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ي رياض األطفال
التنمر �ف

ي ذلك عندما يتعرض األطفال للتنمر
ي رياض األطفال ألسباب عدة ، بما �ف

يحدث التنمر �ف
 أو االستبعاد من اللعب مع أو بدون وجود الكبار ، و عندما يتعرض

األطفال للتنمر ، يؤدي ذلك اىل نقص
ي جودة مجتمعهم المحيط و لذلك تأث�ي مبا�ش عىل افتقادهم إىل

 �ف
.مجتمع جيد و اللعب و التعلم

ي
 هناك دراسة تسىم , الطفل الكامل ، السباق الكامل ؛حول التنمر �ف

رياض األطفال
 للباحث لوند وآخرون ، عام 2015 ) تش�ي الدراسة اىل أن كل من )

ف و أولياء األمور األطفال و الموظف�ي
ي رياض األطفال

.يعتقدون أن هناك تنمًرا �ف
 و يؤكد التقرير أن اللعب و الصداقة االجتماعية هم من أهم األمور

ي رياض األطفال ، و
بالنسبة لألطفال �ف

ي أجريت مع األطفال يبدو أن تجربة صداقة األطفال و ي المقابالت ال�ت
 �ف

ي اللعب أمر بالغ
عملية دمجهم �ف

ي اللعب مع األطفال أمر
ي رياض األطفال. لذلك فإن حضور الكبار و مشاركتهم �ف

 األهمية لرفاههم �ف

وري �ف
.للغاية

يعّرف التنمر
: حسب تقرير الدراسة تلك عىل النحو التالي 

ي رياض األطفال هو ترصفات‘‘
 التنمر عىل األطفال �ف

ي عدة يقوم بها الكبار و / أو األطفال اآلخرون و ال�ت
 تنتهك و تؤثر عىل تجربة األطفال و انتمائهم

ي المجتمع
ف �ف  مهم�ي

ً
‘‘.كأشخاصا



ي تؤثر بشكل  يجب عىل روضة األطفال منع حدوث تلك الحاالت ال�ت
مبا�ش عىل مستوى تمتع األطفال

ي رياض األطفال من خالل العمل
 ببيئة أطفال آمنة و جيدة �ف

المستمر لتعزيز صحة األطفال و رفاههم و
.لعبهم و تعلمهم

 مثل اإلقصاء و التنمر و العنف
ً
 ال تقبل روضة األطفال االنتهاكات أبدا

ف و التحرش. يجب عىل كل و التمي�ي
ي رياض األطفال أو الروضة التدخل

 شخص من هؤالء الذين يعملون �ف
ي أي روضة

عندما يتعرض طفل �ف
 أطفال لمثل هذه االنتهاكات. ) قانون رياض األطفال ، الفصل

الثامن المتعلق بيئة الروضة النفسية و
االجتماعية ، §41 )

ي رياض األطفال الترصف برسعة و بشكل
ف �ف  يجب عىل العامل�ي

صحيح عندما
ي روضة األطفال اىل بيئة أطفال آمنة و جيدة

.يتم مالحظة افتقار أي طفل �ف
ي رياض األطفال المتابعة و تقديم

ف �ف ف و الموظف�ي يجب عىل كل شخص من العامل�ي
ي رياض األطفال إذا تم االشتباه أو مالحظة أن هناك أي طفل ال يتمتع

التقارير إىل اإلدارة �ف
.ببيئة رياض أطفال آمنة و جيدة

عند حدوث مثل تلك االنتهاكات فإن رياض األطفال هي الجهة المسؤولة عن إعداد
. خطة مكتوبة باإلضافة إىل تداب�ي خاصة



ف األطفال  كيف يبدو التنمر ب�ي
الصغار؟

 ماذا تستطيع الروضة بالتعاون مع
اآلباء واألمهات أن يفعلوا؟

 ، ةيلودلا و ةينطولا ثوحبلا نم ماقرألا فلتخت
ربكألا ءزجلا نكلو

 نم ةئاملاب 12 و 6 نيب كانه نا رهظي جئاتنلا نم
لافطألا ضاير يف لافطألا

.رمنتلل نوضرعتي نمم
 يميناياس ؛ 2016 ،دنول و دناليغليه) : عجرملا ؛

2012 ،سيفريك &
2000 نريب )

:رمنتلا صئاصخ نوكت نأ نكمي

ةفلتخملا ةطشنألا و بعللا نم داعبتسالا •
 ىلع فنصت يتلا ، ةيرخسلا و ، ةقياضملا و

ةيذؤم ءايشأ اهنا
اهئافخإ و لوصألا فالتإ •

بحسلا و عفدلا و برضلا •

ي الجيد ضد التنمر يشمل التعاون مع الوالدين. يمكن لروضة األطفال وأولياء
 العمل الوقا�ئ

األمور
ي رياض األطفال

ي عدم استبعاد أي طفل من المجتمع االجتماعي �ف
.المساهمة مًعا �ف

ف من جهة اخرى ألن منع التنمر ف اآلباء و االمهات من جهة و الموظف�ي  تعزيز الحوار ب�ي
FUB تريد

ي رياض األطفال يعتمد بالضبط عىل هذا الحوار
.�ف

ف باإلحباط و االحساس أن  كل من الوالدين و الموظف�ي
ً
ي مواجهة التنمر ، قد يشعر أحيانا

 �ف
الطرف اآلخر

. يجب أن تكون جميع األطراف قادرة عىل رؤية الوضع من  لم يسمعهم او يفهمهم جيداً

.وجهة نظر الطرف اآلخر



ي العمل مع القضايا المتعلقة بالتنمر أن يركز كل شخص من تلك الدائرة كل اهتمامه حل
يتطلب الحوار الجيد �ف

ف عىل نقطة ابداء الرأي و التعب�ي لكل جهة من الجهات المتعاونة ك�ي مشكلة التنمر. الحوار الجيد يدور حول ال�ت
 كل شخص بكرم االستماع واالصغاء آلراء اآلخرين و طرق التعب�ي عنها

ّ
و من أجل تحقيق ذلك ، يجب أن يتحىل

ي استماع بعضنا البعض و التعاون الجيد مع بعضنا البعض
 �ف

ً
ي رغبتنا جميعا .و مصطلح الكرم هنا يع�ف

وري أن يكون ف و قد يصعب اكتشافه او مالحظته. لذلك من الرصف ف البالغ�ي غالًبا ما يحدث التنمر بعيًدا عن أع�ي
ف ف و يراقبون تجمع األطفال ولعبهم ، ح�ت يعرفوا ما الذي يجري. يجب عىل البالغ�ي البالغون قريب�ي

ارتداء نظارات التنمر” و تحمل المسؤولية عند حدوث االنتهاكات أو االستبعاد. عند اكتشاف التنمر ، يجب“
ف ، ير�ج أيضا ذكر أن التنمر غ�ي مقبول و اتخاذ إجراءات معينة لمنع حدوث ذلك أن يكون البالغون واضح�ي

.مرة اخرى. بالنسبة للطفل الذي يتعرض للتنمر ، من المهم الحصول عىل الدعم و المساعدة بعد حدوث ذلك
ف األطفال بالكلمات و األفعال. من خالل وضع ف البالغ�ي ي بعض األحيان ان يه�ي

يمكن أيضا أن يحدث ذلك �ف
ي محاولة

” أو عن طريق إعطاء بعض األطفال الكث�ي من االهتمام �ف تسميات عىل األطفال مثل “الشاكي
ف و أولياء األمور حينها المساعدة عىل وصم األطفال و الحد من ف األطفال عن ذويهم، يمكن للموظف�ي لتمي�ي

كة و محددة لألطفال ، بحيث ي رياض األطفال رؤية مش�ت
ف �ف ف فيما بينهم. يجب أن يكون لدى العامل�ي التمي�ي

ف من حول ام و الرعاية الجيدة. يجب أن يكون لدى البالغ�ي ف التواصل مع األطفال القيم األساسية مثل االح�ت يم�ي

ي
األطفال أيًضا عالقة واعية و انعكاسية مع أنفسهم كنماذج يحتذى بها ، و أن يكون لديهم سلوك واضح �ف

.االجتماعات مع األطفال و الزمالء و اآلباء و األمهات



ي خلق بيئة جيدة مع مجموعة األطفال. عندما ينخرطون
يمكن لألطفال أنفسهم المساعدة �ف

ي العمل عىل إنشاء مجتمع جيد ، يمكن لألطفال والكبار التحدث مًعا حول كيفية
�ف

ي
ي رياض األطفال مع بعضهم البعض. إن مشاركة األطفال منصوص عليها �ف

تعامل كل فرد �ف
ي المشاركة: “يجب إعطاء آراء الطفل وزًنا § قانون رياض األطفال .3

حق األطفال �ف
“وفًقا لسنه ودرجة نضجه

ف إجراء مقابالت مع األطفال ، الكتشاف مستوى الرفاهية و تفاعل ي رياض األطفال ، يمكن للموظف�ي
�ف

ي المجموعات
.األطفال مع األطفال اآلخرين و �ف

ي رياض األطفال
ف األطفال �ف ام و التسامح ب�ي .يجب بذل جهود منتظمة لتعزيز االح�ت

ي
 �ف

ً
يمكن للعمل المعزز ضمن هذا اإلطار مع رياض األطفال أن يقطع شوًطا طويال

ً
ة الرعاية النهارية أو الحقا ف األطفال ، سواء أثناء ف�ت منع التنمر و سوء المعاملة ب�ي

ًطا أساسًيا مهًما لمنع التنمر ف األطفال أيًضا �ش ي حياة األطفال. تعد الصداقات ب�ي
.�ف

ف األطفال ي تسهيل و تعزيز الصداقة ب�ي
ف مهمة بالغة األهمية �ف .عىل اآلباء و الموظف�ي

ف :يجب عىل البالغ�ي

• التواجد مع األطفال لتتمكن من اكتشاف التنمر
ي للرؤية واالستماع

 بما يك�ف
ً
• كن قريبا

ًما ف • كن نشيًطا ودافًئا ومل�ت
ُ
• كن مهتما



ل ورياض ف ف الم�ف  التعاون ب�ي
األطفال

ي رياض األطفال.
ي أعمال منع واكتشاف ووقف التنمر �ف

 من المهم جًدا أن يشارك الوالدان �ف

يجب عىل اآلباء أيًضا إبالغ
وري أن يتحدث اآلباء والموظفون ف األطفال. من الرصف  الروضة إذا اكتشفوا التنمر ب�ي

ويعملون مًعا إلنهاء التنمر وسوء
.المعاملة ، وأن يتم وضع خطة لكيفية منع ذلك واكتشافه وإيقافه

 باإلضافة إىل متابعة رفاهية الطفل ورفاهه ، من األهمية بمكان أن يهتم اآلباء بأطفال
ي حياتهم اليومية

كهم �ف .اآلخرين ويرسش
ي روضة األطفال والدردشة ودعوة

 يمكن القيام بذلك عن طريق تحية األطفال اآلخرين �ف
ل ف .أطفال اآلخرين إىل الم�ف

ي رياض األطفال من خالل التحدث
ي تعزيز بيئة جيدة �ف

 يمكن للوالدين أيًضا المساعدة �ف
ي عن روضة األطفال بشكل إيجا�ج

ف واألطفال اآلخرين وعائالتهم فيما بينهم .والموظف�ي
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