تعرٌف التنمر والمضاٌقة والتمٌٌز
التنمر والمضاٌقة والتمٌٌز والعنف جمٌعها سلوكٌات تحدث بٌن الناس ٌمكن أن تسبب أو تسهم فً نشوء بٌئات اجتماعٌة
سلبٌة .وٌجب أن تكون لدى جمٌع المدارس تعرٌفات واضحة متضمنة فً سٌاساتها واجراءاتها المدرسٌة بشأن التنمر
والمضاٌقة والتمٌٌز والعنف.

التن ُّمــر
طبقا ً للتعرٌف الوطنً ،فإن التنمر فً المدارس ٌعنً:
التنمر هو إساءة االستخدام المستمر للقوة فً العالقات من خالل سلوك لفظً وجسدي و/أو اجتماعً متكرر ٌسبب األذى
الجسدي و/أو النفسً .وٌمكن أن ٌنطوي على إساءة فرد أو مجموعة الستخدام قوته/قوتهم تجاه شخص واحد أو أكثر من
سري (خفٌا ً(.
شخص .وٌمكن أن ٌحدث التنمر وجها ً لوجه أو عبر اإلنترنت ،وٌمكن أن ٌكون واضحا ً (علنٌاً) أو ِّ
والتنمر أٌا ً كان شكله أو سببه ٌمكن أن ٌكون له آثار طوٌلة األجل على المتورطٌن ،بما فً ذلك من ٌشاهدونه أو
ٌحضرونه.
الحوادث والنزاعات أو المشاجرات الفردٌة بٌن األنداد ،سواء أكانت وجها ً لوجه أو عبر اإلنترنت ،ال تندرج ضمن
تعرٌف التنمر.
السلوكٌات التً ال تشكل تنمر تشتمل على:





المناقشات المتبادلة واالختالفات (حٌث ال ٌختل مٌزان القوة(
لشخص ما أو الصد االجتماعً لمرة واحدة
عدم االرتٌاح
ٍ
التصرفات المزعجة أو المغٌظة لمرة واحدة
األفعال العدوانٌة أو أفعال التخوٌف أو أفعال العنف المتفرقة

ومع ذلكٌ ،جب معالجة وحل هذه السلوكٌات والنزاعات.
وبالقدر نفسه ،فال تشكل كل مشكلة عبر اإلنترنت تنمراً( .أحٌاناًُ ٌ ،شار إلى التنمر على االنترنت باسم التنمر اإللكترونً
الذي ٌتم من خالل أنظمة تقنٌة المعلومات واالتصاالت(.

المضاٌقة
المضاٌقة هً سلوك ٌستهدف شخصا ً أو مجموعة ما بسبب:









الهوٌة أو العرق أو الثقافة أو الخلفٌة اإلثنٌة
الدٌانة
الصفات البدنٌة
الجنس/النوع
المٌول الجنسً
الحالة االجتماعٌة أو األبوٌة أو االقتصادٌة
العمر
القدرة أو االعاقة.

المضاٌقة تسًء أو تذل أو تخٌف أو تخلق بٌئة عدائٌة .وقد تكون:




عبارة عن سلوك مستمر أو تصرف لمرة واحدة
موجهة عشوائٌا أو لنفس الشخص (األشخاص(.
مقصودة أو غٌر مقصودة.

التمٌٌز
ٌحدث التمٌٌز عندما تتم معاملة أشخاص بانتقاص وتفرقة دون سواهم من الناس بسبب:









الهوٌة أو العرق أو الثقافة أو الخلفٌة اإلثنٌة
الدٌانة
الصفات البدنٌة
الجنس/النوع
المٌول الجنسً
الحالة االجتماعٌة أو األبوٌة أو االقتصادٌة
العمر
القدرة أو االعاقة.

العنف
العنف هو االستخدام المقصود للقدرة أو القوة البدنٌة ،سواء بالتهدٌد أو بالفعل ،ضد شخص آخر أو أشخاص آخرٌن
وٌنتج عنه أذى نفسً أو اصابة أو فً بعض الحاالت الوفاة .وقد ٌشتمل على أفعا ٍل مستفزة أو غٌر مستفزة وٌمكن أن
ٌكون لمرة واحدة أو عشوائٌا ً أو متواصالً.

تحتوي التعرٌفات الواردة فً ورقة المعلومات هذه على صفات رئٌسٌة وتم استقاؤها من مركز المدارس
اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ
:
اﻵﻣﻧﺔ ) .(Student Wellbeing Hubوﯾﻣﻛن اﻻطﻼع ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻋﺑر اﻟﻣوﻗﻊ
https://studentwellbeinghub.edu.au/glossary#/

