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 البالغين فعله إليقاف التسلط  يتوجب على ما الذي
  ومنعه من الحدوث

 
وإذا آنت تعتقد أن .  هناك آالف من األطفال يعيشون في خوف من التسلط، يعانون المهانة، ويحصلون على نتائج دراسية سيئة ومعنوياتهم محطمة

 .تستطيع أن تفعل الكثير لكي تقي األطفال في حياتك من التسلط.  ذلك من األشياء التي يتوجب على األطفال المرور بها، فإنك مخطئ
 

 )١٩٩٧، .بيبلر وآخرون(.   دقيقة في الصف٢٥يحدث التسلط مرة آل سبع دقائق في ساحة المدرسة ومرة آل 
 

 ما هو التسلط؟
قد .  أو التهديد باالعتداء/ق األذى، وُيعّرف التسلط آنشاط عدائي، وواع، ومقصود، ومتعمد، ومتكرر يتميز بعدم توازن القوى وقصد إلحا

وغالبًا ما تكون هنالك مشاعر متغايرة بين .  يؤدي التسلط عندما يسير من سيء إلى أسوأ إلى الشعور بالذعر من قبل الشخص المستهدف
ة بينما يشعر المستهدف بالخوف قد يشعر الشخص الذي يتسلط باإلثارة أو القوة أو التسلي.  الطفل الذي يتسلط وبين المستهدف نتيجة للتسلط

 .أو الحرج أو االستياء
 

 .التسلط ليس مشكلة تأديب، ولكن مشكلة عالقة

 
وربما آانوا أيضًا قد قاموا بالتسلط أنفسهم أو آانوا .  إذا فكرت بالموضوع، تجد أن أآثر الناس قد تعرضوا للتسلط في وقت ما في حياتهم

 .سلطبالتأآيد قد شاهدوا فردًا يتعرض للت
 

 :يمكن للتسلط أن يأخذ أشكاًال مختلفة، بما في ذلك

 توبيخ بطريقة ساخرة أو مهينة، وتنابز باأللقاب، والحط من الشأن، والتهديد والتخويف: آالمي

 .فرد ما من مجموعات األقران، أوالتكالب ضده، أو إغاظة المجموعة لهذا الفرداستبعاد : اجتماعي

 االعتداء: بدني

 ستخدام الكمبيوتر أو تكنولوجيا أخرى للمضايقة أو التهديدا :الكتروني
 

 . جزءًا طبيعيًا أثناء الترعرعليسالتسلط مؤذي والتعرض لألذى 
 

 آيف يمكن أن تميز فيما إذا تعرض طفل ما للتسلط
يعتقد .  نهم الشخص المتسلطال يفصح األطفال دائمًا عما يشغلهم إذا تعرضوا للتسلط ألنهم يشعرون بالحرج أو يخافون من أن ينتقم م

قد يكون سلوك الطفل دليًال على حدوث التسلط حتى قبل أن .  األطفال في بعض األحيان أنه عليهم أن يلزموا الصمت لكي يشعروا باالنتماء
 .يكون مستعدًا  لإلفصاح عنه

 

 هل تحتاج للتحدث مع أحد ما عن التسلط؟
) مجاني في ألبرتا ساعة، خط هاتف٢٤ (١-٨٨٨-٤٥٦-٢٣٢٣اتصل بـ 
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 عالمات ينبغي االنتباه لها

 .الخوف من الذهاب إلى المدرسة أو الشكوى من الشعور بالمرض في الصباح •

 .الغياب عن المدرسة أو ضعف التحصيل الدراسي في المدرسة •

 .ممتلكات والمجيء إلى المنزل بثياب أو آتب ممزقة" ضياع" •

 .دمات أو بجروح مبهمةالمجيء إلى البيت أو المدرسة بك •

 .رؤية الكوابيس والنزعة إلى االنعزال أو البدء في التسلط على أطفال آخرين •

 .محاولة االنتحار أو التكلم عن االنتحار •
 

 .آل منا يلعب دورًا في بناء مجتمعنا المحلي، وبيوتنا، ومدارسنا لكي تكون أمكنة نرتع فيها ويملؤها األمل والسعادة

 

 مالذي يمكنك أن تفعله
 إليك سبعة طرق بإمكانك من خاللها –إذا آانت اإلجابة نعم .  إذا شككت بأن هناك طفًال ما يتعرض للتسلط، استفسر منه مباشرة عن األمر

 :المساعدة على الفور
فلتْعلم .  تعينه على الشعور باألمانفلتْعلم الطفل أنك بجانبه لكي تدعمه وأنك ستفعل آل ما بوسعك لكي  .اجعل الطفل يشعر بالراحة .١

 .شجع الطفل على طلب المساعدة وال تتوقف حتى يحصل عليها.  الطفل أن التسلط ليس غلطته
 

يجب على اآلباء االتصال بالمدرسة على .    يجب على المدارس واآلباء أن يعملوا معًا إليقاف التسلط ومنعه من الحدوث.اعمل معًا .٢
يجب على المدارس أن تطور خطة لإلشراف والتدخل .  ن األمر تحت الرصد وأن طفلهم سيكون في مأمن من التسلطالفور للتأآد من أ

 .خالل أوقات االستراحة وساعة الظهيرة وتأمين محيط يشعر جميع الطالب فيه باألمان والرعاية وأنه بإمكانهم طلب العون عند الحاجة
 

  إذا حدث التسلط في الطريق إلى المدرسة، يستطيع اآلباء تهيئة رفقة طريق لطفلهم من قبل .مانقم بعمل ترتيبات من أجل الشعور باأل .٣
تكلم مع الطفل الذي في حياتك أنه عليه .  أطفال أآبر سنًا ورعاية، أو بإمكانهم إيصالهم بأنفسهم إلى المدرسة حتى يتوقف تهديد التسلط

 .زل عن اآلخرينأن يتأآد من أنه ينتمي إلى مجموعة وليس بمع
 

يميل األطفال المتسلطون إلى استهداف األطفال المنعزلين، ولذلك فإنه يمكن لمساعدة األطفال في تطوير الثقة   .ساعد في تطوير الثقة .٤
 .امات متشابهةشجع األطفال على المشارآة في النوادي أو المجموعات االجتماعية ذات اهتم.  بمهاراتهم االجتماعية أن يحدث تغييرًا آبيرًا

 

مثًال ، يمكن للطفل أن .  دّرب الطفل الذي في حياتك على ممارسة ما يمكنه أن يقول لشخص يتسلط عليه  .مارس االستجابة الفعالة .٥
 .ثم يبتعد عن ذلك الشخص" أنا ال أحب ذلك.  توقف عن ذلك"يقول بصرامة، 

 

وامدحه على – مهمة، رياضة أو هواية –ذي في حياتك لكي يتقن عمل شيئًا ما اختلق الفرص للطفل ال  .اعمل على بناء الثقة بالنفس .٦
 .القيام بها لمساعدته على بناء الثقة بنفسه

 

قد يستغرق هذا األمر عدة محاوالت قبل أن يكون قادرًا .   شجع الطفل الذي في حياتك على التحدث معك عن مشاعره وأفكاره– تحاور  .٨
 . الثرثرةعلى التحرر من الخوف من

 

 .www.bullyfreealberta.caلمزيد من المعلومات عن التسلط، قم بزيارة 
 

 هل تحتاج للتحدث مع أحد ما عن التسلط؟

 ) ساعة، خط هاتف مجاني في ألبرتا٢٤ (١-٨٨٨-٤٥٦-٢٣٢٣اتصل بـ 
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