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ملخص
ِ
ث ر ْعباً وقلقاً لدى الطلبة ِ
الصغار
تُ َع ُّد ظاهرة التَّنَ ُّمر يف العصر الراهن من املشكالت اليت ُُتد ُ ُ
ث يف طياهتا مسوماً فتاكةً
واملراهقني ،و ْ
ت من الظواهر األكثر انتشاراً يف العصر احلاضر ،واليت تَ ْب َع ُ
أض َح ْ
املتنمر عليهم – الضحية-
يف األسرة واملدرسة واجملتمع مبختلف انتماءاته ،حيث يرتك أثراً َسيِئاً يف نفوس َّ
و ِ
املتنمر نفسه ،وذلك إلحداث مشكالت نفسية وبدنية مقلقة؛ َّ
ألَّنا ابتت ختلق خطراً حمدقًا يف املدارس
وتطورت الظاهرة كغريها من الظواهر النفسية إىل التَّنَ ُّمر اإللكرتوين الذي برز يف اآلونة
وخارجهاَّ ،
األخرية بسبب التطورات اهلائلة للعامل .وقد هدفت هذه الدراسة إىل إبراز الدور الذي ميكن للمرأة
املسلمة القيام به ُُتاه هذه الظاهرة من أجل مكافحتها من مراحلها األوىل؛ عن طريق الوقاية امل ُ ْسبقة،
لِما هلا من ٍ
شأن عظيم يف اإلسالم .وما للشريعة اإلسالمية من الدور الفاعل يف اجتثاث مثل هذه
َ
الظاهرة وقمعها ،ابتباع منهج سوي منبثق من الكتاب والسنة النبوية الشريفة ،واملناهج املستخدمة
لتحقيق هذه الدراسة مها :املنهج الوصفي واملنهج االستقرائي .وقد برزت بعض النتائج املهمة للدراسة
أن الدراسة أسفرت َّ
منهاَّ :
أمره إىل كونه ظاهرة اجتماعية تربوية
أن التَّنَ ُّمر ليس جمرد مشكلة؛ وإمنا تفاقم ُ
كبرية تنتشر يف مجيع أحناء العامل ،وأن أكثر البقع عرضة لظاهرة التَّنَ ُّمر هي املدرسة ،وأن أسباب انتشار
ظاهرة التنمر تعود إىل أسباب شخصية ،ونفسية ،واجتماعية ،ومدرسية .كما أثبتت الدراسة أن للمرأة
دوراًكبرياً يف مكافحة هذه الظاهرة من خالل التعامل معها يف مراحلها األوىل عن طريق الكشف عن
ضحااي التَّنَ ُّمر ،ووضع قواعد ملكافحته عن طريق الوقاية املسبقة ،واخلطوات العالجية املتالحقة ،وعنيت
الدراسة بعرض حلول شرعية من القرآن والسنة هلذه الظاهرة.

الكلمات املفتاحية :ظاهرة التَّنَ ُّمر ،مكافحة التَّنَ ُّمر ،دور املرأة آاثر التَّنَ ُّمر  ،اجملتمعات
املعاصرة.
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Abstract
The phenomenon of bullying in the current era is one of the problems
that cause fear and anxiety among young students and adolescents, and it has
become one of the most prevalent phenomena in the present era, which sends
deadly toxins into the family, school and society of its various affiliations,
leaving its impact on the victims of their various affiliations. the bully himself,
in order to cause disturbing psychological and physical problems; Because it is
creating an imminent danger in schools and outside it, , and the phenomenon has
developed, like other psychological phenomena, to electronic bullying that has
emerged in recent times due to the huge developments in the world. This study
aimed to highlight the role that Muslim women can play towards this
phenomenon in order to combat it from its early stages, through pre-prevention,
because of its great importance in Islam. And what is the Islamic Sharia effective
role in eradicating and suppressing such a phenomenon, by following a normal
approach emanating from the Holy Quran and Sunnah, The methods used to
achieve this study are: the descriptive approach and the inductive approach.
Some important findings of the study emerged, including that: The bullying is
not just a problem; Rather, it aggravated to the fact that it is a large social and
educational phenomenon that spreads all over the world, and that the schools are
the most vulnerable to bullying, and that the causes of the spread of bullying are
due to personal, psychological, social, and school reasons. The study also proved
that women have a major role in combating this phenomenon by dealing with it
in its early stages by revealing the victims of bullying, and setting rules to combat
it through prior prevention, and successive remedial steps from the Qur’an and
Sunnah.
Keywords: The phenomenon of Bullying, Combating the Bullying,
Role of Muslim Women, Effects of Bullying, Contemporary Societies.

ِ احلمد هلل
 نبينا حممد، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني،رب العاملني

املقدمة

:وعلى آله وصحبه أمجعني َّأما بَ ْع ُد

َّ
فإن ظاهرة التَّنَ ُّمر يف العصر الراهن من املشكالت اليت ُُت ِدث ُرعباً وقلقاً لدى
ِ الطلبة
أض َحت من الظواهر األكثر انتشاراً يف العصر
ْ  و، وحىت الكبار،الصغار واملراهقني
،ث يف طياهتا مسوماً فتاكةً يف األسرة واملدرسة واجملتمع مبختلف انتماءاته
ُ  واليت تَ ْب َع،احلاضر
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املتنمر عليهم ،و ِ
املتنمر نفسه ،وذلك إلحداث مشكالت
حيث يرتك أثراً َسيِئاً يف نفوس َّ

نفسية وبدنية مقلقة؛ ألَّنا ابتت ختلق خطراً حمدقًا يف املدارس وخارجها ،بل امتد أثرها
إىل مستوى الكبار يف أماكن عملهم ِ
وتطورت الظاهرة كغريها من الظواهر النفسية
وحمَنِهمَّ ،
إىل التَّنَ ُّمر اإللكرتوين الذي برز يف اآلونة األخرية بسبب التطورات اهلائلة للعامل ،حبيث
يقوم املُتَ نَ ِمر ابستفزاز اآلخرين عن طريق إخافتهم بكافة الوسائل املتاحة من أجل إشباع
رغباته ومطامعه الواهية.
وأول ما يبدأ التَّنَ ُّمر ابلسخرية واالستهزاء واالستخفاف ابآلخرين ،وميضي إىل
اإليذاء اللفظي مث يصل إىل اإليذاء اجلسدي ،ويف كل مرحلة يُ ْدفِ ُن فيها قنابل موقوتة،
تنفجر مبرور الزمن إن مل يتداركه املسؤولون يف مرحلته األوىل؛ حبيث يتعاظم إىل العنف
األسري ،والعنف ضد األطفال يف حالته اخلطرية و ِ
املتأزمة ،وقد قال هللا عز وجل يف احملكم
ِ ٍ
َّ ِ
س ٰى أَن يَ ُكونُوا
ين َ
التنزيل وقايةً للوقوع فيهََ ﴿ :ي أَيُّ َها الذ َ
آمنُوا ََل يَ ْس َخ ْر قَ ْوٌم من قَ ْوم َع َ
َخْيا ِم ْن هم وََل نِساء ِمن نِس ٍاء عس ٰى أَن ي ُك َّن َخ ِ
ِ
س ُك ْم َوََل
َ
ًْ ُ ْ َ َ ٌ
ًْ
ْيا م ْن ُه َّن َوََل تَ لْم ُزوا أَن ُف َ
َ ََ
اب بِْئس ِاَل ْسم الْ ُفسو ُق ب ْع َد ِْ ِ
تَنَابَ ُزوا ِِب ْْلَلْ َق ِ
ك ُه ُم الظَّالِ ُمو َن﴾
ب فَأُوٰلَئِ َ
ُ ُ َ
اْلميَان ۚ َوَمن َّّلْ يَتُ ْ
َ
حيل ٍ
ملسلم أن ِ
ع مسلِ ًما»
يرو َ
[احلجرات .]11:وقال صلوات هللا وسالمه عليهَ « :ل ُ

(])Abu Daud, [5004

مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة هذه الدراسة يف التعريف ابلتنمر وإبراز الدور الذي ميكن للمرأة
القيام به ُُتاه هذه الظاهرة من أجل مكافحتها من مراحلها األوىل عن طريق الوقاية
املُ ْسبقة ،لِ َما هلا من شأن عظيم يف اإلسالم .وما للشريعة اإلسالمية من الدور الفاعل يف
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اجتثاث مثل هذه الظاهرة وقمعها ،نظراً خلطورة هذه الظاهرة وتعدد أشكاهلا؛ كالتَّنَ ُّمر
املادي ،واللفظي ،واالجتماعي ،واجلنسي ،واالنفعايل ،والعنصري ،واإللكرتوين.
أهداف الدراسة :هتدف الدراسة إىل ُتقيق األهداف التالية:
 -1التعريف ابلتَّنَ ُّمر وآاثره وأنواعه وأسباب انتشاره.
 -2إبراز دور املرأة املسلمة يف مكافحة هذه الظاهرة.
 -3االستعانة ابلوسائل الرتبوية القدمية واحلديثة املعينة يف القضاء على هذه الظاهرة.
 -4بيان املنهج اإلسالمي يف معاجلة هذه الظاهرة من خالل نصوص لكتاب والسنة وجهود
العلماء الفطاحل.
منهج الدراسة :املناهج املستخدم لتحقيق هذه الدراسة مها :املنهج الوصفي واملنهج
االستقرائي.
الدراسات السابقة:

الدراسة اْلوىل :التنمر وآاثره ِ
املدمرة على املتنمر والضحية والشاهد ،للدكتورة إهلام حسن
احلاج حسن ،حبث منشور يف جملة احلداثة  ،2019 ،بريوت لبنان ،تناولت الباحثة تعريف
التنمر ،وأشكاله ،مث خصائص املتنمر والضحية ،والشاهد .وتناولت اآلاثر النامجة عنه ،مث
ذكرت خطوات األهل يف معاجلة التنمر .وقد ركزت الباحثة على اآلاثر ،ودراسيت ركزت
على ذكر دور املرأة يف مجيع جماالت احلياة يف مكافحة التنمر.
الدراسة الثانية :سلوك التنمر عند األطفال واملراهقني" ،مفهومه وأسبابه وعالجه" للدكتور
علي موسى الصبحيني والدكتور حممد فرحان القضاة1434 ،ه  ،2013جامعة انيف
العربية للعلوم األمنية .وقد تناول الباحثون مقدمة يف سلوك التنمر من حيث املفهوم
واألشكال ،مث املشاركون يف التنمر ،وأسباب التنمر عند األطفال واملراهقني ،ودراسات

صاحل موسى جيبو حممد

293

حول التنمر مث الربامج العالجية واإلرشادية للتعامل مع سلوم التنمر .وهي دراسة قيمة
وعامة يف جماهلا ،إال أن دراسيت ركزت على دور املرأة يف مكافحة التنمر وآاثره..
الدراسة الثالثة :سيكولوجية التنمر بني النظرية والعالج ،د .مسعد أبو الداير1433 ،ه
 2012م ،تناولت الدراسة نظرة عامة حول التنمر وأمهية البحث فيه ،مث مفهوم التنمر
وحجم املشكلة ،وأشكال التنمر ومظاهره ،واالُتاهات والنظرية املفسرة للتنمر ،وآاثر سلوك
التنمر وارتباطه ابلنوع والعمر ،وقياس التنمر وتشخيصه ،ووسائل مواجهة التنمر وعالجه،
واسرتاتيجيات عامة يف مواجهة التنمر ،واختتم كتابه بعرض دراسات معاصرة يف السلوك
التنمري .وهي دراسات وافية يف جماهلا ،وتبقى دراسيت مرتبطة بدور املرأة املسلمة  ،نظراً
ألمهية األمر يف أوساط اجملتمعات اإلسالمية املعاصرة.
املبحث اْلول :التعريف ِبلتَّنَ ُّمر واترخيه ،وأسباب انتشاره يف اجملتمعات املعاصرة.
قضت طبيعة هذا املبحث أن أديره ُتت ثالثة مطالب؛ بدءاً ابلتعريف ابلتَّنَ ُّمر
لقد َ

لغة واصطالحا ،ومروراً برؤية اترخيية له ،منتهياً أبسباب انتشاره يف اجملتمعات املعاصرة،
فنقول:
املطلب :تعريف التَّنَ ُّمر لغة واصطالحا:
التعريف اللغوي:

َّمر ،النُّمور ،وتنَ َّمر الرجل إذا تشبَّه ابلن ِ
َّمر" ومجع الن ِ
التَّنَ ُّمر مشتق من "الن ِ
َّمر يف
ُ

تنمر فالن أي متدَّد ابلصوت عند
شراسته ألخالقه .وكما أييت التنمر مبعىن متدد الصوتَّ ،
تنمر لهَّ :
"تنكر وتغري وأوعده؛ ألن النَّ ِمَر ال
الوعيد ( )Al Zubaidi, B.Tقال :األصمعي َّ
يلقى أبداً إال متنكراً غضباانً" .قال اخلليل بن أمحد الفراهيدي" :منر وتنمر ومنَّر وجهه أي
غره وعيَّه"

( Khalel, 2003

 ،)Alمن هذه املعاين ندرك العالقة اخلاصة ابلتعريف
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االصطالحي اآليت ،حيث َّ
إن التعريف اللغوي للتَّنَ ُّمر يتضمن قيام املتنمر إبخافة رفقائه
متشبهاً هبذه الدابة – النمر ،-ووجه الشبه هو املعاملة الشَّرسة وتنكره وتوعَّده ومتدَّد يف
الصوت لالستقواء.
التعريف اَلصطالحي:
تعدَّدت مدارس علم النفس يف تعريف التَّنَ ُّمر ،وفقاً لالُتاهات كل مدرسة؛
وعلى األظهر ال يعين وجود اخلالف بينهم عدم االتفاق على حمتوى اللفظ ومقصده،
عرفه أولويس أبنَّه" :شكل من أشكال العنف
ووفقاً هلذه املفاهيم واالُتاهات ،فقد َّ
الشائعة جداً بني األطفال واملراهقني ،ويعين التصرف املتعمد للضرر أو اإلزعاج من جانب
واحد أو أكثر من األفراد"( ،)Olweus, 1993وال خيفى أن أولويس ممن ينظر إىل الضرر
أو األذى امل وقَع للضحية ،أما االُتاه الثاين؛ القائم على خصائص ِ
املتنمرين وضحاايهم،
ُ
عرفه كريك وجروبرت أبنه" :أحد أنواع فرض السيطرة الضارة على اآلخرين اليت عادة
فقد َّ
ما يستفيد منها املتنمر يف سلوكه هذا من ضحاايه وهم يف العادة من األقران
واألصدقاء.)Mus'ed, 2012(.
لسرِد التعريفات الواردة يف التَّنَ ُّمر المتألت الورقة بعدة تعريفات ،ولكن
ولو توقفنا ْ
التعريف الذي أراه أوضح التعريفات هوَّ :
أن التَّنَ ُّمر إيقاع األذى على فرد أو أكثر بدنياً
أو نفسياً أو عاطفياً أو لفظياً ،ويتضمن كذلك التهديد ابألذى البدين أو اجلسمي ابلسالح
واالبتزاز ،أو خمالفة احلقوق املدنية أو االعتداء ابلضرب أو العمل ضمن عصاابت،
وحماوالت القتل أو التهديد ،كما يضاف إىل ذلك التحرش اجلنسي.
)Muhammad Furqan, 2013

( Ali Musa,
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وسبب ذكر هذا التعريف وإن كان فيه تكرار لبعض األلفاظ ،هو النظر إىل
لدي فهو " َّ
أن التَّنَ ُّمر عبارة عن التورط يف اَلضطهاد
املقصود ،أما التعريف املختار َّ
اللفظي واجلسدي والتهديدات والتالعب ونشر اْلشاعات وتدمْي ملكية اآلخرين
وأخذ ملكية اآلخر ،وتعمد الثأر أو اَلنتقام"

()Espelage& Asidao, 2001

املطلب الثاين :التاريخ القدمي واحلديث للتَّنَمر:

ظاهرة التَّنَ ُّمر ليست حديثة النشأة ،فقد ُوِجدت يف األمم السابقة يف أوساط
الصغار والكبار والرجال والنساء ،ولكن أغلبها عائد إىل العنف املمارس ضد أفراد أو

جمموعات ،وأغلب ما يُ ْستَخدم ملمارسة هذا النوع هو السالح ،ويعود سببه إىل عرقي أو
جنسي أو ديين .يقول د .مساعدَّ " :
إن صور التَّنَ ُّمر متنوعة حسب اختالف األزمنة
التارخيية إال أ َّن أكثر األنواع شيوعاً يف األزمنة األوىل كان العنف اجلسدي والقتل واإلذالل

البشري ،فنجد أن اإلنسان القدمي يتعارك ويتصارع مع اآلخرين من أجل املال أو نتيجة
الغيظ أو

طلباً للسلطة".)Mus'ed, 2012( .

وأظْ َهر عالمة للتنمر يف القدمي هي العبودية و ِ
الرق ،وهم من الرجال والنساء
ُ
واألطفال الذين يقعون يف األسر سواء بسبب احلروب أو غريها .وقد روى مارتن لوتر يف
السادة على العبيد حيث يقولَّ :
"إن أجدادان
العام 1963م شكالً آخر للعبودية وتنمر َّ
السابقني عملوا من دون أجور أكثر من قرنني ،فقد شيَّدواُ دور أسيادهم ومنازهلم وسط
الذل والظلم".

(.)Smith, 1999

وتلك هي أبشع صورة للتنمر والعنف عرب التاريخ ،وقد انتشر أبفظع أمناطه يف
عهد االحتالل الغريب للعامل ،حيث َّأدى ذلك إىل برت أعضاء أجسام الناس ،والتمثيل هبم،
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وقتلهم وتشريدهم ،ووضعهم يف حدائق احليواانت ليتنمر عليهم شعوهبم من أجل أشكاهم
أو َخ ِلقهم.
وعلى هذا الضوء ميكن القول َّ
أبن التَّنَ ُّمر يف القدمي ليس مقصوراً يف احمليط املدرسي
كما هو أغلب ما جيري يف العصر احلاضر ،وال هو جار بني األطفال فقط ،وإمنا هو قائم
بني الكبار والصغار ،مبختلف األسباب والتهديدات ،وقد استمر هذا النوع لعهود طويلة.
شرع ُترير العبيد
نظرة اإلسالم ملثل هذه الظاهرة هي نظرة تقليص ومعاجلة ،حيث َّ
وحث عليها وجعلها من أرقى العبادات فقال تعاىل﴿ :فَ ُّ
ك َرقَبَ ٍة﴾ (البلد)13:
واإلماء َّ
ووضعها إحدى وسائل الكفارات يف بعض اجلناايت أو األخطاء الصادرة من الفرد املسلم،
وما ذلك إال لسعيه لتقليص هذه الظاهرة ،ومن هذه العبادات كفارة اليمني ،والظهار،
والقتل ،واإلفطار يف رمضان ،وغريها .بل أمر حبسن العالقة معهم عندما قال صلوت هللا
جعلَهم هللا حتت أيديكم ،فمن كان أخوه
خولُكم َ
وسالمه عليه ...[ : :هم إخوانكم َ
ِ
أيكل ويُلبِ ْسه ما يلبَس وَل ت َكلِفوهم ما يغلِبُهم ،فإ ْن كلَّفتُموهم
حتت يده فليُطع ْمه مَّا ُ
لق هللا] ( Al Bukhari, [30],
فأعينُوهم ،ومن ّل يالئِ ْمكم منهم فبيعوهم ،وَل َتع ِذبوا َخ َ

])Muslim, [1661

أما يف اجملتمعات احلديثة فتُ ُّ
عد هذه الظاهرة من أسرع الظواهر انتشاراً يف صفوف

األطفال ،حيث تؤدي يف بعض اجملتمعات املتقدمة الصناعية إىل انتحار الضحااي ،و َّ
أكدوا
َّ
أن هذا السلوك يبدأ يف عمر مبكر من الطفولة ،وذهب بعضهم إىل أنه يبدأ تدرجيياً
ويستمر حىت يصل إىل الذروة يف املرحلة األساسية ،مث يستمر يف املرحلة املتوسطة ،ومن مث
يبدأ ابهلبوط يف املرحلة الثانوية ،وقلَّما ُتده يف املراحل اجلامعية
.)Muhammad Furqan, 2013

( Ali Musa,
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مت الكشف عن التَّنَ ُّمر وممارساته يف الدراسات القدمية من كتاابت توماس
وهوجيس  Thomes& Hughes,عام 1850م وقد كتب ُتت عنوان "أايم
مدرسة توم برون" ،واصفا فيها تعامل األطفال مع الطفل اجلديد املقيم يف املدرسة نفسها،
حيث أجربه جمموعة من املتنمرين على اخلضوع للمضايقات واالستفزازات.
وكان أول مصطلح ظهر للتعبري عن التَّنَ ُّمر هو الصعلكة " "Mobbingوشاع
استخدامه يف الب لدان االسكندانفية ،ويعين مضايقة طالب أو أكثر لطالب آخر ،وإيذاؤه
إيذاءً متكرراً ،وذلك عن طريق ممارسة بعض السلوكيات السلبية عليه ،مث استُ ْب ِدل هذا
املصطلح مبصطلح التَّنَ ُّمر ( .)Mus'ed, 2012( )Bullyingوقد ذهبت أكثر الدراسات
إىل أن أول من أشار إىل مصطلح التَّ نَ ُّمر هو العامل النروجيي دان ألويس " Dan
 ،"Olweusوكان ذلك عام 1978م ،حيث درس املشكالت اليت يتعرض هلا املتنمرون
وضحاايهم ،مع الرتكيز على املدارس اإلسكندانفية ( .)Olweus,1993وظهر يف الوالايت
املتحدة دراسة دودج" ،"Dodgeعام  ،1990ويف بريطانيا أيضا بدأت البحوث
ابلظهور عام  ،1992وكذلك اسرتاليا عام  1991على يد "."Righby
وقامت منظمة الصحة العاملية بعمل مسح صحي للطالب يف املدارس حول
العامل ،واشتمل على  19دولة ،للوقوف على نسبة انتشار التَّنَ ُّمر يف املدارس ،وقد جاءت
الدول اإلفريقية يف ِ
املقدمة حيث بلغت نسبة التَّنَ ُّمر من  %40إىل  ،%60ويف املرتبة
الثانية جاءت دول جنوب شرق آسيا بنسبة بلغت من  %20إىل  ،%40ويف دراسة
أخرى أجريت على  11دولة أوروبية بلغ متوسط التَّنَ ُّمر بني طالب املدارس %20من
أفراد العينة ،وجاءت أعلى الدول يف نسبة التَّنَ ُّمر
.)2019

بريطانيا،Yusra ، Jansen, 2012( .

وقد استمرت الدراسات والبحوث يف هذا اجملال من أجل وجود حلول هلذه
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الظاهرة ومعاجلتها وفقاً حلجمها ،وصار أكثر أشكال العنف شيوعا يف الوالايت املتحدة
والياابن وغريمها ،وعند متابعة اإلحصائيات الواردة من كل دولة جندها ُمقلقة جداً.
املطلب الثالث :أسباب انتشار ظاهرة التَّنَ ُّمر يف اجملتمعات املعاصرة:

تطوِره وشيوعه يف
للتنَّ ُّمر "االستقواء" عدة أسباب  ،وكل سبب قد يُسهم يف ُّ
اجملتمع ،حيث قد تكون أسبابه شخصية أو نفسية أو اجتماعية أو مدرسية أو بيئية،

نسردها هنا من أجل التوضيح.
الفرع اْلول :اْلسباب الشخصية للتنمر:
وصف بعض العلماء النَّ ْفسيِني األسباب والعوامل الشخصية أبَّنا تلك العوامل
اليت تؤدي لشخص ما للقيام بتصرف قد ال يدرك هو خطأ ممارسته ضد بعض األفراد ،أو
يربز لنا هذا التصرف عن مدى قلقهم وعدم سعادهتم يف بيوهتم ،أو وقوعهم ضحااي للتنمر
يف السابق ،أو أنه يشعر أبن الشخص الذي ميارس عليه التَّنَ ُّمر – الضحية -يستحق
ذلك ،وهذا كله يُعد من املؤشرات الدالة على أنه تصرف طائش أو كونه سلوكا انبعا عن

حيس ابمللل .أما عن الضحية – املتنمر ضده -فأهم خصائصه االنفعالية
الشخص الذي ُّ

 ،اخلجل ،وقلة األصدقاء ،واملهارات االجتماعية ،مما ِ
حيوله إىل أن يكون عرضة للضحية.

() Alkinson, Hornby, 2002, Ali Musa, Muhammad Furqan, 2013

الفرع الثاين :اْلسباب النفسية للتنمر:
ما من شخص إال وله غرائز خاصة طبعه هللا عليها ،وهي اليت تدفعه إىل ممارسة
سلوك ما ،سواء أكان هذا السلوك صحيحاً أم خاطئاً ،وسواء أكان انفعا له أو ضارا،
ومن خالل تلك الغرائز تصدر العُ َقد النفسية واإلحباط ،والقلق واالكتئاب ،وقد عُ ِرفَت

الغرائز على أَّنا عبارة عن استعدادات فطرية نفسية جسمية تدفع الفرد إىل إدراك بعض
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األشياء من نوع معني ،وأن يشعر الفرد ابنفعال خاص عند إدراكه لذلك الشيء .مثال
حيس ابإلحباط أو التوتر ،وال جيد اهتماما من حميطه  ،ويتم إمهال
ذلك :املراهق عندما ُّ
قدراته وميوله ،فحتماً ستتحول حياته إىل الغضب واالنفعال ،وهي ابلتايل ما يدفعه إىل

سلوك طريق العنف والتَّنَ ُّمر؛ ألن تلك احلاالت النفسية ُتُول بينه وبني ُتقيق أهدافه
الربَّاقة -بظنِه ،-ظنا منه أن تلك التصرفات تشبع رغباته بوسيلة ما،
املرسومة  ،وميوله َ

وتُ َف ِرغ له التوتر والضغوط .وكذلك األمر لدى األسرة اليت تدفع أحد أفرادها لتحقيق
ُتصيل علمي مرتفع وخارق يفوق مستواه العلمي وقدراته الشخصية  ،فقد يقوم بتفريغ
تلك الضغوط عن طريق سلوك التَّنَ ُّمر

(، Ali Musa, Muhammad Furqan, 2013

.)Wright and Fitzpatrick, 2003

الفرع الثالث :اْلسباب اَلجتماعية:
أما األسباب االجتماعية فهي واضحة وجلية ،فهناك عوامل خصبة ُتعل العنف
والتَّنَ ُّمر عند األبناء ،وأغلبها متولدة يف األسرة ،فعندما ينشأ الطفل يف ظروف أسرية
واجتماعية قائمة على تنوع البيئة وحميطه اخلاص ،مثل احمليط السكين ،واجملتمع احمللي،
ومجاعة األقران ووسائل اإلعالم وغريها ،وتلك البيئة موبوءة مبشاكل العنف واخلالفات
َّ
اخلالقة ،وخباصة األسرة ،كأن يعيش طيلة حياته يف البيت ُتت الضغط والتعذيب والعقاب
عن طريق هتويل األسرة لكل ما يصدر من الطفل قليالً كان التصرف أم ال ،فحقاً سيكون
قابالً لوجود طريق يفرز فيه كل ما يف داخله ،أضف إىل ذلك غياب األب عن األسرة،
ووجود أم مكتئبة ،أو حدوث الطالق بني الزوجني ،فهذه كلها وغريها تُ َولِد الرغبة يف
تفريغ ما يف داخله عن طريق التَّنَ ُّمر ضد غريه .فإذا عاش يف تلك البيئة وهي األسرة ،أو
اجملتمع أو حىت اإلعالم وتشبع هبا عكست ذلك يف البيئة املدرسية ،وهو الواقع لألسف.
()Al 'anze, 2004, Ali Musa, Muhammad Furqan, 2013
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والظروف االجتماعية اليت قد تكون سبباً لتلك احلاالت تكمن يف تدين دخل
األسرة ،وأمية اآلابء واألمهات ِ
ابلدين والعِلْم ،واإلحباط ،وظروف احلرمان وغريها.
ومل يقتصر األمر على األسرة بل تعداها إىل اإلعالم ووسائله املتعددة ؛ َّ
ألن معظم
القنوات اإلعالمية ُتولت أهدافها العامة لبناء اجملتمع روحياً واجتماعياً وإميانياً إىل ُتقيق
األهداف التجارية ،وصارت األفالم اليت يشاهدها الطفل ويتابعها من دون رقيب ،حاملة
يف طياهتا تلك القنابل املدمرة ،حيث تصور له األشياء اخليالية على أَّنا واقعية فيحاول
تطبيقها على اآلخرين .)Ali Musa, Muhammad Furqan, 2013( .وما أكثَر ما نسمع
ونشاهد عن األطفال الذين يعتدون على أمهاهتم وإخوهتم ابلتهديد والضرب واإليذاء وحىت

القتل ،كل ذلك من ابب التأثر مبا يشاهده ويتابعه من الوسائل اإلعالمية احلديثة واأللعاب
اإللكرتونية نظرا لوفرهتا وسهولة استخدامها ،وأحياان قد تكون األسرة هي من يوفر للولد
هذه األداة لكن دون مراقبة فيقعون يف َّناية املطاف ضمن الضحااي.
الفرع الرابع :اْلسباب املدرسية:
ال شك أن املدرسة هي الركيزة اليت يعتمد عليها اجملتمع إلصالح األبناء وتطويرهم
تطويراً علمياً وأخالقياً وسلوكياً ،ولكن سرعان ما تعود العالقة بني الطالب واملعلم سلبية
إذا مل يتحمل املعلم وظيفة الرتبية قبل التعليم ،فاألسباب املدرسية هي احمليط املادي وثقافة
املدرسة والسياسة الرتبوية ،والرفاق يف املدرسة ودور املعلم وعالقته ابلطالب ،فإذا صلحت
كل هذه العوامل واعتنوا ابلرقابة والعناية ابلوازع الديين أتت أكلها ،أما إذا وقع خلل فإن
التفاهم يتعذر بني الطفل واملعلِم ،ومن َمثَّ يكتم الطفل تلك الضغوط إىل أن يفرزها ويشيعها
من خالل ممارسة العنف ،واملعلم هو الذي يصدر منه تصرف استفزازي خاطئ ،بعلم منه
أو بدون علم .وال يقتصر األمر على املعلم بل الرفاق أيضا هلم دور كبري يف تعزيز الرغبة
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يف العنف والتَّنَ ُّمر ،فكون بعض األطفال أقوى من بعض مما قد يكون شيئاً رئيسياً إلحداث
مجاعات من املتنمرين من أجل كسب الشعبية وخاصة يف مرحلة املراهقة.

( Al Qir'an,

.)2004, Al Za'be, 2001

هذه هي األسباب من حيث اإلمجال ،وفقاً لتقسيم بعض علماء علم النفس،
وميكننا إمجاهلا من خالل رؤية املستقوين "املتنمرين" ،والضحااي كما ذكرها

( Abu

 )Ghazal,2010أَّنا تشمل :التظاهر أبن املتنمر شخص مهم ،وأنه ليس لديه أصدقاء
يدافعون عنه ،وأن عالماته سيئة يف املدرسة ،وأنه طالب ِ
متكرب على زمالئه ،ويتظاهر أبنه
طالب غين ،وأنه ينقل معلومات الطلبة إىل املعلمني ،كما أنه تربطه صلة قرابة ابملدير أو
املعلم ،ويرغب يف إظهار قوته أمام اآلخرين ،وهذه كلها عائدة إىل صفات املتنمرين.
أما الضحااي ،فيتجسد فيهم الصمت الدائم ،وعدم التحدث مع أحد ،وإطاعة
كل ما يقوله املعلم وتنفيذ تعليماته وتوجيهاته ،والغرور ،واللباس واملظهر املميز ،والفقر،
وحب املعلم له ،وكثرة الكالم ،وإحضار نقود كثرية وغريها من اخلصائص.
املبحث الثاين :أشكال التَّنَ ُّمر وآاثره وطرق الكشف عنه يف اجملتمعات
املعاصرة
نعرض يف هذا املبحث احلديث حول أشكال التَّنَ ُّمر وصوره ،مث نتطرق إىل آاثره وخماطره،
وأخرياً طرق الكشف عنه.
املطلب اْلول :أشكال التَّنَ ُّمر وصوره:
تتعدد أمناط التَّنَ ُّمر وصوره إىل عدة أشكال خمتلفة ،منها :التَّنَ ُّمر اجلسمي ،ويتم
ابلضرب ،والركل ،والدفع ،واالرتطام على األرض ،وختريب مقتنيات الضحية وغريها ،ومع
ذلك يُع ُّد هذا النوع أسهل أنواع التَّنَ ُّمر ؛ ألنه ميكن كشفه بسهولة واختاذ اإلجراءات
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الالزمة .ومنها التَّنَ ُّمر اللفظي؛ الذي قد يكون مباشراً وغري مباشر ،أما املباشر فيكون عن
طريق مقابلة الضحية وجها لوجه عن طريق السخرية واالستهزاء ،والتحقري والتقليل من
وجرح مشاعره ،والتنابذ ابأللقاب ،وعدم اجللوس
شأنه ،واإلغاظة ،والتعليقات البذيئةَ ،
معه .أما غري املباشر فيكمن يف إاثرة الشائعات حول الضحية ،أو كتابة تعليقات شخصية
عن الضحية على جدار الفصل ،أو جعله منبوذا بني زمالئه ،إضافة إىل اإلمياءات والنظرات
الوقحة وغريها ،وهذا النوع من أصعب األنواع ،حيث يصعب اكتشاف شخصية املتنمر
أو اجلماعة املتنمرة.

(،)Abdul'adhem, 2007

ونذكر يف هذا املطلب هذه األشكال

بصورة خمتصرة على النحو التايل:
الفرع اْلول :التَّنَ ُّمر املادي" :البدين" : Physical Bullying
أول أنواع التَّنَ ُّمر هو التَّنَ ُّمر املادي البدين ،ويقصد به أي اتصال جسدي بقصد

إيذاء الفرد بدنيا ،وهو أقل شيوعاً من غريه بني اإلانث ،ويف أغلب حاالته ال يسبِب أذى

جسميا للضحية ،وأيخذ صورا متنوعة مثل :العض ،واخلدش ،واللطم ،والضرب ،والبصق،
وختريب املمتلكات الشخصية ،)Mus'ed, 2012( .وهذه الوسائل املذكورة كافية إلعطاء
صورة لتلك األفعال املشينة اليت ميارسها املستقوي  ،أضف إىل ذلك القرص والرفس
والسحب  ،وإجباره لفعل شيء ما.
الفرع الثاين :التَّنَ ُّمر اللفظيVerbal bullying :
تكاد تتفق كلمة علما علم النفس احلديث على أن هذا النوع هو أكثر األنواع شيوعا لدى
الذكور والبنات يف املراحل التعليمية املختلفة ،)Bidwell,1997( .وهو هجوم أو هتديد
من الشخص يقصد به األذى عن طريق السخرية والتقليل من شأن اآلخرين ،وانتقاد
اآلخرين انتقادا قاسيا ،والتشهري ابألشخاص ،واالبتزاز ،واالهتامات الباطلة ،واإلشاعات
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 ،وإطالق بعض األلقاب املشينة على أساس اجلنس أو العرف أو الدين أو الطبقة
االجتماعية أو اإلعاقة .واهلدف من وراء هذا النوع هو التأثري على تقدير الذات لدى
الضحية ،حيث ميارس أمام جمموعة من األقران.

()Mus'ed, 2012

إضافة إىل التعنيف

وقل أن ختلو مدرسة من مثل هذا النوع.
والسب ،والشتم ،واللعن ،واإلاثرةَّ .
الفرع الثالث :التَّنَ ُّمر اجلنسي"Sexual Bullying" :
هذا النوع من التَّنَ ُّمر واقع يف كثري من الدول حول العامل ،وهو عبارة عن اختاذ
طريق الستفزاز اآلخر عن طريق بعث رسائل غري مرغوب فيها ،مثل البدء ابلشائعات
ذات الطبيعة اجلنسية ،أو النكات ،والصور ،والتكهنات ،وقد يصل األمر إىل إحداث
سلوكيات االحتكاك جسميا ،مثل جذب انتباه جمموعات خاصة أو إجبار شخص ما
على االخنراط يف سلوكيات جنسية ،وهو ما يثري قلقا شديدا بني املراهقني؛ ألنه يشري إىل
عملية احملاولة إلثبات اهلوية بني اجلنسني عن طريق هذا الصراع لوجود اجلنس املرغوب فيه.
(.)Committee for children:2003
وقد أكدت كثري من الدراسات انتشار هذا النوع من التَّنَ ُّمر بصورة مقلقة جدا،

من تِلْ ُكم الدراسة دراسة يونج وزمالئه

()Young, Health, Ashbaker & smith:2008

حول تصورات معلمي املدارس اخلاصة إزاء انتشار التَّنَ ُّمر اجلنسي بني الطالب ،حيث
ذكر  %90من العينة مشاهدهتم ملثل هذا النوع من التَّنَ ُّمر بني طالب وآخر ،وسلوكيات
موجبة للجنس ،وذكر أن الذكور أكثر تنَ ُّمراً من اإلانث ،وأَّنم متساوون يف مقياس ضحااي
التَّنَ ُّمر اجلنسي ،ما أثبت  %82من العينة بوجود تدخل املسؤولني لوقف التَّنَ ُّمر .وال خيفى
أن مثل هذا النوع أنه إذا وقع بني اإلانث والذكور فهذا سببه املدارس املختلطة بني اجلنسني
خاصة املراحل املتقدمة من املراهقني.
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الفرع الرابع :التَّنَ ُّمر اَلنفعايل)Emotional Bullying( :

هذا النوع من التَّنَ ُّمر ال يقل أتثرياً وخطراً على األشكال السابقة؛ ألنه ِ
يؤدي إىل

إحداث أذى نفسيا خطرياً ال يالحظه املعلمون واملسؤولون ،وأييت هذا النمط من التَّنَ ُّمر
من أجل السيطرة االجتماعية اليت متارس من أجل إيذاء اآلخرين ،والتأثري على تقبلهم بني
أ قراَّنم ،وغالبا ما يتم عن طريق ختفيض درجة اإلحساس ابلذات ،والتقليل من شأن املتنمر
ضدهم ،عن طريق التحديق ُتديقا عدوانيا ،والتجاهل والعزلة ،وإبعاد الضحية عن األقران،
والعبوس واالزدراء ،والضحك بصوت منخفض ،واستخدام لغة اجلسد العدوانية.
((.)Litz, 2005 ،Mus'ed, 2012

الفرع اخلامس :التَّنَ ُّمر العنصري)Racial Bullying( :
ينبع هذا النوع من التَّنَ ُّمر عن طريق دوافع الكراهية والتحيُّز ُتاه شخص أو
معني،
جمموعة ،وتشتمل على االستهزاء والسخرية من عِ ْرق أو ساللة معينة ،أو من دين َّ
وقوميَّة معيَّنة .وقد يكون هناك ُتيز جلنس معني عن اآلخر .ومن أقبح صوره التَّنَ ُّمر ذاك
التنمر املوجه حنو ذوي االحتياجات اخلاصة ،حيث ال يرى الضحااي أَّنم فقط عرضة
للهجوم؛ بل أيضا يرون أن عرقهم وجنسهم يكون مستهدفاً ،وخيتلف من جمتمع إىل آخر
من حيث الشيوع.

(.)Abdul'adhem, 2007

الفرع السادس :التَّنَ ُّمر اْللكرتوينCyber Bullying :
ال خيفى على مجيع من يتابع جمرايت األمور يف العصر الراهن ما للتقدم الرقمي
األصعدة ،والتَّنَ ُّمر ليس ببعيد عنها ،حيث صارت هذه
– اإلنرتنت -من أتثر يف كافة ْ
املنصات من أكثر املنصات اليت ميارس فيها سلوك التَّنَ ُّمر ،وهو ما يُثري قلقا جلميع األسر
َّ

اليت وقع أفرادها ضحية هلذه الظاهرة ،خاصة الدول املتقدمة اليت يتوفر فيها اإلنرتنت
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أبسعار منخفضة ،ويصبح أطفاهلا عُرضة لإلدمان يف استخدامه ،عن طريق ممارسة الوسائل
املتاحة .فعدم وجود ما يردع به الطفل ،والدلع املفرط من بني أسباب زايدة مثل هذا النوع

من التَّنَ ُّمر .وسبب تشكيل هذا النوع هذه اخلطورة عائد إىل سهولة إحداث ضرر خاص،
بسبب سهولة إاثرة الشائعات وعدم القدرة على ِ
صد الضرر إذا ما نشر عرب االنرتنت.
(  .) Jones:2002 , Jerome & Segal 2003وأغلب الوسائل املستعملة يف مثل هذا
النوع هو إرسال رسالة عن طريق الربيد اإللكرتوين ،أو اهلاتف أو عرب صفحات اإلنرتنت
أو غريها من الوسائل التواصلية املتاحة.

(.)Ali Musa, Muhammad Furqan, 2013

الفرع السابع :التَّنَ ُّمر اَلجتماعي :ويستخدم هذا النوع إلقصاء وعزل الضحية والتعرض
له ابللمز والغمز بغرض حرمانه من االنضمام ألي جمموعة  ،ويكثر هذا التَّنَ ُّمر يف اإلانث،
ويزداد يف املرحلة الثانوية.

(.)Jansen: 2012

بعد عرض هذه األمناط واألشكال للتنمر ،يظهر لنا جليا أن هذه األشكال كثرية
ومتنوعة ،وكل نوع منها يعتمد على البيئة اليت يقع فيها ،فقد حيدث يف املدرسة ،أو بيئة
العمل ،أو يف مراكز اإلصالح ،وأن بعضها يتكرر كثريا وبعضها اآلخر قد يقع مرة لتكون
استقواءً  ،مثل التَّنَ ُّمر اجلنسي.

املطلب الثاين :آاثر التَّنَ ُّمر وخماطره:

ال شك َّ
أن للتنمر آاثراً وخماطر كثرية يف مجيع اجملتمعات ،وضرره عائد إىل كل
ِ
(املشاهد) ،وعلى هذا قمت بتفريع هذا املطلب إىل
من الضحية واملتنمر نفسه ،مث املتفرج
ثالثة أفرع ،األول آاثر التَّنَ ُّمر على الضحية ،واثنيا آاثره على املتنمر ،وأخريا آاثره على
املتفرج.
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الفرع اْلول :آاثر التَّنَ ُّمر على الضحية:

ميكن أ ْن يُ َسبِب
نبدأ ابلضحية ألنه املمارس عليه التَّنَ ُّمر واالستقواء ،فالتَّنَ ُّمر ُ
عواقب جسدية وأكادميية ونفسية طويلة املدى على الضحااي ،وقد أثبتت دراسة أجريت

على  2088طالباً نروجييا بعنوان :التَّنَ ُّمر أغراض اكتئابية وأفكار انتحارية" أن املتنمر
والضحية حصال على درجات مرتفعة من مقياس األفكار االنتحارية.

( Erling: 2002,

 ،)Elham, 2019,وقد تكون النتيجة مقلقة وخطرية نظراً ألن البيئة املدرسية هي املكان
اآلمن الذي يتعلم فيه الطالب االحرتام واالنضباط ،ولكن التقرير كان صادما وذا أتثري
سليب شديد على فرص التعلم وبناء الشخصية بشكل سليم.
ف هبا،
وهذا هو واقع الضحية الذي قد يعي ُقه من التعلم وأداء الواجبات املكلَّ ُ

وتدين مستواه يف االختبارات بدرجة  %17ابلدرجات ،ومنو درجات الغياب لديه بدرجة
التسرب املدرسي " %12ترك املدرسة بشكل
 ،%16و ُّ

َّنائي" Save the children:

) .) 2018وأغلب ما يتضح من صفات الضحية الشعور ابالنطوائية ،والقلق ،واملعاانة من
العُزلة العاطفية ،والرغبة يف اخلالص أبي وسيلة ممكنة من احلياة.

وأرى أن هذا التأثري غري قاصر على الضحية َو ْح َده؛ بل ألسرته كذلك ،حبيث
ال تكاد األسرة تدرك حقيقة ما يسبب تراجع مستوى الطفل يف الدراسة ،وخوفه الشديد،

وحماوالت عدم احلضور إىل املدرسة ،مما جيعل األسرة يف توتر وقلق نفسيَ ْني ،وحياولوا إنقاذ
فلذة كبدهم عن طريق مراجعة طبيب للسيطرة على املوقف ،وكان ميكنهم مالحظة األمر

من بدايته والقضاء عليها قبل أن يستفحل.
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الفرع الثاين :آاثر التَّنَ ُّمر على املتنمر:
قد يكون التساؤل هنا عن املتنمر هل يتأثر هو مبا يقوم به من هذا السلوك
السيء؟ وما مدى أتثريه يف مستقبل حياته؟ فلإلجابة على هذه األسئلة َّ
البد من وضع
تصرف  ،وال حيتاج األمر إىل إحضار براهني إلثبات
فرضية ،وهي األثر الرجعي لكل ُّ
ذلك ،سواء أكان التصرف حسنا أم سيئا ،انفعا أم ضاراً ،فكما َّ
يتلذذ صاحب األفعال
اجلميلة احلسنة إذا ُرَّد له بكلمة طيبة ،وكذلك صاحب األفعال السيئة والشنيعة ،له من
التأثُّر على قدر ما ِ
يؤديه أو أكثر .وأما عن أتثريه يف املستقبل فأغلب َمن يقوم مبمارسة
التَّنَ ُّمر على اآلخرين يكون عرضة ابلتحول إىل عصاابت إجرام ،واالخنراط إىل السلوك
املعادي للمجتمع مع مشاكل قانونية وجنائية ،كالسرقة والقتل واإلدمان يف املخدرات
واأللكحول.

(.)Elham, 2019

إن املتنمرين يعانون من صعوبة يف التكيُّف مع مناخ املدرسة ،وقد حصلت إحدى
الدراسات على أعلى درجات يف سلوكيات عدم الطاعة والكذب كانت من املتنمرين.
( )Kumpulainen oi: 1998وأَّنم يعانون نقص االنتباه وفرط النشاط ،بني أن حوايل
 %50من األفراد أصبحوا جاحنني أو مدمين املخدرات.

(.)Mus'ed, 2012

ما ميكن قوله هنا ،أن املتنمر والضحية واملتفرج يشاركون قسطا من التأثريات
النامجة عن التَّنَ ُّمر واالستقواء ،كالشعور ابإلحباط وامللل والعجز عن الفهم والتحصيل،
وعدم القدرة على االنتباه يف املواقف ،والتشتت بسبب دوافع غري بناءة وغريها.
الفرع الثالث :آاثر التَّنَ ُّمر على املتفرج (الشاهد):
ال يقتصر أتثري التَّنَ ُّمر على الضحية وال على املتنمر بل يتعداه إىل املشاهد أو
املتفرج ،بل قد أثبتت الدراسات أن أتثريه يف املشاهد ال تقل عن أتثريه على الضحية ،فهم
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من أكثر التالميذ عرضة الرتفاع نسب الغضب واضطراابت ما بعد الصدمة ،واخنفاض
ملستوى

التحصيلي.)Shellard: 2002( .

فاألطفال الذين يشاهدون سلوك التَّنَ ُّمر ابنتظام يف املدرسة يعانون من القلق
واخلوف وانعدام األمان  ،وخوفه م األكرب من أن يستهدفهم املتنمر يوما ما وال مدافع له
وال حام .ويعود سبب عدم تدخل املتفرجني إلنقاذ الضحية إىل عدة عوامل :منها اعتقادهم
أبن تلميذاً آخر سيتدخل إلنقاذ الضحية ،أو أنه ال تربطهم صداقة مع الطفل الذي
يتعرض للتنمر ،أو اخلوف من أن يصبح هو الضحية التالية ،أو أن يكون املتنمر صديقه،
أو أن يصبحوا غري حمبوبني ،وابلرغم من كل ذلك فإن أفضل تدخل إلنقاذ الضحية يقوم
به األطفال الصغار وليس البالغني.

(.)Elham, 2019

املطلب الثالث :طرق ووسائل الكشف عن املتنمر والضحية:
معرفة املتنمر والضحية أمر مهم للغاية ،وقد تكون وسيلة مناسبة ملعاجلة كثري من
احلاالت الواقعة للتنمر ،فالكشف عن املتنمر أو الضحية يغري منط التعامل معه ،قال
صلوات هللا وسالمه عليه[:انْصر أَ َخ َ ِ
وما] (]،)Al Bukhari,[2443
اك ظَال ًما أ َْو َمظْلُ ً
ُْ
فكما تعددت أسباب التَّنَ ُّمر كذلك تعددت طرق الكشف عن املتنمر ،وقد قمت بتقسيم
املطلب إىل فرعني رئيسني مها :طرق الكشف عن ضحية التَّنَ ُّمر وطرق الكشف عن
املتنمر.
الفرع اْلول :طرق الكشف عن ضحية التَّنَ ُّمر:
يستطيع والة أمر الطفل أو املعلمون واملسؤولون يف املنازل واملدارس واألحياء ،معرفة
حالة الطفل املتنمر ضده من عدة مؤشرات؛ ألنه حينما يتعرض للتنمر قد ال يذكر لغريه
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ما يعانيه ،ألنه عادة ما يلجأ إىل الصمت بسبب اخلوف واحلزن أو اإلحراج ،ومن هنا قد
تنشأ بعض املؤشرات اخلطرية

منها:)Elham, 2019( :

-1

تبدل من عادات األكل من إكثار أو إقالل أو كره مفاجئ ألطعمة حمددة.

-2

صعوبة النوم دون مربر صحي.

-3

ضعف األداء املدرسي أو االمتناع عن الذهاب إىل املدرسة.

-4

التعرض لنوابت من الصداع أو أمل البطن أو الشكاوى اجلسدية.

-5

ُتنب األصدقاء واملواقف االجتماعية وعدم اخلروج للعب.

-6

ضياع أو إتالف األغراض اخلاصة أو األجهزة اإللكرتونية واأللعاب.

-7

الضيق املتكرر دون سبب منطقي

-8

فقدان الرتكيز وتراجع األداء التحصيلي املدرسي.

-9

فقدان الثقة ابلنفس.

 -10خوف الذهاب إىل املدرسة
 -11اإلذالل وانعدام األمان
 -12الشعور ابلعجز أو اخنفاض تقدير الذات.
 -13احتمال حدوث مشاكل يف الصحة النفسية مثل االكتئاب والقلق وحىت
حاالت االنتحار.
ت كثري من الدراسات التأثري السليب للتنمر على التالميذ حيث وجدت أن هذا
وقد َوثَّ َق ْ

التأثري يصل إىل  % 15ممن يعانون بصدمة أو حزن شديد  ،وقد تستمر هذه العوارض

حىت

البلوغ.)Shellard,2002( .

الفرع الثاين :طرق الكشف عن املتنمر:
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ابلنسبة لطرق الكشف عن املتنمر جندها يف أغلب األحيان ظاهرة يف شخصيته ،حىت
لو أراد إخفاءها لن يستطيع؛ ألنه يف الغالب يظهر السلوك العدائي ُتاه أقرانه كما مييل
إىل املعامالت املشجعة على العنف مع سلوك متهور وحب للسيطرة على اآلخرين .ويف
بعض األحايني تتحقق لديه القدرة األكادميية حبيث يكون مستواه متوسطا أو مرتفعا ،وقد
يتمتع بشعبية بني كل من املدرسني والطلبة ،)Olweus, 1993 ،Shellard, 2002( .ومن
هنا نستطيع القول أبنه من املمكن الكشف عن املتنمر عن طريق املؤشرات التالية
(:)Elham, 2019
-1

القيام أبذية إخوته ابستمرار وبشكل غري مألوف.

-2

شديد التحكم والسيطرة والتالعب ابألشخاص احمليطني به.

-3

معاشرة األصدقاء ذوي السلوك العنيف وتفضيلهم على املساملني.

-4

الضحك من معاانة اآلخرين واالفتقار للتعاطف معهم.

-5

إحضار أغراض إىل املنزل ليست ملكه.

-6

القيام إبيذاء احليواانت دون أن تبدو عليه عالمات التأثر  ،ورغم إبالغه
بسوء الفعل نراه يستمتع ابإليذاء.

هذه الطرق بال شك ستعني على معرفة الضحية واملتنمر على ٍ
حد سواء.
املبحث الثالث :دور املرأة املسلمة يف مكافحة ظاهرة التَّنَ ُّمر
املرأة هي املنتجع الذي يؤول إليه الواجبات الرتبوية منذ الوهلة األوىل ،وال يتقيد
دورها يف زاوية معينة ،بل يشمل كافة األصعدة ،فهذا الدور الذي منحها هللا عز وجل
كان سببه طبيعتها وعاطفتها اليت تتألم مع طبيعة الرتبية ،وعلى ذلك فهي أول من يالحظ
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على األطفال أي ٍُّ
تغري يقع يف سلوكياهتم من الوهلة األوىل ،وحيث قد رفع هللا شأَّنا وأوكل
إليها هذه الوظيفة النفيسة والشاقة ملا تتضمنه من األجر اجلزيل والثواب العظيم؛ فال شك
قسمت هذا املبحث إىل ثالثة مطالب هي:
هي قادرة على كبح هذه السلوكيات .وقد َّ
دور املرأة يف أوساط األسرة ،ودورها يف املؤسسات التعليمية ،مث أخرياً دورها يف اجملتمع
واإلعالم.
املطلب اْلول :دور املرأة يف أوساط اْلسرة:
مبا أن األسرة هي اللبنة األوىل للرتبية ،فعلى املرأة وخباصة األم العناية هبذه املرحلة
اخلطرية ،وهي مرحلة ذهبية ،وميدان لالرتقاء مبستوى األطفال إىل ما هو أفضل هلم .ومن
أجل هذه األمهية ِ
نسط ر هنا بعض األدوار اليت ميكن أن تقوم هبا املرأة يف األسرة سواء
أكانت زوجة أو أماً أو أختاً أو جدة

(.)Elham, 2019

أوَلً :خمططات الوقاية من التَّنَ ُّمر :الوقاية دائما أتيت كعالج استباقي من املرأة للقضاء
على سلوك التَّنَ ُّمر ،وميكن ذلك قيامها بتحسني العالقة بني األبناء ومتابعة سري دراستهم،
والسؤال عن ما حصل هلم أثناء وجودهم يف احمليط اخلارجي ،الكتشاف ما هو جديد
وإرشادهم أبخالق طيبة ،ونبذ الكراهية بينهم ،وعدم السماح هلم بصحبة من كان سيء
اخللق أو منحرفا ،وتوجيههم حنو الصفات اليت تغرس فيهم الثقة برهبم سبحانه ،مث مما
يكسبهم الثقة ابلنفس ،وإجراء حوار وتواصل بناء بني األسرة وبني الطفل وعدم إمهال
مالحظاهتم وأسئلتهم وشكواهم ملا تعرضوا له يف احمليط اخلارجي.
اثنيا :التدخل حبزم وصرامة للحد من التنمر :على األم معرفة أن غالباً ما يتوقف التَّنَ ُّمر
عندما يتدخل املسؤولون حبزم وصرامة بشكل صحيح ،ومن الضروري التدخل السريع؛ ألن
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تبعات التَّنَ ُّمر قد تكون خطرية جداً فمىت ما شكى الطفل أنه تعرض لتنمر من قبل آخر
جيب إدراك هذا الشيء ومتابعته جبدية.
اثلثاً :اَلستعالم عن املوقف :جيب على األم االستعالم عن املوقف ،كأن تطلب من
الطفل املوقف الذي حدث ومىت حيدث له التَّنَ ُّمر؟ ومن املسؤول عن التَّنَ ُّمر؟ وما هي
احملاوالت اليت قام هبا لردع هذا التَّنَ ُّمر ،وما نوع املساعدة اليت حيتاجها .كل هذه التساؤالت
ُتعل الطفل يشعر أبمان ويربز كل ما حدث له دون خوف بل يف بعض املرات قد يبلغ
عن حالة وقعت لغريه ليكون سبباً يف إنقاذ غريه من تلكم احلالة.
رابعاً :توجيه اْلطفال حنو استخدام أفضل للتكنولوجيا :على األم التحدث مع األطفال
بشأن كيفية استخدام التكنولوجيا ،وكيف يستغل منصات التواصل االجتماعي وصفحات
املواقع وهاتفه ،وليكن للعائلة قواعد واضحة للتعامل املعتدل مع األجهزة ،حبيث ال يكون
االستخدام مفرطاً ،وأن تقوم مبعاينة ما يشاهده الطفل ،وهل خيجل من فتح بعض الربامج
أمامها أم ال؟ فرمبا يتعرض لتنمر إلكرتوين من دون علم أهله وخيشى إخبارهم كي ال حيرم
من استخدام هاتفه اخلاص ،أو الكمبيوتر اخلاص ،فأثناء حوارها مع االبن تدرك ما خفي
عليها ومن مث القيام مبعاجلة املشكلة حبزم وجدية ومهارة.
خامساً :تدريب الطفل على التعامل مع حاَلت التنمر :إعطاء األم الطفل سبالً للتعامل
مع التَّنَ ُّمر :ال لتشجيعه على االنتقام ،أو الدخول يف عراك مع املتنمر ،فبدالً من ذلك
كله ،تعليمه كيف يستطيع تفادي اللقاء مع املتنمر ،وأن يصرح الضحية للمتنمر أن يرتكه،
وأن يبتعد عنه ويتجاهله ،مع نصحه أبن جيالس جمموعة من املساملني ،واالبتعاد عن املتنمر.
سادساً :حث الطفل على مشاركة خماوفه :جيب على األم احلفاظ على هدوء الطفل،

واالستماع إليه حبذ ٍو ودعم مشاعره ابلسماح له ابإلعراب عن تفهمه لقلقه ،وتذكرة األم
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أبنه ليس مسؤوالً عما يتعرض له ،وال نشجعه على الرد ابملثل "مقابلة العنف ابلعنف" وال
مقارنته بطفل آخر؛ ألن هذه املقارانت تفسد أكثر مما تصلح

(.)Elham, 2019

سابعاً :ضرورة توظيف التدعيم االجتماعي والتحضري ألي تغري إجيايب.
اثمناً :إبعاد األطفال املتنمرين عن مشاهدة العروض واملشاهد التلفزيونية العنيفة مبا يتضمن
أفالم الكرتون وألعاب الفيديو جيم؛ ألن ذلك يلبسهم سلوك التَّنَ ُّمر ويزيد من حدته.

اتسعا :مساعدة األم الزوج َّ
أبن ما يشاهده األطفال لنماذج عدوانية أو تنمرية داخل
األسرة؛ قد يساعدهم على تعلم التَّنَ ُّمر وممارسته ُتاه اآلخرين يف املدرسة ويف أماكن أخرى.
عاشراً :عدم اإلسراف يف أسلوب العقاب أو اهلجوم اللفظي ،فهذه األمناط من السلوك
ترسم منوذجا عدوانيا جيعل من املستحيل التغلب على مشكلة السلوك العدواين لديه .بل
قد تؤدي هذه القدوة الفظَّة اليت خيلفها العقاب إىل نتائج عكسية.

()Mus'ed, 2012

هذه النقاط العشر ،موضوعة لتكوين لبنة متينة لعالج هذه الظاهرة من قبل األم
وهي من ابب التمثيل ال احلصر.
املطلب الثاين :دور املرأة يف املؤسسات التعليمية:
كما أن للمرأة دوراً فعاالً يف معاجلة ظاهرة التَّنَ ُّمر ،وكذلك يف احمليط املدرسي الذي ُّ
يعد
بؤرة هذا السلوك يف الغالب ،فكوَّنا معلمة أو مشرفة أو مديرة صار لزاماً عليها أيضاً
متابعة منهجية معينة للقضاء على هذه الظاهرة يف احمليط املدرسي ،وذلك ابالستعانة
ابخلطوات التالية:
أوَل :مشاركة املرأة يف تنفيذ برانمج شامل على مستوى املدرسة :فعندما تلتزم املرأة
مبنهج شامل ُتاه مناخ إجيايب ،ويكون هذا الربانمج يشعر الطالب فيه ابلعناية واالحرتام،
وصياغة قواعد يُسهم يف رسم السلوك املناسب والعقوابت الثابتة لسلوك املتنمر.
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اثنياً :التدخل املبكر :عندما تكون املرأة مسؤولة أو معلمة يف إحدى املدارس ينبغي أن
يكون هدفها دائما خلق برانمج مساعدة على اخنفاض نسبة التَّنَ ُّمر ،وال يتحقق ذلك إال
ابلتدخل املبكر ،ففي دراسات كثرية أثبتت اخنفاض سلوك التَّنَ ُّمر يف مرحليت املتوسطة
والثانوية،

()Stevens, 2000

فقد اقرتح اخلرباء واملختصون أن يتم تنفيذ برانمج التدخل

املبكر حلماية األطفال من التَّنَ ُّمر .واملرأة هي أكثر مصدر للمعلومات احملصلة عن الطفل،
وابلتايل يستعان هبا يف معاجلة ما يطرأ لألطفال يف البيئة املدرسية ،وقد لوحظ أن التَّنَ ُّمر
مييل إىل االزدايد يف الصفوف االبتدائية ،إذ وجد أن الربامج فعالة بشكل خاص يف مراحل
الدراسة املكربة ،والتدخالت هي أكثر سهولة إن نفذت يف هذه املرحلة.

( Cohn, and

.)Center,2003

اثلثاً :دور فريق العمل املدرسي :من األدوار اليت تقوم به املرأة مع فريق العمل املدرسي،
من حيث استقصاء مدى حدوث التَّنَ ُّمر يف املدرسة ،حبيث توفر الدراسات معلومات
حول مكان وزمان ومع َم ْن حيدث التَّنَ ُّمر؟ وابلتايل تكون املشكلة حمددة فيوضع هلا طريق

للمعاجلة.

رابعا :دمج موضوعات مكافحة التَّنَ ُّمر يف املناهج الدراسية :عندما تكون املرأة مسؤولة
عن النتائج املدرسية ينبغي أن تسعى إىل مناصحة اإلدارة املدرسية إىل دمج موضوعات
مكافحة التَّنَ ُّمر يف املناهج الدراسية ،فاملعلمون واملعلمات يقومون بدورهم يف عرض
سياسات وبرامج التَّنَ ُّمر ونقلها للتالميذ ،لقد َّ
أك َدت البحوث أن تدخل املناهج الدراسية
يُعد مكوانً حامساً يف مكافحة التَّنَ ُّمر .وجيب أن تكون مواضيع مكافحة التَّنَ ُّمر مدجمةً يف
املناهج الدراسية مثل :تعريف التَّنَ ُّمر ،ومناقشة حول كيفية أتثري التَّنَ ُّمر على اجملتمع ،والسبل

اليت تسمح للتالميذ على استكشاف األخالقيات ،وتعزيز العالقات رغم التباينات،
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ومناقشة الطرق اليت متَُكِن التالميذ من مساعدة الضحااي ،ودورات يف أسباب إحلاق األذى
ابلغري ،ووضع خطة عمل للفصول الدراسية ،والتدريب على املهارات االجتماعية وغريه.
(.)Elham, 2019

خامساً :مشاركة املرأة يف خلق بيئة آمنة يف املدارس :هذه البيئة تساعد السالمة
اجلسدية ،وتقليل التَّنَ ُّمر من خالل توفري املزيد من اإلشراف الذي يقوم به البالغون يف
املناطق اليت مييل فيها التَّنَ ُّمر إىل احلدوث ،فإذا مت ُتديد هذه املواقع بدأوا ابإلشراف على
ُتركات الطلبة فيها .وهذه املواضع هي :املالعب ،واملمرات ،واحلمامات ،واحلافالت.
ومن األمور املهمة كذلك؛ إنشاء نظام إبالغ سري يسمح للتالميذ ابإلبالغ عن التَّنَ ُّمر،
أو اخلط الساخن للتنمر ،أو الصندوق اخلاص لإلبالغ عنه.

(.)Elham, 2019

سادساً :اَلعرتاف بوجود التنمر :على املرأة االعرتاف أبن التَّنَ ُّمر مشكلة خطرية وموجودة
يف الفصل؛ وال ميكن االستهانة هبا ،فعليها تزويد طالهبا مبعلومات واضحة داخل الفصل
عن موضوع التَّنَ ُّمر ومناقشتها يف سياق منهج دراسي ،وأن تعامل هذا السلوك تعامال
مباشراً عندما يالحظ حدوثه يف الفصل يف احلال؛ ألن ذلك جيعل الطالب املتنمر يدرك
أن املعلم ال يتسامح مع سلوك التَّنَ ُّمر داخل الفصل ،وأنه ال يسمح أن يُساء معاملة
الطالب من خالل بعض األقران.)Mus'ed, 2012( .
املطلب الثالث :دور املرأة يف اجملتمع:
يف احلقيقة أن ظاهرة التَّنَ ُّمر إمنا هي قضية اجتماعية ،وال ميكن النظر إليها على
أَّنا من مهام رجال األمن وحدهم ،وإمنا على املؤسسات االجتماعية واجلماعات النسائية
واألفراد مجيعاً بذل قصارى جهدهم لدفع شرور التَّنَ ُّمر على حظرية اجملتمع.
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فدور املرأة مستمر حىت يف خارج األسرة واملدرسة ،حبيث ميتد إىل اجملتمع واإلعالم
وغريها من ميادين الرتبية ،وجيب أن يكون هلا برامج توعية هادفة ،ساعية من وراء ذلك
إىل التصدي هلذه الظاهرة اليت تبدأ شيئاً فشيئاً ،مث تتطور إىل العنف واإلرهاب يف املستقبل.
أوَلً :جيب على املرأة اإلبالغ عن حالة التَّنَ ُّمر يف حالة وقوعها يف احمليط االجتماعي ،من
خالل االتصال ابلسلطات املختصة ،وطلب املساعدة منها للقيام ابلواجب ُتاه هذا
السلوك ،كما أن عليها عدم السكوت فيما يظهر من صور التَّنَ ُّمر وأشكاله.
اثنياً :يف بعض األحيان؛ قد يكون اجلانب العاطفي للمرأة سبباً لتفاقم هذه الظاهرة ،حيث
تقوم املرأة بتربير سلوك املتنمر ،أو التعامل معه كبطل ،فالواجب عليها عدم تربير هذه
التصرفات العنيفة من أي أسرة كانت ،وال خييفها بعض التهديدات الواقعة من قبل بعض
األسر ل عدم القيام بواجبها ُتاه جمتمعها ،فهي مضطرة إلبالغ أهايل الضحااي وأهايل
املتنمرين كذلك.

(.)Elham, 2019

اثلثاً :ينبغي على املرأة القيام بشرح الضرر الذي يسببه املتنمر لرفقائه والذي قد يكون
خطرياً جداً وممتداً مدى احلياة من دون ذنب اقرتفوه .كما أن عليه أن يعلم أن األذية تطالُه
هو أيضا دون أن ينتبه ،وإبمكانه االعتذار عمن أساء إليهم.
رابعاً :مشاركة املرأة يف وضع اسرتاتيجيات عامة تستهدف خفض احلاجات اليت تدفع
للعنف وللتنمر ،أو خلق بدائل بعيدة عن السلوك العدواين للتعبري عن السلوك ،فمشاركتها
ضمن الفرق اليت تستهدف القضاء على هذه الظاهرة أمر مهم للغاية .فيمكن أن تقوم
إبعداد برامج وتشج ع األطفال والشباب على ممارستها ،أو التشجيع على حب املعرفة
والقراءة)Mus'ed, 2012( .
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خامساً :ميكن للمرأة استغالل وسائل اإلعالم ابلرتكيز على خماطبة هذه الفئة وحثها على
االنتماء وزرع اهلوية اإلميانية أو مناقشة الطرائق املختلفة إلبراز املكانة االجتماعية.
سادساً :على املرأة أن تشارك آبرائها وأفكارها لتنشئة األجيال تنشئة صحيحة عن طريق
التعاون مع مراكز التدريب الرتبوية يف املناطق التعليمة ،واملراكز اجملتمعية املؤهلة ،بتوفري
برامج تدريبية ،هدفها توفري الفهم واالستبصار لدى األطفال واملراهقني والشباب حول
سلوكهم ودوافعهم ،وينبغي أن يقرتن تطبيق برامج التدريب بتطبيق االختيارات التقوميية
للتحقق أوالً فأوالً من حدوثها.

()Mus'ed, 2012

سابعاً :يقع على عائق األم مسؤولية اجتماعية وهي السعي إىل توطيد العالقات االجتماعية
تمع ،ويشارك مجيع األمهات
بني أسرهتا وجرياَّنا واحمليط الذي تعيشه ،فيسود االستقر ُار اجمل َ

يف احلفاظ على مسعة اجملتمع وهيبته ومكانته .حيث ال تقتصر يف البيت فقط ،وإمنا يتعداه
إىل الشارع واحلي الذي تسكنه فيعم اخلري اجلميع ،وال ت َق ِ
صر يف زايرة اجلريان مع األطفال
وحضور املناسبات االجتماعية املختلفة ،وحتما سيساعد هذا األمر تبادل اخلريات بني
األسر اليت تعيش يف احلي أو املنطقة الواحدة يف كسر احلواجز وتوطيد العالقة ،فيكون
اجلميع عارفاً أبي سلوك شاذ وكيفية القضاء عليه.
اخلامتة:
بعد تلك اجلولة املاتعة ،نصل إىل َّناية هذه الدراسة املهمة يف جمال الرتبية وُتدايهتا يف
العصر احلاضر ،اليت تناول موضوع التنمر ودور املرأة املسلمة يف مكافحته ،وهذه النتائج
اليت مت التوصل إليها يف الدراسة:
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 -1أسفرت الدراسة َّ
أن التَّنَ ُّمر ليس جمرد مشكلة  ،وإمنا تفاقم أمره إىل كون ظاهرة اجتماعية
تربوية كبرية تنتشر يف مجيع أحناء العامل على تفاوت بني الدول يف التأثري.
 -2أكثر البقع عرضة لظاهرة التَّنَ ُّمر هي املدرسة ،لتجمع األطفال الصغار فيها .وأَّنا حالة
مقلقة جدا ،فقد أثبت الدراسات اليت قام هبا املتخصصون يف جمال الطب والتعليم أ َن
هذه احلالة يف تزايد مستمر مما يشعران بواجبنا ُتاه هذا السلوك ،ودور احلكومة يف القيام
بواجبها الفاعل يف معاجلته.
 -3توصلت الدراسة إىل أن أسباب انتشار ظاهرة التنمر تعود إىل األسباب الشخصية،
والنفسية ،واالجتماعية ،واملدرسية .وأن للتنمر عدة صور وأشكال ،هي :التنمر املادي
(اجلسمي) ،والتنمر اللفظي ،والتنمر اجلنسي ،والتنمر االنفعايل ،والتنمر العنصري،
والتنمر اإللكرتوين  ،والتنمر االجتماعي.
 -4وذكرت الدراسة أن للتنمر آاثره على الضحية :حيث ميكن أن يسبب عواقب جسدية
وأكادميية ونفسية طويلة املدى على الضحااي ،كما أن له آاثره على املتنمر :حيث يعاين
من صعوبة يف التكيف مع مناخ املدرسة ،ويفضي األمر يف مستقبله إىل أن يكون من
مدمين املخدرات والعصاابت اليت هتدد أمن اجملتمع ،وله أثره على املتفرج (الشاهد) وال
يقل عن أتثريه على الضحية.
 -5وبينت الدراسة عدة طرق ووسائل للكشف عن املتنمر بواسطة القيام أبذية إخوته
ابستمرار وبشكل غري مألوف ،وأنه يكون شديد التحكم ،والسيطرة والتالعب
ابألشخاص احمليطني به .وأما الضحية فعن طريق صعوبة النوم دون مربر صحي .وضعف
األداء املدرسي أو االمتناع عن الذهاب إىل املدرسة وغريها.
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، للمرأة دور كبري يف مكافحة هذه الظاهرة من خالل التعامل معها يف مراحلها األوىل-6
، ووضع قواعد ملكافحته عن طريق الوقاية املسبقة،عن طريق الكشف عن ضحااي التَّنَ ُّمر
.واخلطوات العالجية املتالحقة
 من أكرب أسباب تفاقم هذه الظاهرة املزعجة وجود إمهال الوالدين عن دورهم الرايدي يف-7
 وأخريا اجملتمع وأفراده بصورة، مث تساهل املدرسة بطاقمها اإلداري واألكادميي،الرتبية
.أعم
هذا وآخر دعواي أن احلمد هلل رب العاملني
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