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    :قدمةامل                                   
، وصلى هللا على نبيه خري الورى تقواهاملهمها فجورها و و ها،  فاطر النفس و   خالقاحلمد هلل  

  قا، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى، .. وبعد:لُ خُ 
ذا حبث مصغر تناولت فيه ظاهرة التنمر يف مدارس أبنائنا وبناتنا، وإن مما دفعين إىل هف

اختيار هذا املوضوع اهتمامي الشخصي بعلم النفس بشكل خاص، وعلوم الرتبية والتعليم 
يشكل عام. وقد لفت نظري ضعف املؤسسات التعليمية لدينا يف التعامل مع حوادث 

ص ينقلها يل أطفايل عن حوادث تنمر شاهدوها هنا  من خالل قص-املدرسي التنمر 
، وهو موضوع مهم من وجهة نظري لتعلقه مبؤسسة من أهم -وهناك يف مدارسهم

ره املدمرة  على العملية  -يف حال امهاله-مؤسسات اجملتمع وهي املؤسسة التعليمية، وآ
  التعليمية برمتها، وقد ميتد األثر ليطال اجملتمع ككل.

ت يف حبثي منها ندرة الكتب واملراجع العربية يف هذا املوضوع، وقد واجهت ب عض الصعو
  وصعوبة احلصول عليها، مما فوت علي بعض الوقت يف البحث عنا ومجعها.

جلوانب األساسية هلذا املوضوع وهي:  وقد هيكلتُ    لبحثي خطة أرجو أن تكون قد أملت 
  املقدمة 
  التمهيد 

  املدرسي خصائصه وأشكالهالتنمر  الفصل األول: 
  املبحث األول: مشكلة التنمر الدراسي  
  املبحث الثاين: خصائص التنمر  

  مطلب: خصائص املتنمر     
  مطلب: خصائص املتنمر عليه    

  املبحث الثالث: أشكال سلوك التنمر 
 التنمر اجلسدي أو املادي  -
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 التنمر اللفظي -

 العاطفي التنمر االجتماعي واالنفعايل أو  -

 التنمر اجلنسي -

ر التنمر  الفصل الثاين:    عوامل وآ
  املبحث األول: العوامل اليت تسهم يف حدوث التنمر 

  نفسية -املطلب األول: عوامل ذاتية      
  املطلب الثاين: عوامل أسرية             

  املطلب الثالث: عوامل اجتماعية             
  املطلب الرابع: عوامل مدرسية      

  : آثــــار الــتــنــمــراملبحث الثاين
ر التنمر على ضحا التنمر         املطلب األول: آ
ر التنمر على املتنمرين        املطلب الثاين: آ
ر التنمر على املوجودين أثناء حدوث         املطلب الثالث: آ

  التنمر (املتفرجني)                     
  الفصل الثالث
  عالج التنمر املدرسي: املبحث األول

  دور اإلدارة املدرسية  األول: طلبامل    
  املطلب الــثـانـي: دور املعلم     
  املطلب الثالث: دور األسرة وأولياء األمور    

  : برامج عاملية ملكافحة التنمر ثاينالبحث امل      
مج أولويس ملكافحة التنمر       مطلب: بر

  اخلامتة
  املراجع والفهارس

 ً ساندني بذالً وجهداً ودعاًء،   أحمد هللا حمداً كثيراً طيباً على تيسيره وتوفيقه، كما أتقدم بالشكر الوافر لكل من وختاما
  الحمد من قبُل ومن بعد.
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 متــهــيــد:      

ضته وهو   ،إن نظام التعليم يف أي بلد من الركائز األساسية اليت يقوم عليها بناء اجملتمع و
دف إىل إعداد الكوادر البشرية لتحقيق األهداف  من أهم املشروعات القومية اليت 

  إليها. والطموحات اليت يسعى
سواعد اجملتمع وعدته  -أحد أهم عناصر املؤسسة املدرسية - وميثل جمتمع الطالب 

ت الالزمة  للمستقبل مما يفرض عليه احلفاظ عليهم ورعايتهم وتوفري كافة الظروف واإلمكا
لذا فإن االهتمام املتكامل    ،لنموهم وتنشئتهم التنشئة السليمة ومحايتهم من املؤثرات الضارة

ازن خلدمة كافة الطالب يؤدي يف األعم إىل تكوين شخصية إنسانية متوافقة من واملتو 
حيتاج إىل تنسيق كافة اجلهود  وهو ما ،حيث القدرات العقلية واالجتماعية والنفسية 

  املدرسية واجملتمعية له.
السلبية وعلى الرغم من اجلهود الكبرية املبذولة يف هذا اجملال إال أن هناك بعض الظواهر 

  اليت تؤثر على العملية التعليمية وحتد من فعاليتها يف حتقيق أهدافها.
ويعد التنمر املدرسي أو التسلط ،  ومن هذه الظواهر ظاهرة العنف املدرسي جبميع أشكاله

  .ستقواء شكل من أشكال العنف يف اجملتمعات املدرسية أو الرتهيب أو اال
الذي  )١(يسو يف ستينيات القرن املاضي على يد أولوقد لقي التنمر االهتمام ألول مرة 

وضع له تعريفا له ثالث حمطات حتدد مسات هذه الظاهرة وهو أي سلوك عدواين ميارسه 
الفرد على فرد آخر بصورة فردية متكررة ويلحق به أذى لفظي أو جسدي بصورة مباشرة 

  .)٢( وغري مباشرة
لغة اخلطورة ا  ومشكلة   ،نتشارويعد تنمر الطالب يف املدارس ظاهرة متزايدة اال جتماعية 

 ،جتماعي للتالميذنفعايل واالملا هلا من نتائج سلبية على البيئة املدرسية والنمو املعريف واال
يتم التعلم الفعال إال يف بيئة توفر لطلبتها   إذ ال ،وحقهم يف التعليم ضمن بيئة صفية آمنة 
  .والتهديد راألمن النفسي حبمايتهم من العنف واخلط

 

جما   )١ هو عامل نفس نروجيي اهتم بظاهرة التنمر عقب انتحار ثالث طالب يف النرويج على خلفية تعرضهم للتنمر، كتب عن التنمر ووضع بر
  ملواجهته يف املدارس.

 ٩حممد الدسوقي، صكتاب مقياس السلوك التنمري، جمدي   )٢
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ويعود تنامي االهتمام بظاهرة التنمر يف املدارس وتطور الدراسات حوهلا إىل عدد من 
م إىل  األسباب منها ر املدمرة هلذه الظاهرة وخاصة على بعض الطلبة مما أدى  اآل

ذه الظاهرة ،االنتحار أو إىل التفكري فيه وضغطهم على املدارس  ،وإىل وعي األهايل 
لوقفه وعلى وسائل االعالم للتوعية به.



 
  
  
  

  

  الــفــصــل األول                                             
 املبحث األول: مشكلة التنمر الدراسي.              

  املبحث الثاين: خصائص التنمر.               
  مطلب: خصائص املتنمر.                    

 مطلب: خصائص املتنمر عليه.                     

  املبحث الثالث: أشكال سلوك التنمر.               
 التنمر اجلسدي أو املادي.  -    
 التنمر اللفظي.  -    
 التنمر االجتماعي واالنفعايل أو العاطفي.   -    
 التنمر اجلنسي.  -    
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  التنمر املدرسي خصائصه وأشكاله األول: الفصل  
  :مشكلة التنمر الدراسي :األولاملبحث 

عتباره  ،يعترب مفهوم التنمر من املفاهيم احلديثة نسبيا ورمبا يرجع ذلك حلداثة االعرتاف به 
وتعترب الدراسات اليت تناولت هذا املفهوم قليلة بشكل عام ويصعب  ،نوع من أنواع العنف

الرجوع إىل مقياس دقيق لتحديد السلوكيات اليت ميكن اعتبارها تنمرا ومتييزها عن السلوكيات 
اليت تناولت مفهوم التنمر على أنه ولكن تتفق مجيع الدراسات  ،اليت حتدث بشكل عابر

أو جمموعة من الطلبة جتاه  ،استغالل للسلطة أو القوة ملمارسة سلوكيات عدوانية من طالب
لتكرار ،طالب آخر يكون أقل يف القوة والقدرة فما حيدث ملرة ، وتتسم تلك املمارسات 

  .)١(واحدة ال ميكن اعتباره تنمرا يف ضوء مفهوم التنمر

نه شكل من أشكال العدوان حيدث عندما يتعرض طفل أو فرد ما ويعرف أول ويس التنمر 
أشكاال مباشرة أو غري وقد يستخدم املتنمر ، بشكل مستمر إىل سلوك سليب يسبب له األمل

والتنمر املباشر هو هجوم على االخرين من خالل العدوان  ،مباشرة للتنمر على اآلخرين
املباشر يستخدمه املتنمر ليحدث إقصاء اجتماعيا مثل نشر  والتنمر غري ،اللفظي أو البدين

  .)٢(وميكن أن يكون التنمر غري املباشر ضار جدا مثل التنمر املباشر ،الشائعات

ستمرار على مر ديدا حيدث  ليخلق  ،الوقت ويعد التنمر شكال من أشكال العدوان، و
السلوكيات واألفعال السالبة  طبيعته هو منط من منوذجا مستمرا من املضايقة واإليذاء ويف

واملستمرة على مدار مدة طويلة من الزمن بني طالبني غري   املتعمدة واملقصودة، واملتكررة
 .)٣(اجلسدية أو النفسية أو كليهما متوازين القوة

  

 

  ٧٧، ص٢٨/٢/٢٠١٩جملة التغري االجتماعي، د.سليمة ساحيي، التنمر املدرسي، دراسة تربوية، العدد السادس،  )١
 ٩، صدي حممد الدسوقيجم  ،مرينكتاب مقياس التعامل مع السلوك الت )٢
لتنمر لدى معلمات املرحلة االبتدائية وواقع اإلجراءات املتجم )٣ بعة ملنعه يف لة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس، د.نورة القحطاين، مدى الوعي 

ض من وجهة نظرهن، دراسة تربوية، العدد    ٨٠، ص٢٠١٥/ ٢، ٥٨املدارس احلكومية مبدينة الر
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  ميارسه الذي األمد طويل اجلسدي أو العقلي العنف نه املدرسة  يف التنمر )١(ميلور ويعرف
  .يالواقع الوضع ذلك يف نفسها أو نفسه عن الدفاع  على قادر غري فرد ضد جمموعة  أو فرد

جسميا أو نفسيا لشخص أقل قوة  ه ظلم أو اضطهاد متكرر يكونن )٢(ويعرفه رجيب وسلي
األشخاص. وخيتلف الظلم الذي حيدث يف  من جانب شخص أكثر قوة أو جمموعة من

تج عن عدم توازن يف القوة بني املتنمر  التنمر عن غريه من أنواع الظلم األخرى يف أن التنمر 
إلضافة    .)٣(إىل شرط تكرار الظلم أو االضطهاد والضحية، 

نمر  وما جيعل الت .وميكن اعتبار التنمر املدرسي شكال من أشكال اإلساءة، إساءة األنداد
األطفال والعنف   مثل العنف ضد املدرسي خمتلفا عن أشكال اإلساءة أو العنف األخرى

 .)٤(وشكل العالقة بني أطراف االعتداء املنزيل، هو البيئة اليت حيدث فيها ذلك العنف

لذكر وحيسن اإلشارة إليه يف هذا اجملال أن صراعات الرفاق  يف املدرسة ال ومما هو جدير 
خصائص  )٥(نهولدوي ومييز تنمرا بينهم، وختتلف يف خصائصها عن خصائص التنمر؛تعد 

الرغبة يف التواصل فيما بينهم،  و  حبرية التعبري بني الرفاق، صراعات الرفاق عن خصائص التنمر
  .تقديرها، وهلم خيار التفاوض والتحرر والعالقة بينهم هلا

ذروته يف املرحلة  الدراسية يف املرحلة اإلبتدائية، ويصلويزداد التنمر املباشر خالل السنوات 
لعمر، ويبقى  الوسطى، وينحدر خالل املدرسة الثانوية، ويتناقص التنمر اجلسدي مع التقدم 

  .)٦( بتاالتنمر اللفظي 

  

  
 

 .نمرعامل نفس اسكتلندي ألف عدة كتب يف الت )١
  )bullying in schoolمؤلف كتاب االستقواء يف املدارس( )٢
 ٨٠، صنفس املرجع )٣
  ٨١، صنفس املرجع )٤
  عامل نفس أمريكي، ألف عدة كتب يف مشكلة التنمر. )٥
 ٨١، صنفس املرجع )٦
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  خــصائص التنمر:املبحث الثاين: 
  يتضمن التنمر ثالث خصائص أساسية:

فاملتنمر يتعمد إيذاء الضحية سواء كان جسد أو لفظيا بشكل مباشر  :يكون متعمدا -١
  أو غري مباشر.

  خالل فرتات ممتدة من الوقت.يتعمد فيه املتنمر تكرار األذى  :يكون متكررا -٢

٣- .   فيه عدم توازن للقوة بني املتنمر واملتنمر عليه سواء كان حقيقيا أو معنو

التنمر ميكن أن حيدث دون أن يكون هناك استفزاز كما ميكن أن يضاف إىل أن سلوك 
  .)١(واضح

  خصائص املتنمر:  -أ
لقوة بسبب العمر -  النوع. ،احلجم ،القوة: يتمتع املتنمر 
 عدم تقبل آراء االخرين. -
لشعبية بني االقران. -  التحلي 
 لديهم حاجة قوية للهيمنة وإخضاع االخرين. -
يستطيعون الرد على السلوك العدواين الذي  استهداف الطلبة األضعف الذين ال -

 . )٢(يتعرضون له

  ويرى مسيث أن املتنمرين ينقسمون اىل قسمني حسب خصائصهم:

إلضافة إىل عدوانيته املستمرة على االجتماعياملتنمر  : وهو املتنمر النشط واملنفتح 
  اآلخرين.

 

 ٢٠١٩/ ٢٨/٢جملة التغري االجتماعي، د.سليمة ساحيي، التنمر املدرسي، دراسة تربوية، العدد السادس، :نظرا )١
يفة قطامي ومىن الصرايرة, صالطفل املتنمر ب: كتاانظر )٢ ض، د.نورة  –  ٤١، د. التنمر بني طالب وطالبات املرحلة املتوسطة يف مدينة الر

  .٢٧القحطاين، رسالة دكتوراة، جامعة امللك سعود، ص



                   أسبابه، سبل عالجه؛ مفهومه، التنمر املدرسي

 

١٠ 
 

ملودة واملخادع حيث خيفي مشاعره   املتنمر اإلنطوائي: وهو املتنمر املتسلط واملتظاهر 
  .)١(إلغاظة 

  خصائص املتنمر عليه: -ب
لنفس. -  التقدير املنخفض للذات وضعف الثقة 
 االنعزال االجتماعي. -
 الضعف اجلسدي. -
 السلبية والقلق واخلوف. -
 قلة الدعم االجتماعي. -

السلوك التنمري من االفتقار اىل األمان وصعوبة ويعاين الطلبة الذين يقعون ضحا 
  .)٢(الرتكيز على العمل املدرسي وتدين التحصيل الدراسي

  

                              

  

  

  

  

  

  
 

يفة قطامي ومىن الصرايرة, صالطفل املتنمر كتابانظر:   )١ املؤدية لسلوك التنمر لتالميذ املرحلة املتوسطة مبنطقة  لعوامل االجتماعية ا -  ٤٣، د.
 .١٧حائل، مشعل األمسر، رسالة ماجستري، جامعة القصيم،ص

يفة قطامي ومىن الصرايرة, ص: مرجع سابقانظر )٢   . ٢٧د.نورة القحطاين ص – ٤٨، د.
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  أشكال سلوك التنمر:املبحث الثالث: 
  التنمر اجلسدي أو املادي: _١

خذ أي اتصال بدين يُقصد به  التنمر البدين أو املادييتضمن  ً، و إيذاء الفرد جسد
  والضرب الشديد، والعض، واخلدش، والبصق، وختريب أشكاال خمتلفة منها: اللطم،

 ال يسبب التنمر اجلسدي أذى كبريًا للضحية؛ املمتلكات الشخصية، ويف معظم احلاالت
  .)١(الضحية  ألن ذلك يؤدي إىل التعاطف مع

 التنمر اللفظي: _٢

والبنات يف خمتلف املراحل  أكثر أشكال التنمر شيوًعا لدى الذكور،يعد التنمر اللفظي 
نه  التعليمية  ديد من"وميكن تعريف التنمر اللفظي  الشخص يُقصد به  أي هجوم أو 

من شأن اآلخرين، وانتقاد اآلخرين نقداً قاسياً،   األذى، عن طريق السخرية، والتقليل
ام  والتشهري وإطالق بعض األلقاب  ات الباطلة، واإلشاعات،ألشخاص، واالبتزاز، واال

أو الدين، أو الطبقة االجتماعية، أو اإلعاقة. وميارس  املبنية على أساس: اجلنس، أو العرق،
  .)٢(التأثري على تقدير الذات لدى الضحية  دفمن األقران  أمام جمموعة 

  التنمر االجتماعي واالنفعايل أو العاطفي:  _٣

ا من خالل التجاهل   ،ويتمثل يف التقليل من شأن الضحية  وختفيض درجة تقديرها لذا
ورفض صداقته واستثنائه من  ،وعزل الضحية عن جمموعة الرفاق ،والعزلة والسخرية واالزدراء

ثرياويعد هذا ال ،األنشطة املدرسية أو االجتماعية خارج املدرسة  ، نوع من أكثر أنواع التنمر 
را خطرية على الصحة النفسية للضحية    .)٣(وحيدث آ

  

 

  ٥٧بين النظرية والعالج، د.مسعد أبو الديار، ص سيكيولوجية التنمركتاب  ) ٣

ر، سيكيولوجية التنمر كتابانظر:   )١   ٥٨صبني النظرية والعالج، د.مسعد أبو الد
ر،ص سيكيولوجية التنمركتاب ر:  انظر  )٢   ٢٠، جمدي الدسوقي، صمقياس السلوك التنمريكتاب   – ٥٨بني النظرية والعالج، د.مسعد أبو الد
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  التنمر اجلنسي:  _٤

ملمارسة  ا، كما يشمل اللمس والتهديد  ويشمل استخدام ألفاظ وعبارات جنسية وينادى 
  .)١(أو اجباره على االخنراط يف سلوكيات جنسية 

ومهني ومقصود ومستمر من طرف أقوى سواء كان اذن فالتنمر يشمل كل سلوك مؤذي 
  جسدي أو لفظي أو اجتماعي أو عاطفي أو جنسي.

وهنا البد من القول إن هذه األشكال السابقة قد ترتبط معا؛ فقد يرتبط الشكل اجلسدي 
  مع اللفظي، أو اجلسدي مع االجتماعي وغريها. 

  
                                       ' ' '

 

ر، صبني النظرية والعالج سيكيولوجية التنمركتاب   :انظر )٣ عند األطفال واملراهقني، د.علي  سلوك التنمركتاب   – ٥٩، د.مسعد أبو الد
  . ١١الصبحني وحممد القضاة، ص



 

  

  

  الــفــصــل الــثــانـي                                               
  املبحث األول: العوامل اليت تسهم يف حدوث التنمر.       

  نفسية. -املطلب األول: عوامل ذاتية             

  املطلب الثاين: عوامل أسرية.               

  املطلب الثالث: عوامل اجتماعية.               

  املطلب الرابع: عوامل مدرسية.              

ر التنمر.             املبحث الثاين: آ
ر التنمر على ضحا التنمر.                  املطلب األول: آ

ر التنمر على املتنمرين.                  املطلب الثاين: آ

ر التنمر على املوجودين أثناء حدوث                  املطلب الثالث: آ

  التنمر (املتفرجني)                               
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ر التنمر الفصل الثاين:   عوامل وآ
  العوامل اليت تسهم يف حدوث التنمر:املبحث األول: 

  نفسية: - عوامل ذاتية املطلب األول:     
ملتنمرين -أ         :عوامل تتعلق 

م يعانون من أالطبيعة الفردية، حيث يصف  - ولويس األطفال الذين ميارسون التنمر 
 طبيعة مندفعة عدوانية ويتمتعون مبهارات اجتماعية كبرية.

لنقص واحلاجة إىل إثبات الذات والشعور  -  لقوة.الشعور 
إلحباط واستخدام السلوكيات العدوانية كوسيلة للتنفيس عن املشاعر -  .)١(الشعور 

  :عوامل تتعلق بضحية التنمر -ب

كيد الذات. - خلجل وضعف املهارات االجتماعية ومهارات   يتميز الضحا 
 هم غالبا أقل شعبية وجاذبية، وأكثر اضطرا وقلقا. -
واالستسالم واخلضوع وجتنب الصراع والبكاء، وهذه اخلصائص ميكن أن االنسحاب  -

 .)٢( تدعم سلوك املتنمر وتزيد من عدوانيته

  أسرية:  عوامل املطلب الثاين: 
  التنشئة األسرية وطريقة الرتبية واليت تكمن يف:

أسلوب القسوة والرفض من األب والعقاب البدين والتسلط الوالدي هي األكثر  -
 التنبؤ بسلوك التنمر.يف  إسهاماً 

 

التنمر بني طالب وطالبات املرحلة املتوسطة  -  ٤٣/٤٤نظر: كتاب سلوك التنمر عند األطفال واملراهقني، د.علي الصبحني وحممد القضاة، صا )١
ض، د.نورة القحطا الفروق يف الذكاء الوجداين لدى فئات التنمر من أطفال  - ٨٤ين، رسالة دكتوراة، جامعة امللك سعود، صيف مدينة الر

  ٥٧/٥٨الروضة مبدينة بريدة، شروق احلميد، رسالة ماجستري، جامعة القصيم، ص
يفة قطامي ومىن الصرايرة, صالطفل املتنمر كتاب  انظر: )٢   ٢٢/٢٣، جمدي الدسوقي، صالتنمريمقياس السلوك كتاب   -  ٤٨، د.
  



                   أسبابه، سبل عالجه؛ مفهومه، التنمر املدرسي

 

١٥ 
 

أسلوب اإلمهال والتذبذب والتسلط، وكذلك أسلوب احلماية املفرطة من الوالدين  -
  .)١(وقوع االبن ضحية للتنمربيسهمان يف التنبؤ 

 عوامل اجتماعية: املطلب الثالث: 

 كثرة الصراعات واستخدام العنف كوسيلة للتعامل ب وذلكانتشار العنف يف اجملتمع:  -أ

 اآلخرين.مع 

 تؤدي اإلعالم: فمشاهد العنف اليت يشاهدها األطفال يف القنوات التلفزيونية  -ب

ن التصرف طبيعي دو   ا وعي بعوائق هذه السلوكيات.منإىل تقليدها واإلحساس 

 جتسد مناظر العنف وحوادثاليت ألعاب الفيديو والكمبيوتر  األلعاب العنيفة: -ج
دة نسبة العنف يف املدارسإطالق النار   .والتفجريات، تلعب دورا يف ز

 االفتقار إىل الدعم االجتماعي: فالطلبة الذين ال جيدون دعم اجتماعي كاف كتوفري  -د

ت أعلى من التنمر  مقارنة  ،أنشطة إجيابية إلشغال وقت فراغهم قد يظهرون مستو

تفريغ الشحنات السلبية عن  لطلبة الذين تتوفر لديهم وسائل اجتماعية تغنيهم عن
لتايل تزداد نسبة الت ،العنف طريق  مر يف املدارس.نو

وتشمل القبول االجتماعي لبعض السلوكيات العنيفة يف بعض العادات والتقاليد:  -هـ
د الت الرجولة يشكل عامال الثقافات واعتبارها من مسات   .)٢(مر بني األطفال واملراهقنينالزد

  

  

 

الفروق يف الذكاء الوجداين لدى فئات التنمر من أطفال   - ٢٣/٢٤نظر: كتاب مقياس التعامل مع السلوك التنمري، جمدي الدسوقي، صا )١
  . ٥٨/٥٩الروضة مبدينة بريدة، شروق احلميد، رسالة ماجستري، جامعة القصيم، ص

مج األمان  انظر: احلد من التنمر بني الطلبة يف ا ) ٢ ملدارس(حقيبة متدرب)، عبدهللا العتييب وآخرون، وزارة التعليم، اللجنة الوطنية للطفولة، بر
  .  ٣١، ص ٢٠١٥األسري الوطين، اليونيسيف، 
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  عوامل مدرسية: املطلب الرابع:    
ملعلم ومنها: -ا والتمييز بني  أو أسلوبه الديكتاتوري، ضعف شخصية املعلم عوامل تتعلق 

ملادة املدرسية.   الطلبة، أيضا عدم إملام املعلم 

إلدارة املدرسية ومنها:  -ب   عوامل تتعلق 

 الطلبة والتذبذب فيها. عدم وضوح القواعد املدرسية اليت جيب أن يتبعها  -
نقص الرقابة يف املدرسة على سلوك الطالب وذلك يف املمرات واملالعب واحلمامات   -

 وفناء املدرسة.
لطالب واإلحباط والكبت والقمع للطلبة. -  اكتظاظ الصفوف 
العالقات املتوترة والتغريات املفاجئة داخل املدرسة، وضعف التواصل بني املدرسة  -

 وأولياء األمور.

 تؤثر على ،فرغبة الطالب يف االنتماء إىل جمموعة معينة من األقران الرفقة السيئة: -ج

لقبول من قبل  ،حتديد سلوكياته  وقد جيرب على القيام بسلوكيات معينة فقط لإلحساس 

  .)١( األصدقاء

واملدرسية واليت فالتنمر نتيجة جمموعة معقدة من العوامل النفسية والرتبوية واالجتماعية 
  يكون نتاجها هذا اخللل السلوكي مما يتطلب جهدا مضاعفا يف استكشافه وتقييمه.

  

   

  

 

كتاب مقياس السلوك التنمري، جمدي    –  ٤٥/٤٦عند األطفال واملراهقني، د.علي الصبحني وحممد القضاة، ص سلوك التنمرانظر: كتاب  )١
الفروق يف الذكاء الوجداين لدى فئات التنمر من أطفال الروضة مبدينة بريدة، شروق احلميد، رسالة ماجستري، جامعة   - ٢٥/ ٢٤الدسوقي، ص
  . ٦١القصيم، ص
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  املبحث الــثــانــي: آثـــار الــتــنــمــر 
ر التنمر على ضحا التنمر: املطلب األول:    آ

ة احلزن واإلحباط والذي يعاين منه ضحا التنمر؛ حيث يعانون من تدهور يف احلال -
حلزن واإلحباط وعدم االنتماء، وعدم القدرة على تكوين صداقات  النفسية، والشعور 

 مع اآلخرين.

لنفس واالنسحاب من األنشطة االجتماعية، والتقدير املنخفض  - القلق وفقدان الثقة 
 للذات.

 والذعر. مر إىل الصداع وآالم املعدة وحاالت من اخلوفنكما يعاين من يتعرض للت  -

  ، وكثرة التغيب.تدين التحصيل الدراسي -

ر التنمر القتل أو اال - جلوء الضحية إىل االنتحار يف  نتحار: حيث أن من أخطر آ
بعض احلاالت للتخلص من األمل، وقد يؤدي إىل حاالت القتل داخل املدارس كوسيلة 

  لالنتقام أو الدفاع عن النفس.

ر ممتن يجة للتنمر، فقد يتحول هو نفسه مع الوقت إىليلجأ الفرد للسلوك العدواين نت -
  أو إىل إنسان عنيف.

  .)١(سوء العالقات االجتماعية وسوء الظن -

دولة (أغلبها منخفضة أو متوسطة الدخل) درست   ٤٨دراسة حديثة ضمت وهناك 
  ١٣٥سنة وضمت قرابة  ١٥-١٢العالقة بني التنمر و (حماوالت) االنتحار لليافعني بني 

فع وجدوا أن االحتمالية اإلمجالية حلدوث حماولة انتحار تتضاعف لثالثة مرات  ألف 

 

مج األمان   احلد من التنمر بني الطلبة يف املدارس(حقيبة متدرب)، عبدهللا العتييب وآخرون، وزارة انظر: )١ التعليم، اللجنة الوطنية للطفولة، بر
جملة التغري االجتماعي، د.سليمة ساحيي، التنمر املدرسي، دراسة تربوية، العدد    – ٣١، ص ٢٠١٥األسري الوطين، اليونيسيف، 

  ٨٩،ص٢/٢٠١٩/ ٢٨السادس،
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ووجدوا أنه كلما ازدادت  دولة  ٤٨من أصل  ٤٧لليافع الذي كان ضحية للتنمر يف 
م اليت يتعرض فيها اليافع للتنمر كلما زادت احتمالية حدوث حماولة انتحار   .األ

االنتحار خالل السنة املاضية ملن تعرض للتنمر بشكل مستمر انتشار حماوالت كما أن 
حتمالية تضاعف تصل خلمسة ٪ ملن مل يتعرض للتنمر ٥٬٩٪ مقابل  ٣٢٬٧تصل إىل 

ا تكرر دق جرس اخلطر والتأكيد على ضرورة أخذ االجراءات أهذه الدراسة و  مرات خوا
 .)١(  لتفادي مصائب االنتحاراملثبتة حبثياً للتقليل من التنمر بني األطفال واليافعني

ر الت  املطلب الثاين:    مر على املتنمرين: ن آ

  االدمان على اخلمور واملخدرات. -

لذنب عند إيذاء اآلخرين؛ لكثرة اللجوء إىل العنف والسلوك  - عدم شعور املتنمر 
لذنب.   التنمري لفرتة طويلة دون رادع مما ينتج عنه فقدان اإلحساس 

 يف املستقبل.التورط يف اعمال اجرامية  -

 ممارسة نشاطات جنسية مبكرة. -

ً وعنيفاً يف عالقته مع تصاعد احتمالية أن  -  .)٢( مستقبالأسرته يكون معتد

  

  

  

  

  

 

جي ود.هانس اوه،  ٤٨عام يف   ١٥-١٢التنمر وحماولة االنتحار بني املراهقني الذين ترتاوح أعمارهم بني  )١ دولة(دراسة ميدانية)،د.آي كو
  fulltext-8567(19)30209-https://www.jaacap.org/article/S0890/6 وآخرون

  ٨٩ص يمة ساحييد.سل /   ٣١انظر: مرجع سابق، عبدهللا العتييب وآخرون، ص )٢
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ر الت املطلب الثالث:    مر (املتفرجني):نمر على املوجودين أثناء حدوث التن آ
لت ر تتنوعمر إما ن ميكن أن يتأثر التالميذ  من  بشكل مباشر أو غري مباشر، وهذه اآل

  املشكالت الصحية والنفسية للفرد إىل تبين ورعاية قيم اجتماعية عدوانية، وتبين ثقافة 
لنسبة جملتمع املدرسة كنالت   .)١(لكمر 

ر اليت ترتكها عملية التنمر ويظهر هنا أن  ر نفسية وخطرية ومتعدية إىل مبعظمها اآل األسرة ا
  .واجملتمع

  
                                   ' ' '

 

  . ٨٩مرجع سابق، د.سليمة ساحيي، ص  ) ٣
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                   أسبابه، سبل عالجه؛ مفهومه، التنمر املدرسي

 

٢١ 
 

  الفصل الثالث 
  : يعــــالج الــتـنـمر املــدرســاملبحث األول: 

عرتاف بوجودها، مث تشخيصها للوقوف على حجم أول خطوة لعالج هذه الظاهرة هي اال
مدارسنا، ومعرفة األسباب اليت تؤدي إىل انتشارها، مث وضع اخلطط هذه الظاهرة يف 

 واالسرتاتيجيات املناسبة ملكافحتها واحلد من انتشارها.

دور اإلدارة املدرسية:املطلب األول:   

على عدد من األساليب ميكن للمدرسة اختاذها للحد والتقليل من  يتفق عدد من الباحثني 
  :سلوك التنمر وهي

 مدرسي آمن وإجيايب لكل أفراد املدرسة. توفري مناخ -
 توعية املعلمني واألهايل والطلبة مباهية سلوك التنمر وخطورته. -
 وضع قواعد وإجراءات عقابية حمددة وواضحة ضد املتنمرين.  -
 تشديد املراقبة واليقظة الرتبوية للرصد املبكر حلاالت التنمر. -
م مما اشراك األطفال ضحا التنمر يف األنشطة االجتما - عية اليت تناسب اهتماما

نفسهم، وتدريبهم على مواجهة التنمر.  يرفع من ثقتهم 
لشراكة مع املختصني يف علم النفس. -  وضع برامج عالجية للمتنمرين 
 تعزيز السلوكيات اإلجيابية أو االجتماعية اليت تصدر من التالميذ داخل املدرسة. -
شأن املساحات الصغرية أو الغري منظمة أن حتسني بيئة املالعب املدرسية، ألن من  -

تثري التنافس بني الطالب من أجل املوارد القليلة فيرتتب على ذلك امللل واإلحباط 
لتايل التنمر    .)١(و

 

ر ص.انظر: كتاب سيكيولوجية التنمر د )١ ض، د.نورة  - ١٦٧/١٦٨مسعد أبو الد التنمر بني طالب وطالبات املرحلة املتوسطة يف مدينة الر
ساحيي، التنمر املدرسي، دراسة تربوية، العدد جملة التغري االجتماعي، د.سليمة  - ٨٠القحطاين، رسالة دكتوراة، جامعة امللك سعود، ص

 . ٩٢،ص٢/٢٠١٩/ ٢٨السادس،
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  دور املــعـلم جتاه التنمر:املطلب الثاين: 
عند  إن من أهم مواصفات املعلم الناجح حبه للتالميذ، وزرعه للقيم األخالقية واجملتمعية 

التالميذ، وعدم استعمال أسلوب الصراخ والضرب والتوبيخ مع التالميذ، كما عليه أن 
ينتبه من أساليب تفضيل طالب على آخرين أو املقارنة بينهم وغري ذلك من األساليب  

  اليت تغذي السلوك التنمري يف البيئة املدرسية.

ملعلم الفصل أن يتبناها للتقليل  ومن األساليب اليت أمجع عليها بعض الباحثني واليت ميكن 
  يلي: واحلد من التنمر ما

لفصل وأنه ال ميكن  - أن يعرتف املعلمون أن التنمر مشكلة خطرية وموجودة 
 ا، ومن مث يتعني على املعلم تزويد الطالب مبعلومات واضحة داخل االستهانة 

 . مر، ومناقشتها يف سياق منهج دراسينالت الفصل عن موضوع
يتعامل املعلم تعامالً مباشراً مع سلوك املتنمر عندما يالحظ حدوث تنمر يف أن  -

يدرك أن املعلم ال يتسامح مع  احلال؛ ألن ذلك جيعل الطالب املتنمر يف الفصل
 الفصل. سلوك التنمر داخل

م توفري األنشطة  -  املالئمة للطالب؛ ألن ذلك يشجعهم على اإلفصاح عن خربا
 املناقشة والرسم والكتابة، وأداء الدور وغريها، وذلك لفهم من خالل اخلاصة، وذلك

مر والضحية، حيث جيعل بعض الطالب يؤدون دور كل من املتنمر نالتموقف 
لك لكي يساعدهم يف تعرف مدى ما يشعر به كل من املتنمر واملتفرج، وذ والضحية 
 .)١(واملتفرجني من حدوث التنمر والضحية 

  دور األسرة وأولياء األمور جتاه التنمر: املطلب الثالث:     
لغة يف  تعترب األسرة البيئة األوىل اليت تؤثر يف سلوك الطفل، وهي بذلك تكتسي أمهية 

ترتيب املتدخلني يف عالج التنمر، وليكون التدخل األسري فعاال، البد من الرتوي وعدم 
مل تنمر قبل أن تتضح الرؤية وتتم دراسة العجلة يف احلكم على سلوك الطفل ووصفه 

 

ر ص مرجع سابق، د. :انظر )١   ١٦٩- ١٦٨مسعد أبو الد
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املشكلة من مجيع اجلوانب، واستشارة مجيع املتدخلني يف حياة الطفل، مبا يف ذلك حبث 
ت اليت ميكن أن يواج ها الطفل يف املدرسة فيما خيص التحصيل الدراسي، واليت هالصعو

دوء ميكن أن تكون وراء سلوكه العدواين. ويف حالة ثبوت تنمر الطفل، جي ب مناقشته 
وتعقل، واستفساره حول األسباب اليت جتعله يسلك هذا املنحى جتاه أقرانه، وتوضيح 

ره املدمرة على الضحية.   مدى خطورة هذا السلوك، وآ

ملعتدي أو املتنمر أو أي نعت قادح   ويف مجيع األحوال، جيب تفادي وصف الطفل 
يت بنتائج ع ء عدم أمام زمالئه، ألن ذلك ميكن أن  كسية وخيمة، كما جيب على اآل

  اختالق األعذار للطفل والتربير ألفعاله وخباصة أمام املعلمني والزمالء. 

ينبغي التحكم فيها يشاهده الطفل يف التلفاز، وتذكري األطفال بوجوب احرتام كما 
وا واقناعهم أن هذه األمور غري مسلية وشرح شعور اآلخرين إذا ما كان ،مشاعر اآلخرين

  ضحا ملثل هذه التصرفات. 

وعموما، ينبغي على الوالدين التعامل مع املوضوع جبدية ألن األطفال الذين يتنمرون 
م املستقبلية، وقد يواجهون  على اآلخرين عادة ما يواجهون مشاكل خطرية يف حيا

م مع اآلخرين.  امات جنائية، وقد تستمر املشاكل يف عالقا   ا

تنمر، فيجب على الوالدين إبالغ اإلدارة، والشروع يف لن ضحية لباالأما يف حالة كان 
لنفس يف األبناء ضحا التنمر والتأكيد على توفري احلماية هلم ضد ، زرع الثقة 

التصرفات اهلمجية واالستماع إىل آرائهم ومشاكلهم جبدية مع االستفادة من األلعاب  
 كما جيب تدريبهم على مواجهة   التيكوندو والكاراتيه،القتالية والدفاع عن النفس مثل 
نفسهم من خاللتدريبهم على و املتنمرين بقوة من دون تعدي،   حل املشكالت 

ء وزمالء الدراسة هلم   .)١(تشجيع اآل

 

التنمر بين   -  ٩١/ ٩٠ص ،٢٠١٩/ ٢٨/٢جملة التغري االجتماعي، د.سليمة ساحيي، التنمر املدرسي، دراسة تربوية، العدد السادس،نظر: ا ) ١

  .٧٩في مدينة الرياض، د.نورة القحطاني، رسالة دكتوراة، جامعة الملك سعود، ص طالب وطالبات المرحلة المتوسطة
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 أوال إىل نشر الوعي به بني أفراد اجملتمع لتشكيل ثقافة عامة رافضة له اذن فالعالج حيتاج 
ت على مواجهته واحلد منه.ع تظافر اجلهودلت   لى مجيع املستو

  املبحث الثاين: برامج عاملية ملواجهة التنمر: 
مج أولويس ملكافحة التنمر:    بر

 ، وبعد انتحار ثالثة مراهقني يف مشال النرويج؛ نتيجة تعرضهم للتنمر من١٩٨٣يف عام 
م يف املدرسة  لنرويج بشن محلة وطنية ضد التنمر يف ،قبل أقرا  فقد بدأت وزارة التعليم 

مج ،ويف هذا السياق مت تطوير النسخة األوىل ،املدارس سم بر  مما أصبح يعرف الحقا 
 لويس ملنع التنمر، الذي أجرى أول دراسة حبثية منهجية يف العامل عن التنمر.أو 

مج ألويس ملنع مت  ٢٠٠١ومنذ عام  النروجيية  التنمر، كجزء من خطط احلكومة تطبيق بر
املدارس  واحلد من اجلنوح والعنف بني األطفال والشباب، على نطاق واسع يف للوقاية 

مج  ،االبتدائية واإلعدادية يف مجيع أحناء النرويج ت املتحدة تنفيذ بر وحاليا يتم يف الوال
ويعترب  ستوى الفرد واجملتمع،على م مر يف املدرسة والفصول الدراسية نلويس ملنع التو أ

مج. ت تطبيق الرب  أولياء األمور جزءا مهما من كل مستوى من مستو

مج  :أهداف الرب

  مر بني الطلبة.ناحلد من مشاكل الت -

 مر جديدة.ن مشاكل ت حدوثمنع  -

 يف املدرسة.طالب حتقيق أفضل العالقات املمكنة بني ال -

 ب.طاللتحقيق تنمية صحية للخلق بيئة مدرسية آمنة  -

مج ألويس ملنع التنمر:    املبادئ األساسية لرب

مج ألويس ملنع التنمر على خلقير بيئة اجتماعية مواتية، وشاملة للشباب، ويقوم  کز بر
 العمل على املبادئ اآلتية:
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لصغار، والتعبري عن االهتمام - لرتحيب  م، اإلجيايب يقوم الكبار القادة يف املؤسسة   
م   املشاركة و    .قدوة إجيابية كبنشاط يف حيا

 يتم وضع حدود واضحة للسلوك غري املقبول. -

ت - وغري معادية مع  ،جسدية رق قواعد السلوك املقبول غري على خة رتتبامل العقو
  السلوك اإلجيايب ومكافأته. تعزيزاالستمرار يف  

مج  ت بر   مر:نلويس ملنع الت أمكو

مج  كملها من خالل العناصر التالية: مر هو إطار لتغيري نظمنألويس ملنع التبر  املدرسة 

 :على مستوى املدرسة

 إنشاء جلنة تنسيق لوقف التنمر. -

 لويس حول التنمر على مستوى املدرسة.و إجراء استبيان أ -

املوظفني؛  واملعلمني، ومجيعإجراء تدريب جلنة التنسيق لوقف التنمر واخضاع املسئولني  -
املشرفني على الطالب مبا يف ذلك املشرفني على املالعب، وسائقي احلافالت، واحلراس و 

 الغداء، وغريهم من الكبار الذين يعملون مع الطلبة هلذا التدريب.  يف فرتة

 توضيح سياسات املدرسة وقواعدها اخلاصة مبنع التنمر. -

ملدرسة. مراجعة وتنقيح نظام اإلشراف -  اخلاص 

 عقد اجتماعات مناقشة منتظمة مع املوظفني. -

مج يف إطار حدث مدرسي - طالق الرب  .بهوالتوعوية ، والعناية اإلعالمية البدء 

ء واألم - ت ات؛هتثقيف وإشراك اآل مج. بصفتهم شركاء يف كل مكو  الرب

 :صفعلى مستوى ال

 املتفق عليها ضد التنمر.نشر وشرح وتطبيق القواعد  -



                   أسبابه، سبل عالجه؛ مفهومه، التنمر املدرسي

 

٢٦ 
 

 عقد اجتماعات صفية منتظمة يف األقسام (جيلس الطلبة يف شكل دائرة املناقشة  -
 األمر).

 عقد اجتماعات مع أولياء أمور الطلبة. -

 على مستوى الفرد:

 اإلشراف على أنشطة الطلبة. -

 د من تدخل مجيع املوظفني على الفور عند تعرض أحد الطلبة للتنمر.أكالت -

 عقد اجتماعات مع الطلبة املعنيني.  -

 عقد اجتماعات مع أولياء أمور الطلبة املعنيني. -

 وضع خطط تدخل فردية للطلبة املعنيني. -

 على مستوى اجلماعة:

 مر.ن إشراك أفراد اجملتمع املدين يف جلنة التنسيق ملنع الت -

مج  -  املدرسة.إقامة شراكات مع أفراد اجملتمع لدعم بر

املساعدة يف نشر رسائل مكافحة التنمر ومبادئ أفضل املمارسات يف كامل  -
  .)١(اجملتمع

مج شامل يستهدف مجيع أركان العملية التعليمية من أنظمة  مج أولويس هو بر اذن فرب
  وإدارة ومعلمني وطالب للحد والقضاء على هذه الظاهرة.

عريب ملنع التنمر املدرسي يف اململكة العربية ومن املمارسات اليت طبقت على الصعيد ال
مج األمان األسري بدعم  من  السعودية: محلة (إيقاف التنمر بني األقران) اليت أقامها بر

 

 ٤٢/٤٣، صعبدهللا العتييب وآخرونانظر: مرجع سابق،  )١
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وزارة الداخلية، ويهدف إىل مساعدة األطفال واملراهقني على نبذ التنمر أو العنف بينهم  
  .)١(يف املدارس جبميع أشكاله

  
                                   ' ' '  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

       

 

ض، د.نورة القحطاين، رسالة دكتوراة، جامعة امللك سعود، ص )٢   التنمر بني طالب وطالبات املرحلة املتوسطة يف مدينة الر
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  :ةــمــاتــخــال                                       
وختاماً فهذا جهد املقل، أرجوا أن أكون قدمت فيه ما يفيد يف هذا اجملال، وقد خلصت 

ايته إىل بعض النتائج وهي:   يف 

 والسكوت عنها يزيدها ويفاقم أثرها على اجملتمع.التنمر أن جتاهل ظاهرة  -
أن التخلص من التنمر املدرسي يقتضي ضرورة ترسيخ بيئة آمنة داعمة وراعية  -

 اجتماعياً. 
هو األسرة الرتبوية   -بعد هللا-أن احلصن األول يف محاية الطفل من شر هذه الظاهرة  -

 القوية واملتزنة.

  وقد خلصت إىل بعض التوصيات: 

ذه الظاهرة يف املؤسسات الرتبوية واجملتمع ككل. -  العمل على نشر الوعي 
 بناء برامج إرشادية وعالجية للتعامل مع ظاهرة التنمر، وتطبيقها يف املدارس. -
م فيما يُفيد. - دة الربامج الالمنهجية للطلبة لصرف طاقا  حتسني البيئة املدرسية وز

  
                                  ' ' '  
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  فهرس املصادر واملراجع                    
  : العامةالكتب 

 ، د.علي موسى-,أسبايه,طرق عالجهمفهومه-سلوك التنمر عند األطفال واملراهقني -١
ض، الطبعة  يف العربية للعلوم األمنية، الر الصبحيني، د.حممد فرحان القضاة، جامعة 

  م.٢٠١٣-ه ١٤٣٤األوىل، 

ر، الكويت، الطبعة الثانية،  -٢ سيكيولوجية التنمر بني النظرية والعالج، د.مسعد أبو الد
  م.٢٠١٢- ه١٤٣٣

يفة قطامي، د.مىن الصرايرة، دار ا -٣ عمان، ملسرية للنشر والتوزيع، الطفل املتنمر، د.
  م. ٢٠٠٩- ه ١٤٣٠الطبعة األوىل، 

مقياس السلوك التنمري لألطفال واملراهقني، أد.جمدي حممد الدسوقي، دار جوا للنشر  -٤
  م.٢٠١٦والتوزيع، القاهرة، طبعة 

مقياس التعامل مع السلوك التنمري، أد.جمدي حممد الدسوقي، دار جوا للنشر  -٥
  م.٢٠١٦قاهرة، طبعة والتوزيع، ال

  : ل ــائــرسالــ
ض -١ ؛ دراسة مسحية واقرتاح التنمر بني طالب وطالبات املرحلة املتوسطة يف مدينة الر

برامج التدخل املضادة مبا يتناسب مع البيئة املدرسية، نورة بنت سعد القحطاين، رسالة 
  ه.١٤٢٩دكتوراة، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود، 

العوامل االجتماعية املؤدية لسلوك التنمر لتالميذ املرحلة املتوسطة مبنطقة حائل، مشعل   -٢
  ه. ١٤٤٠جامعة القصيم،  األمسر البنتان، رسالة ماجستري،
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الفروق يف الذكاء الوجداين لدى فئات التنمر من أطفال الروضة مبدينة بريدة يف ضوء  -٣
كلية الرتبية، جامعة القصيم، رسالة ماجستري،   بعض املتغريات الدميوغرافية، شروق احلميد،

  ه. ١٤٣٦

  اجملالت واحلقائب التدريبية: 
التنمر املدرسي، سليمة ساحيي،جملة التغري االجتماعي والعالقات العامة يف اجلزائر،  -١

  م. ٢٨/٢/٢٠١٩ اجلزائر، العدد السادس،-جامعة بسكرة

لتنمر لدى معلمات املرحلة االبتدائ -٢ ية وواقع اإلجراءات املتبعة ملنعه يف مدى الوعي 
ض من وجهة نظرهن ، د.نورة القحطاين، جملة دراسات عربية يف املدارس احلكومية مبدينة الر

  م. ٢٠١٥الرتبية وعلم النفس، العدد الثامن واخلمسون، فرباير 

زارة احلد من التنمر بني الطلبة يف املدارس (حقيبة مدرب)، عبدهللا العتييب وآخرون، و  -٣
مج األمان األسري الوطين، اليونيسيف،    ه.١٤٣٦التعليم، اللجنة الوطنية للطفولة، بر
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