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ماهي األمور التي يتعني عىل الوالدين االنتباه إليها؟ 

ھل أن طفلك مل يعد یرغب يف الذھاب إلی المدرسة فجأة؟ هل أنه يتحجج  • 
باملرض ليك يتجنب الذهاب إىل املدرسة هل يريد طفلك أن يتم اصطحابه من    

املدرسة بشكل منتظم، أو هل أنه يرغب يف تغيري املدرسة؟  
هل أنه يعاين من صداع أو أمل يف البطن أو مشاكل يف النوم أو من مزاج  • 

مكتئب؟ هل أنه أصبح عدوانياً فجأة؟  
هل توجد أية أشياء مثينة أو أية نقود خاصة بالطفل قد باتت مفقودة؟ هل  • 

لدى طفلك العديد من األعذار ألغراض مفقودة أو مدمرة؟ هل يتم ابتزاز    
طفلك؟ هل أنه توقف عن دعوة أصدقاء إىل املنزل؟  

التنمر اإللكرتوين – ماذا يستطيع الوالدان فعله ضد هذه الظاهرة؟

"سمري هو أبشع صبي يف املدرسة!
إذا كنتم بحاجٍة لدليٍل عىل ذلك، فانظروا إىل هذه الصورة!"

مجتهدة!"  كلبة  "كاترينا 

كانت ومازالت اإلهانات الشنيعة يف باحة املدرسة والتهامس اللئيم عىل اآلخرين 
ظاهرة موجودة دوماً يف باحة املدرسة. ولكن عندما يتم وضع الشائعات واإلهانات 

عىل اإلنرتنت، فإن األشخاص املتعرضني لها يعيشون الويالت. تشهد املدارس وبصورة 
متكررة حاالت مأساوية لظاهرة »التنمر اإللكرتوين«. ما الذي ميكن أن يفعله 

الوالدان إذا وقع طفلهام ضحية لهذه الظاهرة؟

ما هو التنمر اإللكرتوين؟ 
إن التنمر اإللكرتوين يعني إهانة اآلخرين أو تهديدهم أو التشهري بهم يف وسائل 
التواصل االجتامعي وهذا من خالل عبارات خبيثة أو من خالل نرش الشائعات أو 

الصور ومقاطع الفيديو املهينة. إن اإلساءة اللفظية والخالفات وحتى إذا حصلت عىل 
اإلنرتنت ال تشكل دوماً تنمراً إلكرتونياً، ولكن إذا حصلت االعتداءات عىل مدى فرتة 

طويلة من الزمن، فيتمثل هدفها يف إيذاء طفل آخر. وإذا كان الطفل املتعرض لإليذاء 
بنحو واضح يف الجانب األضعف فإن ما يحصل هو التنمر اإللكرتوين. وهنا يكون 
الطفل بأمس الحاجة للمساعدة! ما يشكل عبئاً خاصاً هو أن املتنمر والضحية 

يداومان يف الغالب عىل ذات املدرسة. 

طالب املدارس ميارسون أعامل التنمر يف اإلنرتنت بال أي رادع.  •
مضامني رسائل التنمر تصبح عىل الفور يف متناول الجميع وال ميكن حذفها إال  • 

بالغ. بجهد   
ال ينتهي التنمر اإللكرتوين حتى بعد انتهاء الدوام عىل املدرسة، فالطالب  • 

املعرضون ليسوا يف منأى عنها حتى يف عقر ديارهم، ويغدو مجرد النظر إىل   
الكمبيوتر أو الهاتف الجوال عذاباً أليم، وهذا يعني الضغط عىل ضحايا   

التنمر اإللكرتوين عىل مدار الساعة.  

ماهي آثار التنمر اإللكرتوين عىل األطفال؟ 
التنمر اإللكرتوين: العديد منهم ينزوي ويحاول  يتفاعل األطفال بشكل مختلف مع 
الترصف بشكل غري ملفت للنظر قدر اإلمكان أو ال يريد بعد الذهاب إىل املدرسة. 

ومثة آخرون يصابون بالخوف واألرق ويفقدون أداءهم الجيد أو يتطور لديهم صداع 
وآالم يف املعدة وحتى كآبة وأفكار انتحارية. البعض من األطفال يصبح عدوانياً ضد 

آخرين أو ضد أشياء. وجدير بالذكر أنه يتم حتى االستخفاف بالتأثريات املأساوية 
التنمر اإللكرتوين. الناجم عن  النفيس  والعبء 
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إذا كان طفلك يواجه التنمر اإللكرتوين 
التالية.  السلوكيات  أو كافة  بالتنمر والتنمر اإللكرتوين أحد  لغالبية األطفال املصابني 
أسباب التغريات الفجائية يف السلوك متعددة األمناط. يف كثري من األحيان ال يتحدث 
األطفال عن تعرضهم للتنمر من تلقاء ذاتهم. ولذلك فمن املهم أن يحاول الوالدان 

التحدث معهم. يف العادة ال يعطي األطفال الذين يتعرضون للتنمر أي إشارة مبارشة 
إىل حالة أو حادث ما أو أنهم يقللون من جسامة الوضع يف محادثاتهم األوىل مع 

الكبار. إذا كان لديك شك ملموس، فإن الكثري من الصرب والكثري من محاوالت عرض 
فرص الحديث عىل الطفل ستكون رضورية. قف إىل جانب طفلك وادعمه وأوضح له 

بأنكام سوية قادرين عىل صد التنمر:

تحدث مع املدرسة أو املدرس وأبلغ إدارة املدرسة عن الحوادث.  • 
ال تهدد إطالقاً أي أطفال آخرين!  

قم بتأمني األدلة واإلثباتات واطبع اإلهانات عىل ورق والتقط صوراً!  •
تحدث إىل آباء وأمهات وممثيل أولياء األمور لدى املدرسة.  • 

اجعل املوضوع مدرجاً عىل جدول أعامل املدرسة.  
تحدث مع طفلك حول كيفية سلوكه يف مواقف معينة. حذر طفلك لكيال  • 
يقوم هو بدوره بالتنمر ضد أطفال آخرين! االنتقام غالباً ما يكون دافعاً    

اإللكرتوين للتنمر   
اتصل مبالك املوقع يف اإلنرتنت ليتم حذف املحتوى. ميكنك رفع بالغ   • 

شكوى ضد املتنمرين وأيضا ضد مشغل املوقع إذا مل يتم حذف املحتويات.  

www.internet-beschwerdestelle.de 

 إذا كان طفلك يتنمر عىل أطفال آخرين أو يشارك 
يف أعامل التنمر: 

طالب طفلك وبكل بوضوح بالتوقف عن التنمر عىل األطفال اآلخرين. ارشح له مدى 
خطورة هذه الجرمية وعواقبها. ناقش مع طفلك: ماهي أسباب سلوكه؟ ارشح لطفلك 

كيف سيكون شعوره إذا قام آخرون بالتعامل معه بهذه الطريقة؟
تواصل مع مدرس أو مدرسة طفلك أو مبمثيل أولياء أمور التالميذ لدى املدرسة: اطلب 

التنمر اإللكرتوين بشكل  إجراء مناقشة السلوك االجتامعي للقسم )الصف( وموضوع 
ملح يف القسم الدرايس )الصف(.
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ما الذي يتوجب عىل املدرسة أن تفعله؟ 
البد من أن ترد املدرسة عىل ذلك بكل حزم ليك توضح للجميع، وهذا سواء للقامئني 

بالتنمر أو املوافقني عليه أو ضحايا التنمر ما ييل: نحن مجتمع املدرسة ككل، ال 
نقبل بإذالل أي إنسان أو مطاردته. يتعني عىل مجتمع املدرسة أن يضع برنامج 

التنمر. مكافحة  معاهدة  وتبني  التنمر  ملكافحة 
إذا مل تترصف املدرسة من تلقاء نفسها ليك تتدارك األمر، فقم مبطالبتها بذلك!  ألنه يف 

مناخ يسوده الخوف والكراهية ال ميكن ألحد أن يتعلم جيداً، ويف نهاية املطاف يرض 
الجميع. اإللكرتوين  التنمر 

أين ميكنكم الحصول عىل معلومات واستشارة؟ 

 )klicksafe( »قام االتحاد األورويب من خالل مبادرته »كليك سيف 
اإللكرتوين«  التنمر  لحالة  أولية   بتطوير تطبيق »إسعافات 

„Cyber-Mobbing Erste-Hilfe App“ لألحداث والذي ميكن تنزيله عرب جوجل 
بيل ستور أو آي تيونس مجاناً. يوفر هذا التطبيق معلومات شاملة ويدعم 

األطفال يف مقاومة التنمر اإللكرتوين إذا تعرضوا له. كام أنه تتوفر معلومات 
التخصصية يف املوقع:  للوالدين واألطفال والقوى   شاملة 

 www.klicksafe.de

كام تتوفر معلومات معالجة بصورة جيدة لألطفال والوالدين يف مواقع اإلنرتنت:
www.schau-hin.info

www.mobbing-schluss-damit.de 
www.stop-cybermobbing.com

وحتى أن الرشطة توفر معلومات هامة يف املوقع:
www.polizei-beratung.de > Cybermobbing


