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T h e  N a t i o n a l  B u l l y i n g  P r e v e n t i o n  W e e k

بــرعايـــة  سمـــو الشـــيخـــة

فـــــاطمــــــة بنــت مبـــــــــــارك
أم ا
مـــــــارات

تهدف الحمله إلى توعية المجتمع من ظاهرة التنمر والوقاية منه
من  22 الــى 28 ابريــــــل  2018
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لماذا يمارس الطالب سلوك التنمر؟ هو سلوك عدواني غير مرغوب به ومتكرر أو مستمر من جانب طالب أو أكثر يقصد به إلحاق ا�ذى 
بطالب آخر ويحدث بين ا�قران عند وجود عدم توزان فعلي أو متوقع في القوة أو القدرة

التنّمر اللفظــــي

التنّمر االجتماعي

التنّمر الجســــدي 

إستخدام وسائل تقنيات ا¦تصال والمعلومات للشتم أو السب أو التنّمر ا
لكتروني
التهديد بالعنف أو التشهير أو ا¦بتزاز .

الضـرب – الدفـــع - رمي المتعلقات الشخصية أو االستيــــالء عليـــــــها 
– إلقاء ا�شياء . 

التهديد بالضـــرب أو العـــنــــف – الحــركـــات البـذيئـــــــــة – التجاهـــل 
– االقصاء االجتماعي.

الشتم ـ ا�لقاب غير المستحبة – السخرية- النقد العنيــف – ا¦شاعات. 

ا�طراف: المتنّمر – الضحية – المتفرجون.

يتم تصنيف التنمر لعدة أنـــواع  
يوضـــح الجدول أهم هـــذه ا�نــــواع : 

فقدان مهــــــــارة القــــدرة على التعــــــاطـــف مع ا·خـــــرين
فقدان الثقة بالنفس

الرغبة بالظهــــور بمظهــــر الشــخــص القـــوي والمــرغـــوب إجتماعيـــــا
التعرض للتنمر في المنزل والقيام بمحاكاة نفس السلوك في المدرسـة

الشعــــــور بالغيــــــــرة 
الرغبة في لفت ا¦نتباه

التنمر المدرسي مفاهيم أساسية:



يحــــدث التنـــمر فقـــط فــــــــي مـــدارس الذكــــور.

التنمـــــر ســــلوك فــــردي ويعكــس فشــل ا�ســــرة 
في تربيـــة الفرد. 

تأثير التنمر على الضحية محدود بفترة زمنية محددة.  

الطلبة  من  ومتوقعا  طبيعيا  سلوكا  التنمر  يعد 
جسدية  أختالفات  وجود  عند  (خصوصا  اليافعين 

أوعرقية أوإجتماعية بينهم).

تــــؤدي ا¦جـــــراءات العقابيــة إلــــى القــــضاء علــــى 
ظـــاهرة التنمـــــر.

يحدث التنمــر في كـل من مدارس الذكـــور وا¦نــــاث  

غير  التربوية  والممارسات  المدرسية  البيئة  تساهم 
الفعالة  في تعزيز السلوك العدواني وتشجيع التنمر

يمتـــد تأثير التنمــــر (الصحــي والنـفـســـي) لفتــــرات 
زمنيــــــة طويلــــة

التجربة  من  جزءأ  يمثل  وال  طبيعي  غير  سلوك  التنمر 
الطبيعية للنمو الجسدي والنفسي لليافعين

يتطلب القضاء على ظاهرة التنمر إلى تضافر جهود 
الشركاء وإلى بناء بيئة مجتمعية آمنة وتبني إجراءات 
تربوية فعالة تشمل بناء المهارات ا¦جتماعية وتعزيز 
حاالت  مع  والفعال  الفوري  التعامل  و  التسامح  روح 
الضحية  حماية  على  التركيز  مع  حدوثها  عند  التنمر 

ومراعاة الخصوصية

هناك العديد من ا�فكار الخاطئة عن التنمر المدرسي 
كيفية معالجة
ظاهرة التنّمر 

غرس مبدأ التسامح بين 
أفراد المجتمع ويتم 
ذلك من خالل ا�سرة 

والمدرسة (مناهج 
وأنشطة).

بناء الشراكات الفعالة 
لمناهضة التنمر مع 
ا�سرة ومؤسسات 
المجتمع المحلي 

والجهات الحكومة 
والخاصة  .

تعزيز البيئة المدرسية 
المادية وا¦جتماعية 

بحيث تكون بيئة آمنة 
وإيجابية وداعمة للطلبة 

وتناهض التنمر.

بناء مهارات العاملين 
في المدرسة في كيفية 
التعامل مع حاالت التنمر 

والوقاية من التنمر.
تعليم المهارات 

ا¦جتماعية-العاطفية 
لبناء قدرة الطلبة على 

التعاطف مع ا·خرين ونبذ 
التنمر والعنف.

تطبيق أفضل 
الممارسات من برامج 

الوقاية من التنمر والتي 
أثبتت كفائتها في 
الوقاية من التنمر.

اتباع الممارسات التربوية 
الفعالة للتعامل مع حاالت التنمر 

فور وقوعها بشكل آمن وتركز 
بالدرجة ا�ولى على التدخل 

السريع وتوفير الدعم 
وا�مان للطلبة 
والحفاظ على 

الخصوصية.

الحــقيــقــــــــةالفكرة الخاطئــــة
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يحدث التنمــر في كـل من مدارس الذكـــور وا¦نــــاث  

غــــرس مبـــــــــــــدأ التـســـــــــامـــــــــح بيــــــــن 
أفــــــراد المجتمــــــع ويتم ذلك 

من خالل ا�سرة والمدرسة (مناهج وأنشطة).
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