
 

 

 عالمات التنمر

 

تختلف ردات فعل وتصرفات كل تلمٌذ ٌتعرض للتنمر أو ٌمارسه ضد اآلخرٌن. وٌمكن أن تتغٌر أٌضا سلوكٌات 
 :وأمزجة التلمٌذ لمختلف األسباب. أدناه بعض العالمات التً قد تدل على تعرض التلمٌذ للتنمر

 :عالمات ٌمكن أن ٌالحظها المعلم

 فاته غٌر معقولةأن ٌصبح التلمٌذ عدوانٌا وتصر 

 أن ٌبدأ التلمٌذ فً العراك مع اآلخرٌن 

 أن ٌرفض التلمٌذ الحدٌث عّما ٌحدث 

 أن تبدأ درجات التحصٌل الدراسً للتلمٌذ فً االنخفاض. 
 

 :أحٌانا، قد ٌكون التنمر أكثر خفاءا. وٌمكن أن تشتمل العالمات على

 من المجموعات المدرسٌةكثٌرا ما ٌكون التلمٌذ منطوٌا ومعزوال ولٌست له صداقات ض 

 أن ٌكون التلمٌذ هدفا متكررا لإلغاظة أو االستهزاء أو السخرٌة فً المدرسة 
  حدوث تغٌٌر فً مقدرات التلمٌذ أو رغبته على المشاركة فً حجرة الدرس، وتبدو علٌه عالمات عدم الشعور

 .باألمان أو الخوف
 

 :عالمات ٌمكن أن ٌالحظها الوالدان

 الذهاب إلى المدرسةعدم رغبة الطفل ف ً 

 أن ٌغٌر التلمٌذ طرٌقة أو طرٌق ذهابه إلى المدرسة أو خوفه من الذهاب إلى المدرسة 

 تغٌرات فً أنماط النوم 

 تغٌرات فً أنماط األكل 

 البكاء المتكرر والغضب وتقلبات المزاج 

 وجود كدمات أو جروح أو خدوش غرٌبة فً جسم الطفل 

  أو المتضررةالمتعلقات أو المالبس المفقودة 

 أن ٌرجع الطفل إلى البٌت وهو غضبان. 
 

 :التالمٌذ األكثر عرضة للتنمر هُم أٌضا أكثر عرضة لـ

 الشعور بعدم االرتباط بالمدرسة وعدم الرغبة فٌها 

 عدم تكوٌن صداقات جٌدة فً المدرسة 

 إظهار معدل عاٍل من العاطفٌة أو االنفعالٌة التً تدل على ضعفهم وضعف تأقلمهم 

 عدم تقبل األقران لهم، وتجنبهم للنزاعات وانطوائهم اجتماعٌا 

 ضعف االعتداد بالنفس واحرتام الذات 

 الشعور بالتردد وعدم الثقة فً النفس 

 االختالف عن اآلخرٌن بطرٌقٍة ما. 



 

 

 

 :التلمٌذ الذي ٌمارس التنمر على اآلخرٌن قد

 ٌكرر إغاظة وتخوٌف الضحٌة أو ٌهزأ من نفس الشخص 

 لحاجة للسٌطرة أو التحكم فً اآلخرٌنٌشعر با 

 ال ٌظهر تعاطف مع أي شخص ٌتعرض للتنمر 

 ٌقصً نفس الشخص أو ٌتجاهله بتكرار 
 ٌهمس خلف الضحٌة بشكٍل مستمر. 

 

 :التالمٌذ الذٌن ٌمارسون التنمر ضد اآلخرٌن باستمرار غالباً ما

 ٌشعرون بعدم االرتباط بالمدرسة وعدم الرغبة فٌها 

 قٌادٌة جٌدة ٌظهرون مهارات 

 ٌظهرون مهارات لفظٌة جٌدة وقدرة على إخراج أنفسهم من المتاعب والمشكالت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هذه المعلىمات مستقاة من مجمىعة من المصادر بما فيها: 

 نصائح صادرة عن الجمعية األستزالية لعلم النفس
http://www.psychology.org.au/publications/tip_sheets/bullying/#s9 

  والعمل سىيا: مجمىعة مىاد لآلباء واألمهات للتعامل مع مشكلة التنمز

-and-http://behaviour.education.qld.gov.au/bullying

violence/schools/Pages/qsaav.aspx#toolkit  
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