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البلطجة م�ؤذية

البلطجة م�شكلة خطرية

�ضهم 
ّ
27 يف املئة من �ضغار ال�ضن واملراهقني اأفادوا بتعر  •

للبلطجة كل اأ�ضبوعني اأو اأكرث من ذلك.

البلطجة الإلكرتونية حتدث حلوايل 1 من كل 10 من �ضغار   •
ال�ضن واملراهقني ال�ضرتاليني كل ب�ضعة اأ�ضابيع اأو اأكرث من ذلك.

العديد من �ضغار ال�ضن واملراهقني الذين يقومون بالبلطجة عرب   •
الإنرتنت يقومون اأي�ضًا بالبلطجة �ضخ�ضيًا.

�ضوا للبلطجة يقومون 
ّ
بع�ض �ضغار ال�ضن واملراهقني الذين تعر  •

لحقًا مبمار�ضة البلطجة على اأ�ضخا�ض اآخرين.

ميكن اأن تلحق البلطجة �رضراً بالغًا بال�ضحة اجل�ضدية   •
والجتماعية والعاطفية.

البلطجة تلحق الأذى اأي�ضًا مبرتكبيها. �ضغار ال�ضن واملراهقون   •
الذين ميار�ضون البلطجة لفرتة من الزمن على الأرجح اأن 

ميار�ضوا ب�ضكل متوا�ضل �ضلوكًا غري اجتماعي واإجرامي، واأن 

يقوموا باإ�ضاءة ا�ضتعمال العقاقري، واإظهار اإجنازات تعليمية 

متدنية، واإ�ضاءة معاملة الأطفال والزوج/ة يف امل�ضتقبل.

من ميكنه امل�شاعدة؟

Kids’ Helpline خط م�شاعدة االأوالد

1800 551 800
www.kidshelp.com.au

Cybersafety help امل�شاعدة يف ال�شالمة االإلكرتونية

www.cybersmart.gov.au/report.aspx

ال�شرطة الفيدرالية اال�شرتالية

www.afp.gov.au

Reach Out
www.reachout.com.au

Beyondblue
www.beyondblue.org.au

Bullying. No Way! !ًالبلطجة. غري مقب�لة اإطالقا

www.bullyingnoway.com.au

اجلمعية النف�شية اال�شرتالية

www.psychology.org.au

لتنزيل ن�ضخة اإلكرتونية من هذا املن�ضور، زوروا موقع املركز 

 National Centre Against Bullying الوطني ملكافحة البلطجة

www.ncab.org.au :على الإنرتنت (NCAB)

ات�شل�ا بنا

موؤ�ض�ضة اآلنا ومادلني Alannah and Madeline Foundation هي 

موؤ�ض�ضة خريية تعمل للمحافظة على �ضالمة الأولد من العنف.

ولقد مّت تاأ�ضي�ض املوؤ�ض�ضة تخليداً لذكرى اآلنا ومادلني ميكاك 

اللتني كانتا تبلغان �ضت وثالث �ضنوات من العمر عندما قتلتا 

مع والدتهما و32 �ضخ�ضًا اآخر يف بورت اآرثر يف ولية تا�ضمانيا 

بتاريخ 28 ني�ضان/اأبريل 1996.

The Alannah and Madeline Foundation
PO Box 5192

South Melbourne Vic 3205
هاتف: 0666 9697 (03)

فاك�ض: 5644 9690 03

info@amf.org.au :بريد اإلكرتوين

amf.org.au :اإنرتنت

احلقوق حمفوظة 2011.

اإخالء م�ضوؤولية: املعلومات الواردة يف هذا املن�ضور كانت �ضحيحة وراهنة بتاريخ الطباعة 

وقد تكون عر�ضة للتغيري.



ما هي البلطجة؟

البلطجة هي قيام �ضخ�ض اأو جمموعة اأ�ضخا�ض لديهم قدرات اأقوى 

ب�ضكل متكرر ومق�ضود باإحلاق الأذى اأو ال�رضر ب�ضخ�ض اآخر اأو 

جمموعة اأخرى من الأ�ضخا�ض ي�ضعرون بالعجز على الرّد. وميكن اأن 

ت�ضتمر البلطجة مع مرور الزمن، ويف اأحيان كثرية تكون غري ظاهرة 

للبالغني، وعلى الأرجح اأن ت�ضتمر اإذا مل يتّم الت�رّضف حيالها.

البلطجة لي�شت:

حالت رف�ض اجتماعي اأو عدم مودة منفردة.  •
حالة �ضوء طبع اأو نكاية واإغاظة منفردة.  •

ت�رضفات عدوانية اأو تهديدية ع�ضوائية.  •
اجلدال اأو اخلالف اأو العراك املتبادل.  •

اأن�اع البلطجة؟

حددت وثيقة دائرة الرتبية وتنمية الطفولة املبكرة بناء مدار�ض 

حمرتمة واآمنة )2010( اأربعة اأنواع للبلطجة:

1ـ البلطجة اجل�شدية وت�ضمل ال�رضب والركل والفرك�ضة والقر�ض 

والدفع اأو اإتالف املمتلكات.

2ـ البلطجة اللفظية وت�ضمل النعت باألفاظ بذيئة اأو توجيه الإهانات 

اأو الإغاظة اأو التهديد اأو التعليقات العن�رضية اأو الإ�ضاءة اللفظية.

3ـ البلطجة امل�شترتة وهي عادة اأكرث �ضعوبة ملالحظتها وميكن 

اأن حتدث بغري علم ال�ضخ�ض الذي يتعر�ض للبلطجة. والهدف منها 

ت�ضويه ال�ضمعة الجتماعية ل�ضخ�ض ما و/اأو اإذلله. وت�ضمل البلطجة 

امل�ضترتة:

الكذب ون�رض ال�ضائعات.  •
الإمياءات واحلركات اجل�ضدية ال�ضلبية اأو نظرات التهديد اأو   •

الزدراء.

املزاح البغي�ض لالإحراج والإذلل.   •
التقليد بطريقة مهينة.  •

ت�ضجيع اأ�ضخا�ض اآخرين على عزل ال�ضخ�ض اجتماعيًا.  •
ت�ضويه ال�ضمعة اأو املكانة الجتماعية ل�ضخ�ض ما.  •

4ـ البلطجة االإلكرتونية وهي اأفعال بلطجة ظاهرة اأو م�ضترتة 

با�ضتعمال تقنيات الديجيتال، مثل امل�ضايقة عرب املوبايل، اأو اإن�ضاء 

موقع اإنرتنت ت�ضهريي �ضخ�ضي، اأو ا�ضتبعاد �ضخ�ض ب�ضكل متعمد عن 

�ضبكة اجتماعية على الإنرتنت. وميكن اأن حتدث البلطجة الإلكرتونية 

يف اأي وقت، ويف مكان عام اأو خا�ض، ويف بع�ض الأحيان قد تكون 

معروفة فقط لل�ضخ�ض امل�ضتهدف وال�ضخ�ض الذي ميار�ض البلطجة.

عالمات ت�شري اإىل اأن ولدكم قد يك�ن 

يتعّر�ض للبلطجة؟

لي�ض من ال�ضهل دائمًا معرفة ما اإذا كان �ضغار ال�ضن اأو املراهقون 

�ضون للبلطجة، لأنهم يف بع�ض الأحيان قد ل يريدون التحدث 
ّ
يتعر

عّما يحدث لهم.

اإذا لحظتم تغرياً كبرياً يف �ضلوك ولدكم فقد يكون ذلك �ضببًا للقلق، 

وميكن اأن ت�ضمل العالمات الأخرى تغيريات يف املزاج اأو اأمناط 

الأكل والنوم، والن�ضحاب من العائلة اأو املجموعات الجتماعية 

اأو الأ�ضدقاء، وتدين الأداء املدر�ضي اأو عدم الرغبة بالذهاب اإىل 

املدر�ضة، اأو فقدان اأغرا�ضه اأو متزيقها اأو تك�ضريها، اأو اإ�ضابته 

بخدو�ض اأو كدمات، اأو اإعطاء اأ�ضباب غري قابلة للت�ضديق لأي من 

هذه الأمور.

ما الذي يتعّي عليكم فعله اإذا كان ولدكم 

ميار�ض البلطجة على االآخرين؟

حافظوا على هدوئكم، وتذكروا باأن الغلط هو ال�ضلوك ولي�ض   •
ولدكم.

تاأكدوا من اأن ولدكم يعرف باأن البلطجة �ضلوك غري مالئم   •
وملاذا.

حاولوا معرفة اأ�ضباب ت�رّضف ولدكم مبثل هذه الطريقة وابحثوا   •
عن �ضبل ملعاجلة امل�ضاكل.

�ضجعوا ولدكم على النظر اإىل امل�ضاألة من وجهة نظر ال�ضخ�ض   •
الآخر ، مثاًل "كيف كنت �ضت�ضعر اإذا ...".

�ضاعدوا ولدكم على التفكري ب�ضبل بديلة.  •
�ضعوا حدوداً ل�ضلوكه مالئمة.  •

اأ�شياء ميكنكم القيام بها اإذا كان ولدكم 

يتعّر�ض للبلطجة

1ـ االإ�شغاء. حاولوا ال�ضتماع اإىل الق�ضة باأكملها بدون مقاطعة. 

عرّبوا عن تفهمكم مل�ضاعره وحافظوا على هدوئكم وتاأكدوا من 

�ضحة ما قيل. ا�ضاألوا ولدكم عّما يريد اأن يحدث قبل تقدميكم لأية 

اقرتاحات.

2ـ التحّدث. حتّدثوا مع ولدكم عّما حدث وحاولوا اأن ل جتعلوا 

املحادثة حاّدة حيث قد يردعه ذلك عن التحدث اإليكم. وذّكروا 

ولدكم باأن ال�ضعور بالأذى اأمر طبيعي ومن غري املقبول اإطالقًا اأن 

�ض املرء للبلطجة وباأنها لي�ضت غلطته.
ّ
يتعر

3ـ معرفة ما حدث. قوموا بتدوين ما هي اأفعال البلطجة التي 

حدثت ومتى واأين حدثت، ومن كان م�ضاركًا، وكم مرة حدثت، وما 

اإذا كان هناك �ضهود عليها. ل تعر�ضوا مواجهة ال�ضخ�ض الآخر 

باأنف�ضكم.

4ـ االت�شال باملدر�شة. حتققوا من �ضيا�ضة مدر�ضة ولدكم بخ�ضو�ض 

البلطجة، واعرفوا ما اإذا كانت املدر�ضة على علم بالبلطجة، وما اإذا 

كان قد مّت اتخاذ اأية اإجراءات ملعاجلة احلالة. قوموا باإجراء موعد 

للتحدث مع معلم ولدكم اأو من�ضق �ضنته الدرا�ضية، وحاولوا اإجراء 

موعد لحق للمتابعة للتاأكد من اأن احلالة قد متت معاجلتها.

5ـ اإعطاء م�ش�رة عقالنية. �ضجعوا ولدكم على عدم الرّد باملثل، 

وقوموا بتوجيهه بالرّد با�ضتخدام لغة حيادية اأو اإذا كان مالئمًا 

لغة هزلية، و�ضاعدوه يف ا�ضتك�ضاف ردود حمتملة اأخرى. 

قولوا له باأن ال�ضلوك كان مق�ضوداً ولن يتوقف من تلقاء نف�ضه.  •
ا�رضحوا له باأنه من الأكرث اأمانًا جتّنب الأ�ضخا�ض اأو الأماكن اأو   •

�ضهم للمزيد من البلطجة.
ّ
احلالت التي ميكن اأن تعر

اإذا طلب ولدكم البقاء يف املنزل وعدم الذهاب اإىل املدر�ضة،   •
ا�رضحوا له باأن ذلك لن ي�ضاعد وميكن اأن يزيد من �ضوء احلالة.

اإذا اأمكن �ضاعدوا يف اإيجاد   •
فر�ض له لالن�ضمام اإىل 

جمموعات �ضغار 

�ضن ومراهقني 

اأخرى مثل 

الأندية يف 

املدر�ضة اأو 

جمموعات 

اأخرى خارج 

اأوقات 

املدر�ضة.


