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 التنمر      

Cyber bullying, bullying 
 

 ، والشباب المراهقٌن بٌن األول بالمقام ٌظهر الذي العالئقً لإلزعاج مرادف ، النطاق واسع اجتماعً ضرر عن عبارة التنمر 

.  الشخصٌة البٌانات وال االجتماعٌة ال ، فئة أٌة على ٌقتصر ال بالتأكٌد ولكن  

2019 



 "مشروع "الوقاية من ظاهرة التنمر بين الطالب
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 مقدمة

واسع النطاق ، مرادف لإلزعاج العالئقً الذي ٌظهر بالمقام األول بٌن التنمر عبارة عن ضرر اجتماعً 

 االغاظةالمراهقٌن والشباب ، ولكن بالتأكٌد ال ٌقتصر على أٌة فئة ، ال االجتماعٌة وال البٌانات الشخصٌة.  

 أو لتجمعا أو األلعاب من وباستمرار ما شخص استبعاد بهدف, والشائعات والقال القٌل نشر و وتكرارا مرارا

 وزرع ، واإلخضاع ، لإلذالل ؛ ومراقب مشاهد لحالة واٌصاله واسكاته صمته على للحصول, األشٌاء طلب

 فً موجودة األفعال نرى تلك الضحٌة. عند ملحوظ وانزعاج شدٌد ارتٌاح لعدم التسبب حد إلى الخوف,

 القاء ٌزالون وما عقود بضعة منذ نالحظ. تنسى ال طوٌلة لفترة األوالد علٌها ٌتردد التً والبٌئات المدرسة

 بعض قبل من جسدٌة معاناة تخلق الكبٌرة أو الصغٌرة االنتهاكات معاناة أن الٌوم نعلم.  االهتمام من المزٌد

 للتخوٌف ٌتنمرون الذٌن أولئك حتى. حقٌقٌة اكتئابٌه اضطرابات إلى تؤدي قد أو حساسٌة األكثر األفراد

 على حافظوا إذا لكنهم سلبٌة، نتائج لدٌهم لٌس الحالً بالوقت أنهم صحًٌحا كان إذا حتى عواقب، من ٌعانون

 على ننسى ال .العدالة مع خطٌرة مشاكل من سٌعانون أنهم إحصائٌاً  ثبت فقد ، الوقت مرور مع السلوك نفس

 هذه مشاهدة فإن.  الواقع فً ، فورٌة عواقب من ٌعانون" المتفرجٌن" أو التنمر ٌشهدون الذٌن أولئك حتى أنه

  فٌما .الصمت مثل السلوكٌات وتعزز االجتماعً والقلق الخوف مثل, لدٌهم المشاعر حدة من تزٌد, الحلقات

 

 

 

 

 

 (3\2 ص)



 للمدرسٌن ٌمكن ، عام بشكل.  المعلمٌن هم الطالب، إلى باإلضافة المهتمة، الفئات فإن ، بالتدخالت ٌتعلق

 ثقافة بناء إلى تهدف التً التدخالت وتعزٌز التنمر لمكافحة برنامج تنشٌط طرٌق عن المشكالت هذه مواجهة

 إلى موجهة الوقائً التدخل خصوصٌة فإن ، وبالتالً .أنفسهم والمعلمٌن الطالب وبٌن الطالب بٌن  االحترام

 فاعلٌة أكثر ٌكون ، ودائم مستقر, ما تغٌٌر أجل فمن ، وضحاٌاهم المتنمرٌن إلى مباشرة ولٌس الطالب جمٌع

 .للصراع إٌجابً وحل االستباقٌة والقدرة بالمسؤولٌة التوعٌة خالل من, المتفرجٌن مجتمع على التصرف

 :المشروع من الغرض

 .الدراسٌة الفصول فً والحوار الوعً الحوار وإعالء خالل من ، المدرسة فً التنمر ظاهرة منع

 :التشغٌلٌة األهداف

 .والتعاطف المتبادلة المساعدة وقٌمة المدرسة فً التنمر بمشكلة الطالب توعٌة .1

 معرفة كيفية التعرف على التنمر. .2

 تحديد استراتيجيات فعالة لمكافحة التنمر. .3

 محتوٌات:

 .المدرسة فً المعاملة وسوء هو التنمر وأنواعه ؟, العدوان ما .1

 . اآلخرٌن وفً نفسك فً المشاعر على تعرف .2

 علٌها؟ وتحافظ التنمر تغذي التً الجوانب هً ما .3

 مؤشرات عند المتضررٌن ؟   .4

 .ومتناقضة وقائٌة اجتماعٌة مهارات: والتعاطف الحزم .5

 التنمر؟ لمحاربة اعتمادها الواجب واالستراتٌجٌات الحلول تكون أن ٌمكن ماذا .6
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 :  المشروع فعالٌة تقٌٌم

من قبل فرٌق  الفحوى تحلٌل على التفكٌر. العمل موضوعات خالل من للطالب المكتوب اإلنتاج تشجٌع سٌتم

  .نهائً رضا استبٌان تقدٌم أًٌضا وٌمكنالعمل. 



 التدخل: ومنهجٌة خطوات

 العصف: نشطة منهجٌة باستخدام االجتماعات عقد محاضرات حوارٌة لألهالً والمعلمٌن والطالب. سٌتم

 .األدوار ولعب ،الجماعً والعمل والمناقشات الفٌدٌو أشرطة ومشاهدة ،الذهنً

 األنشطة وتكلفة المشروع: توقٌت

 ساعة أكادٌمٌة.  51اجتماعات حوارٌة للطالب بمجموع كلٌة  6

 ساعات. 1 –محاضرات حوارٌة مع المربٌن 

 ساعات. 5 –محاضرات حوارٌة مع األهالً 

 شٌكل دون ضرٌبة.  253  عمل تكلفة كل ساعة

 شٌكل ٌتضمن الضرٌبة. 7477تكلفة كل المشروع 

 

 مع فائق االحترام
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