Bullying - Arabic

التنمّر والمراهقون
التن ّمر الذي يتعرض له ذوي االحتياجات الخاصة
التنمّر هو أحد أشكال السلوك االنتهازي الذي يتم انتهاجه للتسبب في أذى ،وعاد ًة ما يحدث مرارً ا وتكرارً ا ،حيث يقوم طفل باختيار طفل واحد أو
أكثر ،ويتصرف نحوه تصرفات سلبية متكررة لفترة ما .وهذه محاوالت متعمدة الهدف منها هو إزعاج ذلك الطفل أو إصابته ،وقد يتضمن ذلك
إطالق اسم عليه وصنع وجوه له واإلشارة إليه بإيماءات سيئة وإحراجه أمام اآلخرين وإقصائه وتهديده وإطالق شائعات عليه وضربه وركله
ودفعه وخنقه .التنمّر اإللكتروني هو أيضًا مشكلة حقيقية ومتفاقمة في الوقت الحالي.

التن ّمر

اكتشاف التن ّمر

• هل التصرف يمثل سلو ًكا انتهازيًا الهدف منه هو التسبب في أذى
• عاد ًة ما يحدث مرارً ا وتكرارً ا
• يمكن أن يكون تصر ًفا مباشرً ا أو غير مباشر
• تفاوت القوة بين المعتدي وضحيته

أشكال التن ّمر

• بدني (ضرب ،ركل ،دفع من الخلف)
• لفظي (إشارات عدائية ،إطالق أسماء ،التهديد)
• بديل (تكوين تحالف ،إطالق شائعات ،االغتياب)
• إلكتروني (اإليذاء من خالل مواقع التواصل االجتماعي والهواتف الخلوية ورسائل
البريد اإللكتروني)

أشكال أخرى للتن ّمر يتعرض لها أفراد من ذوي االحتياجات الخاصة

• التن ّمر من خالل التالعب (الحديث في أمر ما مع السيطرة من خالل شخص آخر)
• التن ّمر المشروط (صداقة واهمة)
• التن ّمر من خالل االستغالل (استخدام التحديات المستهدفة كجزء من التنمّر)
يوجد قانون ( The Dignity for All Students Actالكرامة لجميع الطالب) ()2012
لمساندة المدارس في خلق بيئة دراسية بال تمييز ومضايقات.

هل
تعلم؟
أكثر من  3.2مليون طالب هم ضحايا التنمّر في
كل عام.

أفاد  %60من الطالب ذوي اإلعاقة بأنهم
يتعرضون للتنمّر بشكل منتظم مقارنة
بـ  %25من الطالب كافة.

أفاد  %50من الطالب أنهم رأوا التنمّر أو سمعوا
عنه أو تعرضوا له.

حوالي  160,000مراهق يقاطعون المدرسة
في كل يوم بسبب التنمّر.

 1من كل  10طالب يهربون من المدرسة بسبب
التنمّر المتكرر.

يؤثر التنمّر ايضًا على الطالب اآلخرين -
المتفرجين  -من خالل خلق جو من الخوف
وعدم االحترام.
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التنمّر والمراهقون
التن ّمر الذي يتعرض له ذوي االحتياجات الخاصة
احذروا الوقوع في الخطأ؛ فالتنمّر أيًا كانت صورته هو من أشكال العنف غير الجائزة .ينبغي على اآلباء والمعلمين التكاتف سويًا لمواجهة التنمّر
ولتنمية المهارات االجتماعية من خالل برنامج التعليم الفردي ( )IEPالمقدم للطالب.

ما دورك للتصدي للتن ّمر؟
اآلباء

• الدفاع عن الطفل من خالل التوعية والتماس المساعدة.
• التركيز على الطفل.
• مساندة الطفل (عدم إلقاء اللوم عليه أو تجاهل المشكلة).
• حث الطفل على الحديث عن الواقعة.
• مراقبة تصرفات الطفل بإمعان (من ناحية األمان والجانب العاطفي
والصحي واألداء الدراسي).

دور المعلم

• خلق بيئة مواتية وآمنة لجميع الطالب.
• استغالل الفرص في الفصل الدراسي من أجل:
• توضيح أشكال التنمّر
• مناقشة كيفية التماس المساعدة
• تعزيز التواصل
• شرح اإلعاقات والقدرات
• توفير المناهج والموارد التي تراعي التنوع ،بما في ذلك اإلعاقات.
• تعديل برامج مكافحة التنمّر لتشمل الشباب من ذوي االحتياجات الخاصة.
• وضع قواعد مستفيضة للمدرسة والفصل الدراسي والتعرّ ف على
سياسات المدرسة لمكافحة التنمّر.

المزيد

أنت
تعلم

 %75–40من حوادث التن ّمر في المدرسة
تحدث أثناء فترات االستراحة ،أو في
غرفة الطعام أو دورات المياه أو الممرات.
ببلوغ سن الـ  14عا ًما ،يقل عدد األوالد
الذين يتحدثون مع أقرانهم عن التن ّمر عن
 ،%30بينما يقل عدد الفتيات عن .%40
تزداد نسبة التن ّمر البدني في المدارس
االبتدائية ،وتصل إلى ذروتها في المدارس
اإلعدادية ،ثم تنخفض في المدارس
الثانوية .وعلى الجانب اآلخر ،تظل نسبة
ً
ثابتة.
اإليذاء اللفظي
يرى  %70من المعلمين أن تدخل المعلم
ضروري دائ ًما ،ولكن ال يوافق على ذلك
سوى  %25من الطالب.
المراهقون الذين يتعرضون للتن ّمر هم
أكثر عرضة لالكتئاب والوحدة والقلق
والمرض وانخفاض الثقة بالنفس والتفكير
في االنتحار.
المراجع والمعلومات مقدمة من:
gse.buffalo.edu/alberticenterdosomething.orgpacer.orgولمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة الموقع
.parentnetworkwny.org
تم تنقيح محتويات هذا المستند بموجب المنحة رقم  H325160003من وزارة
التعليم األمريكية .ومع ذلك ،ال تمثل تلك المحتويات بالضرورة سياسة وزارة
التعليم األمريكية ،ويجب أال تعتبرها فرضًا من الحكومة الفيدرالية .موظف شؤون
المشاريع ،كارمن سانشيز.
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