ال  مل�ساعدة 
الإن��رتن��ت،  و�سلمة  البلطجة  ع��ن  ومعلومات 
ملفهوم  والأمهات  الآب��اء  ا�ستيعاب  لدعم  ودليل 
وع��واق��ب��ه،  وم��ظ��اه��ره  الإن���رتن���ت،  ع��رب  التنمر 
الأطفال  �سلمة  لتعزيز  اأدوات  تطوير  مت  كما 

واملواطنة الرقمية على الإنرتنت.
قدم   ،2011 لعام  العمل  خطة  اإط��ار  ويف 
املجل�ص الأعلى للطفولة يف لبنان خط م�ساعدة 
ال��ط��ف��ل الإل���ك���رتوين ب��دع��م ف��ن��ي م��ن خدمة 
التي  الإيطالية   )Telefono Azzurro(
ت�ساعد الأطفال على التوا�سل ب�سرعة مع فريق 
للإبلغ،  اآلية  اخلطة  وتت�سمن  املهنيني.  من 
والدعم الفني عرب الإنرتنت، وكذلك الإحالت 
 Plan( اأن�ساأت  كينيا،  ويف  امل�سورة.  وتقدمي 
خط   )Childline Kenya(و  )Kenya
م��دار  على  امل�ساعدة  لتقدمي  جم��اين  هاتفي 
2008، بداأت  ال�ساعة للأطفال. ومنذ مار�ص 
وخدمات  الوقائية  اخلدمات  توفري  يف  البلد 
املدر�سي.  والتوا�سل  الإحالة  خلل  من  الدعم 
لإدارة  موظفني  الأطفال  خدمات  اإدارة  وتوفر 
عمليات الإنقاذ، واتخاذ الإجراءات الق�سائية، 

واإعداد حالت الأطفال. 
ي��ت��وف��ر ه��ات��ف الأط���ف���ال  ويف ه��ول��ن��دا، 
م�ساعدة  خط  وهو   ،)Kindertelefoon(
ملناق�سة  ���س��ن��ة   18 دون  ل��لأط��ف��ال  جم��ه��ول 
املدر�سة.  يف  التنمر  ذل��ك  يف  مب��ا  خماوفهم، 
اأح��د  م��ع  ال��درد���س��ة  اأي�����س��ا  ال��ط��ف��ل  وي�ستطيع 

تشير البيانات 
باستمرار إلى أن 
التنمر أمر شائع 
في أغلب بلدان 

العالم، وأنه يؤثر 
بشكل كبير 
على األطفال 
والمراهقين.
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ملف العدد
ال��وي��ب يف  م��ن خ��لل موقع  امل��درب��ني  املتطوعني 
30 دقيقة. ويف  اإلى  حمادثات ت�ستمر ملدة ت�سل 
درا�سة مقارنة لأثر الت�سال عرب الهاتف اأو خدمة 
اأن  وجد  الإلكرتونية،  الفردية  ال�سرية  الدرد�سة 
الأطفال الذين ا�ستخدموا كلتا الطريقتني �سعروا 

بالرتياح، وقلت حدة م�ساكلهم. 
مت  الأمريكية،  املتحدة  الولي�ت  ويف 
امل�سطربني  الأطفال  مع  للعمل  منهجية  اعتماد 
ال�ستباقية  »احل���ل���ول  ا���س��م  حت��ت  وال��ع��ن��ي��ف��ني 
التعاونية«. وجاءت النتائج الأولية واعدة للغاية، 
حيث اأبلغت املدار�ص عن انخفا�ص مبقدار %80 
التاأديبية،  والإح��الت  الدرا�سة  تعليق  حالت  يف 
وحوادث عدوان الأقران. ويتم ت�سكني املر�سدين 
يف املدار�ص للعمل ب�سكل وثيق مع الأطفال الأكر 
ال�سرتاتيجيات  وتطوير  وعدوانية،  ا�سطرابا 
التقليدية  العقوبات  اأف�سل من  نتائج  التي حتقق 

يف تغيري �سلوكياتهم.
متطوعني  تدريب  مت  وم���لوي،  غ�ن�  ويف 
�سمن  كمر�سدين  للعمل  املجتمع  يف  بهم  موثوق 
الأمريكية  للوكالة  التابع  الآمنة  املدار�ص  برنامج 
يركز  وال���ذي   ،)USAID( ال��دول��ي��ة  للتنمية 
يف  الجتماعي  ال��ن��وع  على  القائم  العنف  على 
وجهاء  املتطوعني:  قائمة  يف  ويندرج  امل��دار���ص. 
اأع�ساء  والأف��راد  املدار�ص  والعاملون يف  القرية، 
املجتمع، حيث  اأو جلان  واملعلمني  الآباء  رابطات 
الأ�سا�سية،  ال�ستماع  مهارات  على  تدريبهم  مت 
وتوعيتهم بحقوق الأطفال وم�سوؤولياتهم واأ�ساليب 
منع حوادث العنف والت�سدي لها والإبلغ عنها. 
ال�سري  ال��دع��م  ت��وف��ري  ت��دري��ب��ه��م ع��ل��ى  ك��م��ا مت 
مقدمي  اإلى  الطلبة  واإحالة  للطالب«،  »ال�سديق 
الطلبة،  ذكر  النهائي،  التقييم  وخلل  اخلدمة. 

وبخا�سة الفتيات، اأن خدمات امل�سورة �ساعدتهم. 
واملعلمون  التعليم  جم��ال  يف  امل�سئولون  ولح��ظ 
الأوائل اأي�سا اأن املر�سدين مل ي�ساعدوا ال�سحايا 
النزاعات  مع  اأي�سا  يتعاملون  كانوا  بل  فح�سب، 

والق�سايا املتعلقة بعلج اآثارها. 
ويف اليابان، يعد دعم الأقران والإر�ساد مبثابة 
طريقة فعالة ب�سكل خا�ص للتعامل مع حالت التنمر 
التي تنطوي على الإق�ساء الجتماعي للطلبة. ومت 
ا�ستخدام اأ�سكال خمتلفة من دعم الأقران مبا يف 
زملئهم  لدعم  �سنا  الأك��رب  الطلبة  تدريب  ذلك 
الأ�سغر �سنا، وبالذات الأطفال الذين ينتقلون من 
املرحلة البتدائية اإلى الإعدادية، وا�ستخدام اأ�سكال 
�سرية من دعم الأقران مبا يف ذلك من خلل نظام 
الربيد الإلكرتوين، والن�سرات والر�سائل الإخبارية 

املكتوبة، وغريها. 
 Restorative( الت�س�حلية ■ املداخل 
الت�ساحلية  العمليات  ت�سمل   :)Approaches
الدور  التي حتدد  القيم  اأو  املبادئ  جمموعة من 
توؤديه هذه العمليات داخل املجتمع،  الذي �سوف 
على  الرئي�سيني  املوظفني  تدريب  ذل��ك  وي�سمل 
الطلبة؛  بني  امل�سكلت  حلل  الت�ساحلي  النهج 
ومناق�سات  الت�����س��ال؛  ا�سرتاتيجيات  وتعزيز 
املجموعة التي توفر منتدى لبناء الثقة؛ واحل�سور 
بني  اجلمع  اأج��ل  م��ن  الجتماعات  يف  الطوعي 
املدر�سة  دور  على  الرتكيز  مع  الأط��راف،  جميع 
واملجتمع باأكمله، واحل�سول على توافق يف الآراء. 
ويف بع�ص احلالت، ت�ستخدم املدار�ص الأ�ساليب 
التقليدية،  التاأديبية  للتدابري  كبديل  الت�ساحلية 
يف  للم�ساعدة  ال��ط��رد،  اأو  ال��درا���س��ة  تعليق  مثل 
اإعادة دمج املتنمرين يف املدر�سة واملجتمع عو�سا 
العزلة والنتكا�ص. وت�سمل  عن تعري�سهم خلطر 

وجدت دراسة 
للمدارس 
في بوتسوانا 
وغانا أن اإلدارة 
المدرسية 
القوية كانت 
الميزة األكثر 
شيوعا في 
المدارس 
اآلمنة.
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اجلاين  بني  الو�ساطة  تفعيل  املمار�سات  ه��ذه 
واملجني عليه، واملوؤمترات اجلماعية اأو »الدوائر 
اأي�سا  املمار�سات  هذه  وتنطوي  الت�ساحلية«. 
الطلبة  وت��دري��ب  ال��ن��زاع��ات،  حل  تدري�ص  على 
الأق����ران،  ب��ني  ال��ن��زاع��ات  ح��ل  على  الو�سطاء 
دور  للعب  واملعلمني  ل��لآب��اء  جمعيات  واإن�����س��اء 
م�ساند بالو�ساطة العملية. وت�سري الأدلة املتاحة 
اإلى اأن هذه املمار�سات قد يكون لها اآثار اإيجابية، 
ب��امل��در���س��ة،  الل��ت��ح��اق  حت�سني  �سمنها  وم���ن 
من  اأكرب  وم�ساركة  وثقافتها،  مناخها  وحت�سني 
اإلى  احلاجة  وانخفا�ص  والأه���ل،  املجتمع  قبل 
وزيادة  ال�ستثنائي،  ال�سبط  اأ�ساليب  ا�ستخدام 
القتال  م�ستويات  وانخفا�ص  الطلبة،  توا�سل 

والتنمر.
والتقييم: هناك  والر�سد  ■ البي�ن�ت 
اإلى بيانات دقيقة وموثوقة و�ساملة حول  حاجة 
وطبيعتهما  املدر�سي  والتنمر  العنف  انت�سار 
واأ�سبابهما، لل�ستفادة منها يف ر�سم ال�سيا�سات 
البيانات  اأن  كما  املوازنة.  واإع��داد  والتخطيط 
�سرورية اأي�سا لتحديد تكاليف املدر�سة املرتتبة 
يف  ال�ستثمار  وع��وائ��د  والتنمر،  العنف  على 
اأهمية  ذو  اأم��ر  والتقييم  الر�سد  اإن  الوقاية. 
بالغة لفهم ما يدور يف ظروف خمتلفة، ولتعزيز 
قاعدة الأدلة لت�سميم تدخلت فعالة للت�سدي 
ذلك،  ومع  ومنعهما.  املدر�سي  والتنمر  للعنف 
ه��ن��اك ف��ج��وات ك��ب��رية يف ال��ب��ي��ان��ات والأدل����ة 
املتاحة، الأمر الذي يعك�ص عددا من التحديات 

نوجزها فيما يلي:
• معيارية، 	 عاملية  تعريفات  وج��ود  ع��دم 

على �سبيل املثال، مل�سمون التنمر.
• اإعطاء اأولوية منخف�سة جلمع البيانات 	

وخا�سة  املدر�سي،  والتنمر  العنف  عن 
حمدودة  موارد  لديها  التي  البلدان  يف 

لقطاع التعليم.
• العنف 	 ع��ن  الإب�����لغ  يهمل  م��ا  غ��ال��ب��ا 

والتنمر يف املدر�سة، ولذا فاإن املعلومات 
املتاحة حمدودة وغري مكتملة. 

• للمقارنة، 	 قابلة  ب��ي��ان��ات  وج���ود  ع��دم 
احلالية،  ال�ستق�سائية  فالدرا�سات 
عمرية  فئات  تغطي  املثال،  �سبيل  على 
وف��رتات  �سلوكيات  وتقي�ص  متباينة، 
ي�سعب  ث���م  وم����ن  خم��ت��ل��ف��ة،  زم��ن��ي��ة 

مقارنتها.
• ح�سب 	 امل�����س��ن��ف��ة  ال��ب��ي��ان��ات  ن��ق�����ص 

من  وغريها  والإع��اق��ة  والعمر  اجلن�ص 
اخل�سائ�ص.

• عدم تقييم التدخلت لتحديد الفعالية 	
والتعديلت املطلوبة لتح�سينها.

ال�سعب  م��ن  جت��ع��ل  ال��ت��ح��دي��ات  ه���ذه  اإن 
املدر�سي  والتنمر  العنف  انت�سار  معدل  تقدير 
تقييمات  توليد  اأو  اجتاهاتهما،  اأو  العامل  يف 
دقيقة ومتنا�سقة لهما. ويتم بذل بع�ص اجلهود 
ملعاجلة هذه الثغرات. فعلى �سبيل املثال، تقوم 
عاملية  بيانات  لقاعدة  بالرتويج  اليوني�سيف 
بيانات حديثة عن مدى  با�ستخدام  التنمر  عن 
اأعمارهم  الذين ترتاوح  الأطفال  انت�سارها بني 
برامج م�سحية  �ستة  �سنة. وهناك   15-11 من 
تغطي 145 دولة، و�سوف متكن قاعدة البيانات 
والنوع  العمر  بح�سب  التنمر  انت�سار  حتليل  من 
الج��ت��م��اع��ي، وت��و���س��ي��ح ك��ي��ف ت��ت��اأث��ر م��ع��دلت 
تعتمدها  التي  املختلفة  بالتعاريف  النت�سار 
و�سع  عملية  يف  وامل�����س��اه��م��ة  امل�����س��ح،  ب��رام��ج 

يتمثل التحدي 
األساسي في 

عدم وجود 
تشريعات 

وسياسات 
لحماية األطفال 

والمراهقين 
من العنف 

والتنمر، أو في 
سوء تطبيق 

التشريعات 
والسياسات 

القائمة.
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ملف العدد
موؤ�سرات متفق عليها دوليا لقيا�ص العنف والتنمر 

عرب الإنرتنت. 

والتنمر  العنف  اأمثلة لربامج مك�فحة 
املدر�سي: 

برنامج  هو   )KiVa( برنامج  فنلندا:  يف 
يف  التنمر  ملكافحة  الأب��ح��اث  على  قائم  وطني 
قبل  م��ن  تطويره  مت  وق��د  الفنلندية،  امل��دار���ص 
والثقافة  التعليم  وزارة  بتمويل من  توركو  جامعة 
الفنلندية. ويحتوي الربنامج - الذي انطلق عام 
منع  ه��ي:  رئي�سة  عنا�سر  ثلثة  على   -  2009
الفردية، ومراقبة  والتعامل مع احلالت  التنمر، 
تنفيذ  ويتم  للمدار�ص.  املرتدة  والتغذية  التغيري 
امل��دار���ص  م��ن   %90 ق��ب��ل  م��ن  العنا�سر  ه���ذه 
الوطنية. وقد مت تقييم اآثار الربنامج يف عدد من 
الدرا�سات، حيث اأظهرت نتائج التقييم انخفا�ص 
معدلت التنمر يف املدار�ص منذ اإطلق الربنامج.
 )Olweus( برنامج  يعترب  الرنويج  يف 
ملنع التنمر مدخل منوذجيا للتقليل من الت�سلط 
يف  الربنامج  من  ال�ستفادة  ومت  منه.  والوقاية 
حماية  بهدف  التنمر  ملكافحة  ت�سريع  اعتماد 
اأطفال املدار�ص يف الرنويج وال�سويد. وبناء على 
ذلك، تبنت احلكومة الرنويجية بيانا �سد التنمر، 
جمموعة  قبل  من  التعاوين  بالعمل  فيه  طالبت 
اأه��داف  و�سع  مع  املعنية،  اجلهات  من  وا�سعة 
ملمو�سة لر�سد مدى التقدم يف تطبيق الربنامج 
املدار�ص  يف  وا�سع  نطاق  على  تنفيذه  مت  ال��ذي 
عام  منذ  الرنويج  يف  الدنيا  والثانوية  البتدائية 
البلدان  تنفيذه يف جمموعة من  2001، كما مت 
واململكة  وكرواتيا،  كندا،  ذل��ك  يف  مبا  الأخ��رى 
والوليات  وال�سويد،  واأي�سلندا،  واأملانيا،  املتحدة، 

يف  الربنامج  تطبيق  ويتم  الأمريكية.  املتحدة 
امل�ستوى  وع��ل��ى  ال��درا���س��ي��ة  والف�سول  امل��در���س��ة 
الفردي، كما يتم اإ�سراك اأولياء الأمور واملجتمع، 

وتاأمني دعمهم.
اإن هذا الربنامج ي�سلط ال�سوء على م�سوؤولية 
م�ساركة  ل�سمان  ال��رع��اي��ة  وم��ق��دم��ي  ال��ب��ال��غ��ني 
الأطفال يف القرارات، واإك�سابهم املهارات اللزمة 
ملنع التنمر ولعب دور مناذج جيدة. كما اأن املعلمني 
عن  اأ�سا�سي  ب�سكل  م�سوؤولون  الآخرين  واملوظفني 
جميع  م�ساركة  على  التاأكيد  مع  الربنامج،  تنفيذ 
للتخويف،  يتعر�سون  الذين  اأولئك  وكل  الطلبة، 
عام  ب�سكل  الربنامج  ويهدف  ميار�سونه.  والذين 
اإلى حت�سني العلقات بني الأقران، وجعل املدار�ص 
وتطوير  الطلبة  لتعلم  اأمنا  اأك��ر  اإيجابيا  مكانا 
منع  على  يعمل  الربنامج  اأن  تبني  وقد  قدراتهم. 
للف�سول  الج��ت��م��اع��ي  امل��ن��اخ  وحت�سني  التنمر، 

الدرا�سية واحلد من ال�سلوكيات غري الجتماعية.
اليوني�سيف  منظمة  ن��ف��ذت  ك��روات��ي���،  يف 
مع  بال�سراكة  الآم��ن��ة  املدر�سية  البيئة  برنامج 
التعليم  ووكالة  والريا�سة  والتعليم  العلوم  وزارة 
حماية  ب��ه��دف  ك��روات��ي��ا،  يف  املعلمني  وت��دري��ب 
ويتاألف  املدر�سي.  والتنمر  العنف  من  الأطفال 
الربنامج من جزئني هما: حملة »اأوقفوا العنف«، 
لتوعية  م�سعى  يف  وذل���ك  »الأط���ف���ال«،  وح��م��ل��ة 
الأطفال واملراهقني بالتنمر يف املدار�ص، وتعزيز 
املدر�سية  املبادرات  واإطلق  الجتماعي،  التغيري 
اآمنة،  املدار�ص  وجعل  له  والت�سدي  العنف،  ملنع 
ويت�سمن ذلك م�ساركة الأطفال يف �سنع ال�سيا�سة 
املدر�سية، والإجراءات اللزمة للحد من العنف. 
وقد مت تدريب اأكر من 4500 معلم يف الفرتة من 
مدر�سة،   301 قامت  حيث   ،2011 اإلى   2003

في اليابان، يعد 
دعم األقران 
واإلرشاد بمثابة 
طريقة فعالة 
بشكل خاص 
للتعامل مع 
حاالت التنمر 
التي تنطوي 
على اإلقصاء 
االجتماعي 
للطلبة.
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الربنامج.  بتنفيذ  ابتدائية،  مدار�ص  ومعظمها 
يف عام 2008. واأظهرت نتائج تقييم الربنامج 
 %10 انخفا�سا يف معدلت التنمر املتكرر من 
الذين  الأطفال  عدد  يف  وانخفا�سا   ،%5 اإل��ى 
 .%3 اإلى   %13 من  الآخرين  على  يت�سلطون 
قدرة  اأك��ر  اأي�سا  واملعلمون  الأط��ف��ال  واأ�سبح 
ب�سكل  وال�ستعداد  التنمر،  على  التعرف  على 
اأف�سل لردعه، و�سار اأكر من 80% من الطلبة 
يعرفون مْن ينبغي اللجوء اإليه طلبا للم�ساعدة. 
وعلى نحو مماثل، مت اإطلق الربامج يف �سربيا 
وبلغاريا واجلبل الأ�سود و�سلوفينيا وكازاخ�ستان.
الرئي�سة  الأولويات  اإحدى  تتمثل  رواندا،  يف 
ال�سادرة   2014 لعام  الأ�سرة  تعزيز  ل�سيا�سة 
ع��ن ح��ك��وم��ة روان����دا يف ت��ط��وي��ر ن��ظ��ام وطني 
ويتخذ  وتعميمه.  ال��ب��لد  يف  الطفل  حلماية 
من  للوقاية  قطاعات  ع��دة  يف  مدخل  النظام 
وعلى  الأط��ف��ال.  وا�ستغلل  والإه��م��ال  العنف 
احلماية  ���س��ل��ط��ات  تعمل  ال��وط��ن��ي،  امل�����س��ت��وى 
يتواجد  التي  املناطق  يف  معا،  التعليم  ووزارة 
وذلك  اأقوى،  روابط  اإقامة  على  الأطفال،  فيها 
بق�سد مراجعة قواعد �سلوك املعلمني، والتاأكد 
قواعد  ن�سخة من مدونة  لديه  اأن كل معلم  من 
خلل  م��ن  ال��ن��ظ��راء  تعليم  وتعزيز  ال�سلوك، 
ل��لأط��ف��ال؛  املخ�س�سة  امل�����س��ارح��ة«  »ن����وادي 
وتطوير  املدر�سي،  الإر�ساد  تقدمي  نظم  وتقوية 
م�سارات اإحالة وا�سحة يف املدار�ص للإبلغ عن 
مزاعم وحوادث العنف و�سوء املعاملة والإهمال 
وال�ستغلل باملدار�ص، وت�سجيع منوذج املدار�ص 

اخلالية من العنف.
حملة  كانت   ،2010 اأغ�سط�ص  من  اعتبارا 
وقد  دول���ة.   44 يف  تعمل  خ��وف«  ب��دون  »تعلم 

الت�سريعات  يف  تغيريات  ع��ن  احلملة  اأث��م��رت 
حملية  وجمتمعات  مدار�ص  واإن�ساء  القائمة، 
اأكر اأمنا، وزيادة الوعي مبو�سوع تف�سي العنف 
ر�سائل  و�سلت  ع��ام��ني،  وخ��لل  امل��دار���ص.  يف 
فردا  مليون   94 اإلى  للعنف  املناه�سة  احلملة 
الربامج  خ��لل  م��ن  والأط��ف��ال،  البالغني  م��ن 
وال��دورات  واملن�سورات  والتلفزيونية  الإذاعية 
التدريبية وور�ص العمل. وقد �سارك الأطفال يف 
اأن�سطة احلملة، بدءا بالتخطيط للحملة  جميع 
يف ملوي وم�سر اإلى ت�سغيل الربامج الإذاعية 
الفني  ال��ت��ع��اون  يف  وامل�����س��ارك��ة  ال�سنغال،  يف 
نف�ص  وخ��لل  الآ�سيوية.  ال��ق��ارة  يف  الإقليمي 
الفرتة، مت تدريب اأكر من 19000 معلم على 
تلك  اأي  العنيفة،  غري  التدري�ص  اأ�ساليب  اإتقان 
التي ت�ساعد الأطفال على التعلم والإتقان بدون 
 33 �سهدت  لذلك،  ونتيجة  العنف.  ا�ستخدام 
»غري  املمار�سات  يف  زي��ادة  دولة   44 اأ�سل  من 
احلملة  اأظ��ه��رت  كما  املعلمني.  ب��ني  العنيفة« 
فر�سة  للأطفال  تتيح  التي  الآليات  يف  حت�سنا 
 27 املدر�سة يف  العنف يف  الإب��لغ عن حوادث 
من اأ�سل 44 بلدا. وبالإ�سافة اإلى ذلك، متكنت 
الطبي  ال��دع��م  على  احل�����س��ول  م��ن  دول���ة   36
مثلما  املدر�سي،  بالعنف  املتعلقة  للإ�سابات 
اإر���س��ادي��ة للأطفال  دول��ة خ��دم��ات   28 وف��رت 

املت�سررين من العنف.

اأولوي�ت العمل يف املرحلة الراهنة:
• تعزيز القي�دة واللتزام ب�لق�س�ء 	

على العنف والتنمر املدر�سي، عن 
طريق:

وا�سحة  - وطنية  ت�سريعات  واإنفاذ  �سن 

تعد مواجهة 
العنف والتنمر 

أمرا ضروريا 
لتحقيق األهداف 

المتعلقة 
بالتعليم الجيد 
والصحة الجيدة 
والرفاه للشباب 

وفقا لألجندة 
العالمية 2030.
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ملف العدد
و�ساملة حلماية الأطفال واملراهقني من 
ذلك  وي�سمل  املدر�سي،  والتنمر  العنف 
اجل�سدية  العقوبة  حتظر  التي  القوانني 

يف املدار�ص.
وامل��ال��ي��ة  - الب�سرية  امل����وارد  تخ�سي�ص 

للت�سريعات  ال��ف��ع��ال  للتنفيذ  ال��ك��اف��ي��ة 
والقوانني الوطنية على جميع امل�ستويات، 
عن  امل�سئولني  ل��لأف��راد  الدعم  وتقدمي 

اإنفاذ القوانني. 
قواعد  - ومدونات  �سيا�سات  وتنفيذ  و�سع 

للت�سدي  وال��ط��ل��ب��ة  للموظفني  ���س��ل��وك 
على  ومنعه  امل��در���س��ي  والتنمر  للعنف 
امل�ستويات الوطنية واملحلية، وكذلك على 

م�ستوى املدار�ص.
• املدر�سي 	 ب�لتنمر  ال��وع��ي  تعزيز 

والآث�ر الن�جتة عنه، عن طريق:
الأط��ف��ال  - ���س��د  بالعنف  ال��وع��ي  ت��ع��زي��ز 

بني  املدر�سي  للتنمر  ال�سلبي  وال��ت��اأث��ري 
جمال  يف  واملهنيني  ال�سيا�سات  �سانعي 
واأولياء  املوظفني  من  وغريهم  التعليم 

الأمور والأطفال واملراهقني.
واإدارة  - الن�سباط  تعزيز  مداخل  تقوية 

تتوخى  ل  وال��ت��ي  ال��درا���س��ي��ة،  الف�سول 
العنف لتحقيق اأهدافها.

تعزيز الإجراءات اللزمة لتغيري املواقف  -
تتغا�سى  التي  الجتماعية  والأع����راف 
اأو  واملراهقني  الأطفال  �سد  العنف  عن 

ت�ساهم يف ا�ستدامته. 
واملعلمني  - ال�سيا�سات  �سانعي  تثقيف 

واملراهقني  والأط��ف��ال  الأم���ور  واأول��ي��اء 
واخلطوات  الإلكرتوين،  التنمر  مبخاطر 

والتنمر  العنف  ملنع  اتخاذها  التي ميكن 
املدر�سي والت�سدي لهما.

• ملع�جلة 	 فع�لة  ���س��راك���ت  اإق���م��ة 
ال��ع��ن��ف وال��ت��ن��م��ر امل��در���س��ي، عن 

طريق:
القطاعات  - ب��ني  م�سرتك  ت��ع��اون  اإق��ام��ة 

املدر�سي  والتنمر  العنف  ملنع  املختلفة 
والت�سدي لهما.

التي  - الوطنية  ال��ربام��ج  وتنفيذ  تطوير 
مبواجهة  املعنية  الأط��راف  اأدوار  حتدد 

التنمر املدر�سي على جميع امل�ستويات.
ك�سركاء  - واملراهقني  الأطفال  مع  العمل 

متكافئني يف تخطيط وتنفيذ الإجراءات 
امل��در���س��ي،  وال��ت��ن��م��ر  ال��ع��ن��ف  م��ن  للحد 
وينطوي ذلك على بناء قدراتهم، واإن�ساء 
م�ساركتهم  لت�سهيل  املنا�سبة  الهياكل 

الر�سمية يف اإدارة �سئون املدر�سة. 
الأمور  - اأولياء  مع  �سراكة  اإطار  يف  العمل 

واملجتمعات لتاأمني دعمهم لتدابري وقف 
العنف والتنمر املدر�سي والت�سدي لهما.

• هيئة 	 اأع�������س����ء  ق������درات  ب���ن����ء 
العنف  ملنع  واملتعلمني  التدري�ص 
لهم�،  والت�سدي  املدر�سي  والتنمر 

عن طريق: 
على  - للم�سرفني  والدعم  التدريب  توفري 

واملعلمني  الإداري�����ة  وال��ل��ج��ان  امل���دار����ص 
الأوائل واملعلمني وغريهم من املوظفني يف 
املدر�سة، مل�ساعدتهم على احلد من العنف 

والتنمر املدر�سي، والت�سدي لهما.
ينطوي  - املعلمني  تدريب  اأن  من  التاأكد 

على مداخل اإيجابية تراعي الفوارق بني 

إن البيانات 
المتعلقة 
بالعنف الجنسي 
في محيط 
المدرسة 
وحولها 
محدودة، 
ألن كثيرا 
من الضحايا 
يترددون في 
اإلبالغ عن 
أعمال العنف 
الجنسي، خشية 
التعرض للعار 
أو الوصم أو 
االنتقام من 
المعتدين.
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اجلن�سني، وتدعو اإلى الن�سباط واإدارة 
من  يخلو  نحو  على  الدرا�سية  الف�سول 

العنف.
حت��دي��د ال��ف��ر���ص امل��ت��اح��ة مل��ن��ع العنف  -

لهما،  وال��ت�����س��دي  امل��در���س��ي  والتنمر 
العنف،  م��ن  اخل��ال��ي��ة  البيئة  وت��ع��زي��ز 
وامل��ه��ارات  وامل��واق��ف  امل��ع��ارف  وتطوير 
الدرا�سية،  املناهج  �سمن  ال�سلة  ذات 
وتزويد املعلمني باأدوات اإتاحة املعلومات 

واملوارد واملواد امل�ساندة.
على  - واملراهقني  الأطفال  ق��درات  بناء 

املدر�سي  والتنمر  العنف  حالت  تعرف 
من  وذل��ك  لهما،  والت�سدي  ووقفهما 
وامل��ه��ارات  والقيم  املعرفة  بناء  خ��لل 

املطلوبة.
• العنف 	 عن  لالإبالغ  اأنظمة  اإن�س�ء 

الدعم  وتقدمي  املدر�سي  والتنمر 
عن  العنف،  ل�سح�ي�  واخل��دم���ت 

طريق:
و�سديقة  - و�سرية  اآمنة  اآليات  تاأ�سي�ص 

بني  والفروق  العمر  تراعي  للأطفال، 
اجل��ن�����س��ني، ل��ت��ق��دمي ال�����س��ك��اوى ورف��ع 
التقارير، ومتكني ال�سحايا وامل�ساهدين 
حل����الت ال��ت��ن��م��ر م��ن الإب�����لغ الآم���ن 
من  خ����وف  دون  احل�����الت  ت��ل��ك  ع���ن 

النتقام، والتاأكد من اأن جميع الأطفال 
واملراهقني على دراية بذلك.

و���س��ري و�سديق  - اآم���ن  اإر����س���اد  ت��وف��ري 
بني  والفروق  العمر  يراعي  للأطفال، 
اجل��ن�����س��ني، ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات ال��دع��م 
و�سهود  واجل��ن��اة  لل�سحايا  وامل�ساندة 

حالت التنمر.
• حول 	 والأدل��ة  البي�ن�ت  حت�سني   

املدر�سي  والتنمر  العنف  اأ�سب�ب 
وت�أثريهم�  ومداهم�  وطبيعتهم� 
بف�علية،  لهم�  الت�سدي  وكيفية 

عن طريق:
املوؤ�سرات  - موثوقة من  حتديد جمموعة 

جلمع البيانات من اأجل حتقيق الت�ساق 
يف تقدمي التقارير حتى تكون التقديرات 
والتنمر  العنف  انت�سار  مبدى  اخلا�سة 
ال�سعيد  للمقارنة على  قابلة  املدر�سي، 

الدويل. 
واأ���س��ب��اب  - ع��ن طبيعة  ال��ب��ح��ث  ت��ع��زي��ز 

العنف واآثار التنمر املدر�سي.
التنمر  - لر�سد  الرامية  اجلهود  تعزيز 

فيها  مت  ال��ت��ي  ال��ب��ل��دان  يف  امل��در���س��ي 
الر�سد ب�سورة اأقل حتى الآن.

التدخلت  - فعالية  ر�سد  يف  ال�ستثمار 
وتقييم كفاءتها وتاأثريها.

من المهم رفع 
مستوى الوعي 

بين األطفال 
والمراهقين 

أنفسهم عن 
العنف المدرسي 

والتنمر 
اإللكتروني 

ومخاطرهما 
والعواقب 

المترتبة 
عليهما.

املصدر:
UNESCO (2017). School Violence and Bullying: Global Status Report. Presented at the 
International Symposium on School Violence and Bullying: From Evidence to Action, Seoul, 
Republic of Korea, 17 – 19 January 2017.
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ملف العدد

التنمر في المدارس

المحور الثاني:
استراتيجيات وأساليب مواجهة التنمر
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خطة عمل لمواجهة التنمر في أيرلندا

 خلفية عن خطة العمل:
اأيرلندا،  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  قامت   ،2012 مايو  يف 
بح�ضور  منتدى،  بعقد  وال�ضباب  الأط��ف��ال  وزارة  مع  بالتعاون 
ووا�ضعو  الأك��ادمي��ي��ون،  ذل��ك  مب��ا يف  اخل���راء،  م��ن  جمموعة 
اأولياء  من  ع��دد  جانب  اإل��ى  واملعلمون،  التعليمية،  ال�ضيا�ضات 
الأمور والطلبة، للتفكري يف كيفية تغيري النظم املدر�ضية احلالية 
يف  التنمر  م�ضكلة  ملواجهة  املتبعة  واملمار�ضات  وال�ضيا�ضات 

املدار�س. وقد انبثق عن هذا املنتدى جمموعة عمل، كلفت بو�ضع 
خطة للحد من التنمر يف مدار�س اأيرلندا، يف �ضوء املحاور الآتية:

•  الأولويات التي يلزم حتققها ملحاربة التنمر يف املدار�س، 	
التعليم،  ب���وزارة  املنوطة  امل��ه��ام  م��ن  ذل��ك  ي�ضمله  مب��ا 
واملنظمات  احلكومية  الهيئات  من  وغريها  واملدار�س، 

الأهلية.
• تطوير 	 على  امل��دار���س  لت�ضجيع  ال��ازم��ة  الإج����راءات   
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ملف العدد
�ضيا�ضات خا�ضة بها ملواجهة التنمر.

•  الآليات الازمة لتحقيق هذه الأولويات 	
ومراقبة مدى التقدم يف اإجنازها.

•  القيود املالية والإدارية التي تعوق حتقيق 	
الأولويات املتفق عليها.

الوطنية  املنظمات  م��ن  ع��دي��د  ق��ام��ت  وق��د 
العمل،  ملجموعة  مقرتحات  بتقدمي  والأف����راد 
من  بالتنمر،  متعلقة  خمتلفة  ق�ضايا  تناولت 

اأبرزها:
•  الإط�����ار ال��وط��ن��ي مل��واج��ه��ة ال��ت��ن��م��ر يف 	

املدار�س
• الجتماعية 	 بامل�ضكات  التنمر  عاقة   

وال�ضحة النف�ضية
•  تعريف التنمر وتعقد الأدوار يف مواقف 	

التنمر
•  التنمر الإلكرتوين	
•  م��واج��ه��ة ال��ت��ن��م��ر م��ن خ���ال امل��ن��اه��ج 	

التعليمية وعمليات التعلم
• التكيف 	 م��ه��ارات  وتنمية  الطلبة  دع��م   

واملرونة لديهم
•  وج���ه���ات ن��ظ��ر ال��ط��ل��ب��ة وم�����ض��ارك��ت��ه��م 	

الإيجابية يف مقاومة التنمر
•  اإج��راءات ال�ضكوى والإب��اغ عن حالت 	

التنمر
• م��واج��ه��ة 	 يف  وامل��ج��ت��م��ع  امل��در���ض��ة  دور   

م�ضكات التنمر
وق���د اأق����رت جم��م��وع��ة ال��ع��م��ل، ب����اأن هناك 
اإجراءات فاعلة قد اتخذت بالفعل ملواجهة التنمر 
بيئات  يف  �ضواء  اأيرلندا،  يف  عديدة  �ضياقات  يف 
التعليم قبل املدر�ضي، اأو يف املدار�س، اأو النوادي 
من  املقدمة  اإلى اخلدمات  بالإ�ضافة  الريا�ضية، 

اأق��رت  كما  للربح.  الهادفة  غري  املنظمات  قبل 
�ضيا�ضات  لديها  اإيرلندا  يف  املدار�س  معظم  باأن 
للتنمر، واأن كثريا منها يقوم مبراجعة  مناه�ضة 
هذه ال�ضيا�ضات ب�ضكل منتظم. ولهذا فاإن الهدف 
خا�س،  وب�ضكل  جودتها.  وحت�ضني  تطويرها  هو 
رك���زت جم��م��وع��ة ال��ع��م��ل ع��ل��ى امل�����ض��ك��ات التي 
التنمر،  ب�ضبب  واملراهقني  الأطفال  لها  يتعر�س 

وبخا�ضة التنمر الإلكرتوين. 

كيف نعرف التنمر؟
لقد ازداد الوعي بخطورة التنمر ب�ضكل وا�ضح 
التنمر  اأن  على  التفاق  ومت  الأخ��رية،  الآون��ة  يف 
التنمر  اإل��ى  فبالإ�ضافة  متعددة،  اأمناطا  يتخذ 
اجل�ضدي، ميكن اأن يتخذ التنمر اأمناطا لفظية، 
لي�س  التنمر  اأن  الباحثون  ويرى  مبا�ضرة.  وغري 
�ضلوكا، واإمنا عاقة عدوانية، تت�ضمن ممار�ضات 
من  واحل���د  الآخ����ر،  على  ال�ضيطرة  ت�ضتهدف 
حريته يف الت�ضرف، من خال التهديد املتوا�ضل 
باإحلاق الأذى به. وعادة ما يوؤدي التنمر اإلى خلق 
اإح�ضا�س بالعجر لدى ال�ضحية، وحتقريه وامتهان 
كرامته. وي�ضمل التنمر �ضلوكيات، من مثل العنف 
اجل�ضدي، وترويع الآخرين، واملحادثات الهاتفية 
ي�ضمل  كما  ب��الأل��ق��اب...اإل��خ.  والتنابز  امل�ضيئة، 
ا�ضتخدام  مثل  من  الطلبة،  على  املعلمني  تنمر 
اأو  ال�ضعفاء،  الطلبة  وحتقري  معهم،  مهينة  لغة 

ترويعهم.
ومن الق�ضايا اجلدلية يف تعريف التنمر، هو ما 
اإذا كان التكرار يعد �ضرطا لزما لت�ضنيف واقعة 
اأنها حالة تنمر. فالتعريفات احلديثة ل  ما على 
تقت�ضي تكرار احلالة، حيث ترى اأن ثمة اأحداث 
لو  حتى  ال�ضخ�س،  على  بالغا  اأث��را  ترتك  مهينة 

يرى الباحثون 
أن التنمر 
ليس سلوكا، 
وإنما عالقة 
عدوانية، 
تتضمن 
ممارسات 
تستهدف 
السيطرة على 
اآلخر، والحد 
من حريته في 
التصرف، من 
خالل التهديد 
المتواصل 
بإلحاق األذى 
به.
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اأخ��رى،  ناحية  وم��ن  واح��دة فقط.  مل��رة  حدثت 
فيها  ي�شرتط  ال  االإلكرتوين  التنمر  حاالت  فاإن 
اأنها قد حتدث  اأي�ضا، فعلى الرغم من  التكرار 
خال  من  تلقائيا،  تتكرر  فاإنها  واح���دة،  م��رة 
ت�ضيب  لهذا  وهي  ن�ضرها،  اإعادة  اأو  م�ضاركتها 
يقع  ال��ذي  ال�ضرر  ي�ضاهي  ب�ضرر  الأ�ضخا�س 

عليهم يف حال تكرار واقعة التنمر التقليدية. 

مدى انت�شار التنمر:
ت�ضري درا�ضات اأجريت منذ عام 2010، يف 
الأطفال  من   )%34،3( ح��وايل  اأن  اأيرلندا، 
يتعر�ضون  عاما،   17-10 العمرية  املرحلة  يف 
للتنمر على الأقل مرة واحدة يف ال�ضهر. وهناك 
يف  التنمر  انت�ضار  معدلت  بني  وا�ضح  تفاوت 
ال����دول، وال����ذي مي��ك��ن اأن ي��ع��زى اإل���ى ع��وام��ل 
يف  متباينة  ط��رائ��ق  ا�ضتخدام  منها  خمتلفة، 
مقارنة  و�ضعوبة  وقيا�ضها،  الظاهرة  درا���ض��ة 
حول  الطلبة  ت�ضورات  تفاوت  ب�ضبب  البيانات، 
الأ�ضكال  عن  متيزه  التي  واخل�ضائ�س  التنمر، 

الأخرى لل�ضلوك العدواين. 
للوقاية  كبرية  جهود  بذلت  اأي��رل��ن��دا،  ويف 
البتدائية  امل��دار���س  يف  ومواجهته  التنمر  من 
ي�ضودها  املدار�س  اإن  القول  وميكن  والثانوية. 
قدر وافر من الأمن وال�ضتقرار، كما اأن القادة 
من  كبرية  درجة  على  الأم��ور  واأولياء  واملعلمني 
الهتمام والوعي، وقد مت اتخاذ عدة اإجراءات 
م��دار  على  امل�ضكلة  ه��ذه  مل��واج��ه��ة  ا�ضتباقية 

ال�ضنوات ال�ضابقة.
وعلى الرغم من اأن التنمر ميكن اأن يحدث 
تكون  بعينها  فئات  هناك  ف��اإن  �ضخ�س،  لأي 
يف  ال�ضغار  الأط��ف��ال  ت�ضمل  ل��ه،  عر�ضة  اأك��ر 

اخلا�ضة  الحتياجات  ذوي  واملراهقني  ال�ضن، 
العرقية  الأقليات  من  والأطفال  الإع��اق��ات،  اأو 
لديهم  الذين  واأولئك  واملهاجرين،  والدينية، 

حالت جن�ضية �ضاذة.

اأنواع التنمر
التنمر االجتماعي 

)Relational bullying(
التعليم  لوزارة  وفقا  التنمر  تعريف  يقت�ضي 
وهو  الجتماعي،  التنمر  ت�ضمني  اأي��رل��ن��دا  يف 
اأحد الأ�ضكال غري املبا�ضرة اأو امل�ضترتة للتنمر. 
ويت�ضمن اأمناطا، من مثل التحكم يف الآخرين 
)ب�ضكل �ضمني اأو �ضريح(، اأو حتالف جمموعة 
ن��ب��ذه،  اأو  م��ا  �ضخ�س  ���ض��د  الأ���ض��خ��ا���س  م��ن 
ون�ضر  والغيبة  املهينة،  والنظرات  والإمي���اءات 
فيه  توظف  ت�ضرف  اأي  ت�ضمل  كما  ال�ضائعات. 
�ضخ�س  �ضد  ك�ضاح  ال�ضداقة  اأو  العاقات 
يعد عاما  الطفل  اأن عمر  الباحثون  ويرى  ما. 
مهما ينبغي اأن يوؤخذ يف العتبار؛ فالتنمر الذي 
الطلبة  بوا�ضطة  الأ�ضغر  الأطفال  له  يتعر�س 
الأكر �ضنا ي�ضبب لهم اأذى اأكر من التنمر بني 

اأطفال متكافئني عمريا.
البنني  م��ن  ك��ا  اأن  الأب���ح���اث  اأث��ب��ت  وق���د 
والبنات ينخرطون يف التنمر الجتماعي بنف�س 
الناحية الجتماعية  تاأثريه، من  اأن  بيد  القدر. 
واأك���ر خ��ط��ورة على  اأع��م��ق  وال��ع��اط��ف��ي��ة، يعد 
الإناث، منه على الذكور.  ويعد النبذ اأو العزل 
املق�ضود م�ضكلة كبرية خا�ضة بالن�ضبة لاأطفال 

ذوي الحتياجات اخلا�ضة واملراهقني. 
اإلى نتائج �ضلبية،  ويوؤدي التنمر الجتماعي 
وبناء  ب��الآخ��ري��ن  الطفل  وث���وق  �ضعوبة  منها 

بذلت جهود 
كبيرة في 

أيرلندا للوقاية 
من التنمر 
ومواجهته 

في المدارس 
االبتدائية 
والثانوية.
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إن التنمر الذي 
يتعرض له 
األطفال األصغر 
بواسطة 
الطلبة األكبر 
سنا يسبب 
لهم أذى أكبر 
من التنمر 
بين أطفال 
متكافئين 
وزيادة عمريا. الجتماعية،  والعزلة  جديدة،  عاقات 

تقدير  م�ضتوى  وانخفا�س  ب��ال��وح��دة،  ال�ضعور 
الذات، وانت�ضار �ضلوكيات الإيذاء الذاتي، والقلق 
والكتئاب والأفكار النتحارية، وهو موؤ�ضر لظهور 

العنف لدى ال�ضخ�س يف امل�ضتقبل.

التنمر اجلن�شي:
تعرف اجلمعية الوطنية لوقاية الأطفال �ضد 
العنف، التنمر اجلن�ضي باأنه اأي نوع من �ضلوكيات 
التي  اأو غري اجل�ضدية،  �ضواء اجل�ضدية  التنمر، 
ميول  اأو  الأن��وث��ة(،  اأو  )ال��ذك��ورة  بالنوع  تتعلق 
بني  اأكر  ب�ضكل  �ضائع  وهو  اجلن�ضية؛  ال�ضخ�س 
الفتيات. وقد يحدث هذا التنمر اأمام ال�ضخ�س، 
اأو من خلف ظهره، اأو من خال توظيف التقنية. 

ويحذر الباحثون من اخللط بني العتداء والتنمر 
�ضلوكيات  على  الأول  ينطوي  حيث  اجلن�ضي، 
التخفيف  ثم ل يجوز  اأكر خطورة وعنفا، ومن 
التنمر  م�ضطلح  حتت  باإدراجها  وطاأتها،  من 
فح�ضب، ويف املقابل، ل ينبغي ت�ضخيم �ضلوكيات 
مع  امل�ضاواة  قدم  على  وو�ضعها  اجلن�ضي  التنمر 
ال�ضلوكني  كا  معاجلة  لأن  اجلن�ضي،  العتداء 

وطرق التعاطي معهما متباينان متاما. 
ال��ن��وع من  ه��ذا  اأن  الأب��ح��اث  اأو�ضحت  وق��د 
وعي  واأن  ال��زم��اء،  غالبا  فيه  يت�ضبب  التنمر 
الإنرتنت  على  ال�ضليمة  باملمار�ضات  املراهقني 
يخف�س من احتمال تعر�ضهم له. وتو�ضي نتائج 
البحوث بالقيام ب�ضن حمات لاأمن الإلكرتوين 
تلك  غ��رار  على  زمائهم،  من  الطلبة  حلماية 
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أصبح لدى 
الباحثين إدراك 

بأن التنمر 
ليس مشكلة 

سلوكية 
فحسب، وإنما 

هو سلوك 
يستمد جذوره 

من ثقافة 
مجتمعية أوسع 

وأعمق، تتعلق 
بعدم تقبل 

االختالف ورفض 
اآلخر.

الغرباء.  من  للوقاية  �ضنها  يتم  التي  احلمات 
كما خل�ضت اإلى اأن احلل الأمثل ملواجهة م�ضكلة 
واأولياء  املعلمون  يقوم  اأن  هو  اجلن�ضي،  التنمر 
وق�ضايا  اجلن�ضية،  الق�ضايا  مبناق�ضة  الأم���ور 
مع  �ضريح  ب�ضكل  والإلكرتوين  اجلن�ضي  التنمر 

املراهقني.

التنمر املتعلق بالهوية:
خال العقدين ال�ضابقني، منا لدى الباحثني 
فهم وا�ضح ملاهية التنمر، واأ�ضبح لديهم اإدراك 
واإمنا  فح�ضب،  �ضلوكية  م�ضكلة  لي�س  التنمر  باأن 
جمتمعية  ثقافة  من  ج��ذوره  ي�ضتمد  �ضلوك  هو 
اأو�ضع واأعمق، تتعلق بعدم تقبل الختاف ورف�س 
يكون  فقد  الجتماعية.  العدالة  وغياب  الآخ��ر، 
�ضبب التنمر هو تع�ضب اأو حتيز م�ضبق �ضد فئات 
اأو اأ�ضخا�س ينتمون لهويات بعينها، حيث يتحول 
هذا التحيز اإلى اجتاه عدواين �ضد هوية الطفل 
اأو مظهره  دينه،  اأو  مثل عرقه،  امل�ضتهدف، من 
اجل�ضدي، اأو ميوله اجلن�ضية. ول ي�ضتهدف هذا 
النوع من التنمر اأ�ضخا�ضا بعينهم، ولكنه يعك�س 
ينتمي  اأك��ر،  جمتمعية  فئة  نحو  �ضلبيا  اجتاها 

اإليها الطفل، اأو ي�ضتمد منها هويته.
املتعلق  التنمر  اأن  الأب��ح��اث  اأظ��ه��رت  وق��د 
اأ�ضكال  ي��اأخ��ذ  العن�ضري(،  )التنمر  بالهوية 
ونبذ  وال��ع��زل  ب��الأل��ق��اب،  التنابز  منها  عديدة 
الآخر، ويرتك هذا النوع عادة اأثرا فادحا على 
جمتمعهم  ب��اأن  اإح�ضا�ضهم  يف  يتمثل  ال�ضحية، 
حمل  هي  باأ�ضرها  اإليها  ينتمون  التي  الفئة  اأو 
ي�ضطرهم  مما  لا�ضتبعاد،  وعر�ضة  كراهية 
اأحيانا اإلى اإخفاء هويتهم. وي�ضعر هوؤلء الأطفال 
الدعم  يتلقون  واأنهم ل  بالعزلة والوحدة،  عادة 

الكايف، ومن ثم فهم ي�ضطرون اإلى الت�ضرب من 
املدر�ضة، اأو النتقام ممن اآذوهم، والدخول يف 

دائرة مفرغة من التنمر.
اأو  اخلا�ضة  الحتياجات  لذوي  بالن�ضبة  اأما 
الإعاقات، فهم يتعر�ضون ب�ضكل اأكر لل�ضخرية 
ب�ضكل  ي��وؤث��ر  مم��ا  اأق��ران��ه��م،  قبل  م��ن  والتنمر 
خطري على م�ضتوى تقديرهم لذاتهم، و�ضحتهم 
النف�ضية ب�ضكل عام. وقد يكون ال�ضبب يف تعر�س 
بع�س هوؤلء الأطفال للتنمر هو �ضعف كفاءتهم 
امل�ضابني  الأط���ف���ال  م��ث��ل  م��ن  الج��ت��م��اع��ي��ة- 
مع  التوا�ضل  على  قدرتهم  ع��دم  اأو  بالتوحد- 
الآخرين، واإ�ضدار اأحكام �ضائبة عليهم؛ فهوؤلء 
الأطفال قد ي�ضعون ثقتهم يف اأي �ضخ�س، ومن 
ثم فهم يتعر�ضون ب�ضكل اأكر للتنمر والعتداء. 
بالتعا�ضة  الأط���ف���ال  ه����وؤلء  ي�ضعر  م��ا  وع����ادة 
يف  زمائهم  مع  اأق��ل  وقتا  ويق�ضون  ال�ضديدة، 
اأوقات الف�شحة وح�ش�ص الن�شاط. وت�شري نتائج 
ه��وؤلء  يقوم  اأن  املحتمل  اأن��ه من  اإل��ى  الأب��ح��اث 
الت�ضرب  اأو  اأق��ران��ه��م،  على  بالتنمر  الأط��ف��ال 
يحتاج  ولهذا  امل�ضتقبل.  يف  نهائيا  املدر�ضة  من 
الأطفال واملراهقون الذين ينتمون لهذه الفئات 
لدعم اأكر. كما اأن املدر�ضة بحاجة اإلى تطبيق 
الطلبة  جميع  وعي  لرفع  وقائية  ا�ضرتاتيجيات 
بطبيعة اختاف الب�ضر ومرراته وطرق التعامل 
معه، مع احلر�س على توفري مناخ مدر�ضي يعزز 

التنوع والدمج وتقبل اجلميع. 

التنمر االإلكرتوين:
للتنمر  ام���ت���دادا  الإل���ك���رتوين  التنمر  ي��ع��د 
التقليدي، مع توظيف التنقية، باعتبارها و�ضيلة 
اأخرى لإيذاء ال�ضخ�س امل�ضتهدف واإهانته. ويف 
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ملف العدد

يختلف التنمر 
اإللكتروني 
عن التنمر 
التقليدي في 
أمور عدة، 
منها أنه يمكن 
أن يحدث في أي 
مكان وزمان، 
وبواسطة أي 
شخص.

بع�س احلالت، ميكن اعتبار التنمر الإلكرتوين 
�ضكا من اأ�ضكال التنمر املرتبط بالهوية. وعادة 
مهينة  لر�ضائل  امل�ضتهدف  الطفل  يتعر�س  ما 
تر�ضل له خفية، بعيدا عن مراقبة الكبار. وي�ضيع 
الجتماعي،  التوا�ضل  مواقع  خال  من  التنمر 
والر�ضائل الفورية، ب�ضكل يفوق التنمر من خال 
الريد الإلكرتوين اأو مواقع الألعاب. واملراهقون 
اأكر الفئات تعر�ضا لهذا النوع من التنمر،  هم 
وبخا�ضة يف الفئة العمرية من 15 اإلى 17 �ضنة، 
وت�ضري  الأ���ض��غ��ر.  الفئات  يف  ن�ضبته  تقل  بينما 
اآخ���ذ يف  الإل��ك��رتوين  التنمر  اأن  اإل���ى  الأب��ح��اث 

الزيادة ب�ضكل كبري.
التنمر  ع��ن  الإل���ك���رتوين  التنمر  ويختلف 
التقليدي يف اأمور عدة، منها اأنه ميكن اأن يحدث 
اأي �ضخ�س. كما  اأي مكان وزمان، وبوا�ضطة  يف 
اأن الأ�ضخا�س املتنمرين يكونون جمهويل الهوية؛ 
ل  ال�ضحية  ولكن  جيدا،  هدفهم  يعرفون  فهم 
الأطفال  �ضعور  اإلى  يوؤدي  وهذا  باملثل،  تعرفهم 
ثم  وم���ن  زم��ائ��ه��م،  يف  والت�ضكك  ب��الرت��ي��اب 
ناحية  وم��ن  وال��وح��دة.  ب��الغ��رتاب  الإح�ضا�س 
م�ضوؤولية  املتنمرون  الأطفال  يتحمل  ل  اأخ��رى، 
كما  الإن��رتن��ت،  �ضبكة  على  بن�ضره  يقومون  ما 
يواجهون  ل  فهم  التقليدي،  التنمر  يف  يحدث 
على  عقابا  ينالون  ول  مبا�ضرة،  �ضلوكهم  نتائج 
ميكن  الرقمي  املحتوى  اأن  كما  ت�ضرفهم.  �ضوء 
اأي �ضخ�س على الفور، ومن  م�ضاهدته بوا�ضطة 
ال�ضعب حذفه نهائيا، وعليه ي�ضبح هذا املحتوى 
ال�ضحية  م�ضتقبل  على  يوؤثر  قد  دائما،  �ضجا 

و�ضمعتها مدى احلياة.
بالرتدد  وال�ضباب  الأطفال  ي�ضعر  ما  وع��ادة 
نظرا  الإلكرتوين،  التنمر  وقائع  عن  الإب��اغ  يف 

هواتفهم  ب�ضحب  الكبار  يقوم  اأن  من  خلوفهم 
الت�ضال  م��ن  حرمانهم  اأو  منهم،  املحمولة 
بالإنرتنت. وعلى الرغم من اأن هذا التنمر يتم 
على  امل�ضددة  للرقابة  نظرا  امل��ن��زل،  يف  ع��ادة 
اأن  اإل  املدر�ضة،  يف  الطلبة  واأج��ه��زة  الإن��رتن��ت 
املدر�ضية،  البيئة  على  تنعك�س  ما  عادة  نتائجه 
وعملية التعليم والتعلم و�ضريورتها ب�ضكل وا�ضح.

اأ�شباب اأخرى للتنمر:
للتنمر  واملراهقني  الأطفال  يتعر�س  اأحيانا 
دون �ضبب وا�ضح، ورمبا يكون التنمر هو نتيجة 
اأو  منا�ضب،  غ��ري  مكان  يف  م��ا  �ضخ�س  ل��وج��ود 
تكون  اأخ��رى  اأح��ي��ان  ويف  منا�ضب.  غري  توقيت 
الطفل  وق��وع  يف  �ضببا  اجل�ضدية  اخل�ضائ�س 
الوزن،  اأو  الب�ضرة،  لون  للتنمر، من مثل  فري�ضة 
اأو الطول، اأو �ضعف الب�ضر. وقد يحدث التنمر 
فيها،  لل�ضخ�س  دخ��ل  ل  معينة  ظ���روف  ب�ضب 
اأو  بطريقة  اأقرانه  عن  يختلف  اأو  يتميز  جتعله 
باأخرى. فعلى �ضبيل املثال، يتعر�س بع�س الطلبة 
اختاف  ب�ضب  للتنمر  املتفوقني  اأو  املوهوبني 
النتيجة  فتكون  اأقرانهم،  عن  ومتيزهم  اأدائهم 
نبذهم،  اأو  منهم،  ال�ضخرية  اأو  عزلهم  يتم  اأن 
بعدم  والإح�����ض��ا���س  الك��ت��ئ��اب  لهم  ي�ضبب  مم��ا 

الأمان والقلق والوحدة.

ما االآثار ال�شلبية للتنمر؟
تاأثريه على ال�شحية:

على  ب��ال��غ��ا  اأث����را  ي���رتك  اأن  للتنمر  مي��ك��ن 
تنال  م�ضكلة  فالتنمر  للطلبة؛  النف�ضية  ال�ضحة 
بالكرياء  �ضعوره  وحتطم  الفرد،  �ضخ�ضية  من 
والهوية،  بالنتماء  الإح�ضا�س  وتفقده  والكرامة، 
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إن التنمر 
مشكلة 

اجتماعية 
معقدة، يمكن 
أن تحدث في أي 

مكان وفي بيئات 
مختلفة، سواء 

في المنزل أو 
في المدرسة، 
أو في النوادي 

الرياضية.

وت�ضعره بالعجز عن مواجهة العتداء. وميكن اأن 
للتنمر من اخلوف  يتعر�س  الذي  الطفل  يعاين 
ونوبات الهلع والكتئاب، وغريها من امل�ضكات 
ال�ضعور  الطفل  هذا  على  يطغى  كما  النف�ضية. 
نف�ضه،  عن  يدافع  اأن  ي�ضتطع  مل  كونه  بالذنب، 
ويقاوم تاأثري هذا ال�ضلوك على اتزانه النف�ضي. 
بانخفا�س  �ضعور  عادة  الأطفال  ه��وؤلء  وينتاب 
القيمة الذاتية، و�ضعف الثقة بالنف�س، وفقدان 
قد  وال��ذي  والغ�ضب،  وال�ضيق  والدونية  الأم��ان 
على  والتنمر  النتقام  يف  الرغبة  اإل��ى  يقودهم 
الذكور  اأن  الأب��ح��اث  وتظهر  اأي�ضا.  الآخ��ري��ن 
م�ضتويات  من  يعانون  التنمر  يتعر�ضون  الذين 
التقدير  وانخفا�س  والقلق  الكتئاب،  من  اأعلى 
الذاتي، مقارنة بالإناث. وقد يوؤدي هذا ال�ضعور 
اأعقد،  م�ضكلة  يف  ال�ضحية  وق��وع  اإل��ى  بالدونية 
باآلت  اجل�ضد  جرح  مثل  الذاتي،  الإي��ذاء  وهي 

حادة، ومن ثم النتحار فيما بعد.
ال��ت��ن��م��ر ع��ائ��ق��ا  ي�����ض��ري  اأن  امل��م��ك��ن  وم����ن 
الطلبة  طاقة  ت�ضتنفذ  حيث  للتعلم،  اأ�ضا�ضيا 
امل�ضتمر  التفكري  يف  للتنمر،  يتعر�ضون  الذين 
كما  و�ضامتهم.  اأمنهم  كيفية احلفاظ على  يف 
يخف�س  التنمر  ي�ضببه  ال��ذي  والقلق  التوتر  اأن 
قدرتهم  على  ويوؤثر  الرتكيز،  على  قدرتهم  من 
خوف  يوؤدي  وقد  املعلومات.  وتذكر  الفهم  على 
والرغبة  لانتقام،  التعر�س  من  الطلبة  بع�س 
يف الختباء من املتنمرين، اإلى جتنب امل�ضاركة 
يف الن�ضاطات واملناق�ضات ال�ضفية، والتاأخر عن 
يفقد  ما  وغالبا  الدرا�ضية.  احل�ض�س  ح�ضور 
هوؤلء الطلبة اهتمامهم ودافعيتهم للتعلم نتيجة 
ي�ضل  وقد  املتوا�ضل،  والقلق  بالكتئاب  لل�ضعور 
املدر�ضة،  اإل��ى  ال��ذه��اب  اإل��ى جتنب  بهم  الأم��ر 

والتحجج باملر�س املزمن، ومن ثم الت�ضرب.

النف�شية  ال�����ش��ح��ة  ع��ل��ى  ت���اأث���ريه 
للمتنمرين:

على  للتنمر  اأي�ضا  �ضلبية  ت��اأث��ريات  هناك 
فهم  ال�ضلوك،  هذا  يرتكبون  الذين  الأ�ضخا�س 
اأكر  اأنهم  كما  بالكتئاب،  لاإ�ضابة  يتعر�ضون 
الآثار  اأما  ال�ضباب.  بني  لانتحار  معر�ضة  فئة 
طويلة املدى عليهم، فتتمثل يف حتول �ضخ�ضية 
املتنمر اإلى �ضخ�ضية معادية للمجتمع، وتعر�ضه 
ل�ضطراب القلق املزمن، وزيادة احتمال اإدمانه 
وانخفا�س  القانون،  عن  واخل��روج  للمخدرات، 

حت�ضيله الأكادميي واإجنازه املهني.

تاأثريه على �شهود حاالت التنمر:
التي  لتلك  مماثلة  معاناة  املتفرجون  يواجه 
املثال،  �ضبيل  فعلى  التنمر.  �ضحايا  بها  مي��ر 
ي��ع��اين الأط���ف���ال، ال��ذي��ن ي��ن��ت��م��ون اإل���ى هوية 
واخل��وف  ال�ضديد،  القلق  من  ذاتها،  ال�ضحية 
هويتهم.  اإل��ى  املوجهة  والكراهية  التهديد  من 
ومن جهة اأخرى، ميكن اأن يوؤدي الذين ي�ضهدون 
ح���وادث  وق���ف  يف  مهما  دورا  التنمر  ح���الت 
التنمر واحلد منها، اإل اأن الدرا�ضات اأثبتت اأن 
يتجاوز  ل  التنمر  ح��الت  يف  املتفرجني  تدخل 
بالعجز  �ضعورهم  اإلى  ذلك  ويعود  منها،   %20
ال�ضخ�س  ينقلب  اأن  من  خوفهم  اأو  وال�ضعف، 
ل  احل��دث  ب��اأن  اإح�ضا�ضهم  اأو  �ضدهم،  املتنمر 
جتنب  حماولتهم  اأو  مبا�ضر،  ب�ضكل  يخ�ضهم 
اإحراج ال�ضحية اأو اإحراج اأنف�ضهم، اأو ان�ضغالهم 
المتثال  يف  الرغبة  اأو  ال��درا���ض��ي��ة،  مبهامهم 

للقواعد املدر�ضية.
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ملف العدد
�ضلبية  اأن  اإلى  الدرا�ضات  بع�س  اأ�ضارت  وقد 
ت�ضعره  ق��د  التنمر  م��واق��ف  يف  امل��ت��ف��رج  الطفل 
بالذنب واحلزن، لأنه مل ي�ضتطع م�ضاعدة ال�ضحية 
والت�ضدي للعدوان، ومن املحتمل اأن يتحول هوؤلء 
اأ�ضخا�س  اإلى  الوقت  مرور  مع  ال�ضلبيني  ال�ضهود 
ال�ضلوكيات  بتبعات  عابئني  غري  ح�ضيا،  متبلدين 

العدواين على حياتهم وحياة الآخرين.
اأما يف حالت التنمر الإلكرتوين، فاإن التمييز 
فامل�ضوؤولية  و�ضوحا؛  اأقل  واملتورطني  ال�ضهود  بني 
تتعدى ال�ضخ�س املتنمر، الذي قام بكتابة املن�ضور 
امل�ضيء؛ فاملتفرجون الذين يقومون بالتعليق على 
حمتوى املن�ضور، اأو اإعادة ن�ضره، اأو الن�ضمام اإلى 
ال�ضفحة، اأو متابعتها، ميار�ضون نوعا من التنمر 
اأي�ضا. وحتاول كثري من املقاربات العاجية تغيري 
هذا ال�ضلوك ال�ضلبي، وت�ضجيع الأطفال وال�ضباب 
على الإباغ عن حوادث التنمر، وحتويل امل�ضاعر 
اإيجابية، حتارب  �ضلوكيات  اإلى  للتنمر  املناه�ضة 

التنمر وحتد منه.

وجهة نظر االأطفال واملراهقني:
عاما  واملراهقني  الأط��ف��ال  نظر  وجهة  تعد 
جوهريا عند التفكري يف الإجراءات اأو ال�ضيا�ضات 
تعاونهم  ل�����ض��م��ان  ال��ت��ن��م��ر،  مل��واج��ه��ة  ال���ازم���ة 
ودعمهم وحتم�ضهم ملواجهة هذه امل�ضكلة. ولهذا 
الأط��ف��ال  يعطى  ب���اأن  الوقائية  امل��داخ��ل  ت��ن��ادي 
وال�ضباب الفر�ضة كي ي�ضاركوا يف و�ضع �ضيا�ضات 
املدر�ضة املناه�ضة للتنمر، من مثل كيفية الإباغ 
عن احلادث، وحتديد ال�ضخ�س الذي يتم التوجه 
الن�ضباطية  الإج���راءات  وحتديد  بالباغ،  اإليه 
املطبقة. كما يلزم تطوير برامج واإر�ضاء مبادرات 
لظاهرة  وفهمهم  الطلبة  وعي  زي��ادة  على  تركز 

التنمر، مت�ضمنا اأ�ضبابها واآثارها، اإما عن طريق 
طريق  ع��ن  اأو  املكتوبة،  واملل�ضقات  الن�ضرات 
عقد اجتماعات لهم لتعريفهم ب�ضيا�ضة املدر�ضة 
لتقدمي  الفر�ضة  واإعطائهم  التنمر،  مواجهة  يف 

التغذية الراجعة ب�ضاأنها. 

دور املدر�شة:
قوانني  بتطبيق  اإيرلندا  يف  امل��دار���س  تلتزم 
تفر�س عليها تطبيق اإجراءات حمددة للحد من 
التنمر. فعلى �ضبيل املثال، هناك بع�س الأعراف 
الدولية، من �ضمنها اتفاقية حقوق الطفل، وقانون 
تن�س  التي  الأم��ن،  وحتقيق  الجتماعية  العدالة 
على جترمي اأي نوع من العتداء يف املدار�س يتعلق 
اأو  الأ�ضرة،  م�ضتوى  اأو  املدين،  الو�ضع  اأو  بالنوع، 
الو�ضع اجلن�ضي، اأو الدين، اأو الإعاقة، اأو العرق، 
الأمور  واأولياء  املعلمني  على  تنطبق  قوانني  وهي 
وتعري�ضها  املدر�ضة  م�ضاءلة  يتم  حيث  اأي�ضا، 
للعقوبة اجلنائية يف حال وقوع اأي من املخالفات 
على اأر�ضها. وبالإ�ضافة اإلى هذه القوانني العامة، 
املدار�س  تلزم  الآيرلندية،  التعليم  قوانني  ف��اإن 
مبجموعة من امل�ضوؤوليات، بغية خلق مناخ جامع 
بالتعليم  واله��ت��م��ام  الأم���ن،  ي�ضوده  واإي��ج��اب��ي، 
الأطفال  دعم  على  والرتكيز  للثقافات،  العابر 

املهاجرين.
اإر�ضادية  خطوطا  التعليم  وزارة  و�ضعت  وقد 
مع  الت�ضاور  اإليها من خال  التو�ضل  - مت  عامة 
واأول��ي��اء  واملعلمني  املدر�ضية  الإدارات  ممثلي 
اإج����راءات  �ضن  م��ن  امل��دار���س  لتمكني  الأم����ور- 
التنمر  ملواجهة  اخلا�س،  ل�ضياقها  وفقا  عملية، 
امل��دار���س  حت��دد  حيث  بفاعلية،  معه  والتعامل 
�ضمن  الن�ضباطية  الإج�����راءات  م��ن  جمموعة 

يتعرض ذوي 
االحتياجات 
الخاصة أو 
اإلعاقات بشكل 
أكبر للسخرية 
والتنمر من 
قبل أقرانهم، 
مما يؤثر 
بشكل خطير 
على مستوى 
تقديرهم 
لذاتهم 
وصحتهم 
النفسية.
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يعد التنمر 
اإللكتروني 

امتدادا للتنمر 
التقليدي، مع 

توظيف التنقية، 
باعتبارها 

وسيلة أخرى 
إليذاء الشخص 

المستهدف 
وإهانته. الأخاقي، يبني ما يرتتب على حالت  ميثاقها 

الإج���راءات  ه��ذه  وتت�ضق  ع��واق��ب،  م��ن  التنمر 
واأه��داف��ه��ا،  امل��در���ض��ة  فل�ضفة  م��ع  كبري  ب�ضكل 
للطلبة، ومنوهم  النف�ضية  بال�ضحة  تعني  والتي 

الوجداين والعاطفي.
وتلتزم املدار�س يف اأيرلندا بهدف اأ�ضا�ضي، 
العدالة  وتوفري  الطلبة،  جميع  دم��ج  يف  يتمثل 
للخطر،  املعر�ضني  الطلبة  ودع��م  والح���رتام، 
والطلبة  التعلم،  الطلبة ذوي �ضعوبات  من مثل 
اأو  عرقية  اأقليات  اإل��ى  واملنتمني  املهاجرين، 
اإر�ضاديا  توجيها  امل��دار���س  تقدم  كما  دينية. 
والجتماعي  ال�ضخ�ضي  امل�ضتوى  على  للطلبة 
خطتها  من  ج��زءا  بو�ضفه  واملهني،  والتعليمي 
الدعم  وتقدمي  باحتياجاتهم،  للوفاء  ال�ضاملة 

اأو من خال  الازم لهم �ضواء داخل املدر�ضة، 
ناحية  وم���ن  اخل��ارج��ي��ة.  املجتمعية  اجل��ه��ود 
يف  تطبيقها  مت  الرامج،  بع�س  هناك  اأخ��رى، 
املدار�س، تركز على الوقاية من التنمر، وتعزز 

التنوع الثقايف، من اأبرزها: 
برنامج ابق اآمنا: . 1

الب��ت��دائ��ي،  التعليم  لطلبة  م�ضمم  وه���و 
وغري  الآمنة  احلياتية  باملواقف  لتعريفهم 
واأ�ضاليب  بالتنمر،  وعيهم  واإث���ارة  الآم��ن��ة، 
ال��ت��ح��ر���س اجل�����ض��دي م���ن ق��ب��ل ال��غ��رب��اء، 
لها،  يتعر�ضون  قد  التي  العتداء  ومظاهر 
اأي  عن  الإف�ضاح  و�ضبل  مقاومتها،  وط��رق 
موقف ي�ضعرون فيه بعدم الأمان اأو التهديد 

اأو اخلطورة.
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ب��رن��ام��ج ال��ت��ع��ل��ي��م االج��ت��م��اع��ي . 2

ال�شخ�شي
املدر�ضة  ي��در���س يف  اإج��ب��اري  ب��رن��ام��ج  وه��و 
البتدائية واملتو�ضطة، لدعم النمو ال�ضخ�ضي 
وم�ضاعدتهم  للطلبة،  النف�ضية  وال�ضحة 
عليها.  واحلفاظ  داعمة،  عاقات  بناء  على 
ويخ�ض�س هذا الرنامج وقتا حمددا للطلبة 
يف اجلدول الدرا�ضي لبحث مو�ضوع التنمر، 
النتماء  مثل  م��ه��ارات،  م��ن  ب��ه  يتعلق  وم��ا 
وحل  والتوا�ضل،  املجموعات،  يف  والندماج 
ال�ضراع، وبناء العاقات، وال�ضداقة، والأمن 
جمموعة  الرنامج  وي�ضتهدف  ال�ضخ�ضي. 
من اأهداف التعلم املعرفية والوجدانية، التي 
املتو�ضطة،  املرحلة  بنهاية  الطالب  يحققها 

من اأهمها: 
• وات��خ��اذ 	 ال�ضخ�ضية  ب��ال��ق��ي��م  ال��وع��ي 

القرارات الأخاقية
• واملعتقدات 	 القيم  يف  ال��ت��ن��وع  اح���رتام 

والعادات، واإدراك دورها يف املجتمعات 
• اكت�ضاب املعارف واملهارات والقيم التي 	

متكنهم من العي�س امل�ضتدام
• ال��ازم��ة حلماية 	 الإج������راءات  ات��خ��اذ 

النف�ضية  �ضحتهم  وت��ع��زي��ز  اأنف�ضهم 
و�ضحة الآخرين

• الرقمية 	 والو�ضائط  التقنية  ا�ضتخدام 
ب�ضكل م�ضوؤول واأخاقي.

تو�ضي  املهارات،  هذه  لأهمية  ونظرا  ولهذا 
باأن  امل�ضتقبلية،  خطتها  يف  العمل  جمموعة 
اإما  الرنامج،  ه��ذا  بتقدمي  امل��دار���س  تقوم 
بو�ضفه مادة درا�ضية قائمة بذاتها، اأو بو�ضفه 
دورة مكثفة ق�ضرية يلتحق بها جميع الطلبة.

ب����رن����ام����ج ال���ت���ع���ل���ي���م امل�����دين . 3
واالجتماعي وال�شيا�شي

الدرا�ضية  امل��واد  اإح��دى  الرنامج  ه��ذا  يعد 
التعليمية  التي يدر�ضها الطلبة �ضمن مناهجهم 
املواطنة  م��ادة  وت�ضمى  املتو�ضطة،  املدر�ضة  يف 
الإيجابية، وهو يركز على حقوق الإن�ضان املدنية، 
النتماء،  وق�ضايا  الجتماعية،  وم�ضوؤولياته 
فر�ضا  الرنامج  يوفر  كما  والتع�ضب.  والتحيز، 
للطلبة لفهم اأهمية اخل�ضو�ضية الرقمية، ويثري 

وعيهم بالتنمر الرقمي واآثاره ال�ضلبية.

املداخل الكلية املرتكزة على املدر�شة:
على خاف الرامج املتفرقة التي مت الإ�ضارة 
اإليها من قبل، فاإن هناك اأنواعا من الإجراءات 
تطبق  وع��اج��ي��ة  وق��ائ��ي��ة  ب��رام��ج  ت�ضمل  ال��ت��ي 
تعتمد  وهي  ع��ام،  ب�ضكل  املدر�ضة  م�ضتوى  على 
وت�ضمل  وبيئتها.  مدر�ضة  كل  �ضياق  طبيعة  على 

العنا�ضر التالية:
• مدر�ضي 	 ومناخ  مدر�ضية  ثقافة  اإر�ضاء 

اإيجابي بقيادة مدر�ضية فاعلة 
• تبني مفهوم موحد ملاهية التنمر واآثاره	
• اتباع �ضيا�ضات مناه�ضة للتنمر	
• التنمر 	 ح����الت  ع���ن  امل��ن��ظ��م  ال��ت��ب��ل��ي��غ 

وت�ضجيل بياناتها وحتليلها
• تدريب اأع�ضاء فريق العمل املدر�ضي	
•  تطبيق ا�ضرتاتيجيات وقائية ا�ضتباقية	
• اتباع ا�ضرتاتيجيات عاجية ت�ضتند اإلى 	

اأدلة بحثية
ونعر�س فيما يلي لكل عن�ضر بالتف�ضيل:

اإر�شاء مناخ مدر�شي اإيجابي:. 1
يعد املناخ املدر�ضي الإيجابي العن�ضر الأهم 

عادة ما يشعر 
األطفال 
والشباب 
بالتردد في 
اإلبالغ عن 
وقائع التنمر 
اإللكتروني، 
نظرا لخوفهم 
من أن يقوم 
الكبار بسحب 
هواتفهم 
المحمولة 
منهم، أو 
حرمانهم 
من االتصال 
باإلنترنت.

66

56-101.indd   66 3/29/20   4:34 PM



أحيانا ما تكون 
الخصائص 

الجسدية سببا 
في وقوع الطفل 
فريسة للتنمر، 

من مثل لون 
البشرة أو الوزن 

أو الطول أو 
ضعف البصر.

يف مواجهة ظاهرة التنمر، وهو مناخ يدمج 
ينالون  باأنهم  فيه  وي�ضعرون  اجلميع،  فيه 
فيه  وي��رح��ب  ال��ك��ايف،  والح����رتام  التقدير 
وت�ضود عاقات قوامها  والتنوع،  بالختاف 
املدر�ضي،  املجتمع  اأع�����ض��اء  ب��ني  الح���رتام 
مبن فيهم الطلبة واملعلمون واأع�ضاء الإدارة 
الإيجابية  البيئة  ه��ذه  وت�ضجع  املدر�ضية. 
الأط��ف��ال وامل��راه��ق��ني على الإف�����ض��اح عن 
يف  �ضريح  ب�ضكل  ومناق�ضتها  التنمر  حالت 
حوارات مفتوحة، مبا ي�ضمله ذلك من حالت 
تنمر حت��دث خ��ارج ج���دران امل��در���ض��ة، من 
البيئة  كانت  وكلما  الإلكرتوين.  التنمر  مثل 
�ضيا�ضتها  كانت  وكلما  منفتحة،  املدر�ضية 
زادت  كلما  التنمر،  مع  التعامل  يف  وا�ضحة 
اإيجابية الطلبة يف احلد من حالت التنمر، 

ووقف العتداءات املتكررة.
اأع�ضاء  جميع  ال�ضامل  املدخل  هذا  وي�ضرك 
وهو  التنمر؛  مواجهة  يف  املدر�ضي  املجتمع 
معينة،  لفئة  املوجهة  املداخل  كثريا  يف�ضل 
الطلبة،  اأو  املعلمني  اأو  املديرين  مثل  م��ن 
وموؤقتا.  اأث��را حم��دودا  �ضوى  ترتك  ل  والتي 
اأولياء  اإ�ضراك  اأي�ضا  يتم  املدخل،  هذا  ويف 
عن  بانفتاح  التحدث  على  وحثهم  الأم���ور، 
من  للتاأكد  املدر�ضة،  مع  والتعاون  التنمر، 
يف  والأ�ضرية  املدر�ضية  املمار�ضات  ات�ضاق 

مواجهة امل�ضكلة. 
وي��ت��ط��ل��ب ذل���ك وج����ود ق���ي���ادات ف��اع��ل��ة يف 
وامل�ضرفني،  امل��دي��ري��ن،  مثل  م��ن  امل��در���ض��ة، 
وامل��ع��ل��م��ني الأوائ���������ل، والخ��ت�����ض��ا���ض��ي��ني 
جمال�س  وروؤ�ضاء  والنف�ضيني،  الجتماعيني 
الآباء وجمال�س الطلبة، فتطبيق هذا املدخل 

القيام  ب��ه��م  امل��ن��وط  جميع  م�����ش��وؤول��ي��ة  ه��و 
مب�ضوؤوليات قيادية يف املدر�ضة.

تبني مفهوم موحد للتنمر:. 2
من املهم اأن تتفق جميع الأطراف املعنية يف 
املدر�ضة على تعريف موحد للتنمر، واأمناطه 
والغيبة،  املتعمد،  النبذ  مثل  من  املختلفة، 
وغ��ريه��ا م��ن اأن�����واع ال��ت��ن��م��ر الج��ت��م��اع��ي، 
والعتداء اجلن�ضي، والتنمر املتعلق بالهوية. 
خطوة  يعد  الطريقة  بهذه  املفاهيم  وتوحيد 
ال�ضامل  امل��دخ��ل  فعالية  ل�ضمان  جوهرية 

املرتكز على املدر�ضة.
�شيا�شات مناه�شة للتنمر:. 3

وغ���ريه���ا من  امل���دار����س  ت�����ض��ع  اأن  ي��ن��ب��غ��ي 
�ضيا�ضات  الأطفال  مع  تعمل  التي  املنظمات 
على  وت��ع��م��ل  للتنمر،  مناه�ضة  وا���ض��ح��ة 
ال�ضيا�ضات  هذه  حتدد  اأن  ويجب  تطبيقها، 
اخل��ط��وات ال���ازم ات��خ��اذه��ا يف ك��ل حالة 
عن  امل�����ض��وؤول  وتعيني  التنمر،  ح���الت  م��ن 
اتخاذها، مبا ي�ضمله ذلك من ت�ضجيع للطلبة 
حال  يف  التنمر  ح��الت  عن  الإف�ضاح  على 
تعر�شهم لها اأو م�شاهدتها اأو التورط فيها. 
وينبغي اأن ت�ضري هذه ال�ضيا�ضات جزءا من 
مع  تت�ضق  واأن  للمدر�ضة،  الأخاقي  امليثاق 

نظامها، واملمار�ضات الرتبوية الأخرى. 
ت�شجيل حاالت التنمر:. 4

م��ن ال�����ض��روري اأن ت��ت��واف��ر ل���دى امل��در���ض��ة 
تر�ضد  التنمر،  حل���الت  منظمة  �ضجات 
فيها كل حالة وماب�ضاتها ومكانها وتوقيتها، 
جميع  ال�ضجات  ه��ذه  ت�ضمني  يتم  بحيث 
باغات التنمر، وذلك حتى يت�ضنى للمعنيني 
حتليل البيانات التي مت جتميعها، ال�شتنباط 
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االأمناط ال�شائعة للتنمر، ومن ثم التخطيط 
امل�ضتقبلي ملواجهة هذه الظاهرة.

تدريب اأع�شاء الفريق املدر�شي:. 5
التدريب  توفري  اأهمية  اإل��ى  البحوث  ت�ضري 
امل��ائ��م لأع�����ض��اء ال��ف��ري��ق امل��در���ض��ي، حول 
التي تتم على م�ضتوى  كيفية تطبيق املداخل 
ي�ضتمل  اأن  وينبغي  التنمر.  ملواجهة  املدر�ضة 
اأع�ضاء  مل�ضاعدة  ن�ضاطات  على  ال��ت��دري��ب 
الفريق املدر�ضي على التعبري عن اجتاهاتهم 
والدينية،  العرقية  الأقليات  من  الطلبة  نحو 
والك�ضف عن موقفهم من التنوع الثقايف ب�ضكل 
�ضريح. وقد بينت الدرا�ضات اأن املدار�س التي 

يتلقى فريقها تدريبا مائما، تقل فيها ن�ضب 
الدرا�ضات  تو�ضي  كما  وا�ضح.  ب�ضكل  التنمر 
مواجهة  ا�ضرتاتيجيات  ت�ضمني  ب�����ض��رورة 

التنمر يف تدريب املعلمني قبل اخلدمة.
تطبيق ا�شرتاتيجيات وقائية:. 6

اأن يتم اتباع ا�ضرتاتيجيات وقائية  من املهم 
حلماية  مت�ضق  وب�ضكل  بانتظام  املدر�ضة  يف 
على  العتماد  وتقليل  التنمر،  م��ن  الطلبة 
خري  فالوقاية  العاجية؛  ال�ضرتاتيجيات 
من العاج. وت�ضمل ال�ضرتاتيجيات الوقائية 
الطلبة  وعي  تنمية  اأهمها  عدة عنا�ضر، من 
وطرق  واآث��اره��ا  واأ�ضبابها  التنمر  بظاهرة 

من الممكن أن 
يصبح التنمر 
عائقا أساسيا 
للتعلم، حيث 
تستنفذ طاقة 
الطلبة الذين 
يتعرضون 
للتنمر، في 
التفكير 
المستمر في 
كيفية الحفاظ 
على أمنهم 
وسالمتهم.
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تعد وجهة 
نظر األطفال 
والمراهقين 

عامال جوهريا 
عند التفكير 
في اإلجراءات 
أو السياسات 

الالزمة 
لمواجهة 

التنمر، لضمان 
تعاونهم 

ودعمهم 
وتحمسهم 

لمواجهة هذه 
المشكلة.

تتنا�ضب  ن�ضاطات  خ��ال  م��ن  مواجهتها، 
كما  وطبيعتها.  للطلبة  العمرية  املرحلة  مع 
املعر�ضني  للطلبة  اإ�ضايف  دعم  تقدمي  يجب 
اإليه  للخطر، وتعيني �ضخ�س ي�ضهل الو�ضول 
العون  وتقدمي  اأزمة،  لأية  تعر�ضهم  حال  يف 
بني  النتقالية  ال��ف��رتات  يف  للطلبة  ال��ك��ايف 
املراحل التعليمية املختلفة. ومن املهم اأي�ضا 
اأن يتم ال�ضتدامة يف تطبيق ال�ضرتاتيجيات 
واملراجعة  للتقومي  واإخ�ضاعها  الوقائية، 

امل�ضتمرين للحكم على فاعليتها.
  وعلى �ضعيد اآخر، تت�ضمن ال�ضرتاتيجيات 
ال��وق��ائ��ي��ة ت��ن��م��ي��ة امل���ه���ارات الج��ت��م��اع��ي��ة 
غري  ب�ضكل  ���ض��واء  للطلبة،  وال�ضخ�ضية 
مبا�ضر، من خال ممار�ضات التعليم والتعلم 
اليومية، ومن خال البيئة املدر�ضية، وطبيعة 
املدر�ضي،  الفريق  اأع�����ض��اء  ب��ني  ال��ع��اق��ات 
وبينهم وبني طلبتهم، وبني الطلبة وبع�ضهم 
امل��واد  خ��ال  من  مبا�ضر،  ب�ضكل  اأو  بع�ضا، 
الدرا�ضية، والتي تنطوي على اأهداف قيمية 
وتقبل  اجلميع،  اح��رتام  مثل  من  جوهرية، 
التنوع، ومواجهة التحيز والتع�ضب، ورف�س 
وتعزيز  مقبول،  غري  �ضلوكا  بو�ضفه  التنمر 
ق��رارات  اتخاذ  على  وقدرتهم  الطلبة  اأم��ن 
ال�ضخ�ضية  حياتهم  يخ�س  فيما  م�ضوؤولة، 
والجتماعية يف البيئة الرقمية. وعلى �ضعيد 
اآخر، هناك مواد درا�ضية ون�ضاطات، بعينها 
قيم  بتعزيز  تهتم  التعليمية،  املناهج  �ضمن 
والتع�ضب،  التحيز  ومواجهة  الخ��ت��اف، 
وبناء التقدير الذاتي، واملرونة لدى الطلبة.

بناء مفهوم  دورا مهما يف  املعلمون  وي��وؤدي   
-بو�ضفه  الطلبة  ل���دى  الإي��ج��اب��ي  ال����ذات 

من  التنمر-  من  احلد  يف  جوهريا  مفهوما 
وحتميلهم  وامل��دي��ح،  ال��ث��واب  اأ�ضلوب  خ��ال 
نظرهم،  وجهات  اإلى  والإن�ضات  امل�ضوؤولية، 
اأو  انتقادهم  من  واحلد  م�ضاعدتهم،  وطلب 

اإهانتهم باأي �ضكل من الأ�ضكال. 
تعزيز  يف  ت�ضهم  التي  التدري�س  طرائق  اأما 
هذه املهارات، فت�ضمل التعلم التعاوين، الذي 
واحرتامهم،  لاآخرين  الطلبة  قبول  يعزز 
معلم  من  اأك��ر  )وج��ود  بالفريق  والتدري�س 
يف ال�ضف(، والذي ي�ضهم يف توعية الطلبة 
باأهمية قبول وجهات النظر املتعددة، والعمل 
الآخرين.  نحو  الإيجابي  والجتاه  التعاوين، 
التعلم  اأي�ضا  الفاعلة  ال�ضرتاتيجيات  ومن 
بالأقران، وتو�ضط الزماء حلل ال�ضراعات، 

واملر�ضد الرقمي من الطلبة.
تدخالت ترتكز على اأدلة بحثية. 7

اأك��ر  تكون  التدخات  اأن  ال��رتب��وي��ون  ي��رى 
ف��اع��ل��ي��ة ح��ي��ن��م��ا ت��ك��ون ج����زءا م���ن م��دخ��ل 
تت�ضمن  وه��ي  امل��در���ض��ة.  على  مرتكز  كلي 
ت��دخ��ات ف��وري��ة ي��ت��م ات��خ��اذه��ا يف موقف 
امل�ضتوى  ع��ل��ى  ت��ت��م  وت���دخ���ات  احل�����ادث، 
وت�ضمل  جذورها.  من  امل�ضكلة  حلل  البعيد 
الن�ضباطية  الإج����راءات  ال��ت��دخ��ات  ه��ذه 
التي تطبق على م�ضتوى ال�ضف، كما ت�ضمل 
الإجراءات الإ�ضاحية، التي ت�ضاعد الطلبة 
تبعاته.  وحتمل  التنمر،  اأ�ضباب  فهم  على 
ينطلق  اأن  لب��د  العاج  اأن  الأب��ح��اث  وت��رى 
عليه  وقع  ال��ذي  ال�ضخ�س  اأو  ال�ضحية،  من 
فعل التنمر، بحيث يتم اأخذ راأيه يف العاج 
املنا�ضب، وال�ضرت�ضاد بروؤيته يف اإ�ضاح ما 
اأن  لبد  اآخ��ر؛  ومبعنى  �ضرر،  من  له  حدث 

69 العدد الخامس - المجلد الرابع

56-101.indd   69 3/29/20   4:34 PM



ملف العدد
يف  جوهري  دور  التنمر  من  للمت�ضرر  يكون 

عاج هذه احلالت.
معلنة  �ضيا�ضة  املدر�ضة  لدى  يكون  اأن  ويجب 
ووا�ضحة، يطلع عليها جميع اأع�ضاء املجتمع 
الت�ضاق  حتقيق  على  ي�ضاعد  مبا  املدر�ضي، 
التنمر،  ح��الت  مع  التعاطي  يف  بينهم  فيما 
التدريبية  الحتياجات  حتديد  يي�ضر  ومب��ا 
ه��ذه  لتطبيق  امل��در���ض��ة  ل��ف��ري��ق  ال���ازم���ة 

التدخات العاجية.

خدمات جمتمعية داعمة للمدار�س
على الرغم من اأن البحوث العاملية والوطنية 
�ضخ�س  اأف�ضل  هو  املوؤهل  املعلم  اأن  اإل��ى  ت�ضري 
الطلبة،  م��ع  بكفاءة  التعامل  ي�ضتطع  متمهن 
بالنواحي  يتعلق  تعليم  توفري  على  قدرة  والأكر 
للطلبة،  وال�ضحية  وال��وج��دان��ي��ة  الجتماعية 
اأ���ض��درت  الآي��رل��ن��دي��ة  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأن  اإل 
اللجوء  اأهمية  اإلى  تر�ضدها  للمدار�س  تعليمات 
وبخا�ضة  اخلارجية،  املجتمعية  امل�ضادر  اإل��ى 
والجتماعية  الوجدانية  الرتبية  يخ�س  فيما 
الزوار  دعوة  من  ال�ضتفادة  طريق  عن  للطلبة، 
لهم  العون  لتقدمي  والباحثني،  والخت�ضا�ضيني 
لهذه  التخطيط  يتم  اأن  على  ال�����ض��اأن،  ه��ذا  يف 
يقدمه  م��ا  مبراقبة  والقيام  ج��ي��دا،  ال��زي��ارات 
اأو الهيئات اخلارجية للطلبة، والتاأكد  الزائرون 
تتما�ضى  امل�ضتهدفة  الرتبوية  املخرجات  اأن  من 
الوطنية  والروؤية  واأهدافها،  املدر�ضة  ر�ضالة  مع 

ملواجهة التنمر. 

دور اأولياء االأمور واملجتمع املحلي
اإن التنمر م�ضكلة اجتماعية معقدة، ميكن اأن 

حتدث يف اأي مكان ويف بيئات خمتلفة، �ضواء يف 
املنزل اأو يف املدر�ضة، اأو يف النوادي الريا�ضية ... 
اإلخ. ولذا من املهم اأن تكون هناك �ضراكة قوية 
بني املدار�س من جهة، واأولياء الأمور وموؤ�ض�ضات 
الريا�ضية،  ال��ن��وادي  مثل  من  املحلي،  املجتمع 
ودور العبادة، ومراكز التدريب، من جهة اأخرى. 
فالكبار الذين يتفاعلون مع الأطفال واملراهقني 
يف البيئات الر�ضمية وغري الر�ضمية يوؤدون دورا 
الدعم  وت��ق��دمي  التنمر،  م��ن  احل��د  يف  حا�ضما 
لاأطفال املتورطني فيه، كما اأن الن�ضاطات التي 
البيئة  خارج  واملراهقون  الأطفال  فيها  ي�ضارك 
املدر�ضية، مبا ي�ضمله ذلك من ن�ضاطات ريا�ضية 
احلياتية  امل��ه��ارات  تطوير  يف  ت�ضهم  وف��ن��ي��ة، 
باأنف�ضهم،  ثقتهم  وت�ضحذ  لديهم،  ال�ضرورية 
جديدة  فر�ضا  لهم  وت��وف��ر  م��رون��ت��ه��م،  وت��ع��زز 
لتكوين ال�ضداقات وبناء العاقات، مما ي�ضهم 

يف احلد من التنمر.
اأولده����م  اإع����داد  م��ه��م يف  ول��ل��وال��دي��ن دور 
اإث�����ارة وعيهم  ال��ت��ن��م��ر، م���ن خ���ال  مل��واج��ه��ة 
ومناق�ضة  ال�����ض��ل��وك،  ه���ذا  مم��ار���ض��ة  ب��خ��ط��ورة 
يف  وم�ضاعدتهم  له،  ال�ضتجابة  وطرق  اأ�ضبابه، 
يف  وامل�ضاركة  اأقرانهم،  مع  قوية  عاقات  بناء 
بالإجناز،  �ضعورهم  لتعزيز  خارجية  ن�ضاطات 
النزاع،  وحل  الو�ضاطة  مهارات  على  وتدريبهم 
مب�ضوؤولية  والت�ضرف  م�ضاعرهم،  عن  والتعبري 
الأمور  اأولياء  يكون  اأن  وينبغي  املجتمع.  خلدمة 
ت��ورط  اإل���ى  ت�شري  ال��ت��ي  ب��االأع��را���ص  وع��ي  على 
اأولدهم يف التنمر، من مثل اجلروح والكدمات، 
ومتزيق املاب�س، وخراب املتعلقات ال�ضخ�ضية، 
وانخفا�س  ال�ضلوكية،  اأو  املزاجية  والتقلبات 
التنمر  يخ�س  فيما  اأم��ا  الأك��ادمي��ي.  امل�ضتوى 

يعد المناخ 
المدرسي 
اإليجابي 
العنصر األهم 
في مواجهة 
ظاهرة 
التنمر، وهو 
مناخ يدمج 
فيه الجميع، 
ويشعرون 
فيه بأنهم 
ينالون التقدير 
واالحترام 
الكافي، ويرحب 
فيه باالختالف 
والتنوع.
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من الضروري 
أن تتوافر لدى 

المدرسة 
سجالت منظمة 

لحاالت التنمر، 
ترصد فيها كل 

حالة ومالبساتها 
ومكانها 

وتوقيتها.

الإلكرتوين، فعلى الأهل اأن يتبعوا قواعد حتدد 
ومواعيده،  لاإنرتنت،  الطفل  ا�ضتخدام  طريقة 

وكيفيته. 
يف  كبريا  دورا  املحلي  املجتمع  يوؤدي  وباملثل 
لدى  والوجدانية  الجتماعية  امل��ه��ارات  تنمية 
تهتم  الجتماعية  املوؤ�ض�ضات  فكثري من  الن�سء؛ 
مرحلة  يف  ل��اأط��ف��ال  اإث��رائ��ي��ة  خ���رات  بتوفري 
فاإن  الأك��ر،  املراحل  يف  اأم��ا  املدر�ضة،  قبل  ما 
ون�ضاطات  برامج  بتقدمي  تهتم  ال�ضباب  وزارة 
منهم،  املهم�ضني  وخا�ضة  وال�ضباب،  للمراهقني 
ال��درام��ا  ت�ضمل  للخطر،  امل��ع��ر���ض��ني  واأول���ئ���ك 
واملو�ضيقى والفنون، وبرامج املهارات احلياتية، 
كما اأن الأندية الريا�ضية ومراكز ال�ضباب توفر 
وفهم  ذوات��ه��م،  لكت�ضاف  اآمنة  م�ضاحات  لهم 
املجتمع من حولهم، من خال ن�ضاطات ريا�ضية 
جتمع بني املتعة والتحدي، وتعمل على غر�س قيم 

العدالة والدمج والحرتام املتبادل.
وه����ن����اك م���ع���اي���ري وط���ن���ي���ة حت���ك���م ج��م��ي��ع 
اأن  �ضمنها  من  لل�ضباب،  املقدمة  الن�ضاطات 
يرتكز الن�شاط على اهتمامات ال�شباب ويراعي 
حقوقهم، ويوفر لهم فر�ضا للم�ضاركة املجتمعية 
وال�ضامة،  الأم���ن  لهم  وي�ضمن  التطوعية، 
ويحقق اأهدافا تربوية وتنموية جوهرية، ويتميز 
ال��ن��وادي  وت��ق��وم  اجل���ودة.  م��ن  مرتفع  مب�ضتوى 
توعية  ح��م��ات  ب�ضن  اإي��رل��ن��دي��ا  يف  الريا�ضية 
حماربة  على  الطلبة  مل�ضاعدة  ع��دة  وب��رام��ج 
املنظمات  ت�ضن  كما  عليه.  والق�ضاء  التنمر 
�ضركات  حلث  حمات  الطفل،  بحقوق  املهتمة 
التحكم فيما يعر�س من حمتوى  الإنرتنت على 
ملحاربة جميع  توعية  وحمات  لاأطفال،  رقمي 

اأنواع الإيذاء اجلن�ضي لاأطفال.

اأهم تو�شيات خطة العمل:
بني  اجل��ه��ود  بتن�شيق  يتعلق  فيما 

اجلهات امل�شوؤولة:
• جميع 	 ين�ضق  �ضامل  وطني  اإط��ار  و�ضع 

اجل���ه���ود ال��ه��ادف��ة مل��واج��ه��ة ال��ت��ن��م��ر، 
م�ضرتكة،  و�ضيا�ضة  روؤي��ة  اإل��ى  للتو�ضل 
قوامها دمج اجلميع، وتقبل الختاف، 
واحرتام التنوع، وذلك ل�ضمان الت�ضاق 
بني جهود جميع اجلهات التي تعمل على 

تربية الأطفال واملراهقني وال�ضباب.
• الهادفة 	 املبكرة  الطفولة  برامج  تعميم 

جميع  يف  والتنمر  العنف  مواجهة  اإل��ى 
وغري  الر�ضمية  الوطنية  امل��وؤ���ض�����ض��ات 

الر�ضمية املعنية بتن�ضئة الأطفال.
• التن�ضيق بني اجلهود الر�ضمية يف التعليم 	

العام، واجلهود غري الر�ضمية التي تتم 
ال��ن��وادي  مثل  امل��دين-م��ن  املجتمع  يف 
الريا�ضية ومراكز ال�ضباب- فيما يتعلق 

مبواجهة التنمر.
• اإن�����ض��اء م��وق��ع ال��ك��رتوين وط��ن��ي لتوفري 	

معلومات وم�ضادر موحدة لأولياء الأمور 
حول  املدار�س  يف  والعاملني  واملراهقني 

التنمر واأنواعه، وطرق التعامل معه.
• احلديثة 	 التعريفات  ت�ضمني  يتم  اأن   

املق�ضود  النبذ  التالية:  الأن��واع  للتنمر 
والتنمر  ال�ضائعات،  ون�ضر  لاآخرين، 
الج��ت��م��اع��ي والل����ك����رتوين، وال��ت��ن��م��ر 
امليول  ب�ضبب  والتنمر  بالهوية،  املتعلق 
املهاجرين  ع��ل��ى  وال��ت��ن��م��ر  اجلن�ضية، 
ذوي  على  والتنمر  املواطنني،  غري  اأو 

الحتياجات اخلا�ضة.
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ملف العدد

من المهم 
أن يتم اتباع 
استراتيجيات 
وقائية في 
المدرسة 
بانتظام 
وبشكل 
متسق لحماية 
الطلبة من 
التنمر، وتقليل 
االعتماد على 
االستراتيجيات 
العالجية؛ 
فالوقاية خير 
من العالج.

فيما يتعلق بال�شيا�شة التعليمية:
• ت�ضجيع املدار�س على توفري مناخ يرحب 	

وبيئة  الطلبة،  بني  والختاف  بالتنوع 
املجتمع  اأع�ضاء  فيها  يهاب  ل  مفتوحة، 
التنمر  ح��الت  عن  الإف�ضاح  املدر�ضي 

ب�ضكل �ضريح.
• القولبة 	 ت��ع��زز  ال��ت��ي  امل�����ض��ام��ني  جت��ن��ب 

والتع�ضب والتحيز يف املحتوى التعليمي 
اأج����ل تعزيز  ال��درا���ض��ي��ة م��ن  وال��ك��ت��ب 

الت�ضامح وتقبل الختاف.
• التي 	 الإج����راءات  لتقومي  من��اذج  تطوير 

اإيجابية  بيئة  خللق  امل��دار���س  تتخذها 
ال�ضتبانات،  ت�ضمل  التنمر،  مل��واج��ه��ة 
وغريها من اآليات جمع البيانات، وت�ضجيع 

املدار�س على تقومي نف�ضها ذاتيا.
• دورية 	 تقارير  باإ�ضدار  املدار�س  تكليف 

حول حالت التنمر بها ترفع اإلى جمال�س 
اإدارتها واجلهات املعنية.

•  حتليل البيانات املتوافرة - على م�ضتوى 	
لتحديد  الوطني-  وامل�ضتوى  املدر�ضة 
وم��واءم��ة  للتنمر،  امل��ت��ك��ررة  االأمن����اط 

ال�ضيا�ضات التعليمية وفقا لها.
• اخلطط 	 تنفيذ  مل��ت��اب��ع��ة  ف��ري��ق  ت��ع��ي��ني 

التعليمية املناه�ضة للتنمر يف املدار�س.

فيما يتعلق بالتنمية املهنية للمعلمني:
• التدريبية 	 املعلمني  احتياجات  حتديد 

وبخا�ضة  التنمر،  مبواجهة  يتعلق  فيما 
التنمر اجلن�ضي والإلكرتوين.

• تن�ضيق جهود جميع القائمني على تنمية 	

واأثنائها،  اخلدمة  قبل  مهنيا،  املعلمني 
التنمر  ظ���اه���رة  ب��ط��ب��ي��ع��ة  ل��ت��وع��ي��ت��ه��م 
وال�ضيا�ضات الوطنية التي يلزم انتهاجها 

ملواجهتها.
• املعلمني على 	 تدريب  القت�ضار يف  عدم 

التنمر  ب�ضلوكيات  الطلبة  وع��ي  اإث���ارة 
فح�ضب، بل تدريبهم على كيفية تعريف 
الطلبة بالتوقعات ال�ضلوكية على م�ضتوى 
املدر�ضة، من خال التخطيط للدرو�س، 
العمرية  املرحلة  مع  يتاءم  مبا  وذل��ك 

لاأطفال وم�ضتوى قدراتهم. 

فيما يتعلق باملجتمع املحلي:
• الوطنية 	 الإعامية  مع اجلهات  التعاون 

من  للتحذير  اإع��ام��ي��ة  ح��م��ات  ل�ضن 
خطر التنمر، وبخا�ضة املوجه لاأطفال 

ال�ضغار.
• امل�ضوؤولة 	 وال�ضركات  املوؤ�ض�ضات  تكليف 

باتخاذ  بالدولة،  الإنرتنت  خدمات  عن 
حلماية  الازمة  وال�ضيا�ضيات  التدابري 
الأط����ف����ال وامل���راه���ق���ني م���ن ال��ت��ن��م��ر 
واحل��د  اجلن�ضي،  والتنمر  الإل��ك��رتوين 
اأي منط من اأمناط الرتويج للتنمر  من 

والعنف والنتحار.
• �ضن حمات توعية يف النوادي الريا�ضية 	

واأنواعه  التنمر  حول  ال�ضباب  ومراكز 
وبني  بينها،  الت�ضاق  لتحقيق  وجمالته 
هذا  يف  جهود  من  امل��دار���س  يف  يتم  ما 

ال�ضدد.
• التعاون مع الأجهزة الإعامية الرقمية 	
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اأ�ضا�ضيني  �ضركاء  بو�ضفهم  الإنرتنت،  ومقدمي خدمات 
الإلكرتوين،  التنمر  ملواجهة  الازمة  التدابري  اتخاذ  يف 

وتوفري و�ضائل منا�ضبة لاإباغ عنه.

فيما يتعلق بالبحوث العلمية
• اإجراء اأبحاث اإجرائية تتناول ق�ضايا التنمر، مبا يت�ضمنه 	

ذلك من تقومي املبادرات التي تتم يف املدار�س وغريها 
من القطاعات، بهدف دعم املمار�ضات الناجعة، وتطوير 

ال�ضيا�ضات وعمليات اتخاذ القرار.
• الحتياجات 	 ذوي  الأطفال  بحماية  تهتم  بحوث  اإج��راء 

اخلا�ضة وذوي الإعاقة، وغريهم من الأطفال املهم�ضني 
من التنمر واآثاره.
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Bullying working group to the Minister for Education and Skills. Available on https://www.
education.ie/en/Schools-Colleges/Information/Bullying/Anti-Bullying-Procedures-in-Schools.html
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ملف العدد
أفضل الممارسات في الوقاية من التنمر

 مدى انت�شار التنمر واأنواعه:
هناك ت�ضنيفات كثرية للتنمر، اأ�ضهرها ت�ضنيفه بو�ضفه اإما 
تتبناه  اآخر  ت�ضنيف  وهناك  اإلكرتونيا.  اأو  اجتماعيا  اأو  ج�ضديا 
اإلى  التنمر  ت�ضنف  حيث  املتحدة،  الوليات  يف  التعليم  اإدارة 
تنمر ج�ضدي ولفظي واجتماعي، وذلك لتمييز اأنواع التنمر التي 
الذي  التنمر  عن  وعاقاته،  ال�ضحية  �ضمعة  ت�ضويه  اإلى  تهدف 
الت�ضنيف  عن  النظر  وبغ�س  ج�ضديا.  اأو  لفظيا  اإي��ذاء  يت�ضمن 
املتبع، فاإن جميع الأدبيات تتفق على اأن التنمر يت�ضمن نوعا من 

ال�ضلوك العدواين ي�ضمل ما يلي:
• خ��ل��ل يف ت���وازن ال��ق��وى: ف��الأط��ف��ال امل��ت��ن��م��رون 	

اأو  اجل�ضدية،  قوتهم  ���ض��واء  ن��ف��وذه��م-  ي�ضتخدمون 
عن  حم��رج��ة  معلومات  اإل���ى  ال��و���ض��ول  على  ق��درت��ه��م 
�ضعبيتهم  ي�ضتغلون  اأو  بالتنمر،  امل�ضتهدف  ال�ضخ�س 
بني اأقرانهم- للتحكم يف الآخرين اأو اإيذائهم. وميكن 
ويف  الزمن  مرور  مع  يتبدل  اأن  القوى  يف  اخللل  لهذا 

املختلفة. املواقف 
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تحدد المنطقة 
التعليمية 

إرشادات واضحة 
لتحديد العواقب 

التي تترتب على 
انتهاك سياسات 
المدرسة، إال أنها 

تعطي مديري 
المدارس الحرية 

لمواءمتها 
وفقا لظروفهم 

الخاصة.

• التنمر 	 ح�����وادث  ت��ت��م��ي��ز  ال��ت��ك��رار: 
اأكر من  للتكرار  قابليتها  اأو  بتكرارها، 

مرة.
بني  النتقالية  ال��ف��رتة  اأن  الباحثون  وي��رى 
مرحلة  تعد  واملتو�ضطة  الب��ت��دائ��ي��ة  امل��در���ض��ة 
الفرتة  ه��ذه  ففي  الطلبة،  ح��ي��اة  يف  حا�ضمة 
نتيجة  وا���ض��ح،  ب�ضكل  التنمر  ظ��اه��رة  تتفاقم 
والجتماعية  والف�ضيولوجية  النف�ضية  للتغريات 
التي ي�ضهدها الطلبة يف هذه الفرتة، كما يبتعد 
يقل  ثم  ومن  اأك��ر،  ب�ضكل  البالغني  عن  الطلبة 
طرق  وتتغري  وتوجيه،  اإ�ضراف  من  يتلقونه  ما 
تهتم  التي  الطرق  من  معهم،  املتبعة  التدري�س 
اإلى  بينهم،  فيما  والتفاعل  الطلبة  بالتمايز بني 
الطرائق اجلماعية يف التدري�س، وت�ضل ظاهرة 
ال�ضاد�س  ال�ضفني  بني  فيما  اأوجها  اإلى  التنمر 

والثامن، وتنخف�س يف ال�ضفوف الأعلى.

م��راج��ع��ة الأه����م اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
الوقائية والعالجية:

ت�ضمل ال�ضرتاتيجيات الوقائية اأي ممار�ضة 
واإر�ضاء  داعمة،  مدر�ضية  بيئة  خلق  ت�ضتهدف 
منوذج للتفاعات الناجعة، والحرتام املتبادل، 
وبينهم  الطلبة،  بني  الإيجابية  العاقات  وبناء 
وب���ني ف��ري��ق ال��ع��م��ل امل��در���ض��ي واأول���ي���اء الأم���ور 
اإدارة  م��ه��ارات  وغ��ر���س  ع��ام،  ب�ضكل  واملجتمع 
لدى  الجتماعي  والن�ضج  والتعاطف  ال�ضراع 

الطلبة واملعلمني واأولياء الأمور.
فت�ضمل  ال��ع��اج��ي��ة،  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ات  اأم���ا 
للطلبة  ت�ضمح  التي  والإج�����راءات  ال�ضيا�ضات 
عن  ب��الإب��اغ  املعنيني  م��ن  وغ��ريه��م  واملعلمني 
حوادث العنف والتنمر، واتباع ممار�ضات فاعلة 

املدر�ضة،  يف  والأم��ان  الأم��ن  �ضيادة  من  للتاأكد 
وجتنب الأخذ بالثاأر بعد وقوع احلادث، وتوفري 
العاقات،  واإ�ضاح  مائمة،  ان�ضباطية  اآليات 
جمع  ت�ضمل  كما  املدر�ضية.  القواعد  واح��رتام 
البيانات وتقومي حجم امل�ضكلة، وحتديد املجالت 

التي حتتاج لهتمام اأكر.
وترتبط ال�ضرتاتيجيات الوقائية ب�ضكل كبري 
بال�ضرتاتيجيات العاجية، فال�ضتجابة الفاعلة 
امل�ضتقبلية،  احل���وادث  متنع  اأن  ميكن  للتنمر 
ال�ضهود على حوادث  ال�ضحايا، وكذلك  وت�ضجع 
حالت  يف  فاعل  ب�ضكل  الت�ضرف  على  التنمر، 
ال�ضرتاتيجيات  فاإن  وباملثل،  والتعدي.  العنف 
الوقائية تركز دائما على اإعادة بناء العاقات، 
واإ�ضاح املناخ املدر�ضي للوقاية من ظهور التنمر 

يف امل�ضتقبل.

الوقاية من التنمر
ميكن  اأن��ه  النف�ضية  الأمريكية  املنظمة  ترى 
برامج  خ��ال  كبري من  ب�ضكل  التنمر  من  احل��د 
عام،  ب�ضكل  املدر�ضة  م�ضتوى  على  تطبق  �ضاملة 
املناخ  بها، وحت�ضني  الجتماعية  املعايري  ل�ضبط 
مداخل  على  ال��رام��ج  ه��ذه  وترتكز  امل��در���ض��ي. 
متعددة الأبعاد، وهي توؤدي اإلى نتائج اأف�ضل من 
بعينها،  ا�ضرتاتيجية  على  ترتكز  التي  املداخل 
وت�ضمل هذه الرامج عدة مكونات، منها برامج 
تدريبية لتمكني الفريق املدر�ضي من التعرف على 
ت�ضتمل  كما  وفهمها،  ومراقبتها  التنمر  ح��وادث 
على  الطلبة  مل�ضاعدة  �ضفية  ا�ضرتاتيجيات  على 
اكت�ضاب املهارات الجتماعية والوجدانية، من مثل 
حل امل�ضكات والتعاطف مع الآخرين. وتت�ضمن 

الإجراءات الوقائية بع�س العنا�ضر منها ما يلي:
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ملف العدد
بناء ثقافة مدر�شية اإيجابية:. 1

وقوية  اإيجابية  مدر�ضية  ثقافة  بناء  يتطلب 
داخل  العاقات  لتح�ضني  اإج���راءات  اتخاذ 
واملجتمع  املدر�ضة  بني  والعاقات  املدر�ضة، 
املدر�ضة  طلبة  اأن  الأب��ح��اث  وت�ضري  ال��ع��ام. 
املتو�ضطة يحتاجون اإلى ثاثة عنا�ضر اأ�ضا�ضية 
للتخفيف من املناخ اجلاف وال�ضعور بالغربة 
الذي ينتابهم ب�ضبب حمدودية الوقت، يف ظل 
عاقات  لتكوين  املكد�س،  املدر�ضي  اجل��دول 
دافئة مع البالغني، ومع اأقرانهم من الطلبة. 

وت�ضمل هذه العنا�ضر ما يلي:
• اأن تكون املدر�ضة مكانا ي�ضعر فيه جميع 	

ال��ط��ل��ب��ة ب��احل��م��اي��ة والأم�����ن وال��ت��ق��دي��ر 
والتحدي البناء.

• الكبار 	 م��ن  جم��م��وع��ة  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن 
الذين يوفرون الدعم وامل�ضاعدة للطلبة، 
ال�ضلوك  يف  بها  يحتذون  ق��دوة  وميثلون 

والرعاية والحرتام.
• الآف���اق 	 يفتح  مكانا  امل��در���ض��ة  ت��ك��ون  اأن 

على  ويجعلهم  الطلبة،  اأم��ام  امل�ضتقبلية 
الأمثل  الطريق  هي  املدر�ضة  باأن  قناعة 
الرغم  اأف�ضل، على  للح�ضول على حياة 
وما  تنمر،  م��ن  ل��ه  يتعر�ضون  ق��د  مم��ا 

�ضابهه من حوادث اعتداء.
كما ت�ضري الأبحاث اأننا بحاجة اإلى بناء   
وب�ضكل  واملجتمع،  املدر�ضة  بني  قوية  عاقات 
اأخ�س مع الوالدين، واأن يتم تقدمي ما يدعى 
التدريب  م��ن  ن��وع  وه��و  الأ���ض��ري��ة«،  »الرتبية 
يهدف اإلى م�ضاعدة الأ�ضر على التعرف على 
�ضلوكيات التنمر واحلد منها �ضواء يف املنزل 
الوالدية  الأ�ضاليب  يف  والتفكري  املدر�ضة،  اأم 

وتدريبهم  اأولده���م،  مع  ي�ضتخدمونها  التي 
على التعامل مع امل�ضكات ال�ضلوكية يف املنزل 
قبل اأن تتحول اإلى م�ضكات �ضلوكية كبرية يف 

املدر�ضة.
املهارات االجتماعية والوجدانية:. 2

الجتماعي  التعلم  بتطبيق  الباحثون  يو�ضى 
تطوير  اإل���ى  ي��ه��دف  تعلم  وه��و  وال���وج���داين، 
جمموعة من املهارات الجتماعية والوجدانية 
مع  بفاعلية  التعامل  على  الأطفال  مل�ضاعدة 
امل�ضتوى  على  والنجاح  احلياتية  التحديات 
االأكادميي واالجتماعي. وت�شمل خم�شة اأمناط 

اأ�ضا�ضية من املهارات هي كما يلي:
• الطفل 	 ق��درة  وتعني  الذاتي،  الوعي 

قوته  ومواطن  وقيمه  م�ضاعره  فهم  على 
و�ضعفه، وامتاك قدرا معقول من الثقة 

بالنف�س.
• على 	 قدرته  وتعني  الذاتية،  االإدارة 

التحكم يف م�ضاعره والتعبري عنها ب�ضكل 
والتحكم  ال��ت��وت��ر،  م��ع  وال��ت��ع��ام��ل  ب��ن��اء، 
اأكادميية  اأه���داف  وو�ضع  الن��دف��اع،  يف 
و�ضخ�ضية ومتابعة اإجنازها، وحتقيقها.

• تنمية 	 وتعني  االجتماعي،  ال��وع��ي 
ق��درت��ه ع��ل��ى ال��ت��ع��اط��ف، وع��ل��ى حتديد 
واللتزام  لل�ضلوك  الجتماعية  املعايري 
املوجودة  امل�ضادر  من  وال�ضتفادة  بها، 

يف املدر�ضة واملجتمع والأ�ضرة.
• االجتماعية، 	 العالقات  م��ه��ارات 

تكوين عاقات  الطفل على  وتعني قدرة 
���ض��ح��ي��ة م���ع الآخ����ري����ن وت��ط��وي��ره��ا، 
ومقاومة  معهم،  التعاون  على  وال��ق��درة 
والتحكم  للزماء،  ال�ضلبية  ال�ضغوطات 

يرى الباحثون 
أن الفترة 
االنتقالية بين 
المدرسة 
االبتدائية 
والمتوسطة 
تعد مرحلة 
حاسمة في 
حياة الطلبة، 
ففي هذه 
الفترة تتفاقم 
ظاهرة التنمر 
بشكل واضح.
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يمكن الحد 
من التنمر 

بشكل كبير 
من خالل برامج 

شاملة تطبق 
على مستوى 

المدرسة 
بشكل عام، 

لضبط المعايير 
االجتماعية بها، 
وتحسين المناخ 

المدرسي.

يف ال�ضراعات وحلها، وطلب امل�ضاعدة 
عند احلاجة.

• اتخاذ القرار ب�شكل م�شوؤول، وتعني 	
اأخذ املعايري الأخاقية يف  القدرة على 
ومراعاة  ما،  قرار  اتخاذ  العتبار عند 
ح���ق الآخ����ري����ن يف الأم�����ن والأم������ان، 
واحرتامهم، وحتمل تبعات ت�ضرفاتهم، 

والإ�ضهام يف تطوير املدر�ضة واملجتمع.
من  املهارات  هذه  ينموا  اأن  للطلبة  وميكن 
ال�ضفية  واملناق�ضات  الأدوار،  لعب  خ��ال 
ال��ت��ي ت��ت��ن��اول م�����ض��اع��ره��م ع��ن��د وق��وع��ه��م 
لإحدى  م�ضاهدتهم  عند  اأو  للتنمر،  فري�ضة 
حوادث التنمر. وقد اأ�ضارت الدرا�ضات اإلى 
مواجهة  مهارات  ممار�ضة  على  القدرة  اأن 
من  الطلبة  متكن  ا�ضتباقي  ب�ضكل  التنمر 
ال��ت�����ض��رف ج��ي��دا يف امل���واق���ف احل��ي��ات��ي��ة 
منهاج  بتطبيق  الأبحاث  وتنادي  الواقعية. 
ب��دءا  وال��وج��دان��ي��ة،  الجتماعية  امل��ه��ارات 
املرحلة  وحتى  املدر�ضة  قبل  ما  مرحلة  من 
الدرا�ضات  نتائج  اأثبتته  ملا  نظرا  الثانوية، 
للطلبة  بالن�ضبة  الرامج  ه��ذه  فاعلية  من 
الذي ينتمون اإلى خلفيات ثقافية واجتماعية 
هذه  تطبيق  م��ن  حت��ذر  اأن��ه��ا  اإل  خمتلفة، 
اإغفال  الرامج ب�ضكل متجزئ، حتى ل يتم 

عنا�ضر اأ�ضا�ضية من املنهج.
تطبيق  يتم  اأن  ميكن  ل  اأنه  الباحثون  ويرى 
مناهج تعليمية ملواجهة التنمر على الطلبة، 
دون توفري التدريب املنا�ضب للمعلمني وبقية 
اهتمامهم  لك�ضب  املدر�ضي،  الفريق  اأع�ضاء 
وحما�ضهم لتطبيقها، ول�ضمان اأنها تتما�ضى 

مع احتياجات املدر�ضة ور�ضالتها وثقافتها.

تدريب املعلمني والطلبة:. 3
اأع�ضاء  م��ن  وغ��ريه��م  املعلمون  يحتاج       
كيفية  ح��ول  تدريب  اإل��ى  املدر�ضي  العمل  فريق 
لها  وال�ضتجابة  التنمر،  ح��وادث  على  التعرف 
ب�ضكل منا�ضب. كما حتتاج املناطق التعليمية اإلى 
اإر�ضاء قواعد ملواجهة التنمر وتعميمها، لرت�ضيخ 
و�ضع  يف  الطلبة  ي�ضارك  موحد،  اأخاقي  مناخ 
الإب��اغ  اإج���راءات  املناخ  هذا  وي�ضمل  قواعده. 
عن حالت التنمر، واآليات التوا�ضل بني الطلبة 
الح��رتام  ثقافة  ون�ضر  املدر�ضة،  يف  والبالغني 
ومراقبة  القومي،  ال�ضلوك  ومنذجة  والت�ضامح، 
)من  التنمر  حوادث  فيها  يحدث  التي  الأماكن 
املدر�ضي  واملق�ضف  والأف��ن��ي��ة،  امل��م��رات،  مثل 

واحلمامات ونحوها(.
وت�ضري البحوث اإلى اأن �ضلوك املعلمني له اأثر 
كبري على املناخ ال�ضفي، وعلى املعايري ال�ضلوكية 
املعلمون  يتحلى  فحينما  الطلبة.  لدى  املقبولة 
الطلبة،  بجميع  والهتمام  العاطفي،  بالدفء 
مبا يف ذلك الطلبة العدوانيني واملنبوذين، فاإن 
�ضينخف�س  ال�ضف  يف  لأقرانهم  الطلبة  رف�س 
ب�ضكل كبري. ولذا لبد اأن يتاأكد املعلمون من اأن 
التقدير  ينالون  ا�ضتثناء-  دون  الطلبة-  جميع 
ن�ضر  على  يحر�ضوا  واأن  ال��ك��ايف،  والح����رتام 
الألفة واملحبة بني الطلبة يف ال�ضف من خال 
التي  املنا�ضبات  واإقامة  التعاونية،  الن�ضاطات 

تقرب بينهم.

عالج التنمر:
تتما�ضى  اأن  ي��ج��ب  ق��ب��ل،  م��ن  اأ���ض��رن��ا  ك��م��ا 
ا����ض���رتات���ي���ج���ي���ات ال����ض���ت���ج���اب���ة ل��ل��ت��ن��م��ر م��ع 
ال�ضرتاتيجيات الوقائية، وهي توؤدي دورا مهما 
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يف احلد من حوادث التنمر يف امل�ضتقبل. ويتطلب 

ذلك اتباع اإجراءات عدة من اأهمها:
تقومي منتظم للمناخ املدر�شي. 1

التعليمية  املناطق  لدى  يتوافر  اأن  املهم  من 
مدى  حتديد  من  متكنها  ومعلومات  بيانات 
ومن  لها،  التابعة  املدار�س  يف  التنمر  انت�ضار 
ثم اتخاذ الإجراءات املنا�ضبة ملعاجلته. حيث 
التنمر  ح��وادث  من  كثريا  اأن  الأبحاث  ت�ضري 
ال�ضورة  ف��اإن  ثم  وم��ن  عنها،  الإب��اغ  يتم  ل 

احلالية تظل �ضبابية.
تو�ضي  عديدة  اأدبيات  هناك  ال�ضبب،  ولهذا 
املناخ  فهم  يف  ي�ضاعد  منتظم  تقومي  باإجراء 
الجتماعي يف املدر�ضة، مبا يف ذلك ا�ضتخدام 
ا�ضتبانات م�ضحية تطبق على الطلبة، واأولياء 
البيانات  جتميع  ويعد  ومعلميهم.  اأم��وره��م 
ت�ضتهدف  ا�ضرتاتيجية  اأي  الأولى يف  اخلطوة 
مواجهة التنمر، مبا ي�ضمح مبراقبة م�ضتويات 
التنمر، وحتديد طبيعة االأمناط املنت�شرة منه. 
معلومات  بتوفري  ال�ضتبانات  ت�ضمح هذه  كما 
مواجهة  ت�ضتهدف  التي  اجلهود  فاعلية  حول 
املطلوبة  وامل�����ض��ادر  وم��ع��وق��ات��ه��ا،  ال��ت��ن��م��ر، 
البيانات  هذه  ربط  يجب  كما  ل�ضتمرارها. 
و�شجالت  امل��در���ش��ي،  االن�شباط  ب�شجالت 

احل�ضور والغياب.
اإ�ضراف  اأن  اأثبتت  قد  ال��درا���ض��ات  اأن  ومب��ا 
الكبار على الأماكن التي يزيد فيها احتمالية 
فاإننا  منه،  للحد  مهما  يعد  التنمر  ح��دوث 
اإل��ى  توجهنا  دقيقة  معلومات  اإل��ى  بحاجة 
اإليها  يوجه  اأن  يجب  التي  الأم��اك��ن  حتديد 
ومراقبتهم  انتباههم  وامل�ضرفون  املعلمون 

ب�ضكل اأكر يف املدر�ضة.

واال�شتجابة . 2 الهادفة  التدخالت 
ال�شاملة متعددة امل�شتويات

متعددة  التنمر  م��واج��ه��ة  ب��رام��ج  �ضممت 
اأنواع من التدخل مائمة  امل�ضتويات، لتقدمي 
خلفياتهم  اخ��ت��اف  ع��ل��ى  الطلبة  لطبيعة 
الذين  الأط��ف��ال  اأن  ول�ضمان  وم�ضكاتهم، 
هذا  يرتكبون  ال��ذي��ن  اأو  للتنمر  يتعر�ضون 
ال�ضلوك ب�ضكل متكرر، يتلقون تدخات مكثفة 
اخلطوة  وتتمثل  خ��ا���س.  ب�ضكل  ت�ضتهدفهم 
تت�ضمن  �ضاملة  برامج  توفري  الأول��ى يف ذلك 
تدريبا جلميع الطلبة ولفريق العمل املدر�ضي، 
تت�ضق  منه،  والوقاية  التنمر  ملواجهة  وجهودا 
املدر�ضة  يف  املتوافرة  الأخ���رى  ال��رام��ج  مع 
التعلم(،  �ضعوبات  دع��م  خدمات  مثل  )م��ن 
ال�ضلوك،  ثابت ومت�ضق ملعايري  وتر�ضيخ نظام 
كما  و�ضلبية.  اإيجابية  عواقب  عليها  يرتتب 
املتورطني  الطلبة  اأ�ضر  مع  التوا�ضل  يتطلب 
عليهم  ال��واق��ع  ال�����ض��رر  وتقليل  التنمر،  يف 
ال�ضلوكي  ال��دع��م  وت��وف��ري  الإم���ك���ان،  ب��ق��در 
الدرا�ضات  تو�ضي  كما  املتنازعة.  لاأطراف 
النف�ضيني  والخت�ضا�ضيني  املعلمني  بتدريب 
والج��ت��م��اع��ي��ني ل��ت��دري�����س م��ن��ه��ج امل��ه��ارات 
الوجدانية والجتماعية، وتوفري ال�ضت�ضارات 
ل  اأنهم  من  للتاأكد  التنمر  ل�ضحايا  النف�ضية 

يعانون من الكتئاب اأو القلق.
اهتمام  توجيه  اأهمية  اإل��ى  الأب��ح��اث  وت�ضري 
خلطر  اأك��ر  ب�ضكل  املعر�ضني  للطلبة  ف��ردي 
التنمر، وترى اأن اإحداث نوع من التوازن بني 
حتديا  يعد  والإ�ضاحية  العقابية  املعاجلات 
كبريا، كما اأنهم يحذرون من تبني �ضيا�ضات 
امل��داخ��ل  اأو  الطلبة،  م��ع  الت�ضامح«  »ع���دم 

أشارت 
الدراسات 
إلى أن القدرة 
على ممارسة 
مهارات 
مواجهة 
التنمر بشكل 
استباقي تمكن 
الطلبة من 
التصرف جيدا 
في المواقف 
الحياتية 
الواقعية.
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ال يمكن أن 
يتم تطبيق 

مناهج تعليمية 
لمواجهة التنمر 

على الطلبة، دون 
توفير التدريب 

المناسب 
للمعلمين وبقية 

أعضاء الفريق 
المدرسي.

العقابية املنت�ضرة ب�ضكل كبري يف املدار�س، اأو 
الآنية  اأو  املدى  احللول ق�ضرية  اإلى  الركون 
�ضاملة  خطة  تبني  دون  معه،  التعاطي  يف 
ملواجهة هذه الظاهرة على م�ضتوى املدر�ضة.

برامج مواجهة التنمر:. 3
نعر�س هنا لثاث جتارب متعمقة يف الوليات 
املناطق  تقوم  كيف  تو�ضح  الأمريكية،  املتحدة 
وعاجها  التنمر  ح��الت  من  باحلد  التعليمية 
واملناطق  حوادثها.  عن  الإب��اغ  اآليات  وتنظيم 
�ضمن  من  تعد  هنا  لها  نعر�س  التي  التعليمية 
كل  ومتتلك  املتحدة،  الوليات  يف  املناطق  اأكر 
منها بنية داعمة قوية ملواجهة التنمر. وتقع اأحد 
املناطق يف ولية فريجينيا، بينما تقع املنطقتني 
كل  ولقد حققت  ف��ل��وري��دا.  ولي��ة  الأخ��ري��ني يف 
مواجهة  يف  ملحوظا  جناحا  تعليمية  منطقة 
ال�ضيا�ضات  على  التايل  الو�ضف  ويركز  التنمر. 
التي يتم تطبيقها على م�ضتوى املنطقة التعليمية، 
التي  وال�ضيا�ضات  الرامج  لبع�س  يعر�س  كما 
اإل��ى  تطبيقها  اأم���ر  التعليمية  املنطقة  ت��وك��ل 
وال��ظ��روف  لاحتياجات  لا�ضتجابة  املعلمني 
ب�ضكل  املتبعة  ال�ضرتاتيجيات  وتنق�ضم  املحلية. 
لاإباغ  واآليات  وقائية،  ا�ضرتاتيجيات  اإلى  عام 

عن حوادث التنمر، وا�ضرتاتيجيات عاجية.

اال�شرتاتيجيات الوقائية:
اإن ال�ضيا�ضات الر�ضمية التي ت�ضعها املناطق 
عن  عبارة  تكون  قد  التنمر  ملواجهة  التعليمية 
اأو  امل��در���ض��ة،  بها  ت�ضرت�ضد  اإر���ض��ادي��ة  وث��ائ��ق 
عام،  وب�ضكل  الطلبة.  يدر�ضها  تعليمية  درو�ضا 
املنطقة  ت�ضدرها  التي  الإر�ضادية  الوثائق  فاإن 
وملخ�ضا  للتنمر،  تعريفا  ت��ق��دم  التعليمية 

منها  تفيد  اأن  ميكن  ال��ت��ي  املتاحة  للم�ضادر 
الأطراف املتورطة يف حوادثه. كما توفر املناطق 
باملدر�ضة،  العاملني  جلميع  تدريبات  التعليمية 
ويف بع�س الأحيان لبع�س املتطوعني اخلارجيني 
عنه  والإب��اغ  التنمر  على  التعرف  كيفية  حول 

ودعم �ضحاياه.
بع�س  تقرها  التي  التعليمية  ال��درو���س  اأم��ا 
املناطق التعليمية فهي عبارة عن برامج توجيهية 
املختلفة  العمرية  املراحل  تنا�ضب  التنمر  حول 
م�ضار  اأخ���رى  مناطق  توفر  كما  الطلبة.  م��ن 
متخ�ض�ضة حول اأنواع معينة من التنمر، من مثل 
التنمر الرقمي اأو العتداء اجلن�ضي. ويف بع�س 
بني  بالتن�ضيق  التعليمة  املناطق  تقوم  الأحيان 
الأخرى  الجتماعية  املنظمات  وجهود  جهودها 

مثل النوادي الريا�ضية واملوؤ�ض�ضات الدينية.

اآليات االإبالغ عن التنمر:
خمتلفة  �ضبا  التعليمية  امل��ن��اط��ق  تي�ضر 
ل��اإب��اغ عن  امل��در���ض��ة والأ���ض��ر  للطلبة وف��ري��ق 
حوادث التنمر، ت�ضمل ا�ضتخدام مناذج جاهزة، 
ت�ضمل  كما  �ضري.  ب�ضكل  بالباغ  القائم  ميلوؤها 
خطوط الهواتف ال�شاخنة، والربيد االإلكرتوين، 

والر�ضائل الن�ضية.... اإلخ.

اال�شرتاتيجيات العالجية:
الإج��راءات  بع�س  التعليمية  املناطق  تطبق 
لتعديل  التنمر  يف  املتورطني  على  الن�ضباطية 
وتعمل  لل�ضحايا،  تعوي�ضا  وت��ق��دم  �ضلوكهم، 
اإ�ضاح العاقات بني الأطراف من خال  على 
الإ�ضاحية،  العدالة  مدخل  اتباع  اأو  الو�ضاطة، 
وهو مدخل يعمل على حث اجلاين على اإ�ضاح 
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ملف العدد
وتعوي�ضه  ال�ضحية،  حق  يف  خطاأ  من  ارتكبه  ما 

بقدر الإمكان، واإعادة بناء عاقة اإيجابية معه.
بيت�س   ب���امل  ك��ون��ت��ي  منطقة  اأوال: 

)Palm Beach County(
فلوريدا،  يف  تقع  التي  املنطقة  ه��ذه  تخدم 
حوايل مائة وثمامنائة وثاثني األف طالب. وهي 
منطقة حققت جناحا باهرا فيما يتعلق مبواجهة 
م�ضتواه  تخف�س  اأن  ا�ضتطاعت  فقد  التنمر، 
و2014،   2013 عامي  يف   %30 تقارب  بن�ضبة 
من خال جمموعة من ال�ضرتاتيجيات لت�ضجيع 
ومن  التنمر،  ح��الت  ع��ن  الإب���اغ  على  الطلبة 

خال تدريبات مكثفة لفريق العمل يف املدر�ضة.
على  �ضفحة  بتخ�ضي�س  املنطقة  قامت  وق��د 
الإنرتنت لرفع م�ضتوى وعي املجتمع بالتنمر، وعينت 
التنمر ومواجهته  الوقاية من  من�ضقا م�ضوؤول عن 
امل��وق��ع م��رك��زا يت�ضمن  امل��دار���س. ويعد ه��ذا  يف 
وال�ضيا�ضات،  التدريب،  وو�ضائل  امل�ضادر  جميع 
والتي  التنمر،  مبواجهة  املتعلقة  وال�ضرتاتيجيات 
فيها.  وامل�ضاركة  بتفعيلها  املنطقة  مدار�س  قامت 
وعلى الرغم من اأن املنطقة تطبق برناجما فعال 
اأنها ل  اإل  لاإباغ عن حوادث التنمر ومواجهته، 

تطبق منهجا تعليميا حمددا يف التنمر.

اال�شرتاتيجيات الوقائية:
منطقة  يف  الوقائية  امل��ب��ادرات  معظم  تركز 
بامل بيت�س التعليمية على توفري معلومات للمعلمني 
ال�ضلوكية  التوقعات  حول  الأم��ور  واأولياء  والطلبة 
وتزويد  التنمر،  بق�ضية  وعيهم  واإث���ارة  للطلبة، 
باملهارات  التنمر  على حوادث  وال�ضهود  ال�ضحايا 
الازمة للتدخل ومواجهة هذه امل�ضكلة. وتعد مبادرة 
املبادرات  اأه��م  من  املوحدة«،  املدر�ضية  »الثقافة 

املطبقة يف املنطقة. وهي عبارة عن �ضيا�ضة عامة 
وقيم  �ضلوكية  معايري  وفق  املدار�س  عمل  لتنظيم 
وتوقعات م�ضرتكة. وهي توفر الرامج والن�ضاطات 
اآمنة وداعمة يف املدار�س،  بيئات  لتكوين  الازمة 
بيئة ي�ضودها الحرتام املتبادل، وينمو فيها جميع 
الطلبة اآمنني مطمئنني، وتوفر هذه املبادرة بع�س 
العمل  وف��ري��ق  الطلبة  م��ن  لكل  املهمة  امل�����ض��ادر 
باملدر�ضة، ت�ضمل مناذج حتدد التوقعات ال�ضلوكية 
التنمر  للوقاية من  فاعلة  وا�ضرتاتيجيات  للطلبة، 

ومواجهته، مدعمة بالأبحاث والأدلة.
املنطقة مب��واءم��ة  ه��ذه  امل��دار���س يف  وت��ق��وم 
الإر�ضادات ال�ضلوكية العامة التي و�ضعتها املنطقة 
التعليمية لتنظيم �ضلوك الطلبة. ويطلق على هذه 
التوقعات ال�ضلوكية »دعم ال�ضلوك الإيجابي على 
التي تتعلق  ال�ضلوكيات  م�ضتوى املدر�ضة«، وت�ضمل 
للغري.  والإح�ضان  امل�ضوؤولية،  وحتمل  بالحرتام، 
كما تطبق املنطقة التعليمة برناجما اآخر، يطلق 
عليه »خطة ال�ضتة اأيام للتفاعل البني �ضخ�ضي«، 
من  جمموعة  على  ت�ضتمل  قائمة  عن  عبارة  وهو 
املعلمني من  وال�ضرتاتيجيات، متكن  املعاجلات، 
خلق مناخ �ضفي يقلل من حوادث اإ�ضاءة املعاملة، 
واحلفاظ  والع��ت��داء،  والتنمر  الزماء،  واإي��ذاء 

على ا�ضتمراره.
توجيه  يف  التعليمية  املنطقة  ب��داأت  وموؤخرا، 
الإل��ك��رتوين  التنمر  اإل��ى  اأك��ر  ب�ضكل  تركيزها 
وو�ضائط التوا�ضل الجتماعي والأمن على �ضبكة 
الإنرتنت. ومن خال التعاون مع اإدارة تكنولوجيا 
يقوم  الإع��ام��ي��ة،  املكتبة  وخ��دم��ات  التعليم، 
بتوظيف  تتعلق  للطلبة  درو���س  بتقدمي  املعلمون 
عليه  ينطوي  ما  وجتنب  �ضحيح،  ب�ضكل  التقنية 

من م�ضكات، من مثل:

من المهم 
أن يتوافر 
لدى المناطق 
التعليمية 
بيانات 
ومعلومات 
تمكنها من 
تحديد مدى 
انتشار التنمر 
في المدارس 
التابعة لها، 
ومن ثم اتخاذ 
اإلجراءات 
المناسبة 
لمعالجته.
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يحتاج المعلمون 
وغيرهم من 
أعضاء فريق 

العمل المدرسي 
إلى تدريب 

حول كيفية 
التعرف على 

حوادث التنمر، 
واالستجابة لها 

بشكل مناسب.

• ال�ضتخدام القانوين والأخاقي والآمن 	
للتقنية )�ضواء يف املدر�ضة اأو خارجها(

• املتوافرة 	 التقنية  امل�ضادر  ا�ضتخدام 
واملرتبطة  التعليمية  املنطقة  موقع  على 
امل��در���ض��ي��ة  ال��ن�����ض��اط��ات  اأو  ب��امل��ن��ه��ج، 

الامنهجية
• �ضممتها 	 التي  امل�ضادر  من  ال�ضتفادة 

التنمر  مل��واج��ه��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
الإلكرتوين، والإباحية الرقمية واملطاردة 

.)stalking( )1(الإلكرتونية
• الق�ضايا املتعلقة بالر�ضائل التي تت�ضمن 	

الرابع  ال�ضف  )من  جن�ضية  اإي��ح��اءات 
وحتى الثاين ع�ضر(.

بتجريب  املنطقة  تقوم  احل��ايل  الوقت  ويف 
منهج جديد على املدار�س يطلق عليه »الكلمات 
 Words( الإل��ك��رتوين«  للتنمر  ل  اجل��ارح��ة: 
 ،)Wound: Delete Cyberbullying
على املدار�س املتو�ضطة. وهناك مبادرة اأخرى، 
ال��راب��ع  ال�ضف  م��ن  اأنف�ضهم  الطلبة  يقودها 
»ب��رن��ام��ج  عليها  يطلق  ع�����ض��ر،  ال��ث��اين  وح��ت��ى 
يدرب  برنامج  وه��و  الآم��ن��ة«،  املدر�ضة  �ضفراء 
الطلبة الذين ميتلكون �ضفات قيادية على تعيني 
حالت التنمر، والتدخل باإيجابية ملواجهتها من 
ال�ضراعات  حل  مهارات  على  تدريبهم  خال 
تاأ�ضي�س  مت  الثانوية،  املدر�ضة  ويف  والو�ضاطة. 
امل�ضكات  حتديد  وظيفتها  للطلبة،  جمال�س 
والتعاون  ومواجهتها،  الطلبة  بني  تن�ضاأ  التي 

املدر�ضي  ال�ضلوك  لتعزيز  املدر�ضي  الفريق  مع 
الإيجابي والآمن.

االإبالغ عن حاالت التنمر
متتلك املنطقة التعليمة نظما متنوعة ت�ضمح 
ب��الإب��اغ عن ح��وادث  اأم��وره��م  واأول��ي��اء  للطلبة 
بو�ضفهم  ���ض��واء  و���ض��ري،  اآم���ن  ب�ضكل  التنمر 
ما  وع��ادة  له.  �ضحايا  اأو  احل��ادث  على  �ضهودا 
اأولده��م  تعر�س  الذين  الأم��ور  اأول��ي��اء  يو�ضى 
زم��ائ��ه��م،  ع��ل��ى  التنمر  م��ار���ض��وا  اأو  للتنمر 
باحلفاظ على هدوئهم، والقيام بتجميع جميع 
وتبليغ  وتوثيقها،  باحلادثة  املرتبطة  احلقائق 
ال��ق��ن��وات  خ���ال  م��ن  ب��ه��ا  التعليمية  املنطقة 
ال�ضرعية. وقد �ضممت املنطقة التعليمية ثاث 
عبارة  منها  اثنتني  التنمر،  عن  لاإباغ  طرق 
الطالب  اأو  الأم��ر  ويل  يقوم  كتابية  من��اذج  عن 
مبلئها، والثالث عبارة عن خط �ضاخن لاإباغ 

عن مثل هذه احلوادث. 
بها  يتم  التي  الطريقة  ع��ن  النظر  وبغ�س 
الإباغ عن التنمر، فاإن املدر�ضة تقوم بالتحقيق 
الأم��ر  ويل  م��ع  مقابلة  واإج���راء  تقرير،  ك��ل  يف 
ات��خ��اذه  ي��ل��زم  م��ا  وحت��دي��د  ن��ت��ائ��ج��ه،  ملناق�ضة 
الطلبة  مراقبة  كيفية  وحتديد  اإج���راءات،  من 
املتورطني يف التنمر، وتقدمي الدعم لهم، واحلد 
من احلوادث امل�ضتقبلية. كما يوفر امل�ضوؤولون يف 
املدر�ضة م�ضادر عدة مل�ضاعدة اأولياء الأمور على 

تعزيز املرونة النف�ضية والتحمل لدى اأبنائهم. 

)1( مطاردة اأو م�ضايقة فرد اأو جمموعة، وتوجيه التهامات الكاذبة لهم اأو الت�ضهري بهم اأو قذفهم. وقد ت�ضمل اأي�ضا املراقبة اأو �ضرقة الهوية اأو 
التهديدات اأو التخريب اأو جمع املعلومات التي ميكن ا�ضتخدامها للتهديد اأو الإحراج اأو امل�ضايقة.
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إن السياسات 
الرسمية 
التي تضعها 
المناطق 
التعليمية 
لمواجهة 
التنمر قد 
تكون عبارة 
عن وثائق 
إرشادية 
تسترشد بها 
المدرسة، 
أو دروسا 
تعليمية 
يدرسها 
الطلبة.

االإجراءات العالجية:
امل��وق��ع  يت�ضمن  ق��ب��ل،  م��ن  اأو���ض��ح��ن��ا  ك��م��ا 
للمدر�شة وثيقة الن�شباط الطلبة يف  االإلكرتوين 
جميع املراحل التعليمية، ت�ضتمل على ال�ضلوكيات 
املتوقعة منهم، وو�ضفا لعواقب كل �ضلوك �ضلبي. 
الت�ضحيحية،  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ات  ت��ع��ر���س  ك��م��ا 
الإداري��ة  وامل�ضوؤوليات  والعقابية،  والإج���راءات 
اأما  التنمر.  وقائع  من  واقعة  كل  يف  املت�ضمنة 
اإل���ى دع���م �ضلوكي  الأط���ف���ال ال���ذي ي��ح��ت��اج��ون 
فريق  اإل���ى  اإح��ال��ت��ه��م  فيتم  مكثف،  واأك���ادمي���ي 
واقعة،  للتعامل مع كل  باملدر�ضة  امل�ضكات  حلل 
واملعلمني،  املدر�ضة،  مدير  من  مكون  فريق  وهو 
والخت�ضا�ضيني الجتماعيني والنف�ضيني، وفريق 
دعم الطلبة ذوي الحتياجات اخلا�ضة، وغريهم 

من املعنيني.
ومن اأمثلة ال�ضتجابات الت�ضحيحية ما يلي:

• ر�ضالة 	 بكتابة  املتنمرين  الطلبة  قيام 
اعتذار للمجني عليه

Check in/( التعليمي  ال�ضلوك  برنامج 
يومية  واجبات  check out(، وهو عبارة عن 
يف  ي��ت��ورط��ون  ال��ذي��ن  للطلبة  حت��دد  واأ�ضبوعية 
م�ضكات �ضلوكية، كي ينجزوها ويح�ضلون على 

تغذية راجعة ب�ضاأنها خال اليوم الدرا�ضي. 
 ،)Ripple effect( برنامج التاأثري املتتايل
مكون  ال�ضلوك  لتعديل  برنامج  عن  عبارة  وهو 
العمرية  تتوافق مع طبيعة املرحلة  من ن�ضاطات 

للطلبة.
 Restorative( الت�ضاحلية  ال��ع��دال��ة 
م�ضلمة  على  ي��ق��وم  ب��رن��ام��ج  وه��و   ،)justice
مفادها اأن الإجراءات العقابية مثل ف�ضل الطلبة 
من املدر�ضة، توؤثر �ضلبيا على حت�ضيلهم، وتوؤدي 

اإلى خلق مناخ مدر�ضي غري اآمن. ومن ثم، ومبا 
لأمن  انتهاكا  يعد  الآخ��ري��ن  على  الع��ت��داء  اأن 
وجمتمعاتهم،  لعاقاتهم  وه��دم��ا  الأ�ضخا�س 
لإ�ضاح  لل�ضحايا  تعوي�س  تقدمي  ينبغي  فاإنه 
العاقات  بناء  واإع���ادة  الإم��ك��ان،  بقدر  ال�ضرر 
التي تهدمت. ومن �ضمن الوثائق املهمة التي يتم 
»ابق  تدعى  اتفاقية  الرنامج،  توظيفها يف هذا 
والأط��راف  احل��ادث  ت�ضف  وثيقة  وهي  بعيدا«، 
املتورطة فيه، وتن�س على اأن يبقى اجلاين بعيدا 
الدرا�ضي، متجنبا  اليوم  عن املجني عليه طوال 
من  طريقة  ب��اأي  به  الت�ضال  اأو  معه،  التحدث 
تغيري يف  باأي  املدر�ضية  الإدارة  واإعام  الطرق، 
التقائهم  اجلدول املدر�ضي للطلبة ل�ضمان عدم 

يف اأي مكان.
كونتي  ف��ريف��اك�����س  منطقة  ث��ان��ي��ا: 

)Fairfax County( التعليمي
 تعد منطقة فريفاك�س كونتي بولية فريجينيا، 
منطقة ح�ضرية كبرية من حيث احلجم، تقع يف 
غرب وا�ضنطن، وهي حتتل املركز احلادي ع�ضر 
وعلى  التعليمية،  املناطق  بني  امل�ضتوى  حيث  من 
يف  والتنوع  املنطقة،  هذه  حجم  كر  من  الرغم 
تعد  بها  التنمر  ن�ضبة  اأن  اإل  طلبتها،  خلفيات 

منخف�ضة ب�ضكل ملحوظ. 
تنظيم  على  يعمل  تعيينه،  مت  من�ضق  وهناك 
اجلهود التي تهدف اإلى مواجهة التنمر، واإن�ضاء 
التنمر  من  الوقاية  ط��رق  يبني  اإل��ك��رتوين  موقع 
باأنه  التنمر،  املنطقة  موقع  ويعرف  ومواجهته. 
اإلى  يهدف  فيه،  مرغوب  غري  ع��دواين  �ضلوك 
اأو  لديها،  الرعب  اإث��ارة  اأو  بال�ضحية  الإ���ض��رار 
�ضدمة  ي�ضبب  قد  متكرر،  �ضلوك  وهو  اإذلل��ه��ا. 
التنمر  ويت�ضمن  عليه.  للمجني  ح��ادة  عاطفية 
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تصدر المنطقة 
التعليمية 

دليال للوالدين 
يرشدهم 
إلى كيفية 

التعامل مع 
التنمر بأنواعه، 

شامال التنمر 
اإللكتروني.

ال���رتوي���ع اجل�����ض��دي وال��ل��ف��ظ��ي وال����وج����داين، 
التنمر  ي�ضمل  كما  ونبذها،  ال�ضحية  وا�ضتبعاد 
يف  والت�ضبب  اجلن�ضي،  والعتداء  الإل��ك��رتوين، 

خلق بيئة عدائية.

االإجراءات الوقائية: 
لتقدمي  نظاما  فريفاك�س  منطقة  ت��وظ��ف 
)PBIS( الإيجابي  ال�ضلوكي  والتدخل  الدعم 
لإثارة وعي الطلبة مب�ضكلة التنمر، واتباع نظام 
على  يرتكز  املدر�شة  م�شتوى  على  لالن�شباط 
ا�ضرتاتيجيات ثبت فاعليتها من خال البحوث 

والدرا�ضات. وي�ضمل ثاث مراحل:
وهي  االأول:  امل�شتوى  على  الوقاية 
تطبق  ال�ضرتاتيجيات  من  جمموعة  عن  عبارة 
على م�ضتوى ال�ضف واملدر�ضة على جميع الطلبة، 
اإيجابية،  مدر�ضية  ثقافة  لتنمية  م�ضممة  وهي 
خال  من  فيها،  امل��رغ��وب  ال�ضلوكيات  لتعزيز 
اأن  الإ�ضراف على املواقع والأماكن التي يحتمل 

حتدث فيها م�ضكات بني الطلبة.
وهي  ال��ث��اين:  امل�شتوى  على  الوقاية 
م��وج��ه��ة مل��ج��م��وع��ات حم������دودة م���ن ال��ط��ل��ب��ة 
املعر�ضني للخطر، وت�ضتمل على اإجراءات وقائية 
ومن  ال�ضلبية،  ال�ضلوكيات  من  للحد  اإ�ضافية 
اأمثلتها ا�ضرتاتيجيات تعزيز ال�ضلوك الإيجابي، 
والتدري�س الفردي اأو املوجه ملجموعات م�ضغرة 
بني  الأجل ترم  واتفاقات ق�ضرية  الطلبة،  من 

املعلمني والطلبة.
وهي  الثالث:  امل�شتوى  على  الوقاية 
يتم  ال�ضرتاتيجيات  من  جمموعة  عن  عبارة 
ب�ضلوكيات  يقومون  الذين  الطلبة  على  تطبيقها 
يعانون  ال��ذي��ن  وه���وؤلء  متكرر،  ب�ضكل  �ضلبية 

م��ن ا���ض��ط��راب��ات ع��اط��ف��ي��ة و���ض��ل��وك��ي��ة، حيث 
خ�ضي�ضا  ومف�ضل  مكثف  دعم  على  يح�ضلون 

لحتياجاتهم وحالتهم.
ول يعد هذا النموذج منهجا تعليميا حمددا، 
املدار�س  ميد  مفاهيمي  اإطار  عن  عبارة  ولكنه 
الن�ضباطية  خططها  لت�ضميم  للدعم  بنظام 
مدر�ضة  ك��ل  متنح  حيث  وتقوميها،  وتطبيقها 
وال�ضيا�ضات  ال�ضرتاتيجيات  لت�ضميم  احلرية 
لحتياجاتها  امل��ائ��م��ة  التعليمية  وال���رام���ج 
الطلبة  وهو م�ضمم جلميع  اخلا�ضة.  وظروفها 
ولفريق املدر�ضة يف جميع ال�ضياقات. وحتى يتم 
املعلم على  ينبغي تدريب  النموذج،  تطبيق هذا 
مبادئ وممار�ضات اإدارة ال�ضلوك، وتطبيقها يف 

ال�ضف الدرا�ضي.
منطقة  تقوم  ال��ن��م��وذج،  ه��ذا  جانب  واإل���ى 
املوؤ�ض�ضات  م��ع  بالتعاون  التعليمية  فريفاك�س 
يتلقاه  م��ا  اأن  م��ن  للتاأكد  امل��ج��اورة  املجتمعية 
الطلبة من ر�ضائل حول التنمر و�ضبل مواجهته، 
بها  يلتحقون  التي  الرامج  تقدمه  ما  مع  يت�ضق 
ال�ضباب  مراكز  مثل  من  املدر�ضي،  ال��دوام  بعد 

ومراكز املجتمع والنوادي...اإلخ.
جلنة  التعليمية  امل��ن��ط��ق��ة  ل���دى  واأخ�����ريا، 
عن  م�ضوؤولة  الإن�ضانية،  للعاقات  ا�ضت�ضارية 
م��دار���س  يف  ال�ضلوكية  الق�ضايا  يف  التحقيق 
على  يحتوي  ك��ام��ل  تقرير  واإ���ض��دار  املنطقة، 
تو�ضيات حول الرامج املطبقة ومدى جناعتها 
و�ضبل تطويرها. ويتم ال�ضتفادة من هذا التقومي 
يف تدريب الطلبة واملعلمني واملديرين. كما يوجد 
لديها برامج لإثارة وعي الطلبة املراهقني- من 
ع�ضر-مب�ضكلة  ال��ث��اين  وحتى  ال�ضابع  ال�ضف 
بالنوع،  املرتبط  ذل��ك  اأو  اجلن�ضي  الع��ت��داء 
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والتنمر  اجلن�ضية  الر�ضائل  ح��ول  وت��دري��ب��ات 
الإلكرتوين. كما يتم تدريب املعلمني واملديرين 
على التحقيق يف حوادث التنمر وال�ضتجابة لها 
وتوثيقها. وبالإ�ضافة اإلى هذا التدريب، تخطط 
الأم��ور  لأول��ي��اء  تدريبات  ال�ضت�ضارية  اللجنة 
يف  العامة  ال�ضحة  واخت�ضا�ضيي  واملمر�ضات 

املدر�ضة.

االإبالغ عن التنمر:
للوالدين  دليا  التعليمية  املنطقة  ت�ضدر 
ير�ضدهم اإلى كيفية التعامل مع التنمر باأنواعه، 
�ضاما التنمر الإلكرتوين. ويحتوي الدليل على 
قائمة باأرقام هواتف امل�ضوؤولني، من مثل معلمي 
واملديرين،  وامل�ضت�ضارين،  املنطقة،  م��دار���س 
النف�ضيني  والخ��ت�����ض��ا���ض��ي��ني  وامل��م��ر���ض��ات 
والجتماعيني، ومكتب اأمن الطالب. كما ي�ضتمل 
القومية  للموؤ�ش�شة  �شاخنة  خطوط  اأرق��ام  على 
اأولياء  الدليل  وي�ضجع  النتحار.  من  للحماية 
الأمور على التحقيق يف وقائع التنمر، وتوثيقها، 
التي  الإلكرتونية  الر�ضائل  بجميع  والحتفاظ 
 )blocking( الطلبة  وح��ظ��ر  ب��ح��وزت��ه��م، 
مع  والتوا�ضل  الإنرتنت،  �ضبكة  على  املتنمرين 
حل،  اإل��ى  والو�ضول  املعلومات  لتبادل  املدر�ضة 
وتتبع اأطفالهم للتاأكد من اأن م�ضكاتهم قد مت 
معاجلتها. كما يوجد مناذج لاإباغ عن حالت 

التنمر ميلوؤها الطلبة.

التدخالت العالجية:
قيام مديري  العاجية  الإج��راءات  تت�ضمن 
التنمر،  حوادث  يف  الفوري  بالتحقيق  املدار�س 
وال�ضتجابة لها ب�ضكل مائم، والت�ضال باأولياء 

لتوقيع  والتخطيط  امل��ت��ورط��ني،  الطلبة  اأم���ور 
العقوبة املنا�ضبة على الطلبة، والتي ترتاوح بني 
اإجراء مقابلة �ضخ�ضية معهم، اإلى اتخاذ قرار 
بف�ضلهم من املدر�ضة. ويف بع�س احلالت التي 
للطلبة،  خطري  تهديد  اأو  اعتداء  فيها  يحدث 
يتم الت�ضال بال�ضرطة وحترير حم�ضر ر�ضمي. 
اأما اإذا كان املتورط يف الواقعة هو اأحد الطلبة 
التعليم  برنامج  فريق  ا�ضت�ضارة  فيتم  املعاقني، 

الفردي.
العقابية  الإج��راءات  حتديد  يتم  ما  وغالبا 
اإل��ى  وب��الإ���ض��اف��ة  وف��ق��ا لكل ح��ال��ة على ح���دة. 
-بالتعاون  املدر�ضة  يف  امل�ضوؤولون  يقوم  ذل��ك، 
والجتماعيني-  النف�ضيني  الخت�ضا�ضيني  مع 
وذلك  الإج���راءات،  تلك  اتخاذ  اأ�ضباب  ببيان 
للتاأكد من اأن املعتدين يفهمون اأثر ت�ضرفاتهم 
على ال�ضحايا، وتقدمي الدعم الازم لهم، واأن 
فيما  م�ضوؤوليتهم  يدركون  الواقعة  على  ال�ضهود 
التنمر،  ح��الت  ح��ول  معلومات  من  به  يدلون 
حوادث  يف  باإيجابية  التدخل  يف  وم�ضوؤوليتهم 
وحل  ال�ضحية،  على  ال�����ض��رر  لتقليل  التنمر 

النزاع.
املبا�ضرة  ال�ضتجابة  ه��ذه  اإل��ى  وبالإ�ضافة 
التعليمية  املنطقة  ت��ق��دم  ال��ت��ن��م��ر،  حل����وادث 
الطلبة  م��ن  معينة  ل��ف��ئ��ات  خ��ا���ض��ة  خ��دم��ات 
�ضجل  ل��دي��ه��م  ال��ذي��ن  اأو  للخطر،  امل��ع��ر���ض��ني 
من  اأك��ر  ب�ضكل  للتنمر  تعر�ضهم  ح��الت  م��ن 
اأقرانهم. وي�ضمل ذلك برناجما لتدريب املعلمني 
والقيام  ال�ضراعات  حل  اأ�ضاليب  على  والطلبة 
من  احلماية  برنامج  وكذلك  الو�ضاطة،  مبهمة 
م�شمم  برنامج  وه��و  اجلرمية،  يف  االن��خ��راط 
حتديد  على  الأم��ور  واأول��ي��اء  املعلمني  مل�ضاعدة 

تتضمن اإلجراءات 
العالجية قيام 
مديري المدارس 
بالتحقيق الفوري 
في حوادث التنمر، 
واالستجابة لها 
بشكل مالئم، 
واالتصال بأولياء 
أمور الطلبة 
المتورطين، 
والتخطيط لتوقيع 
العقوبة المناسبة 
على الطلبة.
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عادة ما يتم 
التعامل مع 

البالغات 
المقدمة حول 

التنمر بواسطة 
مدير المدرسة 

أو من ينوب 
عنه.

الطلبة  بع�ص  تورط  تك�شف عن  التي  املوؤ�شرات 
املنتمني لع�شابات يف ن�شاط اإجرامي ما، واإبالغ 
طبقت  كما  ممكن.  وق��ت  اأ���ض��رع  يف  ال�ضلطات 
بع�س املدرا�س برامج العدالة الت�ضاحلية، وهو 
التي  ال�ضحية  يركز على م�ضوؤولية اجلاين نحو 
حلق بها ال�ضرر، واتخاذ الإجراءات لتعوي�ضها، 

واإرجاع احلقوق لأ�ضحابها.
ث��ال��ث��ا: م��ن��ط��ق��ة ب������روورد ك��ون��ت��ي 

 )Broward County( )فلوريدا(
تعد هذه املنطقة اأكر �ضاد�س منطقة تعليمية 
يف الوليات املتحدة الأمريكية، وهي اأول منطقة 
قامت بتطبيق قانون مواجهة التنمر الذي �ضدر 
والعتداء  التنمر  من  يحد  الذي   ،2008 عام 
احلكومية.  املدار�س  يف  واملوظفني  الطلبة  على 
يت�ضمن  اإل��ك��رتوين  موقع  املنطقة  ل��دى  ويوجد 
بيانا ب�ضيا�ضات مواجهة التنمر يف املنطقة، التي 
تهدف اإلى حماية الطلبة من ال�ضرر واإ�ضعارهم 

بالأمن والأمان.

االإجراءات الوقائية:
يعد تعريف املنطقة التعليمية للتنمر تعريفا 
التنمر،  من  نوعا  ي�ضمل13  ومو�ضعا،  �ضاما 
والتتبع،  والرتويع،  والتهديد،  الغيظ  اإث��ارة  هي 
الإل��ك��رتوين،  والتنمر  الإلكرتونية،  وامل��ط��اردة 
والعنف اجل�ضدي، وال�ضرقة، والتحر�س اجلن�ضي 
اأو العرقي، والإهانة العلنية، وتدمري  اأو الديني 
وال��ع��زل  وال�ضخ�ضية،  امل��در���ض��ي��ة  املمتلكات 

الجتماعي، ون�ضر ال�ضائعات والأكاذيب.
امل��دار���س  م��دي��ري  املنطقة  اإدارة  وت��ل��زم 
التابعة لها بالتعاون مع الطلبة واأولياء اأمورهم 
واملجتمع ب�ضكل عام، بتبني طرق منظمة لتعزيز 

الذاتي وااللتزام  االإيجابي واالن�شباط  ال�شلوك 
واإلى  الطلبة.  لدى  ال�ضاحلة  املواطنة  ب�ضلوك 
املدر�ضي،  لفريق  لأع�ضاء  تدريب  توفري  جانب 
توظف املنطقة التعليمية منهجا ر�ضميا للوقاية 
تدر�س  وحدات،  على ثاث  ي�ضتمل  التنمر،  من 
املنهج  ويناق�س  التعليمية.  ال�ضفوف  جلميع 
دوافع التنمر واأمناطه، وي�ضاعد الطلبة واملعلمني 
على اإر�ضاء مناخ �ضفي اإيجابي، وتنمية قدرتهم 
على التعرف على التنمر، وال�ضتجابة له ب�ضكل 
�ضحايا  مل�ضاندة  م��ه��ارات  يقدم  كما  م��ائ��م، 

التنمر، وم�ضادر توعوية لأولياء الأمور.

االإبالغ عن التنمر:
املقدمة  الباغات  التعامل مع  يتم  ما  عادة 
من  اأو  امل��در���ض��ة  م��دي��ر  بوا�ضطة  التنمر  ح��ول 
ينوب عنه. وي�ضمح للطلبة باإباغ اأي م�ضوؤول يف 
حيث  باحلادث،  املدر�ضة  اأو  التعليمية  املنطقة 
الطلبة  وحت��وي��ل  بالواقعة،  تقرير  حترير  يتم 
املنا�ضبة  الإجراءات  املدر�ضة لتخاذ  اإدارة  اإلى 

ب�ضاأنها، مبا يف ذلك توقيع العقوبات عليهم. 
املنطقة  �ضيا�ضة  تن�س  الإم���ك���ان  وب��ق��در 
التنمر  ع��ن  الإب����اغ  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى  التعليمية 
بعد  يوما  ت�ضعني  عن  تزيد  ل  م��دة  يف  كتابيا، 
وقوع احلادث، حيث يتم اإدخال هذه الباغات 
يح�ضن  ما  وع��ادة  خا�ضة.  بيانات  قاعدة  يف 
ال�ضخ�س املبلغ عن احلادث- �ضواء كان طالبا 
اأو ويل اأمر اأو موظفا- �ضد اأي م�ضوؤولية قانونية 
اإر�ضاء  املديرون م�ضوؤولني عن  ويعد  اأو جنائية. 
تقع يف  التي  التنمر  الإب��اغ عن حالت  �ضيا�ضة 

مدار�ضهم.
عن  ل��اإب��اغ  اأ�ضا�ضيتان  طريقتان  وهناك 
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تنص سياسة 
المنطقة 
التعليمية على 
أن يتم اإلبالغ عن 
التنمر كتابيا، في 
مدة ال تزيد عن 
تسعين يوما بعد 
وقوع الحادث، 
حيث يتم إدخال 
هذه البالغات 
في قاعدة بيانات 
خاصة.

من  الأولى  �ضري.  ب�ضكل  يتمان  كاهما  التنمر، 
يوفر  حيث  املنطقة،  يف  ال�ضرطة  ق�ضم  خ��ال 
اإلكرتونيا،  وبريدا  هواتف  اأرقام  ال�ضرطة  ق�ضم 
ومنوذجا كتابيا على الإنرتنت لتي�ضري اإجراءات 
خالها  من  فيقوم  الثانية  الطريقة  اأما  الباغ. 
من  �ضرى  ب�ضكل  احل��ادث  عن  بالتبليغ  الطالب 
التعليمية،  للمنطقة  يقدمه  خال منوذج خا�س 
واجل����اين،  ال�����ض��ح��ي��ة  ع��ن  م��ع��ل��وم��ات  يت�ضمن 
واملدر�ضة التي مت فيها احلادث، وو�ضفا للحادث. 
ويتم التحقيق يف هذا احلادث خال يومني من 
اإلى  املت�ضررين  الطلبة  واإحالة  الباغ،  ا�ضتقبال 
التنمر  مع  التعامل  عن  امل�ضوؤولة  التحقيق  اإدارة 

يف املنطقة. 

التدخالت العالجية:
ح��وادث  اإح��دى  عن  الإب���اغ  يتم  اأن  مبجرد 
عنه  ينوب  من  اأو  املدر�ضة  مدير  يقوم  التنمر، 
ف��اإذا  معها.  والتعامل  كتابيا،  ال�ضكوى  بتوثيق 
املنطقة  �ضيا�ضة  اإط���ار  يف  تقع  ال��واق��ع��ة  ك��ان��ت 
فريق  يقوم  التنمر،  التعليمية اخلا�ضة مبواجهة 
خارج  كانت  اإذا  اأم��ا  فيها،  بالتحقيق  املدر�ضة 
حتويل  فيتم  اإج��رام��ي��ا،  فعا  كونها  نطاقها، 
الق�ضية اإلى ال�ضلطات امل�ضوؤولة، واإذا كانت عما 

غري اإجرامي، يتم اإباغ ويل الأمر للتدخل.
ملواجهة  املنطقة  تتخذهما  اإج��راءان  وهناك 

الر�ضمي  احل��ل  عليهما  يطلق  التنمر،  ح��وادث 
واحلل غري الر�ضمي. وي�ضمل احلل غري الر�ضمي 
وال�ضحية  املتهم  مع  �ضخ�ضية  مقابلة  اإج���راء 
لاأطراف  وال�ضماح  ح��دة،  على  كل  وال�ضهود، 
مل  ف���اإذا  ودي.  ب�ضكل  امل�ضكلة  بحل  املتنازعة 
يقوم  ودي���ة،  ت�ضوية  اإل��ى  التو�ضل  م��ن  يتمكنوا 
املتهم  عليه  يوقع  تقرير،  بتحرير  امل�����ض��وؤول��ون 
واملبلغ وال�ضخ�س امل�ضوؤول عن تلقيها، والتحقيق 
اأو  العقابية،  الإج����راءات  حتديد  وعليه  فيها، 
اآليات تعديل ال�ضلوك الازم اتخاذها مع اجلاين 

واملت�ضرر من التنمر.
وا�ضحة  اإر�ضادات  التعليمية  املنطقة  وحتدد 
انتهاك  ع��ل��ى  ت��رتت��ب  ال��ت��ي  ال��ع��واق��ب  لتحديد 
م��دي��ري  تعطي  اأن��ه��ا  اإل  امل��در���ض��ة،  �ضيا�ضات 
لظروفهم  وف��ق��ا  مل��واءم��ت��ه��ا  احل��ري��ة  امل���دار����س 
اخلا�ضة. وهي حتدد عواقب التنمر، وفقا لعدد 
حالت تكرارها، ويف كل مرة يتم اإ�ضراك اأولياء 
كما  معه،  الواقعة  ملناق�ضة  ومقابلتهم  الأم���ور 
امل�ضكات يف  فريق حل  اإلى  املو�ضوع  اإحالة  يتم 
فعلى  امل�ضكلة.  خطورة  م��دى  لتحديد  املدر�ضة 
�ضبيل املثال اإذا كان العتداء للمرة الأولى، فيتم 
اأي��ام،  ثاثة  مل��دة  الدرا�ضة  عن  املعتدي  اإيقاف 
واإذا تكرر للمرة الثانية، يتم اإيقافه عن الدرا�ضة 
ملدة �ضتة اأيام، ويف املرة الثالثة وما يليها، فيتم 

اإيقافه ملدة ت�ضعة اأيام.

املصدر:
 Hanover Research. (2015 August). Best practices in bullying prevention and response. Retrieved 
from: https://www.gssaweb.org/wp-content/uploads/201604//Best-Practices-in-Bullying-Prevention-
and-Response.pdf
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اأن  ميكن  ع��اج،  دون  من  ترك  اإذا  املدر�ضي،  التنمر  اإن   
يكون له تاأثري خطري على تعلم الطلبة و�ضامتهم النف�ضية. ول 
ولكن  الطفولة،  مرحلة  عند  الطلبة  على  التنمر  تاأثري  يتوقف 
ميكن اأن يكون له تاأثري دائم يف حياتهم بعد البلوغ. ومن خال 
تهيئة  امل��دار���س  ت�ضتطيع  فعال،  ب�ضكل  ومعاجلته  التنمر  منع 
وحتقيق  التعلم  على  الطلبة  ت�ضاعد  ومن�ضبطة،  اآمنة  بيئات 

ذواتهم. ولذلك فقد مت اإعداد هذا الدليل بوا�ضطة وزارة التعليم 
الازمة  الإج��راءات  اتخاذ  على  املدار�س  مل�ضاعدة  الريطانية 
اإطار مقاربة �ضاملة. ويحدد هذا  اآثاره يف  التنمر ومعاجلة  ملنع 
م�ضكلة  مع  التعامل  جت��اه  الريطانية  احلكومة  منهج  الدليل 
يتعني  التي  واملبادئ  اللتزامات  على  ال�ضوء  وي�ضلط  التنمر، 
مكافحة  ا�ضرتاتيجيات  جن��اح  ل�ضمان  اتباعها  امل��دار���س  على 
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ملف العدد
الدليل  ه��ذا  وي��خ��اط��ب  امل���دار����س.  يف  التنمر 
مديري املدار�س، واملعلمني، وجميع العاملني يف 
للتعامل  ال�ضبل  اأف�ضل  اإلى  املدار�س، لإر�ضادهم 

الفعال مع م�ضكلة التنمر. 

ما هو التنمر؟
التنمر هو �ضلوك فردي اأو جماعي، يتكرر مع 
اأو جماعة  ويوؤذي عن ق�ضد فرد  الوقت،  مرور 
يتخذ  اأن  وميكن  عاطفيا.  اأو  ج�ضديا  اأخ���رى 
اأ�ضكال متعددة )مثل التنمر الإلكرتوين  التنمر 
الو�ضائط الجتماعية  اأو  الن�ضية  الر�ضائل  عر 
ال�ضور  ا�ضتخدام  يت�ضمن  وق��د  الأل��ع��اب،  اأو 
مدفوعا  التنمر  يكون  م��ا  وغالبا  والفيديو(. 
اأ�ضا�س  على  معينة،  جمموعات  �ضد  بالتحامل 
العرق اأو الدين اأو اجلن�س اأو امليول اجلن�ضية اأو 
الإعاقات...  اأو  اخلا�ضة  التعليمية  الحتياجات 
اإلى غري ذلك من الدوافع. وقد يكون الدافع وراء 
اأو  التنمر هو الختافات الفعلية بني الأطفال، 

الختافات التي يتوهم الأطفال وجودها.
وم��ن امل��ع��روف اأن الإي��ق��اف ال��ف��وري للعنف 
الأولوية  هو  للطلبة  اجل�ضدية  ال�ضامة  و�ضمان 
الأولى للمدر�ضة. ولكن التنمر العاطفي ميكن اأن 
يكون اأكر �ضررا من التنمر اجل�ضدي؛ ولذا يتعني 
على املعلمني واملدار�س النتباه اإلى الوجه الآخر 
غري الظاهر للتنمر. ويقول عديد من اخلراء اإن 
التنمر ينطوي على اختال يف القوة بني اجلاين 
�ضيطرتهم  املتنمرون  يفر�س  حيث  وال�ضحية؛ 
على �ضحاياهم ب�ضورة جتعل من ال�ضعب على 
ال�ضحايا الدفاع عن اأنف�ضهم. وميكن اأن يتجلى 
القوة هذا يف عدة مظاهر؛  التوازن يف  اختال 
اأق��وى  املتنمر  يكون  )حيث  ج�ضديا  يكون  فقد 

يعرف  )حيث  نف�ضيا  اأو  ال�ضحية(،  من  ج�ضديا 
اأو  ال�ضحية(،  لدى  معينة  �ضعف  نقطة  املتنمر 
ناجتا عن تفاوت يف القدرات الذهنية، اأو نتيجة 
الدعم الذي يح�ضل عليه املتنمر من الأ�ضدقاء، 
اأو نتيجة قدرته على فر�س العزلة الجتماعية على 
ال�ضحية. وميكن اأن يتخذ التنمر �ضورة تخويف 
�ضخ�س اأو جمموعة اأ�ضخا�س من خال التهديد 
بالعنف، اأو من خال فر�س العزلة عليهم، �ضواء 

ج�ضديا اأو عر الإنرتنت.

كيف تتعامل املدر�شة مع التنمر؟
يكون  التي  تلك  ه��ي  الناجحة  امل��دار���س  اإن 
لديها �ضيا�ضات حمددة للتعامل مع التنمر وغريه 
من اأ�ضكال ال�ضلوك ال�ضار. وينبغي اأن تكون هذه 
والأمهات  لاآباء  ومعروفة  وا�ضحة  ال�ضيا�ضات 
والطلبة وجميع العاملني يف املدر�ضة، بحيث يتم 
ب�ضرعة فور حدوثها.  التنمر  التعامل مع حالت 
وعلى الرغم من اأن �ضيا�ضات التعامل مع التنمر 
يف  العاملني  اأج��ل  من  الأ�ضا�س  يف  و�ضعها  يتم 
املدار�س، اإل اأن �ضرحها وتعريفها للطلبة واأولياء 
الأمور يفيد كثريا يف اإجناحها وتطبيقها بفعالية. 
بيئة  توجد  التي  تلك  ه��ي  الناجحة  وامل��دار���س 
مدر�ضية متنع التنمر يف املقام الأول، قبل اأن يظهر 
وينبغي  ال�ضيطرة.  عن  خارجة  م�ضكلة  وي�ضبح 
التاأكيد على اأنه ل يوجد حل واحد للتنمر ينا�ضب 
و�ضياقها  فلكل مدر�ضة ظروفها  املدار�س؛  جميع 
الجتماعي والثقايف الذي يوؤثر يف اأ�ضكال التنمر 

واأ�ضبابه والطرق املنا�ضبة للتعامل معه.
 الوقاية من التنمر:. 1

يجب األ تنتظر املدر�ضة حتى يتعر�س الطلبة 
فيها للتنمر كي تبداأ يف ال�ضتجابة للم�ضكلة 

يمكن أن يتخذ 
التنمر صورة 
تخويف شخص أو 
مجموعة أشخاص 
من خالل التهديد 
بالعنف، أو من 
خالل فرض العزلة 
عليهم، سواء 
جسديا أو عبر 
اإلنترنت.
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التنمر هو 
سلوك فردي أو 

جماعي، يتكرر 
مع مرور الوقت، 
ويؤذي عن قصد 

فرد أو جماعة 
أخرى جسديا أو 

عاطفيا.

نهجا  تتبع  اجليدة  فاملدار�س  حدوثها.  بعد 
اأكر تطورا يقوم فيه موظفو املدر�ضة بجمع 
قد  التي  الق�ضايا  حول  ا�ضتباقية  معلومات 
ومن  الطلبة،  بني  وامل�ضكات  ال�ضراع  تثري 
امل�ضكات  هذه  منع  لكيفية  حلول  و�ضع  ثم 
قبل حدوثها. وقد يت�ضمن ذلك التحدث اإلى 
الطلبة حول الق�ضايا واملو�ضوعات التي تثري 
اخلافات بينهم، رمبا يف اأثناء الدرو�س، اأو 
اأو  لذلك،  املخ�ض�ضة  الفعاليات  خال  من 
من خال املجموعات والحتادات الطابية. 
وحينئذ �ضيكون يف مقدور املوظفني اأنف�ضهم 
امل�ضكات  ملنع حدوث  ال�ضبل  اأف�ضل  حتديد 
ه��ذه  ع��ل��ى طبيعة  اع��ت��م��ادا  ال��ط��ل��ب��ة،  ب��ني 

امل�ضكات التي يحتاجون اإلى معاجلتها.
التنمر  من  للوقاية  املهمة  اخل��ط��وات  وم��ن 
اتباع  على  م�ضجع  ع��ام  جو  خلق  املدر�ضي 
الطلبة  يحرتم  حيث  القومية،  ال�ضلوكيات 
معلميهم، ويعاملون بع�ضهم بع�ضا باحرتام، 
لي�س خلوفهم من العقاب، بل لأنهم يعرفون 
اأن هذه هي الطريقة ال�ضحيحة للت�ضرف. 
خ��ارج  اإل��ى  الثقافة  ه��ذه  متتد  اأن  وينبغي 
وقاعة  املمرات  لت�ضمل  الدرا�ضة،  حجرات 
املدر�ضة،  اأبواب  وراء  وما  واملاعب  الطعام 
مبا يف ذلك اأثناء الذهاب من واإلى املدر�ضة. 
اح��رتام  قيم  تتخلل  الثقافة،  ه��ذه  ظل  ويف 
املدر�ضية  البيئة  الآخرين  والطلبة  املعلمني 
الطلبة  ب��ني  وا���ض��ح  فهم  وي�ضود  باأكملها، 
الآخرين.  يف  الذاتية  الأفعال  تاأثري  لكيفية 
�ضلوكيات  خ��ال  من  الثقافة  ه��ذه  وتتعزز 
ومواقف املعلمني والطلبة الأكر �ضنا الذين 

ميثلون قدوة ح�ضنة لاآخرين.

وهناك جمموعة من الإجراءات التي ينبغي 
اتخاذها من قبل املدر�ضة كي تنجح يف وقاية 
هذه  وتتمثل  التنمر.  من  املدر�ضي  املجتمع 

الإجراءات يف الآتي:
• اأنهم 	 من  للتاأكد  الأم��ور  اأولياء  اإ�ضراك 

مع  تت�ضامح  ل  امل��در���ض��ة  اأن  ي��درك��ون 
من  اأي�ضا  وللتاأكد  التنمر،  �ضلوكيات 
الواجب  ب��الإج��راءات  دراي��ة  على  اأنهم 
اتباعها اإذا كانوا يعتقدون اأن اأطفالهم 
بد  فا  املدر�ضة.  يف  للتنمر  يتعر�ضون 
من اأن ي�ضعر اأولياء الأمور بالثقة يف اأن 
املدر�ضة �ضتاأخذ اأي �ضكوى ب�ضاأن التنمر 
تتدخل  و����ض���وف  ع��ل��ى حم��م��ل اجل����د، 
ملعاجلة امل�ضكلة بطريقة حتمي الطفل، 
وتعزز قيمة ال�ضلوك القومي يف املدر�ضة 

وخارجها.
• اإ�ضراك الطلبة؛ حيث ينبغي على جميع 	

اأن يكونوا على دراية ب�ضيا�ضات  الطلبة 
يعرفوا  واأن  ال��ت��ن��م��ر،  جت���اه  امل��در���ض��ة 
حدوثه  ملنع  منهم  املتوقع  ال��دور  جيدا 
ال�ضيا�ضة،  ه��ذه  اإط���ار  يف  املدر�ضة  يف 
ي�ضاهدون  التي  احل��الت  يف  وبخا�ضة 

فيها اأحد زمائهم يتعر�س للتنمر.
• الوقاية 	 املتبع يف  النهج  تقييم وحتديث 

منتظم،  ب�ضكل  املدر�ضة  يف  التنمر  من 
وبخا�ضة يف ظل التطورات التكنولوجية. 
حتديث  ينبغي  امل���ث���ال،  �ضبيل  ف��ع��ل��ى 
الكمبيوتر  اأجهزة  ا�ضتخدام  �ضيا�ضات 
عندما تظهر بوادر مل�ضكات جديدة يف 
التنمر  حدوث  يف  تت�ضبب  ال�ضدد  هذا 

داخل املدر�ضة.
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ملف العدد

تم إعداد 
هذا الدليل 
بواسطة 
وزارة التعليم 
البريطانية 
لمساعدة 
المدارس على 
اتخاذ اإلجراءات 
الالزمة 
لمنع التنمر 
ومعالجة آثاره 
في إطار مقاربة 
شاملة.

• فالإجراءات 	 التاأديبية؛  العقوبات  تنفيذ 
التي تتخذها املدر�ضة يف حق املتنمرين 
املدر�ضة هذا  تاأخذ  اأي مدى  اإلى  تعك�س 
الأم����ر ع��ل��ى حم��م��ل اجل���د. ف��م��ن املهم 
التنمر  اأن  الآخ���رون  الطلبة  ي��درك  اأن 
�ضلوك غري مقبول يف املدر�ضة، ولن يتم 

الت�ضاهل معه باأي حال من الأحوال. 
• الطلبة 	 بني  اخلافية  الق�ضايا  مناق�ضة 

مثل  للتنمر،  �ضببا  تكون  اأن  ميكن  التي 
اجلن�س  اأو  الإعاقة  اأو  العرق  اأو  الدين 
مناق�ضة  واأي�����ض��ا  املظهر،  اخ��ت��اف  اأو 
الق�ضايا ذات ال�ضلة بالأطفال املعر�ضني 
وذوي  وامل��ع��اق��ني  الأي��ت��ام  مثل  للخطر 
الظروف الأ�ضرية ال�ضعبة. وينبغي على 
املدار�س اأن تو�ضح للطلبة اأن ا�ضتخدام 
اأي لغة مبنية على التحيز اأو العن�ضرية 

هو اأمر غري مقبول. 
• ال���ض��ت��ع��ان��ة ب��امل��ن��ظ��م��ات واجل��م��ع��ي��ات 	

اخل��ارج��ي  ال��دع��م  وط��ل��ب  املتخ�ض�ضة 
املدر�ضة؛  داخ��ل  معينة  م�ضاكل  ملعاجلة 
ف���امل���دار����س مي��ك��ن��ه��ا ال���ض��ت��ف��ادة من 
خرات املنظمات واجلمعيات املناه�ضة 
متخ�ض�ضة  خرة  متلك  والتي  للتنمر، 
وتعرف  املدر�ضي  التنمر  مع  التعامل  يف 

اأف�ضل الطرق ملواجهته.
• وغريهم 	 للمعلمني  فعال  تدريب  توفري 

ف�ضيا�ضات  امل��در���ض��ة؛  يف  العاملني  م��ن 
فاعلية  اأك���ر  ت��ك��ون  ال��ت��ن��م��ر  م��ك��اف��ح��ة 
عندما يفهم جميع العاملني يف املدر�ضة 
مبادئ املدر�ضة و�ضيا�ضاتها وم�ضوؤولياتها 
وكيفية  بالتنمر،  يتعلق  فيما  القانونية 

معاجلته، والطرق املختلفة لطلب الدعم 
الازم للتعامل مع حالت التنمر. وميكن 
لإك�ضابهم  موظفيها  تدريب  للمدار�س 
ب�������ض���اأن فهم  م����ه����ارات م��ت��خ�����ض�����ض��ة 
ذوي  ذل��ك  يف  مبا  طلبتهم،  احتياجات 
والعمل  التعليمية اخلا�ضة،  الحتياجات 
املدر�ضة  جنحت  فكلما  تلبيتها.  على 
النف�ضية  لاحتياجات  ال�ضتجابة  يف 
من  ذلك  قلل  كلما  للطلبة،  والتعليمية 
امل�ضكات ال�ضلوكية التي قد تن�ضاأ نتيجة 

اإغفال هذه الحتياجات وجتاهلها.   
• العمل مع املجتمع الأو�ضع، مثل ال�ضرطة 	

الأط��ف��ال،  ب��رع��اي��ة  املعنية  واجل��ه��ات 
ب�ضاأن  وا���ض��ح��ة  م��ق��ارب��ة  على  ل��ات��ف��اق 
فيها  ميثل  ال��ت��ي  احل���الت  م��ع  التعامل 
�ضائعا،  �ضلوكا  اأو  كبريا،  خطرا  التنمر 
جرمية  ارتكاب  عليه  يرتتب  حينما  اأو 
املدار�س  تتعاون  اأن  ينبغي  كما  جنائية. 
الأخ��رى  والأط���راف  اجلهات  مع  اأي�ضا 
الذي  التنمر  املجتمع ملعاجلة  املعنية يف 

يحدث خارج املدر�ضة.
• التنمر 	 الإب��اغ عن  على  الطلبة  ت�ضجيع 

�ضيتم  اأن��ه  اإل��ى  مطمئنني  يكونوا  حتى 
ح��وادث  مع  والتعامل  اإليهم  ال�ضتماع 
التنمر ب�ضكل فوري؛ كما يجب اأن ي�ضعر 
عن  الإب����اغ  اإمكانهم  يف  ب���اأن  الطلبة 
التنمر الذي قد يقع خارج املدر�ضة، مبا 

يف ذلك التنمر الإلكرتوين.
• تهيئة بيئة اآمنة ميكن للطلبة من خالها 	

مناق�ضة ق�ضية التنمر ب�ضكل علني، دون 
اأو  التنمر  من  ملزيد  التعر�س  من  خوف 
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يقول عديد 
من الخبراء إن 
التنمر ينطوي 
على اختالل في 

القوة بين الجاني 
والضحية.

التمييز. ويعد الحتفال العلني بالنجاح 
يف حل م�ضكات التنمر اإحدى الو�ضائل 
املدر�ضة  اإيجابية يف  روح  لن�ضر  اجليدة 

ب�ضاأن التعامل مع هذه الق�ضية.
الذين . 2 الطلبة  مل�شاعدة  التدخل   

تعر�شوا للتنمر:
يف جميع الأحوال، تتحمل املدار�س م�ضوؤولية 
دعم الأطفال الذين يتعر�ضون للم�ضايقات، 
وتعتمد  احتياجاتهم.  ينا�ضب  م��ا  وت��وف��ري 
ال��ظ��روف  ع��ل��ى  ال��دع��م  وم�����ض��ت��وى  طبيعة 
ل���دى الطفل  ال��ف��ردي��ة وم�����ض��ت��وى احل��اج��ة 
وميكن  امل�ضايقة.  اأو  للتنمر  يتعر�س  ال��ذي 
معلم  من  الكلمات  بع�س  الدعم  ي�ضمل  اأن 
من  الدعم  طلب  اأو  جيدا،  الطالب  يعرف 
يف  والجتماعيني  النف�ضيني  الخت�ضا�ضيني 
اأو  الأم��ور،  اأولياء  مع  التوا�ضل  اأو  املدر�ضة، 
طلب الدعم اخلارجي من اجلهات الراعية 
اإحالة  اأو  املحلية،  لل�ضلطة  التابعة  لاأطفال 

الطالب خلدمات ال�ضحية النف�ضية.
• الطلبة املعر�شون للخطر	

الأط��ف��ال  جلميع  التنمر  ي��ح��دث  اأن  ميكن 
�ضحتهم  على  ي��وؤث��ر  اأن  وميكن  وال�ضباب، 
ويجب  والعاطفية.  والعقلية  الجتماعية 
الطلبة  جميع  دعم  باملدر�ضة  العاملني  على 
الذين يتعر�ضون للتنمر. وهذا يعني اأن يكون 
املدر�ضة  يف  العاملني  من  وغريهم  املعلمون 
متيقظني لتاأثري اأي �ضكل من اأ�ضكال التنمر، 
املعر�ضني  بالطلبة  دراي��ة  على  يكونوا  واأن 
غ��ريه��م.  م��ن  اأك���ر  ب�ضكل  التنمر  خل��ط��ر 
الذين  الطلبة  اأن  اإل��ى  ت�ضري  اأدل���ة  وه��ن��اك 
هم  املدر�ضة  يف  ال�ضديد  للتنمر  يتعر�ضون 

للتنمر خارج املدر�ضة  للتعر�س  اأكر عر�ضة 
اأي�ضا، �ضواء يف طريقهم من واإلى املدر�ضة، 

اأو من خال التنمر عر الإنرتنت.
وقد ي�ضبح بع�س الطلبة هدفا للتنمر ب�ضبب 
اختافهم عن باقي الطلبة الآخرين. فمثا 
الحتياجات  وذوي  الإع��اق��ة،  ذوي  الطلبة 
الأي���ت���ام،  وال��ط��ل��ب��ة  اخل��ا���ض��ة،  التعليمية 
�ضحية،  م�ضاكل  من  يعانون  الذين  واأولئك 
والذين يقيمون يف دور الرعاية، قد يكونون 
عن  اختافهم  ب�ضبب  للتنمر  عر�ضة  اأك��ر 
زمائهم. كما اأن الطلبة اجلدد يف املدر�ضة 
من  اأكر  ب�ضكل  للتنمر  اأي�ضا  يتعر�ضون  قد 
الآخرين، اإ�ضافة اإلى الطلبة الذين يواجهون 

اأزمة �ضخ�ضية اأو عائلية.
عر�ضة  الأك���ر  الطلبة  م��ن  ال��ف��ئ��ات  وه���ذه 
من  اأك���ر  دع��م  اإل���ى  حت��ت��اج  التنمر  خلطر 
امل��در���ض��ي. وغ��ال��ب��ا ما  العمل  ف��ري��ق  ج��ان��ب 
الحتياجات  اأو  الإعاقة  ذوو  الأطفال  يفتقر 
اإلى املهارات الجتماعية  التعليمية اخلا�ضة 
عن  الإب��اغ  من  متكنهم  التي  التوا�ضلية  اأو 
يتنبه  اأن  املهم  من  ل��ذا  للتنمر.  تعر�ضهم 
العاملون يف املدر�ضة اإلى مثل هذه احلالت، 
واأن يتاأكدوا من اأن اآليات الإباغ عن التنمر 
يف متناول اجلميع، ومتاحة جلميع الطلبة يف 

املدر�ضة.
• التنمر 	 ل�شحايا  ال��دع��م  تقدمي 

داخل املدر�شة
الذي  الطفل  اإبعاد  اخلاطئة  املمار�ضات  من 
لفرتة  ول��و  امل��در���ض��ة،  ع��ن  للتنمر  يتعر�س 
تعلمه،  على  �ضلبا  ذلك  يوؤثر  حيث  ق�ضرية؛ 
اإدم��اج��ه يف  اإع���ادة  ال�ضعب  من  يكون  وق��د 
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ملف العدد

إن اإليقاف 
الفوري للعنف 
وضمان 
السالمة 
الجسدية 
للطلبة هو 
األولوية األولى 
للمدرسة.

التعليم من جديد. وتعد هذه املمار�ضة يف حد 
معاجلة  يف  املدر�ضة  ف�ضل  على  دليا  ذاتها 
خاطئة  ر���ض��ال��ة  وت��ر���ض��ل  امل�ضكلة،  اأ���ض��ب��اب 
بهم  مرحب  غري  التنمر  �ضحايا  اأن  مفادها 
يف املدر�ضة. ولذلك يجب اأن تتعامل املدار�س 
باهتمام �ضديد مع حالت التغيب التي يكون 

�ضببها التعر�س للتنمر. 
و�ضعها  يف  ما  كل  امل��دار���س  تفعل  اأن  ويجب 
للتنمر  املعر�ضني  الأطفال  ا�ضتمرار  ل�ضمان 
اإل��ى  بالإ�ضافة  امل��در���ض��ة.  اإل��ى  ال��ذه��اب  يف 
اأم��ث��ل��ة ال��دع��م امل���ذك���ورة اأع����اه، مي��ك��ن اأن 
املعر�ضني  الأطفال  تعلم  اأي�ضا  الدعم  ي�ضمل 

املدر�ضة،  داخ��ل  منف�ضلة  اأماكن  يف  للتنمر 
ومن  التعليمي.  تقدمهم  على  احلفاظ  مع 
املهم اأن ي�ضري هذا الدعم جنبا اإلى جنب مع 
تدابري ملعاجلة التنمر، بحيث ي�ضعر الأطفال 
ويف  املدر�ضة،  يف  بالأمان  للتنمر  املعر�ضون 

طريقهم من واإلى املدر�ضة.
• يف 	 البديلة  التعليمية  الرتتيبات 

احلاالت احلرجة 
يف احلالت الق�ضوى، حيث تكون اآثار التنمر 
�ضديدة لدرجة اأنه ل ميكن اإعادة دمج الطفل 
اأخ��رى  ترتيبات  اتخاذ  يجب  مدر�ضته،  يف 
اأولى،  وكخطوة  تعليمه.  الطفل  يوا�ضل  حتى 
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إن المدارس 
الناجحة هي 

تلك التي يكون 
لديها سياسات 

محددة للتعامل 
مع التنمر وغيره 

من أشكال 
السلوك الضار.

ميكن نقل الطفل املعر�س للتنمر اإلى مدر�ضة 
عامة اأخرى. وعندما يحتاج الطفل اإلى دعم 
متخ�ض�س نتيجة تعر�ضه للتنمر، وعندما ل 
املدر�ضة  يف  متوافرا  الدعم  هذا  مثل  يكون 

العادية، فقد يحتاج الأمر اإلى ترتيب بديل.
ويجب على ال�ضلطات املحلية اتخاذ ترتيبات 
اأخرى ل�ضمان ح�ضول الأطفال على التعليم 
املنا�ضب، يف احلالت التي ي�ضعب فيها تلقي 
الطفل تعليمه يف املدر�ضة العادية لأي �ضبب 
للتنمر.  تعر�ضه  �ضمنها  ومن  الأ�ضباب،  من 
اجليد  التعليم  املنا�ضب،  بالتعليم  ويق�ضد 
واحتياجاته  وقدراته  الطفل  لعمر  املنا�ضب 
هذا  يكون  اأن  ويجب  اخلا�ضة.  التعليمية 
هناك  ي��ك��ن  مل  م��ا  ك��ام��ل،  ب����دوام  التعليم 
وينبغي  ذل���ك.  دون  حت��ول  �ضحية  ظ���روف 
من  وغريهم  والطلبة  الأمور  اأولياء  اإ�ضراك 
املهنيني يف اتخاذ القرارات املتعلقة باللجوء 
اإلى الرتتيبات التعليمية البديلة كحل اأخري. 
حمددة  اأه��داف  هناك  تكون  اأن  ينبغي  كما 
واإجراءات وا�ضحة لر�ضد تقدم الطالب يف 

التعليم يف هذه البيئة البديلة.
اأن تركز الرتتيبات التعليمية البديلة  ويجب 
تعليمهم،  مل��وا���ض��ل��ة  الأط���ف���ال  دع���م  ع��ل��ى 
يف  مب��ا  ال��ف��ردي��ة،  احتياجاتهم  تلبية  م��ع 
والعاطفية  الجتماعية  الحتياجات  ذل��ك 
اأن  ينبغي  احل��الت،  معظم  ويف  وال�ضحية. 

يكون الهدف من توفري بيئة تعليمية بديلة هو 
اإعادة  اأجل  قدراته من  وتعزيز  الطفل  دعم 
اإدماجه من جديد يف التعليم العام. ويتطلب 
واأولياء  الطلبة  مع  وثيق  ب�ضكل  العمل  ذلك 
اأمورهم لاتفاق على خطة وا�ضحة وجدول 

زمني للعودة اإلى البيئة التعليمية العادية.
 معاجلة العوامل امل�شببة للتنمر. 3

تاأديبية  تدابري  تطبيق  املدار�س  على  يجب 
على الطلبة الذين يتنمرون على زمائهم، 
ب��اأن  وا���ض��ح��ة  ر���ض��ال��ة  اإل��ي��ه��م  ح��ت��ى ت�ضل 
�ضلوكهم خاطئ وغري مقبول. ويجب تطبيق 
ومت�ضق  عادل  ب�ضكل  التاأديبية  الإج��راءات 
حالت  العتبار  بعني  الأخ��ذ  مع  ومعقول، 
اخلا�ضة،  التعليمية  والحتياجات  الإعاقة 
ومن  للتنمر.  املعر�ضني  الطلبة  واحتياجات 
الكامنة  ال��دواف��ع  يف  النظر  اأي�����ض��ا  امل��ه��م 
ه��ذا  ك��ان  اإذا  وم��ا  ال��ت��ن��م��ر،  ���ض��ل��وك  وراء 
يعاين  ما  ا�ضطراب  عن  يك�ضف  ال�ضلوك 
قد  احلالة،  هذه  ويف  املتنمر.  الطالب  منه 
نف�ضه  الدعم  اإل��ى  املتنمر  الطالب  يحتاج 
التنمر.  �ضحية  الطالب  اإليه  يحتاج  الذي 
النف�ضيني  الخت�ضا�ضيني  دور  يرز  وهنا 
ت��ع��رف  يف  امل���در����ض���ة  يف  والج��ت��م��اع��ي��ني 
ال�ضطرابات والدوافع الكامنة وراء �ضلوك 
للتعامل  عاجية  برامج  وو�ضع  املتنمرين، 

مع هذه ال�ضطرابات.

املصدر:
Department for Education (UK). (2017). Preventing and tackling bullying: Advice for 
headteachers, staff and governing bodies. Available at: https://bit.ly/2Szgemp
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 خلفية الدرا�شة
اإن التنمر يف املدار�س هو ق�ضية م�ضتمرة ذات عواقب �ضلبية 
اأنه على الرغم  اإلى  على املدى الطويل للطلبة. وت�ضري الأبحاث 
املدر�ضية  التدخات  اأن  اإل  �ضعبة،  م�ضكلة  ميثل  التنمر  اأن  من 
ميكن اأن تكون ناجحة يف احلد من �ضلوكيات التنمر، خ�ضو�ضا 
يعني  وه��ذا  �ضامل.  كلي  منظور  من  للمدر�ضة  تنظر  التي  تلك 
يتيح  الذي  الدرا�ضي  املحتوى  تعديل  تتطلب  التنمر  مكافحة  اأن 
والعاطفية،  الجتماعية  ال��ك��ف��اءات  لتطوير  للطلبة  الفر�ضة 

املدار�س،  يف  والعاملني  املعلمني  لتطوير  املهني  الدعم  وتقدمي 
و�ضمان التنفيذ املنتظم للرنامج الدرا�ضي وعمليات تقييمه.

التنمر  واملجتمعات  امل��دار���س  بها  تفهم  التي  الطريقة  اإن 
توؤثر بقوة على املدخل الذي ينبغي ا�ضتخدامه لا�ضتجابة لهذه 
امل�ضكلة. ولي�س هناك تعريف عاملي مقبول للتنمر، فاأكر ما يتفق 
عليه الباحثون هو اأن التنمر ينطوي على اعتداء متكرر، ويهدف 
للمدار�س  الوطني  الإط��ار  و�ضمن  بال�ضحية.  اأذى  اإح��داث  اإلى 
ا�ضتخدام  �ضوء  باعتباره  التنمر  تعريف  يتم   ،)NSSF( الآمنة

التدخالت الناجحة في مواجهة التنمر في المدارس
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اتضح أن 
العالقات 

اإليجابية بين 
المعلمين 

والطلبة 
تضاعف من 

رغبة الطالب 
في طلب 

المساعدة 
عند تعرضه 

للتنمر.

م�ضتمر لل�ضلطة يف العاقات، من خال ال�ضلوك 
الذي  املتكرر  والجتماعي  واجل�ضدي  اللفظي 
يكون  اأن  وميكن  ونف�ضيا.  بدنيا  �ضررا  ي�ضبب 
خال  م��ن  خمفيا،  اأو  للعيان  وا�ضحا  التنمر 

التنمر عر الإنرتنت مثا. 
الأج��ل  طويلة  اآث���ارا  ي��رتك  التنمر  اأن  غ��ري 
الباحثني  من  ع��دد  ح��ذر  وق��د  امل�ضاركني،  على 
و»ال�ضحية«  »الفتوة«  مثل  األقاب  ا�ضتخدام  من 
التنمر،  �ضلوكيات  يف  امل�ضاركني  الطلبة  لو�ضف 
لأن اإطاق هذه النعوت ميكن اأن ي�ضر الطالب، 
اجلوانب  على  التاأكيد  يف  االإف��راط  اإل��ى  ومييل 
امل�ضتقاة  للبيانات  ال�ضلبية يف �ضخ�ضيته. ووفقا 
 ،)PISA( من برنامج تقييم الطاب الأجانب
ذك��روا  الأ�ضرتاليني  الطلبة  من   %14.8 ف��اإن 
على  م��رات  ع��دة  للتخويف  عر�ضة  كانوا  اأنهم 
التنمر  ويبلغ   .2015 ع��ام  يف  �ضهريا  الأق���ل 
البتدائية  املدر�ضة  من  النتقال  اأث��ن��اء  ذروت��ه 
النظم  يف  التغيري  ب�ضبب  الثانوية  املدر�ضة  اإلى 
التنمر  معدلت  تبداأ  ثم  الجتماعية.  الهرمية 
امل��در���ض��ة  ن��ه��اي��ة  ع��ن��د  ن�ضبيا  الن��خ��ف��ا���س  يف 
الثانوية. وميكن اأن ي�ضمل التنمر: اللكم والركل 
والبتزاز.  والتهديد  ال�ضائعات  ون�ضر  والإهانات 
بعدم  ال�ضحايا  �ضعور  التنمر يف  عواقب  وتتمثل 
الأمان يف املدر�ضة وال�ضيق النف�ضي، وانخفا�س 
النتظام  وعدم  الدرا�ضي،  التح�ضيل  م�ضتويات 

يف احل�ضور املدر�ضي.

فاعلية التدخالت
تبني نتائج الأبحاث املتعلقة مبكافحة التنمر 
من  احلد  يف  فعالة  التنمر  مكافحة  برامج  اأن 
والإي���ذاء   %23-20 مبعدل  التنمر  �ضلوكيات 

اإح���دى  وج���دت  وب��امل��ث��ل،   .%20-17 بن�ضبة 
الدرا�ضات اأن 50% من برامج مكافحة التنمر 
اأدت اإلى احلد من �ضلوكيات التنمر، واأن %67 
الإيذاء.  نتائج كبرية يف احلد من  منها حققت 
نوعية  على  تتوقف  ال��رام��ج  ه��ذه  فاعلية  لكن 

املداخل امل�ضتخدمة.  
ال��ت��دخ��الت  ف��ع��ال��ي��ة  خ�����ش��ائ�����س   ■
اأن  اإل���ى  ال��دلئ��ل  ت�ضري  للتنمر:  امل�����ش��ادة 
خ�ضائ�س التدخات الناجحة ملكافحة التنمر 
للمدر�ضة كنظام كلي  اتخاذ مدخل ينظر  هي: 
الذي يدعم  التعليمي  املحتوى  وت�ضمني  �ضامل؛ 
تطوير املهارات الجتماعية والعاطفية للطلبة؛ 
على  للرد  التعلم  يف  املنا�ضبة  الطرق  وات��ب��اع 
والتطوير  ال��دع��م  وت��ق��دمي  التنمر؛  �ضلوكيات 
املهني للمعلمني وغريهم من موظفي املدر�ضة، 
اإيجابية  على  للحفاظ  ال�ضبل  اأف�ضل  وانتهاج 
املنهجي  التنفيذ  و���ض��م��ان  امل��در���ض��ي؛  امل��ن��اخ 

الدرا�ضي.    للرنامج 
■ املداخل الوقائية ملكافحة التنمر: 
تهدف الأ�ضاليب الوقائية اإلى منع حدوث التنمر 
الأ�ضاليب  اأم��ا  الأول����ى.  ب��ال��درج��ة  امل��در���ض��ة  يف 
حلل  ات��خ��ذت  ال��ت��ي  اخل��ط��وات  فهي  العاجية 
�ضلوكيات  ومنع  التنمر،  ح��دوث  بعد  امل�ضكلة 
امل�ضتقبل،  يف  اأخ��رى  مرة  احل��دوث  من  التنمر 
ويتم اتخاذها من منظور روؤية املدر�ضة كنظام 
كلي متكامل، من خال و�ضع �ضيا�ضات ملكافحة 
على  الرتكيز  مع  املدر�ضة؛  م�ضتوى  على  التنمر 
ذلك  يف  مبا  الرئي�ضة،  البيئات  يف  التنمر  منع 
ثقافة  وتعزيز  وامل��اع��ب؛  الدرا�ضية  الف�ضول 
الإباغ عن التنمر؛ وال�ضراكة مع الآباء والأمهات 

ومقدمي الرعاية.
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يبلغ التنمر 
ذروته أثناء 
االنتقال من 
المدرسة 
االبتدائية إلى 
المدرسة 
الثانوية، ثم 
تبدأ معدالت 
التنمر في 
االنخفاض 
نسبيا 
عند نهاية 
المدرسة 
الثانوية.

على  التنمر  مكافحة  �شيا�شات   ■
الوطني  الإط����ار  ي�ضري  امل��در���ش��ة:  م�شتوى 
�ضيا�ضات  اأن  اإل��ى   )NSSF( الآمنة  للمدار�س 
مكافحة التنمر املدر�ضي يجب اأن تتناول املدر�ضة 
باأكملها، حيث يتم و�ضع خطط تعاونية واإجراءات 
اإج����راءات  وات��خ��اذ  والأم�����ان؛  ال�ضامة  ل��دع��م 
واأولياء الأمور ومقدمي  وا�ضحة متكن املوظفني 
الرعاية من الإباغ ب�ضكل �ضري عن اأي حوادث 
والتحر�س  الأطفال  معاملة  �ضوء  من  مواقف  اأو 
الإجراءات  واإباغ  التنمر؛  اأو  والعنف  والعدوان 
بو�ضوح للموظفني ملتابعة امل�ضكلة عند ال�ضتجابة 
اأو  وامل�ضايقة،  املعاملة  و�ضوء  الأذى  حل��وادث 
اتفاقات  وعقد  التكنولوجيا؛  ا�ضتخدام  اإ�ضاءة 
قبل  م��ن  للتكنولوجيا  امل�����ض��وؤول  ل��ا���ض��ت��خ��دام 
العادية  املخاطر  وتقييم  والطلبة؛  املوظفني 
الأن�ضطة  ذلك  يف  مبا  املدر�ضية،  املادية  للبيئة 
ال��ام��ن��ه��ج��ي��ة خ����ارج احل����رم اجل��ام��ع��ي، مما 
املخاطر؛  لإدارة  فعالة  خطط  تطوير  اإلى  يوؤدي 
حول  ومفهومة  �ضريحة  بروتوكولت  وتاأ�ضي�س 
الت�ضالت املنا�ضبة وغري املنا�ضبة بني البالغني 
وطلبة املدر�ضة، وتفاعل الطلبة فيما بينهم داخل 
فعالة  ا�ضرتاتيجيات  وتبني  امل��در���ض��ة؛  اأ���ض��وار 
حلفظ ال�ضجات والت�ضال بني املوظفني ب�ضاأن 
ال�ضامة والرفاهية الطابية؛ واختيار جمموعة 
على  الإ���ض��راف  ع��ن  م�ضوؤولة  للمدر�ضة  ممثلة 
مبادرات ال�ضامة والرفاهية؛ و�ضن بروتوكولت 
ت�����ض��م��ح ب�������اإدراج امل��وظ��ف��ني غ���ري ال��ن��ظ��ام��ي��ني 
يف  والأ���ض��ر  اجل��دد  والطلبة  اجل��دد  واملوظفني 
الرفاهية،  و�ضيا�ضات  املدر�ضية  ال�ضامة  اأنظمة 

ويجب توعية الأهايل بها.  
■ الرتكيز على منع التنمر يف البيئات 

املدر�شية: اإن منع التنمر يف الف�ضول الدرا�ضية 
واملاعب هي و�ضيلة مهمة لتطوير مناخ مدر�ضي 
الف�ضول  اإدارة  اأن  الباحثون  وجد  وقد  اإيجابي. 
بقوة  ترتبط  فيها  املتبعة  والقواعد  الدرا�ضية 
يوؤدون  املعلمني  واأن  التنمر،  وترية  انخفا�س  مع 
دورا مهما يف اإيجاد بيئة درا�ضية يف الف�ضل اإما 
اأن تكون م�ضجعة على التنمر اأو مثبطة له. ففي 
املرحلة  يف  تلميذا   6731 فيها  �ضارك  درا�ضة 
اأكر  كانوا  الطلبة  اأن  النتائج  بينت  البتدائية، 
حيثما  الدرا�ضية  الف�ضول  يف  للتخويف  عر�ضة 
كان املعلم اأقل رف�ضا للتنمر. ويف ا�ضتطاع للراأي 
الثانوية،  املرحلة  يف  طالبا   7318 فيه  �ضارك 
املعلمني  ب��ني  الإي��ج��اب��ي��ة  ال��ع��اق��ات  اأن  ات�ضح 
طلب  يف  الطالب  رغبة  م��ن  ت�ضاعف  والطلبة 
ترميم  اأن  كما  للتنمر.  تعر�ضه  عند  امل�ضاعدة 
الإبداعية  الفر�س  وتوفري  املدر�ضية،  املاعب 
للطلبة خال فرتات الراحة والغداء يقلان من 

حوادث التنمر.  
التنمر:  عن  االإبالغ  ثقافة  تعزيز   ■
يف  ي��رتددون  ما  غالبا  الطلبة  اأن  الأبحاث  تبني 
خوفا  الإنرتنت  عر  التنمر  ح��الت  عن  الإب��اغ 
الكمبيوتر  ا�ضتخدام  من  حرمانهم  �ضيتم  اأن��ه 
الإب��اغ  ت�ضجيع  اأن  غ��ري  امل��ح��م��ول.  الهاتف  اأو 
اإن ثقافة  اأول،  اأ�ضا�ضي ل�ضببني:  اأمر  التنمر  عن 
الإباغ �ضوف تردع بع�س الطلبة عن التنمر على 
الدعم  تقدمي  من  املوظفني  ومتكن  الآخ��ري��ن، 
للطلبة املتعر�ضني للتنمر؛ وثانيا، اإن بناء اآليات 
هو  التنمر  ح���وادث  وت�ضجيل  ل��اإب��اغ  وا�ضحة 
لتتبع  القرار  واأ�ضحاب  للمدار�س  مهمة  و�ضيلة 
الرامج  فاعلية  وقيا�س  وطبيعته،  التنمر  حجم 

والتدخات ملكافحته. 
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إن الطريقة 
التي تفهم 

بها المدارس 
والمجتمعات 

التنمر تؤثر بقوة 
على المدخل 

الذي ينبغي 
استخدامه 

لالستجابة لهذه 
المشكلة.

واالأم��ه��ات  االآب����اء  م��ع  ■ ال�����ش��راك��ة 
ا�ضرتاتيجيات  انتهاج  اإن  ومقدمي الرعاية: 
الرعاية  ومقدمي  الأمور  اأولياء  لإ�ضراك  فاعلة 
اأمر مهم  املدار�س  التنمر يف  يف جهود مكافحة 

خلف�س وترية التنمر.  
حم���ت���وى م��ك��اف��ح��ة ال��ت��ن��م��ر يف ال��ف�����ض��ول 
الدرا�ضية: اإن اإدراج مكافحة التنمر يف حمتوى 
التعلم الدرا�ضي ي�ضمح للطلبة بتطوير الكفاءات 
املنا�ضبة  الطرق  وتعلم  والعاطفية،  الجتماعية 
املنا�ضبة  الأن�ضطة  خال  من  التنمر  على  للرد 
واملو�ضيقى  الأدوار  ول��ع��ب  ك��ال��درام��ا  للطالب 

والعمل اجلماعي.
اإن  والعاطفي:  االجتماعي  التعلم   ■
 )SEL( والعاطفي  الجتماعي  التعلم  برامج 
هي طريقة منظمة لتح�ضني جمموعة وا�ضعة من 
الطلبة،  لدى  والعاطفية  الجتماعية  املهارات 
الذاتي، والإدارة  الوعي  اإلى تطوير  فهي تهدف 
القرار  واتخاذ  الجتماعي،  والوعي  الذاتية، 

امل�ضئول. 
حاالت  على  ال�شهود  �شلوك  ■ تعزيز 
مكافحة  جم��ال  يف  الباحثون  يعتقد  التنمر: 
تنخف�س  اأن  ميكن  التنمر  معدلت  اأن  التنمر 
امل�ضاهدين  �ضلوك  تغيري  على  الرتكيز  نتيجة 
على  مب�ضاعدتهم  وذل���ك  ال��ت��ن��م��ر،  حل����وادث 
اإل��ى  �ضلبيني  م��ت��ف��رج��ني  ك��ون��ه��م  م��ن  ال��ت��ح��ول 
يتعر�ضون  الذين  الطلبة  عن  ن�ضطني  مدافعني 
للم�ضايقات. كما اأن تدريب املعلمني وتطويرهم 
املهني مرتبط ارتباطا وثيقا بانخفا�س معدلت 
عاقة  وجدوا  الباحثني  اأن  عن  ناهيك  التنمر، 
برنامج  تنفيذ  جودة  درجة  بني  كبرية  اإيجابية 
الأكادميي  والأداء  التنمر  ملكافحة  التدخات 

للطالب. كما وجدوا اأي�ضا عاقة قوية بني درجة 
تنفيذ الرنامج باملدر�ضة وتقييم الآباء لرنامج 
ا�ضتيفاء  على  املدر�ضة  ق��درة  وم��دى  التدخل، 

احلاجات الجتماعية والعاطفية للطلبة.

اأ�شاليب وطرق مكافحة التنمر
العقوبات  ت�ضري  املبا�شرة:  العقوبات   ■
النتائج  اإل��ى  �ضيوعا،  الأك���ر  وه��ي  املبا�ضرة، 
عن  امل�ضئولني  الطلبة  على  املفرو�ضة  ال�ضلبية 
التوبيخ  العقوبات:  ت�ضمل  اأن  وميكن  التنمر. 
اللفظي، واللقاءات مع الوالدين، والإبعاد املوؤقت 
الم��ت��ي��ازات،  و�ضحب  الجتماعية،  الفئة  ع��ن 
ال��درا���ض��ة،  ع��ن  امل��وؤق��ت  والتعليق  والح��ت��ج��از، 
اإحدى  والف�ضل الدائم من املدر�ضة. وقد بينت 
املبا�ضرة  العقوبات  ا�ضتخدام  مت  اأنه  الدرا�ضات 
يف اأكر من 90% من املدار�س الأ�ضرتالية، يف 
حني وجدت درا�ضة اأخرى اأن 92% من مدار�س 
غري  املدخل.  ه��ذا  ت�ضتخدم  الإجنليزية  اللغة 
املبا�ضرة  العقوبات  اأن  ي��وؤك��دون  الباحثني  اأن 
لأنها  التنمر  ملواجهة  املف�ضل  احلل  هي  لي�ضت 
بطريقة  الت�ضرف  على  املتنمرين  الطلبة  جتر 
لهم  الفر�ضة  توفري  من  بدل  عليهم،  مفرو�ضة 
للم�ضاهمة يف اإيجاد حل اإيجابي مقبول للجميع 

لهذه امل�ضكلة.
■ املمار�شة الت�شاحلية: ت�ضتند املمار�ضة 
الت�ضاحلية،  العدالة  مفهوم  اإل��ى  الت�ضاحلية 
التي  الأ���ض��رار  لإ���ض��اح  الأول��وي��ة  تعطي  حيث 
حلقت بالعاقات ب�ضبب التنمر. ويف اإطار هذا 
املدخل، يتم دعوة الطلبة امل�ضئولني عن التنمر 
تعر�ضوا  ال��ذي��ن  الطلبة  م��ع  اج��ت��م��اع  حل�ضور 
الذي  الطالب  من  ويطلب  القا�ضية.  للمعاملة 
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تتمثل عواقب 
التنمر في 
شعور الضحايا 
بعدم األمان 
في المدرسة 
والضيق 
النفسي، 
وانخفاض 
مستويات 
التحصيل 
الدراسي، وعدم 
االنتظام 
في الحضور 
المدرسي.

ح��دث،  م��ا  و�ضف  التنمر  اأو  للتخويف  تعر�س 
وكيف تاأثر باملعاملة، يف حني يطلب من الطالب 
املتنمر و�ضف ما كان يفكر فيه يف ذلك الوقت، 
وما يفكر فيه الآن، وما يجب عليه القيام به بعد 
املتنمرون مبا  الطلبة  اأن يت�ضرف  ذلك. ويتوقع 
العتذار  تقدمي  مع  الو�ضع،  ت�ضحيح  اإلى  يقود 
للطلبة الذين تعر�ضوا للتهديد وجر خواطرهم. 
وقد مت ا�ضتخدام العقوبات املبا�ضرة يف اأكر من 
 %69 مقابل  الأ�ضرتالية،  املدار�س  من   %90
املدخل  وقد حقق  الإجنليزية.  اللغة  يف مدار�س 
وذلك  التنمر،  منع  بارزا يف  الت�ضاحلي جناحا 
بن�ضبة 86% يف املدار�س الثانوية، مقارنة بن�ضبة 

73% يف املدار�س البتدائية.
امل�ضئول  الطالب  دع��وة  يتم  الو�شاطة:   ■
للتخويف  تعر�س  ال��ذي  والطالب  التنمر،  عن 
وميكن  الو�ضاطة.  جل�ضة  يف  للم�ضاركة  والتنمر، 
املوظفني  هيئة  يف  ع�ضوا  اإما  الو�ضيط  يكون  اأن 
باملدر�ضة اأو اأحد الأقران املدربني على ا�ضتخدام 
�ضرد   « طالب  ك��ل  م��ن  ويطلب  الطريقة.  ه��ذه 
ق�ضته » بينما ي�ضتمع الآخرون اإليه دون مقاطعة، 
وبعد ذلك يكرر الو�ضيط كل ق�ضة بدقة تر�ضي 
الطرق  اق��رتاح  الطلبة  من  يطلب  ثم  الطالب. 
وت�ضري  ال���ن���زاع.  ح��ل  ب��ه��ا  مي��ك��ن  ال��ت��ي  املمكنة 
اأن  ميكن  الو�ضاطة  اأن  اإل��ى  التقييمية  التقارير 
تكون ذات فاعلية عالية يف حل اأنواع معينة من 
ال�ضراع بني الطلبة، ولكنها غري منا�ضبة متاما 
يف حالت التنمر، لأن املتنمرين املعتدين بقوتهم 

ل يكرتثون اأ�ضا بالو�ضاطة. 
■ طريقة املجموعة امل�شاندة: ت�ضتخدم 
من  جمموعة  م�ضاركة  حالة  يف  الطريقة  ه��ذه 
يتم  حيث  واح��د،  طالب  على  التنمر  يف  الطلبة 

الدعم  للتنمر، وتقدمي  املتعر�س  الطالب  مقابلة 
كما  بذلك،  تاأثر  وكيف  ح��دث  عما  و�ضوؤاله  ل��ه، 
يطلب منه ت�ضمية الطاب امل�ضوؤولني عن التنمر. 
ثم يتم عقد اجتماع مع الطلبة املتنمرين والطلبة 
املنا�ضرين للطالب الذي تعر�س للتنمر. ورغم اأن 
هذه الطريقة ل ت�ضتخدم على نطاق وا�ضع ب�ضبب 
املتاح  التدريب  ونق�س  بها  املدار�س  اإمل��ام  عدم 
للم�ضاركني، اإل اأن املدار�س الأ�ضرتالية اعترتها 

فاعلة يف وقف التنمر يف 76% من احلالت. 
■ طريقة االهتمام امل�شرتك )طريقة 
بيكا�س(: مت ت�ضميم طريقة الهتمام امل�ضرتك 
من قبل عامل النف�س اأناتول بيكا�س عام 2002، 
وا�ضكتلندا  واإ���ض��ب��ان��ي��ا  ال�ضويد  يف  وت�ضتخدم 
غري  املدخل  هذا  وي�ضعى  واأ�ضرتاليا.  واإجنلرتا 
على  التفاو�س  من  الطلبة  متكني  اإل��ى  العقابي 
اإيجاد حل للتنمر من خال �ضل�ضلة من اللقاءات 
م��درب.  مم��ار���س  م��ع  ال�ضخ�ضية  وامل��ق��اب��ات 
اأن  املدخل ميكن  ه��ذا  اأن  اإل��ى  الأب��ح��اث  وت�ضري 
املدار�س.  يف  التنمر  من  احل��د  يف  فاعا  يكون 
ويف درا�ضة تقييمية حمدودة النطاق يف ا�ضرتاليا 
مبعدل  امل��دخ��ل  ه��ذا  ا�ضتخدام  تقييم  فيها  مت 
التنمر  عن  امل�ضوؤولني  الطلبة  اأن  تبني  مرة،   17
يف  ت�ضاهم  الأ�ضاليب  هذه  اأن  اإلى  دائما  اأ�ضاروا 
حت�ضني و�ضع الطالب الذي يتعر�س للتنمر. ويف 
هذه الدرا�ضة، مت اإيجاد حل لعدد من احلالت، 

بلغ 15 من اأ�ضل 17 حالة. 

اأمثلة عاملية واأ�شرتالية
يف  التنمر  م��ن  ال��وق��اي��ة  ب��رن��ام��ج   ■
الرنامج  ه��ذا  يهدف   :)OBPP( الرنويج 
الذي اأطلقه عامل النف�س الرنويجي دان اأولويو�س 
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إن منع التنمر 
في الفصول 

الدراسية 
والمالعب هي 

وسيلة مهمة 
لتطوير مناخ 

مدرسي إيجابي.

من  املدار�س  يف  التنمر  منع  اإلى   )Olweus(
خال الرتكيز على املدر�ضة باأكملها، والف�ضول 
ويوجه  واملجتمع.  الفرد  وم�ضتوى  الدرا�ضية، 
للحد  البيئة  هيكلة  لإع��ادة  املدار�س  الرنامج 
بني  بالنتماء  �ضعور  وبناء  التنمر،  فر�س  من 
وتبني  املدر�ضي.  املجتمع  يف  والبالغني  الطاب 
وفق  العاملة  ال��رام��ج  اأن  البعدي  التحليل  يف 
فاعلية  الطرق  اأكر  بني  من  كانت  املدخل  هذا 
الأجل  طويلة  درا�ضة  ففي  التنمر.  مكافحة  يف 
اأظهرت  اأو�ضلو،  يف  طالب   3000 فيها  �ضارك 
التقارير  يف   %40 بن�ضبة  انخفا�ضا  النتائج 
التقارير  يف  و%51  لاإيذاء،  الذاتية  الطابية 

اخلا�ضة بالتنمر.
التنمر  ملكافحة  �شيفيلد  م�شروع   ■
يف  �ضيفيلد  م�ضروع  تنفيذ  مت  اإجن��ل��رتا:  يف 
من  باإجنلرتا،  �ضيفيلد  مدينة  يف  مدر�ضة   23
قبل  من  امل�ضروع  دعم  مت   .1993 اإل��ى   1991
مدر�ضة تتبنى مدخل النظام الكلي ال�ضامل، مع 
التاأكيد على اأهمية الطلبة واملوظفني والعائات 
نطاق  وعلى  التنمر.  معاجلة  يف  ككل  واملجتمع 
وا����ض���ع، ا���ض��ت��ن��د ه���ذا امل�����ض��روع ع��ل��ى ب��رن��ام��ج 
الوقاية من التنمر يف الرنويج، ولكن مت تعديله 
وجاءت  الإجنليزية.  املدار�س  يف  لا�ضتخدام 
نتائج تقييم م�ضروع �ضيفيلد اإيجابية ب�ضكل عام. 
املدار�س  حققت  درا�ضية،  ف�ضول  اأربعة  فبعد 
الطلبة  ع��دد  متو�ضط  يف  انخفا�ضا  البتدائية 
وبن�ضبة   ،%17 بن�ضبة  للتنمر    تعر�ضوا  الذين 

7% بني الطلبة الذين اأبلغوا عن التنمر. 
يف  التنمر  ملكافحة   SAVE م�شروع   ■
املدار�س  يف  امل�ضروع  هذا  تقدمي  مت  املدر�شة: 
البتدائية والثانوية يف مدينة اإ�ضبيلية باإ�ضبانيا، 

امل�ضروع مدخل  ويتبنى   .1995 عام  من  ابتداء 
املدر�ضة باأكملها، ويعتر املدر�ضة جمتمعا ي�ضم 
»اأنظمة �ضغرية » متميزة، مركزا على دعم التعلم 
الجتماعي والعاطفي، والذي يهدف اإلى تعزيزه 
بني  للعاقات  الدميقراطية  الإدارة  خال  من 
الأفراد يف املدر�ضة، والعمل اجلماعي التعاوين، 
والقيم،  واملواقف  امل�ضاعر  حول  الطلبة  وتثقيف 
التنمر.  اأخطار  املبا�ضر حلمايتهم من  والتدخل 
اإل��ى  اأدت  ق��د  الرنامج  يف  امل�ضاركة  اأن  وتبني 

انخفا�س ملحوظ يف معدلت التنمر والإيذاء. 
التنمر  ملكافحة   )KiVa( برنامج   ■
هذه  )وتعني   )KiVa( برنامج  فنلندا:   –
الفنلندية(  )باللغة  التنمر«  »���ض��د  الكلمة 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  مت��ول��ه  ب��رن��ام��ج  ه��و 
جامعة  يف  تطويره  ومت  الفنلندية،  والثقافة 
90% من  تنفيذ الرنامج  توركو. وت�ضارك يف 
 .2011 عام  من  اعتبارا  الفنلندية  املدار�س 
ثاث  تنا�ضب  �ضيغ  ث��اث  ال��رن��ام��ج  ويتخذ 
 ،12-10  ،9-7 ال��ط��ل��ب��ة:  اأع��م��ار  م��ن  ف��ئ��ات 
الوقائية  الإج���راءات  وت�ضمل  عاما.   15-13
درو�ضا �ضفية، واألعاب تهدف اإلى تعليم الطلبة 
التنمر،  حل��الت  لا�ضتجابة  املنا�ضبة  الطرق 
جميع  يف  البارزة  والرموز  املل�ضقات  وتوفري 
اأنحاء املدر�ضة. وقد ذكر 8237 طالبا ترتاوح 
ت�ضعة  بعد  اأن��ه  عاما   12-10 ب��ني  اأع��م��اره��م 
اأ�ضهر من تطبيق الرنامج، كان التدخل فعال 

يف احلد من التنمر.
التدخالت  على  اأ�شرتاليا  من  اأمثلة 

امل�شادة للتنمر يف املدر�شة باأكملها: 
■ NSSF - االإطار الوطني للمدار�س 
يف  التنمر  ملكافحة  الوطني  الإط���ار  االآمنة: 
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إن انتهاج 
استراتيجيات 
فاعلة إلشراك 
أولياء األمور 
ومقدمي 
الرعاية في 
جهود مكافحة 
التنمر في 
المدارس أمر 
مهم لخفض 
وتيرة التنمر.

الأدلة،  على  قائم  اإطار  هو  الأ�ضرتالية  املدار�س 
ويتكون من ت�ضعة عنا�ضر ملدخل املدر�ضة كنظام 
املدر�ضية  ال��ق��ي��ادة  ال��ت��زام  وه���ي:  �ضامل،  كلي 
مبدر�ضة اآمنة، وثقافة مدر�ضية داعمة ومرتابطة، 
وال�ضيا�ضات والإجراءات، والتعلم املهني، واإدارة 
املهارات،  وتنمية  وامل�ضاركة  الإيجابي،  ال�ضلوك 
واملناهج املدر�ضية الآمنة، والرتكيز على رفاهية 
امل�ضتهدف،  والدعم  املبكر  والتدخل  الطالب، 
اآث��ار  اأن  غري  واملجتمع.  الأ�ضر  مع  وال�ضراكات 

الإطار حمدودة لعدم تدريب املعلمني على كيفية 
تطبيقه.   

 :)PBL( للتعلم  االإيجابي  ■ ال�شلوك 
اإطار يهدف اإلى تعزيز ال�ضلوك الإيجابي ب�ضكل 
عام، وي�ضدد على تدري�س املهارات الجتماعية، 
ال�ضلوك:  لدعم  م�ضتويات  ثاثة  م��ن  وي��ت��األ��ف 
على  تركز  التي  والتدخات  ال�ضاملة،  الوقاية 
اح��ت��ي��اج��ات ال��ت��ع��ل��م الأك���ادمي���ي والج��ت��م��اع��ي 
�ضغرية  جمموعة  مع  املركز  والعمل  والعاطفي، 
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إن المعلمين 
يؤدون دورا 

مهما في إيجاد 
بيئة دراسية في 

الفصل إما أن 
تكون مشجعة 

على التنمر أو 
مثبطة له.

من الطلبة تعاين من �ضعوبات اأكادميية و�ضلوكية 
تدنيا  الرنامج  تطبيق  نتائج  واأظهرت  مزمنة. 
بن�ضبة 72% يف حوادث التنمر الذي قام الطلبة 

املتعر�ضني للتنمر بالتبليغ عنها. 
هذه  ظهرت  ال�شديقة:  املدار�س   ■
اأجريت  التي  الطولية  البحوث  بف�ضل  املدار�س 
 .1999 عام  منذ  بريث  يف  كورتني  بجامعة 
وبرناجما  جماعيا  اإطارا  الرنامج  ويت�ضمن 
التعلم  مهارات  تعزيز  على  يقوم  التنمر  ملنع 
التكيف،  على  والقدرة  والعاطفي  الجتماعي 
املدر�ضة.  يف  واآمنة  ودية  ثقافة  على  واحلفاظ 
وقد جرى اأول تقييم لرنامج املدار�س ال�ضديقة 
ملدة ثاث �ضنوات يف عام 2000 يف 29 مدر�ضة 
اأن  اإلى  النتائج  واأ�ضارت  اأ�ضرتاليا،  غرب  يف 
الطلبة امل�ضاركني يف الرنامج كانوا اأقل عر�ضة 
للتنمر من نظرائهم من غري امل�ضاركني، واأكر 

توجها لاإباغ عن حوادث التنمر. 
:  MindMattersوKidsMatter  ■
العقلية  لل�ضحة  اإط��ار  هو   )KidsMatter(
تكييف  وقد مت  البتدائية،  للمدار�س  والرفاهية 
اأم��ا  املبكرة،  الطفولة  لي�ضمل  الرنامج  ه��ذا 
)MindMatters( فهو اإطار يركز على طلبة 
الرامج  ه��ذه  �ضممت  وق��د  الثانوية.  امل��دار���س 
وال�ضحة  التعليم  قطاعي  بني  ال�ضراكة  بف�ضل 

اأن  وم��ع  احلكومة.  من  وبتمويل  ا�ضرتاليا،  يف 
التنمر،  م�ضكلة  مبا�ضرة  تعالج  ل  الرامج  هذه 
للمدار�س  ميكن  عري�ضا  اإط��ارا  تطرح  اأنها  اإل 
لتعليم مهارات  �ضامل  من خاله تطوير مدخل 
التعلم الجتماعي والعاطفي، واإ�ضراك عائات 
الذين  للطلبة  الدعم  �ضبكات  وحتديد  الطلبة، 
وتركت  العقلية.  ال�ضحة  م�ضكات  من  يعانون 
الثقافة  تغيري  يف  ملحوظا  اأث��را  ال��رام��ج  ه��ذه 

ال�ضائدة باملدر�ضة.  

للمداخل  املدار�س  حتديد  معايري 
الفاعلة ملكافحة التنمر

اإليها  ت�ضتند  اأن  ميكن  ال��ت��ي  امل��ع��اي��ري  اإن 
والإي��ذاء  التنمر  معدلت  تخفي�س  يف  املدار�س 
املدر�ضة نظاما  يعتر  الرتكيز على مدخل  هي: 
كليا �ضاما؛ وحمتوى برنامج يركز على التعلم 
الجتماعي والنفعايل، ودعم ال�ضلوك الإيجابي 
ا�ضرتاتيجيات  وتبني  التنمر؛  حوادث  مل�ضاهدي 
رفع  على  وتعمل  التنمر،  انت�ضار  تواكب  منائية 
م�ضتوى وعي الطالب مع تقدمه يف العمر؛ واإدارة 
ال��رتوي��ج  يف  امل��وظ��ف��ني  ت��دع��م  تعاونية  وق��ي��ادة 
الطالب؛  من  املتوقع  الإيجابي  ال�ضلوك  لنماذج 
وا�ضرتاتيجيات للرامج الفعالة يتم فيها تقييم 

منتظم للتغريات يف اأن�ضطة مكافحة التنمر.

املصدر:
Centre for Education, Statistics and Evaluation. (2017). Anti-Bullying Interventions in Schools: 
What Works. Global Status Report.  Sydney, Australia: NSW Department of Education, Centre for 
Education, Statistics and Evaluation. 
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ع��دواين  �سلوك  ب���أن��ه  التنمر  ي��ع��رف   
مي���ر���س��ه ���س��خ�����ص، ب�����س��ك��ل م��ت��ك��رر، �سد 
القوة  حيث  من  منه،  اأ�سعف  اآخر  �سخ�ص 
اجل�سدية، اأو ال�سن اأو املك�نة االجتم�عية اأو 
املتنمر  تدفع  التي  ال�سف�ت،  من  ذلك  غري 
ال�سوء  �سلط  وقد  �سحيته.  ا�ست�سع�ف  اإلى 
على ح�الت التنمر يف املدار�ص خالل العقد 
ين�س�أ عنه  وم�  الع�سرين،  القرن  االأخري من 
املب��سر  �سرره�  يقع  ج�سيمة،  عواقب  من 
و�سعه�  تدين  ب�سبب  املهم�سة،  الفئ�ت  على 
اأو  العرقي  انتم�ئه�  اختالف  اأو  االجتم�عي 
اأو  اخل��سة،  ال�سحية  ح�لته�  اأو  الثق�يف، 
للدرا�س�ت  ووفق�  ال�سف�ت.  من  ذلك  غري 
ال��ع���مل،  يف  اأج��ري��ت  ال��ت��ي  اال�ستق�س�ئية 
اأ�س�ليب  طريق  عن  التنمر  �سلوك  مي�ر�ص 

من اأبرزه�: 
• ال�سرب 	 م��ث��ل:  م��ن  ال��ب��دين  التنمر 

واللكم والركل.
• م��ث��ل: توجيه 	 ال��ل��ف��ظ��ي م��ن  ال��ت��ن��م��ر 

واالألق�ب  التحقري  واألف�ظ  ال�ست�ئم 
املهينة وال�سخرية والتهديد.

• التنمر االجتم�عي من مثل: املق�طعة 	
واملح��سرة واال�ستبع�د واالإق�س�ء.

• التهديد 	 م��ث��ل:  م��ن  النف�سي  التنمر 

ال�سخرية  اإ�س�رات  ب�لنظرات وتوجيه 
والتحقري. 

• ن�سر 	 م��ث��ل:  م��ن  االإل���ك���روين  التنمر 
االإ���س���ع���ت واالأخ��ب���ر ال��ك���ذب��ة حول 
توجيه  اأو  اأ�سراره  اإف�س�ء  اأو  ال�سحية 

ر�س�ئل التهديد واالبتزاز اإليه.
ويالحظ ارتف�ع ن�سبة مم�ر�سة التنمر يف 
املدار�ص اأثن�ء فرة املراهقة، نتيجة التغريات 
التي  واالجتم�عية  والنف�سية  الف�سيولوجية 
مير به� الطلبة، وكذلك ب�سبب ميلهم يف هذه 
عالقتهم  و�سعف  اال�ستقاللية  اإل��ى  املرحلة 
يتلقونه  م�  قلة  وب�لت�يل  ب�لكب�ر،  تدريجي� 
منهم من اإ�سراف وتوجيه. وت�سل ت�سرف�ت 
ال�س�د�ص  ال�سفني  بني  فيم�  ذروته�  التنمر 

والث�من.    
ومن خالل االطالع على نت�ئج الدرا�س�ت 
وبتحليل  املدر�سي،  ب�لتنمر  املعنية  والبحوث 
نت�ئج الدرو�ص امل�ستف�دة من خربات البلدان 
ال��رائ��دة يف جم���ل ر���س��ده وتتبع ح���الت��ه يف 
موؤ�س�س�ته� التعليمية، وحتديد العوامل املوؤدية 
ت�س�عد على  التي  والو�س�ئل  واالأ�س�ليب  اإليه، 
مواجهته واحلد من انت�س�ره، ومع�جلة االآث�ر 
الواقية  االحتي�ط�ت  واتخ�ذ  عنه،  الن�جتة 

منه، ميكن التو�سل اإلى اخلال�سة االآتية:
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اأوال: الفئات امل�شاركة يف حاالت التنمر
• امل��ت��ن��م��ر، وه���و م��ن ي��ق��وم ب���الع��ت��داء ع��ل��ى م��ن هو 	

اأو  اإي���ذاءه  ق��سدا  متكررة،  ب�سورة  منه،  اأ�سعف 
منه  رغبة  اأقرانه،  اأم�م  �س�أنه  من  والتقليل  اإه�نته 
واملك�نة  ال�سطوة  ذي  ال��ق��وي،  مبظهر  الظهور  يف 
على  ال�سيطرة  على  ال��ق���در  و�سطهم،  يف  الع�لية 
ي�سهم  م�  العوامل  من  وهن�ك  وقي�دتهم.  االآخرين 
منه�  �سلوكه،  ويطبع  املتنمر،  �سخ�سية  تكوين  يف 
تكوينه اجل�سم�ين، وا�ستعداداته القي�دية، وخلفيته 
ن�س�أ  الذي  الع�ئلي  اال�ستقرار  وم�ستوى  االجتم�عية 
وهن�ك  طفولته.  منذ  ت�سربه�  التي  والقيم  فيه، 
و�سلوكيات  الأ���س��ري��ة  ال��ع��وام��ل  ب��ن  ق��وي  ارت��ب��اط 
املتنمرين  االأط��ف���ل  وال��دي  اأن  وج��د  حيث  التنمر، 
غ���ل��ب��� م��� ي��ك��ون��ون ف���ق��دي ال����دفء يف ال��ع��الق���ت 
االأ�سرية، والقدرة على التوا�سل. هذا ب�الإ�س�فة اإلى 
تذبذب اأ�سلوب تع�ملهم مع اأوالدهم، ف�إم� اأن يكون 

ا�ستبدادي� اأو مت�س�هال للغ�ية معهم.
•    �سحية التنمر، وهو من يقع عليه االعتداء، دون 	

قدرته على الدف�ع عن نف�سه، ب�سبب �سعفه، �سواء 
اأو  بنف�سه،  ثقته  لعدم  اأو  اجل�سدية،  الن�حية  من 
التهمي�ص،  نتيجة  االجتم�عية،  ب�لدونية  ل�سعوره 
حيث  م��ن  اأق��ران��ه،  ع��ن  اختالفه  اأو  ف��ق��ره  ب�سبب 
من  عدد  وهن�ك  ونحوه.  االأ�سل  اأو  اللغة  اأو  ال�سكل 
التي  وال�سحية  واالجتم�عية  النف�سية  ال��ع��وام��ل 

�سحية  ليكون  ال�سخ�ص  ا�ستعداد  تكوين  يف  ت�سهم 
للتنمر، منه� ح�لته ال�سحية، وم�ستوى ثقته بنف�سه، 
وامل����دي،  االجتم�عي  وو�سعه  االأ���س��ري��ة  وظ��روف��ه 
عن  ال�سلبي  وت�سوره  الدرا�سي،  حت�سيله  وم�ستوى 
الدعم  وحجم  بزمالئه،  وعالقته  املدر�سية،  البيئة 
الذي يلق�ه منهم. هذا ب�الإ�س�فة اإلى �سعف مه�راته 
عن  التعبري  على  وقدرته  االآخرين  مع  التوا�سل  يف 

اأفك�ره واإظه�ر جوانب القوة يف �سخ�سيته.    
• املتنمرون ال�سح�ي�، وهم غ�لب� م� يبدوؤون �سح�ي�، 	

ثم مي�ر�سون التنمر، رغبة يف االنتق�م اأو الدف�ع عن 
االإع�قة.  ذوي  بع�ص  زمرتهم  يف  ويدخل  اأنف�سهم، 
واملتنمرون ال�سح�ي� هم اأكرث فئة منبوذة اجتم�عي� 
املدر�سة،  يف  م�س�ركة  واأقلهم  اأق��ران��ه��م،  قبل  من 
االكتئ�ب  من  مرتفعة  م�ستوي�ت  من  يع�نون  وه��م 
الدرا�سي،  والف�سل  االجتم�عية  ب�لعزلة  وال�سعور 
ولذلك يطلق عليهم �سفة »ال�سح�ي� اال�ستفزازيني« 
والعدوانية،  ب�لقلق  ي�سعرون  الأنهم  »العدائيني«،  اأو 
مم� يدل على �سراع�تهم الداخلية واخل�رجية. وقد 
واأغلب  االنتح�ر.  يف  التفكري  اإلى  بهم  احل�ل  ت�سل 
م�ستوى  ت��دين  من  يع�نون  الفئة  ه��ذه  اإل��ى  املنتمني 
املدر�سة،  ج��و  م��ن  والنفور  ال��درا���س��ي،  التح�سيل 

ومنهم من يت�سرب منه�.    
• حتدث 	 الذين  االأ�سخ��ص  هم  التنمر  ح�الت  �سهود 

دور  لهم  يكون  لذلك  اأعينهم،  اأم�م  التنمر  ح�الت 

103 العدد الخامس - المجلد الرابع

102-120.indd   103 3/29/20   4:35 PM



التوقف  اأو  اعتدائه  يف  املتنمر  مت���دي  يف  كبري 
االإعج�ب  اإب���داء  اأو  فعله  عن  ف�لتغ��سي  عنه. 
اإذا م�  اأم�  به ي�سجعه على التم�دي يف عدوانه. 
اإلى  ودعوته  لفعله،  ا�ستنك�رهم  ال�سهود  اأب��دى 
اأو تدخلوا الإيق�فه، ف�إن ذلك يكون  التوقف عنه 
ومع�ودة  التنمر،  يف  ا�ستمراره  من  يحد  ع�مال 

مم�ر�سته يف امل�ستقبل.

ثانيا: االآثار ال�شلبية للتنمر
على  �سلبية  اآث�را  املدر�سي  الو�سط  يف  التنمر  ي�سبب 
عملية التعليم والتعلم ونت�ئجه�، وعلى املن�خ االجتم�عي 

ب�سكل ع�م، من اأبرزه� اأنه: 
• تعمل 	 التي  االأ�س��سية  االأه���داف  حتقيق  يعوق 

املدر�سة من اأجل غر�سه� يف طلبته�، وهي تقومي 
ال�سلوك، والتحلي ب�الأخالق الف��سلة، واكت�س�ب 
ال�سف�ت احلميدة، وح�سن التع�مل مع االآخرين.

• املجتمع 	 اأف��راد  جميع  على  نف�سي�  �سغط�  يولد 
وم�ستوى  اإنت�جيتهم  من  يحد  مم�  املدر�سي، 

اأدائهم.     
• كل 	 تركيز  م��ن  ف��ب��دال  امل��در���س��ة،  ج��ه��ود  ي�ستت 

اهتم�مه� على تربية طلبته� وتعليمهم، ين�سرف 
كثري من وقته� للنظر يف ح�الت التنمر، وامل�سكالت 

الن�جتة عنه�، واالإجراءات املرتبطة به�.   

• ي��ه��در ك��ث��ريا م��ن ط���ق���ت امل��در���س��ة، ف��ب��دال من 	
ا�ستثم�ر جميع اإمك�ن�ته� الب�سرية وامل�دية لتطوير 
وط��رائ��ق  اأ�س�ليب  البتك�ر  امل��در���س��ة  يف  العمل 
مبتكرة، لزي�دة ج�ذبية البيئة املدر�سية، وتعزيز 
توجيه  اإلى  ت�سطر  الطلبة،  لدى  التعلم  دافعية 
ن�سبة من تلك املوارد للحد من م�سبب�ت التنمر، 

ومواجهة امل�سكالت الن�جتة عنه. 

ثالثا: ا�شرتاتيجيات مواجهة التنمر  
نت�ئج  ب��ه���  ت��و���س��ي  ال��ت��ي  اال���س��رات��ي��ج��ي���ت  ت�سمل   

الدرا�س�ت واالأبح�ث العلمية ملواجهة التنمر م� ي�أتي:
الت�سرف . 1 اأن  ترى  التي  العق�بية،  اال�سراتيجية 

االأمثل ملنع التنمر يف املدار�ص هو اإنزال العق�ب 
ب�لنظم  ال�س�رم ب�لط�لب الذي مي�ر�سه، عمال 
�سلوك  �سبط  ت�ستهدف  التي  االإداري��ة  واللوائح 
الطلبة وردع املخ�لفني منهم، مب� يف ذلك اإنزال 
العق�ب البدين عليهم، وتوقيفهم عن الدرا�سة، 

وطردهم من املدر�سة اإذا لزم االأمر.
مقدمة . 2 يف  ي�أتي  التي  العالجية،  اال�سراتيجية 

اهتم�مه� املب�درة ب�لتعرف على �سح�ي� التنمر، 
لتقدمي العالج املن��سب لهم، �سواء اأك�ن ج�سدي� 
اأو اجتم�عي�، ملنع م�س�عف�ت م� حلق  نف�سي�  اأو 
بهم من �سرر، نتيجة وقوع العدوان عليهم. كم� 
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ب�عتب�ر  نف�سه،  ب�ملتنمر  اال�سراتيجية  هذه  تهتم 
من  مع�ن�ته  على  ي��دل  به  ق���م  ال��ذي  الت�سرف  اأن 
اختالل يف توازنه ال�سحي، �سواء اأك�ن من الن�حية 
اأوقعه  الرغم مم�  –على  واأنه  النف�سية،  اأو  العقلية 
من اعتداء على غريه- بح�جة اإلى نوع من العالج، 
يخل�سه من م�سكلته، ويعيد اإليه اتزانه. وال ت�ستثني 
هذه اال�سراتيجية الطرف الث�لث يف موقف التنمر، 
اأنهم  ت��رى  الذين  االع��ت��داء،  واقعة  �سهود  وه��م  اأال 
االإج��راء  من  من��سب  ن��وع  من  اإل��ى  كذلك  بح�جة 
العالجي، الذي ي�ستهدف اإزالة م� حلق بهم من اأثر 
�سلبي، نتيجة �سهودهم واقعة التنمر، واملوقف الذي 

قد اتخذوه منه.
منع حدوث . 3 ت�ستهدف  التي  الوق�ئية،  اال�سراتيجية 

ح�الت التنمر يف املدر�سة، عن طريق منع االأ�سب�ب 
املوؤدية اإليه�، وذلك ب�تب�ع عدة مداخل ت�س�عد على 

جعل املدر�سة بيئة اآمنة، من خالل م� ي�أتي: 
• تعرف اخل�س�ئ�ص ال�سحية واالجتم�عية والنف�سية 	

يف  املعلوم�ت  هذه  من  ي�ستف�د  بحيث  ط�لب،  لكل 
اأ���س���ل��ي��ب التنمر يف  ر���س��د ح����الت م��ن مي���ر���س��ون 
ت�سرف�تهم، اأو لديهم اال�ستعداد للوقوع �سحية له.   

• العالق�ت 	 حت�سني  ت�ستهدف  مدر�سية  ثق�فة  تنمية 
اأع�س�ء  وب��ني  وبينهم  الطلبة،  ب��ني  االجتم�عية 
واالخت�س��سيني  والتعليمية  االإداري�����ة  الهيئتني 
والع�ملني امل�س�عدين يف املدر�سة، وذلك عن طريق 

اإبداء االحرام للجميع، وتوفري الرع�ية ملن يحت�ج 
�سالمته،  و�سم�ن  كرامته  على  املح�فظة  مع  اإليه�، 

ب�لتع�ون الت�م مع الوالدين. 
• االأطف�ل 	 لدى  اجتم�عية  مه�رات  بتطوير  االهتم�م 

احلي�تية  املواقف  مع  بف�علية  التع�مل  من  متكنهم 
ال�سلبية ت�سمل الوعي الذاتي، وهو قدرة الطفل على 
التحكم  و�سبل  �سخ�سيته،  يف  القوة  جوانب  فهم 
تقويته�،  على  والعمل  لديه  ال�سعف  ومواطن  فيه�، 
مب� ينمي ثقته بنف�سه، ويح�فظ على اتزان م�س�عره 

وت�سرف�ته يف خمتلف املواقف.
• تنمية الوعي االجتم�عي لدى الطفل، بحيث يكت�سب 	

وتفهم  االآخ��ري��ن  مب�س�عر  االإح�س��ص  على  القدرة 
ظروفهم، والتع�طف معهم.

• الب�سر، 	 بني  التنوع  فهم  يعزز  مدر�سي  من�خ  توفري 
تكوين  يف  منه،  واال�ستف�دة  وتقبله  اأ�سب�به  وفهم 

ال�سداق�ت وتب�دل اخلربات.   
التنمر . 4 مل��واج��ه��ة  ال�����س���م��ل  امل��دخ��ل  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة 

املدر�سي:
التنمر  مواجهة  يف  للمدر�سة  ال�س�مل  املدخل  يتميز   
مدر�سية  ثق�فة  ب���إر���س���ء  االأول  امل��ق���م  يف  ب�هتم�مه 
اإيج�بية، تتبنى مفهوم� موحدا للتنمر، ونقله اإلى الطلبة 
ب�أنواع  لديهم  الوعي  وتغر�ص  االأم��ور.  واأولي�ء  واملعلمني 
ال�سلوك املنطوية حتته، واالإجراءات العق�بية والعالجية 
بر�سد  املدر�سة  وتهتم  فيه.  يتورط  لها من  التي يخ�سع 
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املدر�سي،  املجتمع  يف  حتدث  قد  التي  التنمر  ب��وادر 
مع  وتع�ملهم  الطلبة  �سلوك  مالحظة  طريق  ع��ن 
منظم  ب�سجل  حتتفظ  كم�  ومعلميهم.  زم��الئ��ه��م 
مع حتديد  املدر�سة،  التي حتدث يف  التنمر  حل�الت 
كل ح�لة ومالب�س�ته�، ومك�نه� وتوقيته�، وخ�س�ئ�ص 
املتورطني فيه�، ليقوم املخت�سون يف املدر�سة بتحليل 
تعديل  ت�س�عد يف  التي  الدالالت  وا�ستنت�ج  البي�ن�ت، 
واتخ�ذ  املتنمرين،  على  والتعرف  الطلبة،  اجت�ه�ت 
االإجراءات الالزمة ب�س�أنهم، كم� تتخذ االحتي�ط�ت 
للتنمر  التعر�ص  م��ن  ال�سح�ي�  حلم�ية  املن��سبة 

م�ستقبال. 

رابعا: ا�شتنتاجات عامة من جتارب مقاومة 
التنمر املدر�شي 

• تدريب� 	 فيه�  الع�ملون  يتلقى  التي  املدار�ص  اإن 
ك�في� حول كيفية التع�مل مع ح�الت التنمر تقل 

ن�سب التنمر فيه� ب�سكل وا�سح.
• اإن ت�أهيل املعلمني يف جم�ل فهم مظ�هر التنمر 	

ملواجهته  املن��سبة  وال�سبل  وعواقبه  وم�سبب�ته 
ي�س�عد على احلد من مم�ر�س�ت التنمر، �سواء 

من قبل الطلبة اأو املعلمني.
• ي�ستطيع 	 �سخ�ص  اأف�سل  هو  املوؤهل  املعلم  اإن   

ال��ت��ع���م��ل ب��ك��ف���ءة م���ع ال��ط��ل��ب��ة امل��ت��ورط��ني يف 

التنمر، مع ا�ستع�نته ب�الخت�س��سيني النف�سيني 
واالجتم�عيني.  

• ت�أتي الن�س�ط�ت املدر�سية التي يقوم به� الطلبة 	
يف مقدمة االأ�س�ليب الفع�لة ملق�ومة التنمر، الأنه�   
ال�سحيح،  م�س�ره�  اإل��ى  الطلبة  ط�ق�ت  توجه 
بني  والتف�هم  للتع�رف  مواتية  فر�س�  وتتيح 

الطلبة وتقبل بع�سهم بع�س�.
• متثل الثق�فة االإعالمية مكون� اأ�س��سي� من من�هج 	

اليومية يف  التعليم، وجزء مهم� من املم�ر�س�ت 
اأ�س�ليب التعليم والتعلم، من اأجل توعية الطلبة 
التوا�سل،  لو�س�ئط  واالآمن  ال�سليم  ب�ال�ستخدام 
ومراع�ة حقوق االآخرين، وعدم ا�ستخدامه� يف 

االإ�س�ءة اإليهم.
• يعزز التعلم التع�وين فر�سة مواتية للتع�رف بني 	

الطلبة، واإق�مة عالق�ت �سحية بينهم.
• عن 	 للتعبري  الطلبة  اأم����م  الفر�سة  اإت���ح��ة  اإن 

وجه�ت نظرهم من خالل الدرو�ص والن�س�ط�ت 
املدر�سة  اأم���م  فر�سة  يتيح  االأخ��رى،  واملواقف 
وامل�سكالت  واهتم�م�تهم  احتي�ج�تهم  ملعرفة 

التي تواجههم.
• اإن التع�مل مع ح�الت التنمر ال بد من اأن ينطلق 	

للتنمر، عن طريق  يتعر�ص  الذي  ال�سخ�ص  من 
اأنه من حقه  اأخذ راأيه فيم� حدث له، وم� يرى 
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الإ�سالح ال�سرر الذي تعر�ص له. 
• الذين يتحدثون 	 التنمر  ن�سبة ع�لية من �سح�ي�  اإن 

�سخ�سي� مع اآخرين عن ح�الت التنمر التي تعر�سوا 
له� مل يعودوا �سح�ي�، كم� ك�نوا �س�بق�، مم� يوؤكد 
لديهم  املدر�سة  يف  موؤهلني  اأ�سخ��ص  قي�م  اأهمية 
اإليه  يلج�أ  ال��ذي  امل��رج��ع  ب��دور  للقي�م  اال�ستعداد 

�سح�ي� التنمر، طلب� للعون والدعم وامل�سورة.
• اأوالده��م لتجنب 	 اإع��داد  للوالدين دور مهم جدا يف 

التنمر، من خالل توعيتهم بطبيعة االأ�س�ليب املتبعة 
والت�سرف  ب��ه،  الق�ئمني  و�سلوك  مم�ر�سته،  يف 
املن��سب الذي ميكن اتب�عه لتجنب خطره، واجله�ت 

التي ميكن اال�ستع�نة به� يف ح�لة تعر�سهم له.
• االأ�س�ليب 	 اأوالده��م  اتب�ع  يف  اأ�س��سي  دور  للوالدين 

االإلكرونية  الو�س�ئل  ا�ستخدام  يف  الن�فعة  ال�سليمة 
الذكية، يف االت�س�ل والتوا�سل وعدم الوقوع �سح�ي� 

للتنمر االإلكروين.
  وخال�سة القول، هو اأن التنمر املدر�سي ظ�هرة طبيعية 
ال�سرر  �سديدة  نت�ئج  ذات  املدر�سية،  املجتمع�ت  يف 
ب�الإمك�ن  ولكن  واأدائه�،  املدر�سة  من�خ  يف  االأثر  عميقة 
حت�سني  طريق  ع��ن  ج��ذوره���،  وا�ستئ�س�ل  مق�ومته� 
اأداء  يف  وامل�س�واة  املع�ملة،  يف  العدالة  بثق�فة  املدر�سة 

الواجب وحتمل امل�سوؤولية، والعمل على:    
• االأطف�ل 	 حقوق  حت��دد  معلنة  وطنية  مع�يري  و�سع 

اأم�مهم  املت�حة  والفر�ص  وواجب�تهم،  وال�سب�ب 

للم�س�ركة يف احلي�ة املدر�سية ب�سالم، دون تعر�سهم 
الأي نوع من االإ�س�ءة اأو االعتداء.

• واأول��ي���ء 	 املدر�سة  ب��ني  داع��م��ة  قوية  �سراكة  اإق���م��ة 
مثل  من  املحلي،  املجتمع  وموؤ�س�س�ت  الطلبة  اأم��ور 
واملوؤ�س�س�ت  ال�سب�ب  وموؤ�س�س�ت  الري��سية  النوادي 
ن�س�ط�ت  بتوفري  يتعلق  فيم�  وبخ��سة  املجتمعية، 
فئ�ت  م��ع  ومتن��سبة  الطلبة،  الحتي�ج�ت  ملبية 

اأعم�رهم وميولهم
• تعليم الطلبة امله�رات االجتم�عية الالزمة للتوا�سل 	

الدرو�ص  طريق  عن  ال��راأي  عن  والتعبري  والتف�هم 
وجل�س�ت اال�ست�س�رات النف�سية.

• االهتم�م ب�لن�س�ط�ت التي تتيح فر�سة للتوا�سل بني 	
اأفراد املجتمع املدر�سي، طلبة ومعلمني وغريهم. 

• اأعم�ر فئ�ت 	 يتن��سب مع  اتب�ع نظ�م ع�دل وح�زم، 
وقيمه،  املجتمع  وثق�فة  اإدراكهم،  وم�ستوى  الطلبة 
لغر�ص مفهوم التنوع ب�سفته �سمة اأ�سيلة يف طبيعة 
اأي جمتمع، �سواء من حيث االأ�سل اأو اللغة اأو املعتقد 

اأو الو�سع االجتم�عي اأو غريه.
• العمل على تقوية ثقة الطلبة بذاتهم، من خالل اإت�حة 	

الفر�سة لكل فرد منهم من امل�س�ركة يف الن�س�ط�ت 
التقدير  واإبداء  وط�قته،  حل�لته  املن��سبة  املدر�سية 
لكل م�س�رك فيه، مهم� ك�ن نوع امل�س�ركة وم�ستواه�، 
وعدم املق�رنة بني الطلبة حني اإ�سدار االأحك�م على 

اإجن�زهم.
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يحظى مفهوم الدافعية بعن�ية كبرية من قبل املعنيني بق�س�ي� التعليم والتعلم واملهتمني 
ت�س�عد  من�ذج  وو�سع  نظري�ت  لبن�ء  اأدى  مم�  به،  املت�سلة  والفكرية  العلمية  ب�الجت�ه�ت 
على تعزيز الدافعية لدى الطلبة يف املدار�ص؛ اعراف� بدوره� واأهميته� يف تف�سري ال�سلوك 

وتقوميه.  االإن�س�ين 
وقد ج�ء هذا االإ�سدار �سمن الربامج التي ت�ستهدف و�سع اإط�ر منهجي لتنظيم عملية 
تطبيق اإ�سراتيجي�ت الدافعية للتعلم يف مدار�ص التعليم الع�م نظري� وعملي�، والوقوف على 

طلبة  لدى  فيه�  املوؤثرة  والعوامل  واقعه� 
االأع�س�ء  الدول  الع�م يف  التعليم  مدار�ص 
اخلليج،  لدول  العربي  الربية  مبكتب 
الطلبة  لدى  الدافعية  لتعزيز  اإط�ر  وو�سع 
لدعم  اإر�س�دي  برن�مج  اإعداد  خالل  من 
اآرك�ص  منوذج  وفق  بني  ا�سراتيجي�ته�، 
كيلر،  للع�مل جون  للتعلم  الدافعية  لتعزيز 
يف  التدري�سية  الهيئة  اأدوار  تو�سيح  مع 
الدرو�ص  لتخطيط  النموذج  هذا  توظيف 
اأحدث  مع  يتواكب  مب�  االأداء،  وتقومي 
الطلبة  دافعية  تعزيز  اإ�سراتيجي�ت 

للتعلم.
من  عددا  االإ�سدار  هذا  ويقدم 
املرتكزات واالأ�س�ص العلمية والربوية التي 
لتوعيتهم  القرار؛  ومتخذي  املعلمني  تهم 
وف�علية  الدافعية  عن  ت�سمنه  مب�  ب�الأخذ 

ت�أثريه� يف عملية التعليم والتعلم، ولفت انتب�ههم اإلى اأهمية دمج مكون�ت النموذج املقرح 
مدار�ص  يف  املعلمني  لتمكني  وذلك  املختلفة،  الدرا�سية  املقررات  يف  للتعلم  للدافعية  املعزز 
لرفع  التعليم؛  من�هج  يف  للتعلم  الدافعية  حتفيز  اإ�سراتيجي�ت  توظيف  من  الع�م  التعليم 
يعد  وهذا  واإتق�نه،  الدرا�سي  التح�سيل  على  لالإقب�ل  وحتفيزهم  العلمية،  طالبهم  كف�ءة 
وب�لت�يل  وامله�رية،  والوجدانية  املعرفية  الطلبة  م�ستوي�ت  تفهم  يف  املهمة  اخلطوات  من 

حتقيق التنمية ال�س�ملة املتزنة للمتعلم يف هذه املرحلة املهمة من حي�ته.

الدافعية للتعلم
)اإ�شدار املركز العربي للبحوث الرتبوية لدول اخلليج - الكويت، 2019(

إصدارات

إصدارات المركز 
العربي للبحوث 
التربوية لدول 
الخليج ومكتب 
التربية العربي 

لدول الخليج
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ي�سهد الطلب على التعليم يف الدول االأع�س�ء مبكتب الربية 
العربي لدول اخلليج زي�دة م�سطردة، وتن�مي� يف معدالت االإقب�ل 
بتعليم  تن�دي  التي  الروؤى  اأ�سك�ل  تعدد  اإلى  ب�الإ�س�فة  عليه، 

ليتالءم  وتخ�س�س�؛  تنوع�  اأكرث 
والعوملة  التن�ف�سية  مقت�سي�ت  مع 
عنه�  ينتج  والتي  االقت�س�دية، 
بطبيعة احل�ل زي�دة الطلب املجتمعي 
ومعدالت  االأجور  م�ستوى  لرفع 
اأو�س�ع  االقت�س�دي، وحت�سني  النمو 
راأ�ص  وتعزيز  احلي�تية،  االأفراد 
امل�ل االجتم�عي، وم�س�ندة عملي�ت 
اقت�س�دي�  االجتم�عية  التنمية 

وتعليمي�.
يف  اال�ستثم�ر  من  النوع  وهذا 
من  نوع  اإيج�د  على  يعمل  التعليم 
االقت�س�د االإيج�بي املربح من خالل 
خف�ص الدور احلكومي، واإعط�ء دور 
يف  لالإ�سه�م  اخل��ص؛  للقط�ع  اأكرب 
قيادة الن�ساط القت�سادي ل�ستيفاء 
يف  االقت�س�دية  الكف�ءة  مع�يري 
ال�سغوط  الدولة، ورفع  اإدارة موارد 
اإيراداته�  ح�سيلة  على  اخل��سة 
الع�مة نتيجة ات�س�ع بنود امل�سروف�ت 

اأعب�ء  منه� يف جم�الت كربى وم�س�ريع �سخمة عديدة، حملته� 
متويلية األقت على ع�تقه� �سرورة ال�سرف عليه� مبوازن�ت ع�مة 

عظمى لتمويل االإنف�ق الع�م عليه� مب� يف ذلك التعليم الع�م.
الق�ئمة  املحلية  التج�رب  لتتن�ول  الدرا�سة  هذه  ج�ءت  وقد 
االإ�سالمي،  الوقف  ذلك  يف  مب�  الع�م  التعليم  متويل  جم�ل  يف 

ومتويله  اجل�نب  هذا  يف  واال�ستثم�ر  عليه،  الطلب  وحمددات 
ذلك  يت�سمنه  وم�  املتميزة،  الدولية  التج�رب  يف  يح�سل  مثلم� 
من م�س�در متويلية موجهة للتعليم واآلي�ته واأن�سطته وفق� لنت�ئج 
املختلفة؛  الدولية  التج�رب  هذه 
التعليم  يف  اال�ستثم�ر  �س�أن  من  الأن 
طويلة  تنموية  عوائد  حتقيق  اجليد 
املدى للفرد واملجتمع، تتمثل يف منو 
وا�ستدامة،  �سرعة  اأكرث  اقت�س�دي 
تطرقت  كم�  التعليم.  يف  ونه�سة 
تتطلبه  م�  اإلى  اأي�س�  الدرا�سة 
لتمويل  من��سبة  االأكرث  ال�سي��س�ت 
الدور  وا�ستك�س�ف  الع�م،  التعليم 
احلكومية  غري  للموؤ�س�س�ت  املهم 
ع�ئد  وحتقيق  الفر�ص؛  لتو�سيع 
موؤثر  دور  له  اقت�س�دي  اجتم�عي 
يف الرقي مبنظومة التعليم، وتنمية 
�سرورة  مع  املختلفة،  قط�ع�ته 
وت�سجيع  املوؤ�س�س�ت،  هذه  حتفيز 
دعم  جم�ل  يف  التنموي  دوره� 

التعليم ومتويله واال�ستثم�ر فيه.
حر�ست  ذلك،  �سوء  وعلى 
البدائل  تطرح  اأن  على  الدرا�سة 
التعليم  لتمويل  واملالئمة  املت�حة 
التقييم  من  االأمر  ذلك  يتطلبه  وم�  االأع�س�ء،  الدول  يف  الع�م، 
املو�سوعي جلميع االآلي�ت املمكنة التي تكفل يف املح�سلة النه�ئية 
لتع�لج  التمويل؛  اأح�دية  واحلد من خم�طر  اال�ستدامة،  عن�سر 
حل  على  ولتعمل  التعليمية؛  العملية  اأزم�ت  من  كثريا  بذلك 

م�سكالته� املزمنة م� اأمكن.

اال�شتثمار يف التعليم
)اإ�شدار املركز العربي للبحوث الرتبوية لدول اخلليج - الكويت، 2019(
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إصدارات

اإدراكهم  تعميق  الذاتي، بهدف  للتفكري  الطموحني من خالل خم�سني مترين�  املدار�ص  الكت�ب ق�دة  ير�سد هذا 
وتوجيههم الأهمية ومغزى االأعم�ل التي يقومون به�. وب�الإ�س�فة اإلى الروؤى العديدة املتب�سرة واجلديدة التي يقدمه� 

هذا الكت�ب، يو�سح كيف نقوم ب�الأمور االآتية على اأف�سل نحو:
موظفي  وج��م��ي��ع  وامل��ع��ل��م��ني  الطلبة  داف��ع��ي��ة  اإث�����رة  •	  
حمددة  اأه��داف  ووفق  وهمة  بن�ساط  اأعمالهم  ملزاولة  املدار�س 

�سلف��.
عن  النظر  ب�سرف  ال��ط��الب  جميع  متثيل  �سم�ن  •	  

اللون اأو املعتقد الديني اأو العرق يف ثق�فة املدر�سة.
والروؤية  الر�س�لة  تع�لج  التي  العب�رات  على  	•الركيز   
واالأهداف  القيم  ودمج  للطالب،  الرئي�سة  االحتي�ج�ت  ملع�جلة 

امل�سركة يف ن�سيج املدر�سة.
املحلي  املجتمع  واأع�����س���ء  االأم���ور  اأول��ي���ء  	•اإ���س��راك   

الإ�سع�رهم اأن لهم دورا يف جن�ح املدر�سة.
و�سنف الكت�ب يف ع�سرة ف�سول هي:

الف�سل االأول: اأ�سلوب الق�ئد
الف�سل الث�ين: مفهوم املدر�سة وهويته�

الف�سل الث�لث: املن�خ والثق�فة
وال��روح  التع�ون  على  ق�ئمة  عالق�ت  بن�ء  ال��راب��ع:  الف�سل 

اجلم�عية
التعليمية القي�دة  الف�سل اخل�م�ص: 

وامل�سوؤولية املح��سبة  ال�س�د�ص:  الف�سل 
الف�سل ال�س�بع: التخطيط والتنظيم واإدارة الوقت

للق�ئد الث�من: التطوير املهني  الف�سل 
الت��سع: التطوير املهني للموظفني والع�ملني ب�ملدار�ص الف�سل 

الف�سل الع��سر: امل�س�ركة من ج�نب اأولي�ء االأمور واملجتمع املحلي
التي  املراجع  بق�ئمة  الكت�ب  وذيل  الكت�ب.  يف  املوؤلف  طرحه�  التي  اخلم�سني  االأ�سئلة  ق�ئمة  ب�لكت�ب  واأحلق 

اعتمد عليه� املوؤلف يف اإعداد الكت�ب.

اأهم خم�شني �شوؤاال يف القيادة لتحفيز روح التميز املدر�شي
)تاأليف: باروتي كي. كافيلي؛ ترجمة واإ�شدار مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج، 2019(
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يف  الربوي  التغري  الرئي�سة يف جم�ل  واالأفك�ر  االجت�ه�ت  الكت�ب  هذا  ين�ق�ص 
اخلم�سني �سنة امل��سية. حيث يتتبع املوؤلف التطور يف هذا املج�ل من خالل مع�جل�ته 
وم�س�هم�ته فيه، متتبع�� ت�سل�سال زمني�� لالأفك�ر الرائدة االثنتي ع�سرة 
يف حي�ته املهنية. يعرب املوؤلف عن اجلوانب ال�سخ�سية احل�س��سة عنده، 
وكذلك كيف متكن من تطوير اأفك�ر متثل حلوال ف��سلة. عندم� ي�ستعر�ص 
الطريقة التي ح�سل فيه� التحول والتطور يف املج�ل عرب الزمن، يلفت 
»املوؤلف« االنتب�ه اإلى اأي االأفك�ر كتب له� البق�ء، واأي امل�سكالت م�زالت 

بح�جة اإلى حلول.
و�سنف املوؤلف الكت�ب وفق� للخربات الذاتية التي مر به� زمني��، يف 

�سبعة ف�سول هي:
• الف�سل االأول: تغري مذهل.	
• الف�سل الث�ين: ال�سنوات غري املكتملة: 1940 – 1969م.	
• الف�سل الث�لث: ال�سنوات التكوينية: 1969 – 1988م.	
• الف�سل الرابع: �سنوات الوجود: 1988 – 2003م.	
• 	 –  2003 االأول:  – اجل��زء  النظ�م  �سنوات  اخل�م�ص:  الف�سل 

2013م.
• 	 –  2013 الث�ين:  – اجلزء  النظ�م  �سنوات  ال�س�د�ص:  الف�سل 

2017م.
• ف�سل امللحق: م� زال موؤهال.	

رائدة  فكرة   )12( ين�ق�ص  للموؤلف  الذاتي  الت�ريخي  ال�سي�ق  هذا  ويف 
وعملي�  الف�علية،  من  جدا  قريبة  جميعه�  الكت�ب.  اأج��زاء  يف  متن�ثرة 

جميعه� تولدت خالل رحلة املوؤلف يف العمل.
الق�دة  من  تع�ونية  ثق�فة  طور  كق�ئد،  ع�سرة:  الث�نية  الرائدة  الفكرة 
اإلى الدرجة التي ميكن عنده�  اإلى �ست �سنوات  االآخرين عرب فرة من خم�ص 

اال�ستغن�ء عنك.
   وذيل الكت�ب بق�ئمة املراجعة التي اعتمد عليه� املوؤلف يف اإعداد الكت�ب.

  واأحلق ب�لكت�ب م�سرد للم�سطلح�ت التي وردت فيه.

تغري مذهل: املعامل احلقيقية للتحول يف التعليم العام
)تاأليف: مايكل فوالن؛ ترجمة واإ�شدار مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج، 2020(
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إصدارات

وع�ملية  حملية  عالجية  برامج  تطوير  يف  الك�تب  خربات  من  جمموعة  على  الكت�ب  ي�ستمل 
التنمر  م�سكلة  ملواجهة  منظومي�  مدخال  الك�تب  ي�ستعر�ص  كم�  املدار�ص.  يف  التنمر  ملواجهة 
 P.E.A.C.E.( عليه  اأطلق  بوا�سطته،  وتطويره  تقييمه  مت  برن�مج  �سورة  يف  املدر�سي، 

يف  الربن�مج  هذا  �س�عد  حيث   ،)Pack
خف�ص معدالت التنمر يف املدار�ص. 

اأي�س� ب�أنه مرفق  ويتميز هذا االإ�سدار 
بدليل تربوي وتطبيقي، يعتمد على ق�عدة 
يف  ف�سل  ك��ل  وي��ح��ت��وي  مكثفة.  ب��ي���ن���ت 
الكت�ب على معلوم�ت واأفك�ر عملية تطبق 
وواقع  وق�س�ي�ه�،  املدر�سة  لظروف  وفق� 
مواجهة  اأج���ل  م��ن  ع����م،  ب�سكل  املجتمع 
الكت�ب  من  ف�سلني  اأول  ويتن�ول  التنمر. 
الزم�لة  ع��الق���ت  ل��دع��م  تعزيزية  ط��رق 
يف  العمل  واآل��ي���ت  الطلبة،  بني  االإيج�بية 
جمموع�ت. اأم� الف�سول االأخرى فتتطرق 
نظري�ت  وتف�سري  االإل��ك��روين  التنمر  اإل��ى 

العنف، واالعتداء والتنمر.
الك�تب  يخترب  الت�لية،  الف�سول  ويف   
وحتى  الطفولة،  منذ  واآث�ره  التنمر  طبيعة 
ذوي  الطلبة  من  جمموعة  على  املراهقة، 
واملثليني  واملع�قني،  اخل��سة،  االحتي�ج�ت 
معلوم�ت  على  الكت�ب  ويحتوي  جن�سي�. 

تف�سيلية للمعلم واملدر�سة، بو�سفه� م�س�در ت�س�عدهم يف جمع املعلوم�ت والبحث، فيم� يخ�ص 
م�سكالت مدر�ستهم، مل�س�عدتهم يف ت�سميم العالج�ت املن��سبة وال�سي��س�ت اخل��سة به�. 

واالإداريني.  واالخت�س��سيني،  املعلمني،  تفيد  ومدر�سية  االإ�سدار على جت�رب �سفية  ويرتكز 
ويعر�ص الك�تب اأي�س� اأهمية مو�سوع التنمر املدر�سي ع�ملي�، حيث ال تقت�سر م�سوؤولية مواجهته 
على االأطف�ل فح�سب، بل ت�سمل اأولي�ء االأمور، واملدر�سة، واملجتمع املدين ب�سكل ع�م. ويعد هذا 

الكت�ب مرجع� مهم� للطلبة يف جم�الت علم النف�ص، والربية، والطب وعلم االجتم�ع.

التنمر املدر�شي وم�شاعدة املعلمني للطلبة يف مواجهته

)Phillip T. Slee, 2016(

إصدارات 
عالمية
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م�  الكت�ب  ه��ذا  يف  املوؤلفون  يطرح 
مفهوم�  تعر�ص  نظر  وجه�ت  من  يرونه 
املدر�سة  موظفي  قبل  من  للتنمر  اأعمق 
وم�سوؤولو  وامل��دي��رون،  )املعلمون،  مثل: 
النف�سيون  واالأط��ب���ء  املدر�سية،  امل��وارد 
واالأخ�س�ئيون، ب�الإ�س�فة اإلى املمر�س�ت 
واملدربون( . وعالوة على ذلك، يعر�ص 
ال��ك��ت���ب ب��رام��ج ع��الج��ي��ة ووق���ئ��ي��ة من 
عن  املدر�سة  موظفي  ت�سورات  خ��الل 

مفهوم التنمر. 
التنمر  م�سكلة  امل��وؤل��ف��ون  وي��و���س��ح 
امل��در���س��ي وط���رق ع��الج��ه���، م��ن خالل 
حك�ية طفلة ا�سمه� �س�رة، تبلغ ال�س�د�سة 
اآث�ر  الكت�ب  ويتن�ول  عمره�.  من  ع�سر 
والتي  االأط��ف���ل  على  النف�سية  التنمر 
احلوادث  هذه  ملثل  حتملهم  على  ترتب 

املوؤملة التي ت�سدر عن التنمر.
دور  على  ال�����س��وء  ال��ك��ت���ب  وي�سلط   
املعلمني يف رفع وعي جميع اأفراد املجتمع 
وت���أث��ريات��ه  التنمر  مل��واج��ه��ة  امل��در���س��ي 
مفهوم  مقدمته  يف  وي�����س��رح  ال�سلبية، 
انت�س�ره،  معدالت  ين�ق�ص  كم�  التنمر، 
اجلن�ص،  ن��وع  يف  البحث  جم���ل  ويفتح 
االأ�سب�ب  ويعر�ص  ب�لتنمر،  وعالقته 
املختلفة التي توؤدي اإلى التورط يف التنمر، 
النف�سية،  ب�ل�سحة  التنمر  وع��الق��ة 

والبدنية، والعقلية، واالجتم�عية. 

التنمر يف املدر�شة: وجهات نظر الفريق املدر�شي والطلبة واأولياء االأمور

)Edited by: Lisa Rosen, Kathy DeOrnellas &  Shannon Scott, 2017(
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إصدارات عالمية

يقدم هذا الكت�ب 8 ا�سراتيجي�ت ملع�جلة التنمر الذي يعد من اأكرث 
امل�سكالت انت�س�را بني االأطف�ل يف املدر�سة، حيث يركز على �سيكولوجية 

ويهدف  وعنف.  اعتداء  من  عنه  ينتج  وم���  التنمر، 
واالخت�س��سيني،  املتعلمني،  من  كل  م�س�عدة  اإل��ى 
واأولي�ء االأمور يف تطبيق ا�سراتيجي�ت عملية ملواجهة 
التنمر. كم� يطرح طرق� عالجية، تعزز التوا�سل بني 
االأطف�ل ومعلميهم، خللق من�خ اإيج�بي يف املدر�سة. 

والذي  االإلكروين،  التنمر  اأي�س�  الكت�ب  ويتن�ول 
ل�سح�ي�ه  ب�لغ�  و�سررا  م�أ�س�وية  عنه ق�س�س�  ينجم 
التوا�سل االجتم�عي، مم� يجعله م�سكلة  على مواقع 
ع�ملية، يتن�وله� كثري من الب�حثني ب�لبحث والدرا�سة.
ملواجهة  ا�سراتيجي�ت  ثم�ين  الك�تب  وي�ستعر�ص 
بن�ء  على  منه�  االأول��ى  اال�سراتيجية  تركز  التنمر، 
خللق  االأط��ف���ل،  مع  معنى  ذات  اجتم�عية  عالق�ت 
االأخرى  اال�سراتيجي�ت  اأم�  اإيج�بية،  مدر�سية  بيئة 
الكف�ءة  وبن�ء  االإل��ك��روين،  التنمر  مواجهة  فت�سمل 
الوجدانية لدى الطلبة، وتقدمي يد العون للمتنمرين، 
وحث الطلبة ال�سهود على ح�الت التنمر على التدخل 
بني املتنمر و�سحيته اإذا تطلب االأمر، ب�الإ�س�فة اإلى 

ا�سراتيجي�ت اأخرى عديدة.
وبحوث  تو�سيحية،  اأمثلة  على  الكت�ب  وي�ستمل 
مع��سرة وا�سراتيجي�ت عملية، ميكن الأي �سخ�ص اأن 
يقوم بتطبيقه� على االأطف�ل، ومن ثم فهو ي�س�عد على 
والت�سجيع  واال�سراتيجي�ت  ب�ملع�رف  الكب�ر  ت�سليح 
الالزم، لتمكينهم من مواجهة التنمر، واإحداث فرق 

ملمو�ص يف حي�ة اأوالدهم.

واملدار�س االأمور  الأولياء  ا�شرتاتيجيات  التنمر:  الإنهاء  مفاتيح   8
) By : Signe Whitson, 2014(
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ال�سب�ب،  بني  وانت�س�ره  التنمر  م�سكلة  الكت�ب  هذا  يتن�ول 
كم� يبني دور تكنولوجي� االت�س�ل يف خدمة املتنمرين، وفتحه� 
ملج�ل التنمر االإلكروين. ويجمع املوؤلف�ن بني االآراء 
النظرية واالأدلة البحثية عن التنمر املدر�سي يف هذا 
ظ�هرة  طبيعة  يحددان  كم�  �س�مل،  ب�سكل  االإ�سدار 
املدر�سة  يف  االإل��ك��روين  والتنمر  التقليدي  التنمر 
ومدى انت�س�رهم�، وت�أثريهم� على ال�سحة الوجدانية 

لالأطف�ل وال�سب�ب.
 وي�سلط الكت�ب ال�سوء ب�سكل خ��ص على النت�ئج 
ال�سلبية للتنمر، والتي تتمثل يف م�س�كل نف�سية طويلة 
وقعوا  الذين  وال�سب�ب  االأطف�ل  منه�  يع�ين  امل��دى، 
�سح�ي� له، من مثل: زي�دة م�ستوي�ت القلق، واأعرا�ص 
ب�لوحدة،  وال�سعور  االجتم�عية،  والعزلة  االكتئ�ب، 
وال�سلوك  االأكل  وا�سطراب�ت  االنتح�ر،  يف  والتفكري 

املع�دي للمجتمع. 
ويرتكز هذا الكت�ب على بحوث اأك�دميية �س�رمة، 
خالل  من  وثق�فته،  للتنمر  ال�سلبية  االآث����ر  تتن�ول 
تعزز  التي  والثق�فية  االجتم�عية  الظروف  درا�سة 
هذا ال�سلوك منذ مرحلة الطفولة، مرورا ب�ملراهقة، 
وحتى مرحلة الر�سد. ويحتوي الكت�ب على م�س�هم�ت 
من فريق من املوؤلفني الع�مليني، كم� ي�ستعر�ص طرق 
املدر�سي  التنمر  ملنع  املطبقة ح�لي�  والعالج  التدخل 
واحلد منه، وتقليل اآث�ره ال�سلبية على ال�سحة العقلية 
لالأطف�ل وال�سب�ب. ويعد هذا الكت�ب مرجع� اأ�س��سي� 
للمهتمني بثق�فة التنمر، وال�سحة العقلية والنف�سية 

لالأطف�ل واملراهقني.

التنمر املدر�شي وال�شحة النف�شية

)Edited by: Helen Cowie and Carrie-Anne Myers, 2017(
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اململكة العربية ال�شعودية:
معا �شد �شلوك التنمر يف 
املدار�س )فرباير، 2020(

مبنطقة  للتعليم  الع�مة  االإدارة  اأطلقت 
يف  التنمر  �سلوك  �سد  توعوية  حملة  تبوك 
وت���أت��ي هذه  اأ���س��ب��وع،  مل��دة  ت�ستمر  امل��دار���ص 
اعتمدته  الذي  »رفق«  برن�مج  �سمن  احلملة 
ال�سلوكية  الربامج  اأهم  اأحد  بو�سفه  الوزارة 
التي تنفذ يف مدار�ص التعليم الع�م للحد من 
االأ�س�ليب  ي�ستمل على عر�ص  والذي  العنف، 
ال��وق���ئ��ي��ة م��ن ال��ع��ن��ف يف امل���دار����ص، وب��ي���ن 
على  الدالة  االأعرا�ص  على  الك�سف  اأ�س�ليب 

احتم�لية تف�سيه. 
حم�ور،  عدة  التوعوية  احلملة  وتت�سمن 
منه� التنمر واحلم�ية من التحر�ص، والك�سف 
امللتقي�ت،  خ���الل  م��ن  ال��ع��ن��ف  ح����الت  ع��ن 
والندوات، واملح��سرات، واالإذاعة املدر�سية، 
التوا�سل  وو���س���ئ��ل  وال��ن�����س��رات،  وامل��ط��وي���ت 
االجتم�عي، اإ�س�فة اإلى طرح م�س�بقة لتعزيز 
ت�ستمل  للعنف،  امل�س�د  االإيج�بي  ال�سلوك 
على االأفالم الق�سرية، والتغريدات املميزة، 

وال�سور املعربة.
يف  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  اأن  امل���ع���روف  وم���ن 
اإيج�د  على  العمل  يف  �سرعت  قد  اململكة، 
من  التنمر  حل���الت  وال��ع��الج  الوق�ية  �سبل 
اأبرزه�  االإجراءات،  من  تنفيذ عديد  خالل 
ال�سلوك  لقواعد  االإجرائي  الدليل  اإ�سدار 

التع�مل  ط��رق  يت�سمن  ال���ذي  وامل��واظ��ب��ة، 
منه�  يت�سل  وم����  ال��ط��ل��ب��ة،  خم���ل��ف���ت  م��ع 
�سنفت  وقد  حتديدا.  العنيفة  ب�ملم�ر�س�ت 
ح����الت ال��ت��ن��م��ر ع��ل��ى اأن��ه��� خم���ل��ف���ت من 
التع�مل  اآلية  واأو�سحت  الرابعة،  الدرجة 
معه، مع مراع�ة اجلوانب الربوية والنف�سية 
وحدات  اأن�سئت  كم�  للط�لب.  واالجتم�عية 
خدم�ت  تقدم  التي  االإر�س�دية،  اخلدم�ت 
اأو  نف�سية  م�سكالت  يع�نون  الذين  للطلبة 
وامل�سكالت  العنف  ق�س�ي�  خ��سة  �سلوكية، 
اأ�س�ليب  اأهم  الدليل  ويعر�ص  به،  املرتبطة 
االإر���س���دي��ة  ال��ط��رق  ويبني  املبكر،  التدخل 
الوزارة  فعلت  لهذه احل�الت. كم�  العالجية 
وبرن�مج  املدار�ص،  الطالبي يف  املر�سد  دور 
للتبليغ عن  الطفل،  مل�س�ندة  ال�س�خن  اخلط 

اأ�سك�له.  العنف والتنمر بكل 

االإمارات العربية املتحدة:
درا�شة حول التنمر يف مدار�س 

ال�شارقة )يناير، 2020(

من  ع��دد  على  اأج��ري��ت  درا���س��ة  ك�سفت 
من   )%33( اأن  ال�س�رقة،  اإم���رة  مدار�ص 
التنمر  ن�سبة  واأن  للتنمر،  يتعر�سون  الطلبة 
يف مدار�ص البنني تزيد على مدار�ص البن�ت، 
جملة  و�سعت  ب�ل�س�رقة  املعنية  اجله�ت  واأن 
والق�س�ء  ال��ظ���ه��رة  م��ن  للحد  احل��ل��ول  م��ن 

عليه�.

أخبار تربوية
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ويوؤكد الب�حثون اأن هن�ك عدة اأ�سب�ب للتنمر وانت�س�ره بني 
الطلبة، اأهمها الأمناط الوالدية الرتبوية اخلاطئة، والتي حتد 
من قدرة االأطف�ل على التعبري عن اآرائهم، وعدم وجود �سوابط 
التوا�سل  و�س�ئل  وت�أثريات  الطفل،  عند  و�سلوكية  اأخالقية 
بظواهر  االأطف�ل  توعية  يف  واالإخف�ق  الطلبة،  على  االإلكروين 
العنف من قبل اأ�سرهم، وعدم وجود �سوابط ق�نونية للحد من 
ال�سلوكي�ت ال�سلبية يف املدار�ص. كم� اأكدوا اأن احللول الالزمة 
املجتمعي،  الوعي  زي�دة  ت�سمل  املدار�ص  يف  التنمر  ملح�ربة 
واإيج�د  منه،  الوق�ية  وطرائق  التنمر  مب�هية  اأع�س�ئه  وتعريف 
قنوات م�سركة ل�سن قوانني موحدة ب�ملدار�ص ملواجهة التنمر، 
ب�أ�س�ليب  لتعريفهم  واملعلمني  لالأ�سر  اإر�س�دية  برامج  وتطبيق 
الربية التي تقوي من �سخ�سية الطفل، وتقلل من جلوئه للعنف 
الطفل  ط�ق�ت  لتوظيف  جمتمعية  برامج  واإيج�د  التمرد،  اأو 

ب�سكل اإيج�بي.
به�  يوجد  ال�س�رقة،  مدار�ص  كل  اأن  ب�لذكر  اجلدير  وم��ن 
واأن هن�ك  التنمر،  الطلبة لالإبالغ عن ح�الت  له  يتوجه  مر�سد 
ال�سلوك  وتعزيز  الطلبة،  �سلوكي�ت  ملت�بعة  دورية  واآلي�ت  قواعد 
االإيج�بي لديهم. وثمة مب�درات مهمة من مثل مب�درة »�سفراء 
تقوم  مب�درة  وهي  طفال،   24 ت�سم  التي  االإل��ك��روين«،  االأم��ن 
على تعيني جمموعة من الطلبة ك�سفراء لتوعية اأقرانهم مبب�دئ 

اال�ستخدام االآمن لو�س�ئل التوا�سل االجتم�عي. 

جمهورية م�شر العربية:
تعليمات م�شددة ملحاربة التنمر يف املدار�س 

)نوفمرب، 2019(

اأ�سدرت وزارة الربية والتعليم يف جمهورية م�سر العربية، 
تعليم�ت ر�سمية جلميع املديري�ت التعليمية مبختلف املح�فظ�ت، 

ب�لتنبيه على جميع املدار�ص ب�سرورة احلف�ظ على اأمن الطلبة، 
و�سددت  له�.  يتعر�سون  قد  التي  التنمر  ظواهر  ك�فة  وحم�ربة 
على اأن الوزارة لن تتوانى يف حم�ربة التنمر بني طلبة املدار�ص، 
والعمل على الق�س�ء على هذه الظ�هرة، حيث اإنه� ت�سكل خطورة 

كبرية عليهم.
اأ�سك�ل  جميع  مك�فحة  اإل��ى  املدار�ص  جميع  ال��وزارة  ودع��ت 
الطلبة  بني  والعنف  والتمييز  واال�ستهزاء  وال�سخرية  التنمر 
مديري  على  والتنبيه  والطلبة،  املعلمني  وبني  بع�س�،  وبع�سهم 
املبنى  داخل  االأم��ور  اأولي�ء  ال�ستقب�ل  اأم�كن  بتحديد  املدار�ص 

املدر�سي، ويف اأوق�ت حمددة ومعلنة للجميع.
اأكدت على �سرورة عقد لق�ءات دورية يتم من خالله�  كم� 
اال�ستم�ع اإلى مقرح�ت اأولي�ء االأمور واملعلمني والطلبة، والعمل 
فرة  خ��الل  تطراأ  قد  التي  للعقب�ت  من��سبة  حلول  و�سع  على 
اأطلقت  والتعليم قد  الربية  الدرا�سي. وك�نت وزارة  اليوم  �سري 
حملة بعنوان »اأن� �سد التنمر«، ب�لتع�ون مع منظمة »اليوني�سيف« 
واملجل�ص القومي للطفولة واالأمومة، ملح�ربة ظ�هرة التنمر بني 

طلبة املدار�ص.

الواليات املتحدة االأمريكية:
التنمر االإلكرتوين �شبب رئي�س يف االكتئاب 

)يناير، 2020(

50 مراهق� من  اأجريت على  اأمريكية حديثة  درا�سة  اأثبتت 
املرددين على العي�دات النف�سية، تراوح اأعم�رهم بني 13 و17 
وي�ست�س�سر  النف�سية يف مق�طعة  لالأمرا�ص  ع�م�، يف م�ست�سفى 
االإلكروين  التنمر  اأن  نيويورك،  بوالية   ،)Westchester(
التوا�سل  م��واق��ع  على  ج��دا  �س�ئع  واأن���ه  ك��ب��ري،  ب�سكل  منت�سر 
االجتم�عي. وقد ك�سفت الدرا�سة اأن هذا النوع من التنمر يوؤدي 
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أخبار تربوية

ب�أعرا�ص  املراهقني  واإ�س�بة  االكتئ�ب،  اأعرا�ص  زي�دة  اإلى 
نف�سية ت�سبه ا�سطراب م� بعد ال�سدمة، و�سعورهم ب�لغ�سب 
الك�من، وقلة الركيز، و�سعف القدرة على التخيل، مق�رنة 

ب�أقرانهم الذين مل يتعر�سوا له.
تنمر  اأن��ه��� ح���ل��ة  ع��ل��ى  م���  ي��ت��م ت�سنيف ح���ل��ة  وح��ت��ى 
اإلكروين، ف�إنه� البد من كونه� تنطوي على اعتداء مب��سر 
الإي��ذاء  �سلبي  تعليق  اأو  من�سور  �سورة  يف  م���،  �سخ�ص  على 
امل�س�ركني  اأو�سح ن�سف  وقد  ب�مله�نة.  اإ�سع�ره�  اأو  ال�سحية 
خالل  من  والتهديد  للرويع  تعر�سوا  اأنهم  ال��درا���س��ة،  يف 
من  للتنمر  االآخر  الن�سف  تعر�ص  بينم�  الن�سية،  الر�س�ئل 
يف  اأي�س�  امل�ستخدمة  االأدوات  ومن  في�سبوك،  تطبيق  خالل 
التنمر االإلكروين ال�سور، ومق�طع الفيديو املنقولة، وتطبيق 

ان�ستجرام، والر�س�ئل الفورية، وغرف الدرد�سة.
ت�ريخ  لديهم  الذين  االأطف�ل  اأن  الدرا�سة  اأو�سحت  وقد 
البدين  اأو  الع�طفي  التهديد  التعر�ص لالإيذاء، من مثل  من 
عر�سة  اأك��رث  هم  املبكرة،  الطفولة  مرحلة  يف  االإه��م���ل  اأو 
النوع من  اأ�سب�ب هذا  ملعرفة  يلزم  ولذا  االإلكروين،  للتنمر 
التنمر، حتليل ال�سدم�ت التي تعر�ص له� املراهق يف مرحلة 
اأكرث  يعد  االإلكروين  التنمر  اأن  الب�حثون  وي��رى  الطفولة. 

�سررا من اأ�سك�ل التنمر االأخرى ب�سبب انت�س�ره الوا�سع. 
بن  مبا�سر  ارتباط  يوجد  ل  اأن��ه  الدرا�سة  ك�سفت  وق��د 
وو�س�ئل  االإن��رن��ت  على  ال�سخ�ص  يق�سيه  ال���ذي  ال��وق��ت 
التوا�سل االجتم�عي، واحتم�لية تعر�سه للتنمر االإلكروين. 
كم� اأن التنمر ي�سمل املراهقني واالأطف�ل من جميع اخللفي�ت 
االقت�س�دية العرقية. كم� اأو�سحت اأن للوالدين دور مهم يف 
احلد من هذه الظ�هرة من خالل ت�سجيع اأوالدهم على حظر 
تقييم م�  االإنرنت، وم�س�عدتهم على  �سبكة  املتنمرين على 
اأ�سب�ب  لتحليل  االإنرنت  على  م�س�ركته  اأو  بن�سره  يقومون 

تعر�سهم لالإيذاء والتنمر.

اليابان:
ارتفاع حاالت التنمر يف املدار�س ب�شكل 

كبري )اأكتوبر، 2019(

اأظهرت االإح�س�ءات اأن هن�ك ارتف�ع� ملحوظ� يف عدد 
احل�الت  عدد  بلغ  حيث  الي�ب�ن،  مدار�ص  يف  التنمر  ح�الت 
وهو   ،2018 الدرا�سي  الع�م  يف  ح�لة   543,933 ح��وايل 
اأعلى رقم على االإطالق، وقد ارتفع مبقدار 129,555 ح�لة 
عن الع�م الدرا�سي 2017، وفق� لنت�ئج امل�سح التي اأعلنته� 
والتكنولوجي�،  والعلوم  والري��سة  والثق�فة  التعليم  وزارة 
مم� ي�سري اإلى اأن حم�والت الك�سف املبكر عن التنمر ف�سلت 
انخف��ص يف عدد احل�الت. كم�  اإلى  توؤدي  اأن  االآن يف  حتى 
تعزى هذه الزي�دة اأي�س� اإلى اأن وزارة التعليم بداأت تط�لب 
ر�سمي  ب�سكل  والتنمر  العنف  حوادث  عن  ب�الإبالغ  املدار�ص 
التي  املدار�ص  بلغ عدد  2013، فبينم�  الدرا�سي  الع�م  منذ 
الع�م  يف   )%  47( التنمر  ح���الت  من  خلوه�  عن  اأبلغت 
الفرة  يف  فقط   )%18.2( بلغت  فقد   ،2013 الدرا�سي 
ح�الت  عن  ب�لك�سف  املدار�ص  قي�م  اإلى  ي�سري  مم�   ،2018

التنمر امل�سترة لديه� .
تتغري  املدار�ص مل  التنمر يف  اأن��واع  اأن  امل�سح  اأو�سح  وقد 
�سيوع� هي  االأن��واع  اأكرث  2013، حيث ك�ن  كثريا منذ ع�م 
حوايل  ن�سبته  وبلغت  االآخرين،  غيظ  واإث�رة  اللفظي  التنمر 
)62.7 %( من جميع ح�الت التنمر امل�سجلة، يف حني بلغت 
ح�الت الت�سهري واالإ�س�ءة عرب الو�س�ئل الرقمية ن�سبة )%3( 
فقط، وهو ث�ين اأعلى نوع بعد االإ�س�ءة اللفظية. كم� �سجلت 
بلغ  للتنمر،  اخلطرية  احل�الت  يف  قي��سي�  ارتف�ع�  البي�ن�ت 
اأذى ج�سيم  التي تت�سمن احل�ق  602 ح�لة، وهي احل�الت 
ب�ل�سحية، �سواء من الن�حية النف�سية اأو اجل�سدية اأو امل�دية، 
اأو الت�سبب يف انقط�عه� عن الدرا�سة ملدة طويلة، مم� دفع 
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كم�  لهذه احل�الت.  املبكر  تدابري لالكت�س�ف  و�سع  اإلى  الوزارة 
ك�سف امل�سح عن ارتف�ع يف معدالت االنتح�ر عن الع�م ال�س�بق.

وقد علق الب�حثون على هذا امل�سح ب�أن الي�ب�ن �سربت رقم� 
ال�سريح بهذه  يتم االعراف  واأنه ال  التنمر،  قي��سي� يف ح�الت 
احل�الت من قبل املعلمني ومديري املدار�ص، ولذا اأو�سوا ب�سرورة 
اأن يقوم املعلمون ب�لك�سف عن هذه امل�سكلة، واالإعالن ال�سريح 

عنه�، للتقليل من خطورته� يف امل�ستقبل. 

�شوي�شرا:
الت�شنيفات العاملية تك�شف عن تزايد التنمر 

يف املدار�س )دي�شمرب، 2019(

لتقومي  الدويل  لنت�ئج اختب�ر بيزا )PISA(الربن�مج  وفق� 
الطلبة، ف�إن العنف يف مدار�ص �سوي�سرا يف ارتف�ع متزايد، حيث 
ج�ء ترتيب �سوي�سرا متقدم� يف معدالت انت�س�ر التنمر، مق�رنة 
واأمل�ني�  واإيط�لي�  فرن�س�  وهي  م�سحه�،  مت  التي  االأخرى  ب�لدول 

والنم�س� وبلغ�ري� وفنلندا ولوك�سمربج. 
للحكومة  ب�لن�سبة  ���س���دم��ة  ال��ت��ق��ري��ر  ه���ذا  ن��ت���ئ��ج  وت��ع��د 
ال�سوي�سرية، وبخ��سة اإذا م� اأخذن� يف االعتب�ر انخف��ص م�ستوى 
اأي�س�، مق�رنة ب�لدول التي متت درا�سته�.  القراءة لدى طلبته� 
واللفظي  االجتم�عي  التنمر  به�  املنت�سرة  التنمر  اأن��واع  وت�سمل 
املدار�ص.  يف  ملحوظة  زي���دة  جمعيه�  �سهدت  والتي  والبدين، 
عدة  للتنمر  تعر�سوا  اأنهم  الطلبة  من   )%13( اأو�سح  حيث 
مرات خالل ال�سهر، واأن اأكرث اأنواع التنمر �سيوع� بينهم هي ن�سر 
االأمور  واأولي�ء  الطلبة  اأقلق  اأم� م�  الك�ذبة.  ال�س�ئع�ت واالأخب�ر 
على  تنطوي  والتي  العنيفة،  ال�سلوكي�ت  انت�س�ر  هو  اأكرب  ب�سكل 
تعر�سوا  اأنهم  الطلبة  اأ�س�ر )7%( من  تهديد لالآخرين، حيث 
للعنف اجل�سدي عدة مرات يف ال�سهر، يف ع�م 2018، وتعر�ص 

) 7% ( منهم اإلى العنف النف�سي.

 كندا:
تدابري جديدة ملكافحة التنمر يف مدار�س 

اأونتاريو )نوفمرب، 2019(

يف  الطلبة  اأح��د  تلق�ه�  التي  الق�تلة  الطعنة  جرمية  اأث���رت 
اإحدى املدار�ص الث�نوية يف اأونت�ريو اإلى ن�سر موجة من الغ�سب 
الع�م، دفعت احلكومة للتحرك فورا التخ�ذ تدابري لعالج هذه 
االأطف�ل  اأن  اإل��ى  التعليم  وزي��ر  اأ�س�ر  حيث  اخلطرية،  امل�سكلة 
�سعورهم،  عن  التعبري  من  لتمكينهم  قوي  دعم  اإلى  يحت�جون 

وعن اأي اإيذاء يتعر�سون له يف املدار�ص دون خوف. 
هذه  م��ن  للحد  ت��داب��ري  ع��دة  التعليم  وزارة  ات��خ��ذت  ول��ه��ذا 
الظ�هرة، على راأ�سه� توفري تدريب لالخت�س��سيني االجتم�عيني 
كم�  تف�قمه�،  من  واحل��د  التنمر،  مك�فحة  ب�أ�س�ليب  للتوعية 
عن  تك�سف  ا�ستب�ن�ت  على  لالإج�بة  الطلبة  توجيه  ت�سمنت 
االإج����راءات  ت�سمنت  كم�  التنمر.  م��ع  ال�سخ�سية  جت�ربهم 
تعريف  مبراجعة  التعليم  وزارة  قي�م  اأي�س�،  اتخ�ذه�  مت  التي 
التنمر واأمن�طه يف �سي��س�ته�، للت�أكد من �سموله جلميع االأنواع 
التنمر  ذلك  يف  مب�  الغري،  على  لالعتداء  وامل�سترة  ال�سريحة 
مبراجعة  امل��دار���ص  اإدارة  جم�ل�ص  قي�م  وكذلك  االإل��ك��روين، 
مت  وقد  التنمر.  ح���الت  عن  االإب��الغ  حول  احل�لية  مم�ر�س�ته� 
تخ�سي�ص ميزانية كبرية بلغت 3.18 مليون دوالر لتعزيز من�خ 
وبخ��سة  اأ�سك�له،  بجميع  التنمر  ومع�جلة  االإيج�بي،  املدر�سة 

التنمر االإلكروين.
قلة  اإل��ى  كندا  يف  امل��دار���ص  ح���ل  اإليه  اآل  م�  النق�د  ويعزى   
عدد املعلمني، ب�سبب اال�ستغن�ء عن عدد كبري منهم يف الفرة 
ال�س�بقة، وزي�دة عدد الطلبة يف ال�سفوف الدرا�سية ب�سكل كبري، 
توفريا للميزانية، مم� اأدى اإلى تقليل االإ�سراف والرق�بة الالزمة 

عليهم من قبل الكب�ر.
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حمفوظة الن�شر  حقوق  © جميع 

ي�شر هيئة حترير جملة »م�شتقبليات تربوية« اأن تتلقى 

اآراء القراء الكرام ومقرتحاتهم فيما ين�شر باملجلة من 

مو�شوعات، وذلك يف اإطار اإ�شهام القراء يف خدمة العملية 

الرتبوية وتطويرها يف دول اخلليج العربية، واإثراًء 

للمو�شوعات التي ت�شتهدفها املجلة.
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