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أوقفوا التنمر!

التنمر واحدة من املشكالت الجسيمة. ومسؤولية تهيئة بيئة مدرسية إيجابية منوطة بالبالغني.

اللجنة الوطنية الرنويجية ألولياء األمور للتعليَمني االبتدايئ والثانوي
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مقدمة
يدور هذا الكتيب حول التنمر وما ميكننا القيام به للتصدي للتنمر ومنع وقوعه. إننا يف 

حاجة إىل بذل الجهود ملنع حدوث التنمر. ميثِّل التنمر مشكلة مجتمعية جسيمة ال ميكن حلها إال إذا 

تضافرت جهودنا مًعا.

يستهدف هذا الكتيب أولياء األمور عىل وجه التحديد. ميكن استخدام الكتيب يف األرس الفردية، ويف اجتامعات 

مجموعات أولياء األمور، ويف أمسيات أولياء األمور، ويف إطار التعاون بني أولياء األمور واملدرسني/إدارة املدرسة.

متت ترجمة الكتيب من اللغة الدمناركية وتم تعديله مبا يتالءم مع الظروف الرنويجية.

)FUG( اللجنة الوطنية الرنويجية ألولياء األمور للتعليَمني االبتدايئ والثانوي
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اللجنة الوطنية الرنويجية ألولياء األمور للتعليَمني االبتدايئ والثانوي

كل عام، يتعرض أكرث من 50000 طفل وشاب للتنمر واملضايقة يف الرنويج )األرقام من استطالع رأي الطالب لعام 2017(. يف ربيع 

عام 2003، أصدر الربملان الرنويجي قانونًا يشار إليه يف كثري من األحيان باسم "قانون بيئة عمل األطفال". تم تعديل هذا القانون، ويشار 

إليه اآلن باسم "قانون التنمر الجديد" ودخل حيز التنفيذ اعتباًرا من 1 أغسطس 2017. ينص القانون عىل حق جميع الطلبة يف الحصول 

عىل بيئة آمنة وإيجابية من الناحية الجسدية والناحية النفسية االجتامعية بحيث تعزِّز الصحة، والرفاهية، والتعلّم. 

)املادة 9/ أ من قانون التعليم الرنويجي(. وهذا يعني أنه ينبغي عدم تعرض أي طفل لكلامت أو أفعال مهينة مثل التنمر. لكل فرد الحق 

يف الشعور باألمان يف املدرسة.

يحق لكل طفل التعلّم يف بيئة مدرسية آمنة

ميكن أن يحدث التنمر بني طفل وطفل آخر/مجموعة أخرى، أو بني أطفال وبالغني. قد يكون التنمر:

لفظيًّا )مثل استخدام أسامء مستعارة(  •

اجتامعيًّا )مثل االستبعاد(  •

ماديًّا )مثل اإلتالف املتعمد للمالبس واملتعلقات الشخصية(  •

عاطفيًّا )مثل التهديد أو اإلجبار عىل فعل يشء ما(  •

جسديًّا )مثل التعرض للَّكم أو الركل(  •

رقميًّا )مثل مشاركة صور، أو مقاطع فيديو، أو نصوص عرب اإلنرتنت(  •

ميارس األطفال والشباب اآلن شطرًا كبريًا من الحياة االجتامعية والتواصل فيام بينهم عرب اإلنرتنت. ولذلك، فقد أصبح اإلنرتنت املكان األكرث 

شيوًعا لحدوث التنمر واملضايقات، ويف كثري من األحيان تقرتن بالتنمر اإللكرتوين أشكاٌل أخرى من التنمر واإلقصاء.

الحق يف استئناف القرارات - واجب الترصف
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ر عليه؟ َمن الفرد املُتنمَّ

ميكن أن يتعرض أي شخص للتنمر. أوضحت استطالعات اآلراء أن املظهر، ومنط الزي، واللهجة، وما شابه ليست أسبابًا محفزة عىل التنمر. غالبًا َمن 

يتعرضون للتنمر يكون تقديرهم الذايت أقل من املتوسط، ولكن ميكن أيًضا تفسري انخفاض تقديرهم الذايت بأنّه نتيجة تعرضهم للتنمر. عادًة تكون أشياء 

عشوائية هي السبب الباعث عىل مامرسة التنمر.

ملاذا ميارس بعض األفراد التنمر؟
قد ميارس األطفال التنمر عىل اآلخرين لعدد كبري من األسباب، مبا يف ذلك:

الشعور بالغرية.  •
تعرضهم هم أنفسهم للتنمر.  •

الرغبة يف الظهور مبظهٍر جاف وقاس.  •

الرغبة يف تكوين مجتمع بني بعض األفراد باستبعاد البعض اآلخر.  •

الرغبة يف جذب االهتامم.  •

الرغبة يف تفريغ مشاعر الغضب لديهم.  •

الرغبة يف التعويض عن مشاعر اإلحباط.  •

ما الرضر الذي ميكن أن يسببه التنمر؟
قد يتسبب التنمر يف إحداث أذى بالغ. قد يصاب بعض األطفال بالخجل والوحدة، أو فقدان الثقة بأنفسهم، أو االنطواء عىل ذواتهم، بل 

ورمبا ينتابهم الشعور بالتوعك. قد يحاولون التكتم عىل تعرضهم للتنمر، وقد يشعرون أيًضا أنهم يتعرضون له بسبب خطأ لديهم. يفّرغون 

مشاعر اإلحباط لديهم بإساءة معاملة أشقائهم أو آبائهم. قد يشعر البعض بالتوتر وعدم القدرة عىل الرتكيز يف املدرسة. بل ورمبا قد ال 

يرغبون يف الذهاب إىل املدرسة. 

ميكن أن يؤثر التنمر يف التعلّم، وقد يخلّف أثرًا مؤذيًا عىل العملية التدريسية. قد يؤدي التنمر إىل اإلرضار بتطور الطفل وجودة حياته لفرتة 

طويلة بعد توقف التنمر. املشاركة غري املرغوب فيها للصور أو مقاطع الفيديو عرب اإلنرتنت، باإلضافة إىل رسائل التهديد، قد تنترش لفرتة 

طويلة وتسبب حالة من التوتر الهائل. 

املشاركة غري املرغوب فيها للصور ومقاطع الفيديو أمٌر غري قانوين، ويجب إبالغ الرشطة بها.

ز التنمر ظهور املشاكل السلوكية واضطرابات األكل واالكتئاب والنشاط اإلجرامي. غالبًا ما يواجه األطفال املتنمرون هم أنفسهم  قد يحفِّ

صعوبات - بشأن املدرسة، أو الوالَدين، أو األصدقاء. عىل الرغم من أن معظم املتنمرين يتمتعون بشعبية كبرية يف البداية، فقد ينتهي بهم 

األمر إىل فقدان شعبيتهم. 

قد يصبح الذهاب إىل املدرسة أمرًا مزعًجا، ليس عىل الطالب الذين يتعرضون للتنمر فحسب، ولكن أيًضا عىل كل شخص يالحظ أفعال 

التنمر ورمبا يشعر باالضطرار إىل املشاركة فيها ألنه يخىش أنه قد يصبح هو نفسه معرًضا للتنمر يف حالة ابتعاده عن مامرستها.
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اللجنة الوطنية الرنويجية ألولياء األمور للتعليَمني االبتدايئ والثانوي

 ملاذا ال يتحدث األطفال والشباب بال خوف أو تردد 
عن التنمر؟

مثة أسباب عديدة وراء استصعاب األطفال والشباب أمر إخبار البالغني عن تعرضهم للتنمر. األسباب األكرث شيوًعا هي:

ال يرغبون يف إقالق أبَويهم.  •

يخشون التعرض ملزيد من التنمر.  •

ال يرغبون يف حكاية روايات عن أي شخص.  •

•  يشعرون بالخجل من موقف تورطوا فيه )صور أو مقاطع فيديو عىل اإلنرتنت(.

يخشون من غضب أبويهم وإصدارهم األحكام عليهم.  •

•  يفرتضون أن آباَءهم ال ميتلكون الخربة الرقمية الكافية الستيعاب املوقف ومساعدتهم. التنمر يستتبع الشعور بالخزي.

كيف ميكنني معرفة ما إذا كان طفيل يتعرض للتنمر؟

تَرِد فيام ييل قامئة بإشارات التحذير املحتملة. وقد ال تكون هذه اإلشارات يف حد ذاتها عالمة عىل التعرض للتنمر، وقد يرجع ظهورها إىل 

أموٍر أخرى، ولكن التغيريات الكربى املفاجئة يف سلوكيات الطفل هي عالمات هامة. إذا شعرت أن مثة شيئًا أصبح مخالًفا للمعتاد، فعىل 

األرجح هذه إشارة عىل حدوث التنمر.

املدرسة

•  ال يرغب الطفل يف الذهاب إىل املدرسة عموًما، أو يف أيام محددة، أو إىل حصص محددة.

يخاف الطفل من امليش للذهاب إىل املدرسة والرجوع منها ويطلب توصيله.  •

يسلك الطفل طرقًا جانبية عند ذهابه إىل املدرسة ورجوعه منها.  •

يحرض الطفل متأخرًا إىل املدرسة أو يصل إىل املنزل متأخرًا.  •

يعود الطفل إىل املنزل جائًعا.  •

تدهور أداء الطفل يف املدرسة.  •

يعود الطفل إىل املنزل ومعه كتب، أو متعلقات شخصية، أو مالبس تالفة.  •

"يفقد" الطفل كتبًا، أو متعلقات شخصية، أو مرصوف الجيب، أو مالبس.  •

األصدقاء

يتجنب الطفل أصدقاَءه واألطفال اآلخرين.  •

يصبح الطفل انطوائيًّا ويتوقف عن املشاركة يف األنشطة خارج املنهج الدرايس.  •
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الصحة

يصاب الطفل بأعراض مرضية غري مربرة.  •

تتغري عادات الطفل يف النوم أو األكل.  •

يعاين الطفل من خدوش أو كدمات غري مربرة.  •

ما الذي ميكنني فعله إذا كان طفيل يتعرض للتنمر؟

ينبغي أن يكون هدفك أن تجعل طفلك يتحدث عن مشكالته ويستعيد ثقته بنفسه وإميانه بذاته. من املحتمل أن تنتابك مشاعر مختلفة:

العجز - ال يوجد يشء ميكنك القيام به.  •

الغضب - رمبا ترغب يف االنتقام.  •

القلق - حيال وضع طفلك.  •

االرتباك - ال تعرف ماذا تفعل.  •

اإلحباط - ملاذا يترصف طفيل بهذه الطريقة؟  •

من الرضوري الحفاظ عىل هدوئك والتفكري بعناية قبل الترصف.

طفلك يف حاجة إىل أن يعلم أنك ستساعده عىل تجاوز املوقف كشخص بالغ موثوق به. قد ال يكون لديك الحل، ولكن يجب أن تكون 

منفتًحا وداعاًم.

•  توقع رد فعل عاطفيًّا من طفلك، مثل الشعور بالخزي، أو التوتر، أو الغضب.

تعامل مع املشكلة بجدية - عىل األرجح يكون طفلك حزيًنا بدرجة أكرب مام تعتقد.  •

ر عليه. ال تستهن أبًدا من خوفك من االنتقام لدى الطفل املُتنمَّ  •

انظر إىل خيارات حل املوقف مع طفلك.  •

استغرِق الوقت الكايف للتحدث مع طفلك - ابحث عن مكان هادئ.  •
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استجابتك األوىل 

تجنب:

االستهانة باألمر - "ال داعي ألن تنزعج".  •

وصف معاناة أكرب - "هذا ال يشء، فعندما ذهبت إىل املدرسة...".  •

الترصف كمحقق - "أريد أن أعرف كل يشء".  •

الترصف كمنقذ - "سوف أحل هذه املشكلة".  •

الترصف كساحر - "سأصلح املوقف يف لحظة واحدة".  •

بدالً من ذلك، حاول أن تكون:

مستمًعا جيًدا - استمع بصرب وال تستخلص أي استنتاجات مترسعة.  •

استقصائيًّا - ابحث باهتامم يف أوجه املوضوع وتحلَّ بالصرب.  •

داعاًم - انظر إىل املشكلة من وجهة نظر الطفل.  •

طمِئ الطفل واعرتف بوجود املشكلة:

د عىل حقيقة أن تعرَّضه للتنمر ليس خطأه هو،  •  من الرضوري أن تُخرب الطفل أنك سعيد ألنه أخربك عن التنمر وأنك تصدقه. شدِّ

ح له أنك حزين ملا حدث له. ليس الطفل هو املشكلة. ووضِّ

•  كرِّر أن الطفل يجب أال يصدق ما يقال/تتم مشاركته بشأنه.

طمِئ الطفل بأنه ليس الوحيد الذي يتعرض للتنمر.  •

•  إذا كانت لديك أي مخاوف بشأن سالمة الطفل، فترصف عىل الفور واحصل عىل املساعدة إذا لزم األمر.

اطلب املساعدة املهنية إذا كان الطفل يعاين من أزمة شديدة.  •

 حاول أن تكون داعًم - انظر إىل املشكلة 
من وجهة نظر الطفل
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كيف تساعد
 •  استمع وتناقش بوترية الطفل. تجنب االستجوابات املطولة. 

حقِّق يف األمر مع املدرسة وأولياء األمور اآلخرين.

دع الطفل يقرتح حلوالً للمشكلة.  •

•  يتعني عليك االتصال باملدرسة يف حال استمرار املشكلة - يف البداية اتصل مبدرس الفصل. يقع عىل عاتق املدرسة واجب 

 الترصف يف األمر )اقتضاء إصالح األمر(. 

 ال تنتظر حتى أمسية أولياء األمور القادمة أو االجتامع القادم ملجموعة أولياء األمور. 

إذا كان التنمر يحدث خالل برامج ما بعد املدرسة أو األنشطة خارج املنهج الدرايس أو فيام يتعلق بها، فاتصل بالبالغني 

املرشفني عىل األنشطة.

 •  فكِّر ما إذا كان وضع طفلك مرتبطًا بأحداث معينة يف البيئة املدرسية. هل هذا يشء مير به طالب آخرون؟ 

تحقَّق من هذا األمر مع ممثل الفصل ولجنة البيئة املدرسية.

•  لديك الحق يف التقدم بشكوى إذا مل تحصل عىل استجابة من املدرسة بشأن األمر يف غضون خمسة أيام أو إذا مل تكن راضيًا 

عن استجابتها.

ساعد طفلك عىل:

التعبري عن مشاعره، وخاصًة الغضب  •

مقاومة التنمر - تقديم اقرتاحات إيجابية وواقعية  •

•  إدراك أن سالمته أهم من مقتنياته )ال تغضب بسبب فقدان أو تلف متعلقاتك الشخصية(

تولَّ توصيل طفلك بشكل حِذر إذا كان التنمر يحدث يف طريق الذهاب إىل املدرسة أو الرجوع منها. 

ال تخَش من التحدث عن التنمر إذا كان التنمر شديًدا ووقع لفرتة طويلة، حتى لو كنت تخاف من إثارة املايض. فطفلك يحتاج إىل التحدث 

عنه ومعالجته مبرور الوقت.

بإمكانك

•  توفري أماكن وفرص إلقامة صداقات، ولكن ال ميكنك إجبار طفلك عىل تكوين صداقات

•  تشجيع طفلك عىل مامرسة هواية أو اهتامم جديد لتعزيز مضيه قدًما يف بناء ثقته يف نفسه

•  محاولة إرشاك طفلك يف أنشطة منظَّمة خارج املنهج الدرايس تكون ضمن حدود آمنة ويف ظل إرشاف. ميكنك بعد ذلك 

االنتقال تدريجيًّا نحو األنشطة الخاضعة لدرجة أقل من إدارة البالغني

إنشاء شبكات تربية إيجابية وطلب املشورة  •

التفكري فيام إذا كان طفلك يستفز املتنمرين للتنمر عليه  •

•  التواصل مع مدريس طفلك أو الزائر الصحي أو كليهام بشأن املشكلة والتناقش بشأن ما ميكنك فعله حيال املوقف

إثارة املوضوع يف اجتامعات املجموعة الصفية ألولياء األمور  •
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هل االنتقام هو الحل؟
بعض اآلباء يخربون أطفالهم أنه ينبغي عليهم االنتقام، أو الرد، والتصدي للهجوم بهجوم مامثل. لكن فكِّر يف ذلك للحظة:

هل طفلك قادر عىل االنتقام؟  •

هل طفلك يرغب يف ذلك؟  •

هل تؤيد الجرائم الجنائية مثل العنف الجسدي أو املضايقات الرقمية؟  •

هل سيؤدي ذلك إىل املزيد من املشاكل لطفلك؟  •

هل تَُحوِّل طفلك إىل "كبش فداء"؟  •

هل سيحل ذلك املشكلة؟  •

تذكر أن التنمر الرقمي، واللفظي، واالجتامعي، والعاطفي أكرث شيوًعا من التنمر الجسدي. ال تَُفاِقم من مشاكل الطفل بتشجيعه عىل فعل 

ل مع طفلك إىل طرق أخرى للتعامل مع املواقف التي يتعرض لها. يشء ال يستطيع فعله. بدالً من ذلك، توصَّ
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ماذا ينبغي عيّل فعله إذا كان طفيل َمن يتنمر عىل 
اآلخرين؟

ينبغي أن يكون هدفك العمل مع طفلك دون توليد مقاومة. اجعل طفلك يشعر باملسؤولية. ركز عىل التنمر ال عىل الطفل. ركز عىل 

الحلول بدالً من املشكلة. 

يجب أن تترصف

حافظ عىل هدوئك. تجنب املبالغة يف رد الفعل بالغضب أو التهديدات.  •

•  شجع طفلك عىل تفسري موقفه واستكشف كيف يستوعب املوقف.

اذكر له كيف ترى املوقف وما تشعر به حياله.  •

•  ارشح بوضوح أنه ال بأس يف الدفاع عن نفسك، ولكن التنمر ليس مقبوالً.

ارشح له ما املشاعر التي يشعر بها الشخص الذي يتعرض للتنمر.  •

 •  اتصل باملدرسة عىل الفور واكتشف كيف يترصف الطفل هناك. 

ال تنتظر حتى أمسية أولياء األمور القادمة أو االجتامع القادم ملجموعة أولياء األمور.

•  اطلب من املدرسة املتابعة، واطلب منهم العمل معك وإطالع بعضكم بعًضا عىل التطورات يف وضع الطفل بشكل مستمر.

انظر إىل نفسك!
تذكَّر أن البالغني هم أهم قدوة يحتذي بها األطفال. رمبا تكون أنت َمن شجعت طفلك من غري عمد عىل مامرسة التنمر. رمبا عن طريق:

التحدث بطريقة سلبية عن أحد الجريان أو املدرسني؟  •

عمل تعليقات مهينة لآلخرين عىل وسائل التواصل االجتامعي؟  •

استبعاد اآلخرين يف أي وسط اجتامعي؟  •

عدم أخذ التنمر عىل محمل الجد أو عدم تصديق طفلك؟  •

املشاركة يف إغاظة اآلخرين واستخدام أسامء مستعارة عىل سبيل املزاح؟  •

االستهزاء بطفلك أمام اآلخرين؟  •

لوم طفلك عىل كل يشء؟  •

التهكم والسخرية؟  •

عدم إنصافك؟  •

التنمر يشرتك فيه الجميع.

ال يوجد متفرجون أبرياء!
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ما الذي ميكن فعله يف املدرسة؟

يحدث قدر كبري من التنمر يف املدرسة أو فيام يتعلق بها. تنص املادة 9/ أ من قانون التعليم الرنويجي، من بني أموٍر أخرى، عىل ما ييل: 

"عىل كل شخص يعمل يف مدرسة أن يراقب الطالب للتأكد من أن لديهم بيئة مدرسية جيدة من الناحيتنَي النفسية واالجتامعية، وإن 

أمكن، فالتدخل يف حالة حدوث انتهاكات مثل التنمر، والعنف، والتمييز، واملضايقة. عىل كل شخص يعمل يف مدرسة إبالغ مدير املدرسة 

يف حالة اشتباهه أو اكتشافه أن أي طالب ليست لديه بيئة مدرسية جيدة من الناحيتنَي النفسية واالجتامعية. يف الحاالت الخطرية، عىل 

مدير املدرسة إبالغ مالك املدرسة. يف حالة االشتباه أو العلم بأن أحد الطالب ليست لديه بيئة مدرسية جيدة من الناحيتنَي النفسية 

واالجتامعية، عىل املدرسة التحقيق يف األمر يف أقرب وقت ممكن. إذا أفاد أحد الطالب بأن البيئة املدرسية ليست جيدة من الناحيتنَي 

النفسية واالجتامعية، فعىل املدرسة، إىل الحد الذي تتوفر فيه التدابري املناسبة، التأكد من أن التلميذ لديه بيئة مدرسية جيدة من الناحيتنَي 

النفسية واالجتامعية. 

وينطبق اليشء نفسه إذا أظهر التحقيق أن الطالب ليست لديه بيئة مدرسية جيدة من الناحيتنَي النفسية واالجتامعية.

عىل املدرسة التأكد من االستامع إىل الطالب املعنيني. يجب أن تكون املصالح الفضىل للطالب هي الشغل الشاغل يف عمل املدرسة".

د ملا إذا كانت البيئة املدرسية مرضية أم ال.  ال ميكن ملدير املدرسة، أو املدرسني، أو الطالب  تجارب الطالب الشخصية هي العامل املحدِّ

اآلخرين، أن يعرفوا أفضل من طفلك ما الذي يشعر به يف املدرسة. ال يستطيع مدير املدرسة، عىل سبيل املثال، أن يذكر أن هناك القليل 

من التنمر يف املدرسة بشكل عاّم.  

من واجب املدرسة أن تأخذ األمر عىل محمل الجد إذا كان طفلك مير بيشء ما مزعج.

)SEC( لجنة البيئة املدرسية
قررت الحكومة أن كل مدرسة تحتاج إىل أن تكون لديها لجنة بيئة مدرسية، تتألف أساًسا من الطالب وأولياء األمور. يحق لجميع املجالس 

واللجان املدرسية إبداء التعليقات واملقرتحات يف جميع األمور املتعلقة بالبيئة املدرسية، بينام تكلَّف لجنة البيئة املدرسية مبسؤولية خاصة، 

وهي الترصف بشأن األمور املتعلقة باملادة 9/ أ من قانون التعليم الرنويجي.

)LC( لجنة التواصل
يجب إبقاء لجنة االتصال )املؤلَّفة من الطالب، وأولياء األمور، واملوظفني، وإدارة املدرسة، وأحد رجال السياسة( عىل اطالع دائم عىل مجريات 

البيئة داخل املدرسة. يف بعض املدارس، تم استبدال لجنة التواصل مبجلس تشغييل. يجب إرشاك لجنة التواصل يف تخطيط وتنفيذ املبادرات 

املتعلقة بالبيئة املدرسية. 

يجوز للجنة التواصل، عىل سبيل املثال:

وضع خطة عمل عامة ملكافحة التنمر يف املدرسة.  •

•  العمل مبقتىض قانون التعليم الرنويجي فيام يتعلق بالواجب الواقع عىل عاتق إدارة املدرسة، 

واملدرسني، واملوظفني اآلخرين، بتوخي اليقظة بشأن التنمر والتفاعل مع االستفسارات من الطالب 

وأولياء األمور.

 •  املساهمة يف ضامن تحويل الجهود املبذولة لضامن توفري بيئة مدرسية إيجابية إىل بنود ثابتة 

يف جدول األعامل يف جميع اجتامعات املجموعات ألولياء األمور.

•  التأكد من أن جميع أولياء األمور يتلقون معلومات حول العمل الوقايئ للمدرسة لخلق بيئة 

 مدرسية إيجابية، باإلضافة إىل اإلرشادات املتعلقة بالكيفية التي يجب بها إدارة بالغات 

وحاالت التنمر.

تقديم تقارير باألمور إىل لجنة البيئة املدرسية.  •

العمل مبقتىض نتائج استطالع آراء الطالب.  •
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يتمتع الطالب بحق قانوين لتشكيل مجلس طاليب، ويجب عىل إدارة املدرسة واملدرسني االستامع إىل هذا املجلس فيام يتعلق بجميع 

األمور التي تؤثر يف الطالب. من الرضوري أن تتوىل املدرسة، ممثَّلًة يف اإلدارة، واملدرسني، والفريق الداعم للطالب، تيسري متتع الطالب 

بتأثري حقيقي يف حياتهم يف املدرسة. ويتضمن هذا املساعدة يف إدارة املجلس الطاليب، وتوفري التدريب عىل كيفية طرح أمر ما، وتسهيل 

منح الطالب الوقت للمشاركة يف عمل املجلس الطاليب. يؤدي الطالب واملجلس الطاليب دوًرا حاساًم عندما يتعلق األمر بخلق بيئة مدرسية 

إيجابية خالية من التنمر.

الطالب
•  ينبغي عليهم إخطار أحد املدرسني أو فريق إدارة املدرسة عىل الفور يف حالة حدوث تنمر. يقع عىل عاتق املدرسة واجب 

الترصف حيال األمر إذا كانت لديهم أي شكوك أن أي طالب غري سعيد يف املدرسة.

ميكن لهم عقد حمالت لتشجيع البيئة املدرسية اإليجابية.  •

•  ميكن لهم عقد مناقشات يف الفصل حول الكيفية التي يستطيعون بها توفري بيئة مدرسية أفضل لبعضهم البعض.

•  ينبغي عليهم االستفادة من "جلسة الطالب" يف الفصل، إن وجدت، إلثارة األمور املتعلقة بالبيئة املدرسية وسبل ضامن رفاهية 

الطالب يف املدرسة.

ينبغي عليهم الترصف بفعالية وتصعيد األمور ذات األهمية إىل املجلس الطاليب.  •

املجلس الطاليب
•  ينبغي عليه معالجة األمور املتعلقة بكيفية تحسني البيئة املدرسية. ميكن أن يكون استطالع آراء الطالب مورًدا جيًدا لالستعانة 

به يف هذا العمل.

ميكنه إقامة حمالت ملكافحة التنمر يف املدرسة.  •

•  ميكنه تأسيس "دورية تفتيش عىل رفاهية الطالب"؛ أي فرقة من الطالب عىل مستوى الفصول سوف تسهم يف خلق بيئة 

 إيجابية، وميكن للطالب اآلخرين االتصال بها للحصول عىل املساعدة إذا تعرضوا لإلزعاج، أو اإلهانة، أو التنمر، أو املضايقة 

من اآلخرين.

مشاركة الطالب
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•  قد يطبَّق استخدام صندوق رسائل بريدية مجهولة االسم، رمبا عن طريق منوذج موحد، ميكن من خالله للطالب الذين 

يتعرضون لإلزعاج أو اإلساءة أو التنمر أو املضايقة من اآلخرين التحدث عام يواجهونه بال خوف وال تردد. ميكن أيًضا استخدام 

صندوق الرسائل الربيدية لتقديم أشكال أخرى من اآلراء إىل املجلس الطاليب.

ينبغي عليه مساعدة الطالب غري السعداء عىل إبالغ فريق إدارة املدرسة باألمر.  •

•  ينبغي عليه الترصف بفعالية ملكافحة التنمر بكونهم قدوة يحتذى بها، وخلق بيئة إيجابية، والتدخل إذا تعرَّض شخص ما 

للتنمر.

دة املواعيد حول بيئة التعلّم والتنمر مع الفصل بأكمله،  •  قد مينح طالبًا منتَخبني مسؤولية مشرتكة لعقد اجتامعات محدَّ

ومدرس الفصل، وممثيل أولياء األمور. عىل سبيل املثال، ينبغي أن يعقد الفصل جلسة )"جلسة طالب"( مرة كل أسبوَعني 

عىل األقل حيث يتحكم الطالب يف األمور التي سيتم تناولها. يجب أن يكون مدرس الفصل حارًضا ملساعدة الفصل إذا طلب 

الطالب ذلك.

دة املواعيد مع رابطة أولياء األمور واملدرسني. قد تكون لديه اجتامعات محدَّ  •
.)SEC( ينبغي عليه النظر يف األمور وتقديم تقرير بها إىل لجنة البيئة املدرسية  •

•  قد يرتِّب أيام أنشطة أو فعاليات أخرى لتعزيز املجتمع والرفاهية يف املدرسة. ميكن للمجلس الطاليب التقدم بطلب للحصول 
عىل متويل عرب صندوق املجالس الطالبية التابع التحاد طالب املدارس يف الرنويج )SSUN( لرتتيب مثل هذه الفعاليات 

)مالحظة: يجب أن يكون املجلس الطاليب عضًوا يف اتحاد طالب املدارس يف الرنويج حتى ميكنه تقديم الطلب(.

•  ينبغي عليه االستعانة مبوارد مثل موقع elevråd.no، واتحاد طالب املدارس يف الرنويج، وممثيل الطالب واملتدربني، 

للحصول عىل املشورة واملساعدة فيام يتعلق مبشاركة الطالب وتعزيز رفاهيتهم يف املدرسة.

ميكن للموظفني، وفريق إدارة املدرسة،
تقع عىل عاتق املدرسة مهمة القيام بعمٍل مستمر يضمن أن البيئة املدرسية تعزِّز صحة وسالمة الطالب ويجب عليها، من بني أمور أخرى:

•  إبالغ جميع أولياء األمور والطالب باإلرشادات التي تنطبق يف حالة تعرض أي شخص للتنمر أو االشتباه يف التنمر. املبدأ العاّم 

هو تبادل املعلومات والحوار والتعاون بني املنزل واملدرسة.

•  التنفيذ الفوري للتدابري إذا كان الطالب غري سعداء )راجع حق الطالب يف التعلّم يف بيئة تعليمية آمنة وإيجابية واقتضاء 

إصالح األمور من جانب املدرسة(.

•  التأكد من أن لجنة البيئة املدرسية )SEC( تعمل وفًقا ملقاصد قانون التعليم الرنويجي.
•  تسهيل حصول الطالب عىل فرصة حقيقية للتأثري يف حياتهم املدرسية. ويتضمن هذا املساعدة يف إدارة املجلس الطاليب، وتوفري 

التدريب عىل كيفية طرح أمر ما، وتسهيل منح الطالب الوقت للمشاركة يف عمل املجلس الطاليب.

•  دعوة هيئة/رئيس املجلس الطاليب لحضور اجتامعات التخطيط يف املدرسة واجتامعات املدرسني، لضامن الحوار الجيد بني 

الطالب واملدرسة.

•  ترتيب اجتامعات/وجبات غداء مع هيئة/رئيس املجلس الطاليب كل أسبوَعني إلطالع الطالب واملدرسة عىل مستجدات سري 

األمور وما ميكن فعله لخلق بيئة مدرسية إيجابية.

•  العمل باستمرار عىل تعزيز بيئة مدرسية إيجابية خالية من التنمر، بالتعاون مع أولياء األمور والطالب.

•  العمل بشكل منهجي عىل تنمية املهارات االجتامعية للطالب، بالتعاون مع أولياء األمور والطالب.

•  التأكد من التعامل بجدية مع الطالب وأولياء األمور إذا أبلغوا عن التنمر.
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•  التأكد من وجود اللوازم الرضورية ألنشطة ولعب الطالب أثناء فرتات الراحة - مع اإلرشاف.

دة تتعلق بالرفاهية واإلدماج.   •  ترتيب أسابيع أو أيام تحمل موضوعات محدَّ

وينبغي ترتيبها بالتعاون مع املجلس الطاليب.

•  تقسيم امللعب إىل مناطق متعددة: ميكن أن تكون هناك منطقة مخصصة للعب وألعاب الكرة، ومنطقة واحدة للجلوس 

والدردشة، وما إىل ذلك.

تنفيذ برامج التوجيه التي يعتني فيها الطالب األكرب سنًّا بالطالب األصغر.  •

الترصف بفعالية ملنع التنمر برضب مثال وقدوة يُحتَذى بها.  •
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والطالب، ومدرس الفصل، وممثيل أولياء األمور

مناقشة موضوع التنمر يف الفصل.  •

تحديد الحلول الجيدة بشكٍل مشرتك لتضمني الجميع.  •

اقرتاح مبادرات لتحقيق الرفاهية.  •

•  من الرضوري ضامن حدوث ردة فعل فورية من )املوظفني، وأولياء األمور، والطالب( إذا تعرَّض شخص ما للتنمر.

•  عقد اجتامعات منتظمة بني مدرس الفصل، وممثيل أولياء األمور، وممثيل الطالب، حول البيئة يف الفصل.

•  من الرضوري أن يخرب أولياء األمور واملدرسون الطالب بصورة واضحة أن التنمر غري مقبول.

•  عقد اجتامعات مع كل طالب عىل حدة؛ بحيث ال يحرض فيها إال الطالب واملدرس. ميكن مناقشة األمور املتعلقة باألداء، 

وعادات العمل، والرفاهية )مبا يف ذلك التنمر(، والتحفيز، واألهداف الدراسية واالجتامعية للطالب.

•  عقد أمسيات بني أولياء األمور واملدرسني )والطالب، إن أمكن(، حيث تتم مناقشة رفاهية الطالب والتنمر.

•  ميكن ملدرس الفصل تسهيل االجتامعات بني أي طالب تورط يف ارتكاب التنمر وأي طالب تعرض للتنمر أو بني أولياء أمورهام، 

ث كل منهم إىل اآلخر، واالستامع إىل آراء الجميع حول هذا األمر، وتحديد الحلول مًعا. أو كليهام. يجب أن تتاح فرصة لتحدُّ

)PTA( رابطة أولياء األمور واملدرسني

تضم رابطة أولياء األمور واملدرسني ممثيل أولياء األمور. توفر رابطة أولياء األمور واملدرسني مكانًا ممتازًا لتبادل الخربات: كيف يعمل ممثلو 

أولياء األمور بصدد األمور املتعلقة ببيئة التعلّم والتنمر؟ بغض النظر عن تشكيل رابطة أولياء األمور واملدرسني، يجب أن تكون هذه 

الرابطة قوة دافعة ملسار الجهود املبذولة لضامن تحقيق مجتمع مدريس إيجايب يتخذ موقًفا ضد التنمر. يجب أن تضمن رابطة أولياء األمور 

واملدرسني املشاركة الفعالة للطالب وأولياء األمور يف التخطيط ملبادرات مكافحة التنمر وتقييمها.

إذا تعرَّض طفلك للتنمر، فيمكنك االتصال بأمني املظامل املعنّي بالتنمر يف مقاطعتك، أو بفريق االستجابة للتنمر يف السلطة املحلية، أو 

مفوض املقاطعة.
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كيف أبلغ املسألة ملفوض املقاطعة؟

لدى مفوض املقاطعة منوذج ميكنك استخدامه لإلبالغ.

ما اإلجراءات التي سيتخذها مفوض املقاطعة؟
ذ ما كان  يضمن مفوض املقاطعة أن املدرسة تلتزم بالقوانني واللوائح لضامن رفاهية الطالب. إذا وجد مفوض املقاطعة أن املدرسة مل تنفِّ

من املفرتض القيام به، فيمكن ملفوض املقاطعة أن يقرر ما ينبغي عىل السلطة املحلية فعله بشأن املسألة لضامن شعور الطالب باألمان 

والسعادة يف املدرسة. ميكنه أيًضا اتخاذ قرار بشأن تدابري محددة يجب عىل املدرسة تنفيذها.

العامل األكرث أهميًة يف نظر مفوض املقاطعة يف األمر هو املصالح الفضىل للطالب. سيحدد مفوض املقاطعة موعًدا نهائيًّا ويضمن تنفيذ 

السلطة املحلية ما يقتضيه األمر بحلول املوعد النهايئ. قد تُفرَض غرامة عىل السلطة املحلية يف حالة عدم تنفيذها ما يقتضيه األمر.

ميكن ملفوض املقاطعة أيًضا تقديم املشورة بشأن حقوق طفلك.

ماذا لو وجد مفوض املقاطعة أن املدرسة قد نفَّذت التدابري املناسبة؟
إذا وجد مفوض املقاطعة أن املدرسة قد فعلت ما ميكن توقُّعه بشكل معقول، وأن خطط املدرسة ملزيد من اإلجراءات ُمرْضية، فلن يدعم 

مفوض املقاطعة قضيتك.

التقدم باستئناف عىل القرارات إىل املديرية الرنويجية للتعليم والتدريب
ميكنك التقدم باستئناف إىل املديرية الرنويجية للتعليم والتدريب إذا كنت ال توافق عىل قرار فردي صادر عن مفوض املقاطعة. يتعني 

م مفوض املقاطعة االستئناف الحًقا إىل املديرية الرنويجية  عليك تقديم استئنافك إىل مفوض املقاطعة الذي سيعيد النظر يف األمر. سيقدِّ

للتعليم والتدريب. سرتاجع املديرية الرنويجية للتعليم والتدريب القضية، وتنظر يف االستئناف، ثم تتخذ أي قرارات بشأن ما ينبغي أن 

يحدث بعد ذلك.
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أربع سنوات لفرتة واحدة.  

م اللجنة املشورة إىل السلطات، وتهدف إىل حمية مصالح أولياء األمور والطالب يف املدرسة، فضالً عن العمل لتعزيز   تقدِّ

التعاون اإليجايب بني املنزل واملدرسة. 



أوقفوا التنمر!

اللجنة الوطنية الرنويجية ألولياء األمور للتعليَمني االبتدايئ والثانوي

حقوق الطبع والنرش © لعام 2021 محفوظة لصالح

foreldreutvalgene.no
post@fug.no

هاتف رقم: 200 99 477 47+


