العنف بين األقران
للتنمر»
« الُّ ..

العنف بني الأقران� ،أو ما ُيعرف بـ» التنمر» ،هو عنف متعمد من قبل فرد �أو جمموعة من الأفراد جتاه نف�س • �أ�سباب متعلقة بالبيئة املدر�سية :دور املعلم يف �ضبط ال�سلوك ،عدم و�ضوح القواعد املدر�سية،
ال�شخ�ص ب�صورة متكررة لفرتة طويلة بحيث يكون هناك فرق يف القوة �أو ال�سلطة بني املتنمر وال�ضحية،
ويحدث �إما يف املدر�سة �أو يف الأماكن املحيطة بها .ميار�س التنمر �إما بطريقة مبا�شرة مثل ال�ضرب الرفقة السيئة:
وال�شتم� ،أو بطريقة غري مبا�شرة مثل :ن�شر الإ�شاعات ،وال ي�شرتط فيه �أن يكون املتنمر على معرفة �شخ�صية • �أ�سباب اجتماعية :مناخ مدر�سي غري �آمن ،جتاهل املتنمرين �أو ال�سكوت عن ت�صرفاتهم ،م�شاهدة
بال�ضحية �أو من نف�س املرحلة الدرا�سية .وت�شري الدرا�سات التي �أجريت حملي ًا �إلى �أن  %٥٣من طلبة املدار�س
الأفالم �أو املقاطع العنيفة التي تعر�ض على التلفاز والأجهزة الإلكرتونية.
يتعر�ضون للتنمر ،وهي متاثل الن�سب العاملية لهذه الظاهرة .كما �أن التنمر اجل�سدي يعد الأكرث بني الذكور
فيما �أن التنمر النف�سي ينت�شر �أكرث بني الإناث.
ارشادات للوقاية من التعرض للتنمر:
• تعزيز ثقة الطفل بنف�سه والقدرة على التعبري عما بداخله من انفعاالت غ�ضب �أو رف�ض.
يوجد عدة �صور للتنمر ومنها :التنمر اجل�سدي ،التنمر اللفظي ،التنمر النف�سي ،التنمر اجلن�سي ،التنمر • تدريب اليافعني على مهارات حل امل�شكالت واحلزم التي �ست�ساعدهم يف حال تعر�ضهم ملواقف
االجتماعي ،التنمر املادي ،التنمر الإلكرتوين.
�صعبة.
• يجب �أن يكون الوالدان واملعلمون قدوة ح�سنة للأطفال واليافعني من خالل تعليمهم كيفية حل
امل�شكالت بدون ا�ستخدام العنف �أو ال�سلوك العدواين.
أسباب التنمر:
• �أ�سباب فردية تتعلق باملتنمر مثل :طبيعة عدوانية مندفعة ،الرغبة يف لفت االنتباه وحب • مناق�شة الأطفال واليافعني حول ما يرونه من م�شاهد عنف يف القنوات املرئية وكونها م�شاهد من
ن�سج اخليال� ،أو غري واقعية يف �أغلب الأحيان.
اال�ستعرا�ض.
• �أ�سباب فردية تتعلق باملتنمر عليه مثل� :أن تكون ال�ضحية �سريعة االنخداع ،وال ت�ستطيع الدفاع عن • يف حال تعر�ضك للتنمر ،قم ب�إبالغ �شخ�ص تثق فيه .كما ميكنك التوا�صل مع خط م�ساندة الطفل
.١١١٦١١
نف�سها ،كذلك غياب الدعم مما يجعل ال�ضحية ت�شعر بالعزلة وال�ضعف.
• �أ�سباب م�شرتكة بني املتنمر وال�ضحية مثل :ال�شعور بالوحدة واالفتقار �إلى الدعم االجتماعي
والأمن النف�سي ،عدم الثقة بالنف�س ،بالإ�ضافة �إلى اال�ضطرابات النف�سية امل�صاحبة ملرحلة املراهقة.
• �أ�سباب �أ�سرية :التذبذب يف اتخاذ القرارات ،الت�ساهل �أو الق�سوة وال�شدة يف الرتبية.
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