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إدارة السلوك المتمرد لدى األطفال في خدمة رعاية 
األطفال - التنمر

يمكن أن تتأثر رفاهية األطفال إذا تعرضوا للتنمر من قبل طفل آخر أو مجموعة أطفال. ومن المهم لألسر والمربّين التعاون لمنع 
التنمر والعمل معاً لمعالجته عند حدوثه. 

تعلم أن تكون عضواً في المجموعة 

عندما يلتحق األطفال بخدمة التعليم والرعاية، يصبحون أعضاء في 
مجموعة جديدة مع أطفال وبالغين آخرين. 

وقد يستغرقون بعض الوقت لالستقرار ويحتاجون إلى بعض المساعدة 
من البالغين: 

توفير نماذج للمهارات االجتماعية لتظهر لهم كيفية المشاركة 	 
باحترام وبشكل شامل

إرشادهم لفهم أن المشاعر القوية مقبولة وهناك طرق لتنظيم تلك 	 
المشاعر. على سبيل المثال، باستخدام كلمات لوصف مشاعر الغضب 
مثل “تثير غضبي بأخذ ألعابي”، بدالً من استخدام أفعال مثل الضرب 

أو الدفع عند الغضب.

منحهم فرصاً يومية ليكونوا أعضاًء متعاونين واإلشادة بهم لهذا 	 
السلوك. على سبيل المثال، “لقد أحببت حقاً الطريقة التي ساعدت بها 

أخيك الصغير في العثور على قبعته قبل أن نخرج”.

التنمر هو إساءة استخدام مستمرة ومتعمدة للسلطة في العالقات من 
خالل السلوك اللفظي و/ أو الجسدي و/ أو االجتماعي المتكرر الذي 

يهدف إلى التسبب في ضرر جسدي و/ أو اجتماعي و/ أو نفسي. 
ويمكن أن يشمل فرداً أو مجموعة يسيئون استخدام سلطتهم، أو قوتهم 

المتصورة، على شخص أو أكثر ممن يشعرون بأنهم غير قادرين على 
منع حدوث ذلك. 

يمكن أن يكون للتنمر من أي شكل أو ألي سبب آثار فورية ومتوسطة 
وطويلة المدى على المتورطين، بما في ذلك المتفرجين. ال يتم تعريف 

الحوادث والصراعات أو المعارك الفردية بين أقران، سواء بشكل 
شخصي أو عبر اإلنترنت، على أنها تنمر، كما هو مذكور في موقع 

.Bullying No Way

تشمل أنواع السلوكيات التي تدخل ضمن التنمر ما يلي:

الجسدية: الضرب أو الدفع أو اللكم، والتي تكون غالباً أكثر 	 
شيوعاً عند األطفال األصغر سناً.

اللفظية: الشتائم، أو المضايقة، أو نشر إشاعات سلبية عن طفل، 	 
أو استخدام إهانات عنصرية أو جنسية.

العزلة االجتماعية: استبعاد األفراد أو مجموعات األطفال من 	 
اللعب أو المواقف االجتماعية.

اإلنترنت: استخدام تقنيات مثل الرسائل النصية أو البريد 	 
اإللكتروني للتهكم على طفل آخر أو إهانته أو ترهيبه أو مضايقته. 

عالمات التنمر عند األطفال 

الجسدية: الكدمات أو الخدوش، أو إذا بدأ الطفل في التبول في 	 
الفراش، أو أصيب بكوابيس أو فقد الشهية.

االجتماعية: إذا اشتكى الطفل من عدم وجود أصدقاء، أو كان 	 
ممانعاً بشدة للذهاب إلى خدمة التعليم والرعاية.

العاطفية: إذا كان الطفل غير سعيد بشكل غير معهود أو خائفاً أو 	 
مستاًء أو قلقاً أو يعرض تقلبات مزاجية في المنزل.

اإلدراكية: إذا تغيرت قدرة الطفل على التركيز في األنشطة أو 	 
يبدو أنه مستوى تعلمه قد تراجع.
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االستراتيجيات المستخدمة من قبل المربّين 

يستخدم المربّون مجموعة من االستراتيجيات لمنع التنمر وإدارته عند 
حدوثه، بما في ذلك ما يلي:

اعتماد سياسة عدم التسامح مطلقاً مع التنمر 	 

بناء نماذج لطرق محترمة للتفاعل مع الزمالء واألطفال واألسر 	 
من أجل التصرف بطرق مناسبة اجتماعياً وثقافياً للتوافق مع اآلخرين

ضمان اإلشراف على األطفال بشكل مناسب في كل األوقات 	 
حتى يتمكنوا من إدارة التنمر في حالة حدوثه والتدخل لضمان شعور 

الجميع باألمان

تعليم األطفال استراتيجيات لتحدي سلوكيات التنمر قبل أن تصبح 	 
 راسخة. على سبيل المثال، التعبير عن رفضهم لإلهانات اللفظية: 

“ال يعجبني أن تناديني بهذا االسم”.

تقع على عاتق المربّين مسؤولية التواصل بصراحة وحساسية مع أسر 
األطفال الذين يتنمرون أو يتعرضون للتنمر، والعمل في شراكة معهم 
إليجاد حلول واستراتيجيات مناسبة لدعم األطفال المعنيين، سواء في 

المنزل أو الخدمة.

استراتيجيات لألسر 

يحتاج األشخاص الكبار إلى اتخاذ إجراء عندما يشتبهون 
أو يدركون أن الطفل يتعرض للتنمر، ألن األطفال غالباً ال 
 يملكون إمكانية حل المشكلة بأنفسهم أو القدرة على حلها. 

هناك العديد من االستراتيجيات التي يمكنك اتباعها لدعم طفلك إذا كنت 
تعتقد أنه يتعرض للتنمر:

شجع طفلك على التحدث عما يحدث. أيِّد مشاعره ووضح له أنك 	 
تصدقه، وسوف تساعده على التعامل مع الموقف. 

استمر في االستماع إلى طفلك أو التحدث معه. ادعمهم للمساهمة 	 
في المناقشات حول اإلجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة سلوكيات 

التنمر أو إيقافها. 

ساعد طفلك على استعادة الثقة والرفاهية من خالل تأييد السلوكيات 	 
اإليجابية والتركيز على األشياء التي يقوم بها بشكل جيد.

إذا كان طفلك يتنمر على اآلخرين، فيمكن االستعانة ببعض 
االستراتيجيات المذكورة أعاله. باإلضافة إلى ذلك، هناك استراتيجيات 

أخرى تستحق الدراسة:

راقب حجم المنافسة التي تحدث في المنزل، حيث إن البيئات شديدة 	 
التنافسية يمكن أن تجعل من الصعب على طفلك تعلم كيفية العمل بشكل 

تعاوني مع اآلخرين.

استمع جيداً لطفلك عندما تتحدث عن دورة التنمر حتى تتمكن من 	 
مساعدته في إيجاد طرق مناسبة للرد في المستقبل. 

ساعد طفلك على فهم تأثير أفعاله على الطفل / األطفال اآلخرين 	 
من خالل طرح أسئلة مثل ما يلي: “ما الذي شعر به هذا الطفل عندما 

ضايقته كل يوم؟” أو “كيف ستشعر إذا لم يسمح لك أحد باللعب في 
فريقه؟”

تُعد الشراكة بينك وبين المربّين في خدمة التعليم والرعاية الخاصة بك 
أمراً مهماً لدعم سلوك طفلك. ناقش مخاوفك مع المربّين في خدمة التعليم 

 والرعاية الخاصة بك واعمل معهم إليجاد طرق لمعالجة المشكلة. 
وقد تشمل الحلول إجراءات تتخذها األسر والمربّين والطفل نفسه.


