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 رعاية الطفولة/ المرحلة الثالثة

 202/ 4/ 1 األربعاء

 خليل العبيدي إبراهيمأ.د. عفراء 

 

 األطفال من العنف وتسلط األقران )التنمر( وحمايةرعاية 

 مقدمة: 

 وحريات تضممممممممنا  ميع ا الدولية والوطنية  المنظمات
ً
   م    للحقوقا

   
ً
طفل بوصمممممممفا إفسممممممما ا

  مراحل حياتا وتجرم كل صممور ا ت ات تل  
  من شممه  ا ان تجعلا يع ف   

الحقوق والحريات الت 

ية  .بيئة مضطربة ال ترىع خصوصيتا وكرامتا البشر

عىل  م   المدول  1989المماد  التماةممممممممممممممممعمة عشممممممممممممممممر من اتفماقيمة حقوق الطفمل لعمام  وتنص

يعية واددارية واال تماعية والتعليمية المئممة لحماية الطفل من كاةة   اتخاذ  م   التدابير التشمر

ر أو ادةممماء  الاد ية أو العقلية وادهمال أو المعاملة المنطهية عىل ادهمال   أشممم ال العنف وال ممم 

  . بجم   اش الا أو االةتغئل

 

كير  عليا  وما    هذه المحاض   هو  ود الي 
العدوان الصممممممادر من حدد  ممممممد حدد أخر  وهو   هنا   

 ويحممدد  
ً
  تطممال األطفممال أحيمما مما

 من االعتممداءات الت 
ً
تسمممممممممممممممملط األقران )التنمر( الممذي يعممد واحممدا

مممليمة و بصممممممممممممممممور  متهرر  ح نممما يهون هنممالمم  اختئل  م م م م م م م   موازين القو  العضم
  أو   

مممممما   م م م م م م البنماء الجسم

اذ يشممعر الحدد الضممحية بالضممعف والعجل عن الدةاف عن  فسمما ورد العدوان  الملكات الذهنية

  الوقا الذي يشعر 
الطرف اآلخر بالقو  واالقتدار ةيجنح إىل تحقير الغير والمساس بسئمتا و  

ه ب أو غير  .الجسدية بال  

  المدارس لذا يطلق عليا 
ا    الالطجة     لا مسميات عد  من ا: التنمر المدرس   والتنمر منتشر كثير

هي   االةممت سمماد    الغرب   ا واخير  التسمملط  الي 
االةممتقواء  أةممماء مختلفة لظاهر  ةمملبية فشممهت   

ات العولممممممة  وبمممممدأت    الغر    ادعئم   والغلو تغلو ممممممدارةممممممممممممممممنممممما بفعمممممل تمممممه ير
االطئف عىل  ويهف 

  الواليمات المتحمد  
ادحصممممممممممممممممماميمات العمالميمة الخماصمممممممممممممممممة ب مذه الظماهر  للوقوف عىل خطورت ما. ةف 

  المدارس –األمريهية 
 من مشمممما ل العنف   

ً
مر المشمممم لة األحيو حضممممورا

ّ
  يعتي  ة  ا التن

شممممير   -الت 
ُ
ت

  األةممممممممممممممممبهف عىل األقمل  
   
ً
 واحمدا

ً
المدراةمممممممممممممممممات بمهن  مما يمة من طئب الممدارس الثما هيمة يغ بون عومما

. كما كشمممممممفا دراةمممممممة مسمممممممحية عل  م بسمممممممب  الخوف من الذهاب إىل المدرةمممممممة خوةا من التنمر 

  المسممممممتو    2088لتنمر: أعراض كئياة وأة ار ا تحارية« أ ريا عىل بعنوان »ا
ا  رويجًيا   

ً
تلميذ

كشفا أن الطلاة ممن يمارةون التنمر وكذل   حاياهم قد حصلوا عىل در ات عليا   –الثامن 
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  دراةمممة أ ريا   

  مقياس األة ار اال تحارية. و  
% من الطئب 63اتضمممح أن حواىل     وزلندا   

  ب قد تعر مممموا 
أن أحيو   أمري ا إىلشمممم ل أو مخر من ممارةممممات التنمر  كما أشممممارت دراةممممة أ ريا   

  إعرلندا أو ممحا 50من 
تعرض   اتدراةمم احد  ال% من الطئب قد تعر مموا لحاالت التنمر  و  

% من طئب 36.4% من طئب المرحلمممة االبتمممداميمممة و35الطئب لمشمممممممممممممممم ئت التنمر ب سممممممممممممممممامممة 

 المرحلة المتوةطة. 

 المدرس    التنمر   ظاهر    ريفتع - 

 

ةيما يىل  رسد  وةنحاول التعليمية  واأل ظمةتعددت تعريفات ظاهر  التنمر بتعدد الثقاةات 

  أحاطا بهبعاد الظاهر  ومهو ات ا
 .بعض التعريفات الت 

ار بشممممممممممخص مخر  التنمر:   عرفيُ   -أ    متهرر ع دف ل ض 
 عىل أ ا ةمممممممممملوت عدوا  

ً
 سممممممممممديا أو   عمدا

  و ع دف إىل احتسمماب السمملطة عىل حسمماب شممخص مخر . يمهن أن تتضمممن  او ا تماعيا   فسمميا 

  تعد تنمرا التنابل 
المتعمد   ادقصمماءأو  المهتهبة أو ادةمماءات اللفظية أو  باأللقاب الت ممةات الت 

أن عت ممف   ويمهن ادحراه. أو  الجسممدية أو ادةمماء   اال تماعية أو من المناةمماات  األفشممطة من 

المتنمرون ب ممممذه الطريقممممة    ُعنظر إل  م عىل أ  م محبهبون أو أقهيمممماء أو قممممد عتم هممممذا من أ ممممل 

أن يقوموا بممالتنمر بممداة  الغير  أو أل  م تعر مممممممممممممممموا لمثممل هممذه األةعممال من  ويمهن اال تامماه. لفمما 

  . قال. 

 باةمممممممممم العدوان يقسمممممممممم التنمر اىل
ً
  اال تماىع  : تنمر ماارسر  وتنمر غير ماارسر والذي ُيعرف أيضممممممممما

وتتحقق همذه العللمة من خئل مجموعمة  اال تمماىع  ويتمير  همذا األخير بت مديمد الضممممممممممممممممحيمة بمالعلل 

   األةممممالي  واةممممعة من 
والتنمر عىل  الضممممحية   ورةض االختئط م  االشمممماعاتذل  فشممممر بما   

ها من  الضممممحية األشممممخاخ اآلخرين الذعن يختلطون م     الملب  وغير
و قد أةمممملوب الضممممحية   

 …أو دعنا   أو ادعاقة الضحية العئمات اال تماعية الملحوظة )مثل التم ير  عىل أةاس عرق 

 ألهي    دان   تعريف  - ب 

ويج   يعتي  دان أل
    – (Dan Olweus) هي  الي 

 المدارس. األب المؤة  لألبحاد حول التنمر   

و يعرف ألهي  التنمر المدرس  به ا أةعال ةلبية متعمد  من  ا   تلميذ أو أحيو دلحاق األذ  

بتلميذ مخر  تتم بصور  متهرر  وطوال الوقا  ويمهن أن تهون هذه األةعال السلبية بالكلمات 

ب مثل: الت ديد    التهب خ  ادغاظة والشتامم  كما يمهن أن تهون باالحت ات الجسدي كال  

أو حت  بدون اةتخدام الكلمات أو التعرض الجسدي مثل التهشير بالو ا أو  والركل والدة  

ادشارات غير الئمقة  بقصد وتعمد عللا من المجموعة أو رةض االةتجابة لرغبتا. وحس  
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  الطاقة أو القو  )عئقة قو  غير  ن ألهي  ةئ يمهن الحديث ع
  حالة عدم التوازن   

التنمر إال   

  حالة و ود صعهبة الدةاف عن متما لة(
أما ح نما ع شه خئف بير  طالبير   النف  ؛ أي   

ةإن ذل  ال يسىم تنمًرا   وكذل   النفسية متساويير  تقرياا من  احية القو  الجسدية والطاقة 

اد ار  والملاح بير  األصدقاء   غير أن الملاح الثقيل المتهرر  م  ةوء   الحال بال ساة لحاالت

اض لد  الطال  الذي عتعرض لا   النية واةتمراره بالرغم من ظ ور عئمات الض ق واالعي 

 . يدخل  من دامر  التنمر

 الظاهر   أبعاد 

كير  حير  الحديث عن ظاهر  التنمر عىل الطرف الضعيف أو المتنمر  
و الذي   عليا غالاا ما عتم الي 

و يمهن أن عؤدي إىل عواق  وخيمة عىل مساره الدراس  و  المؤلم يق  عليا الفعل ادحراه  

  بعض األحيان إىل در ة 
زاوية  لكننا إذا  ظر ا إىل الظاهر  من اال تحار. صحتا النفسية تصل   

فا إل  ا  
َ
  الطفل أو مجموعة الطئب المتنمرين   غالاا أخر  ةسنجد  حية أخر  ال ُيلت

تتمثل   

  
إ  م  حايا ةوء الت شئة األرسية و  م تعامئت الذعن عتخذون صور  العنف ةلوكا  ابتا   

  عليا اال تماعية   و كئ الضح تان تحتا ان للعئج النفس  والسلو     ةالمعتِدي والمعت
َ
د

  المجتم    وإذا أهملنا الطفل المعتِدي ولم  قوما 
 –تربهيا وةلوكيا  –عضوان أةاةيان   

  ا تشار الظاهر  بصور  
   ف  المش لة   و ههذا ة ساهم   

ةنعرض أطفاال مخرين للوقهف   

  المجتم 
 . أحي    

 : الظاهر    أةااب

  المدارس إىل 
مر   
ّ
  المجتمعات تر   الدراةات أةااب ظ ور التن

  حد ا   
ات الت  التغيرّ

   أ واعا و المرتاطة أةاةا بظ ور العنف و التم ير  ب ل  ادفسا ية 
واختئل العئقات األرسية   

  المراحل المتوةطة    المجتم  
وكيو  الم ا رين الفقراء    والثا هية وته ير االعئم عىل المراهقير    

نّمرين عىل  اط الذعن يسهنون األحياء الفقير  وعدم قد
ُ
و  ةلوكيات م. ر  أهل هؤالء الطلاة المت

  النقط 
  أدت إىل ا تشار ظاهر  التنمر   

 :التاليةعموما يمهن تلخيص أهم األةااب الت 

 السيهوةوة ولو ية   األةااب  - أ 

  كثير من  
  المناطق   األحيان   

  تع ف   
عنحدر المتنمرون من األوةاط الفقير  و من العامئت الت 

  ظل و    المحرومة 
  من مشا ل اقتصادية     

عتسم باتساف أو ما يسىم أحلمة الفقر   و تعا  

 ما يهون المتنمرون
ً
 ال و  و الفوارق بير  الطاقات اال تماعية . و من الناحية السيهولو ية عاد 
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  السايهه   و خصوصا القاد  من م   ذوي شخصيات قهية و من الشخصيات  
 psychopath با و

وف مجرم    إم ا ية تحولا خارج المدرةة إىل مشر
المضاد  للمجتم    و ت من خطور  هذا النهف   

ع دد اةتقرار المجتم    حيث غالاا ما عؤة  المتنمرون عصابات إ رامية أو عنضمون إىل 

يمهن أن يلجه الطفل إىل العنف  تيجة مر ا  ذكر ية قاممة . إىل  ا   ما عصابات إ رام

ل من أشخاخ م ن ير   مثل األطااء النفس ير  
ّ
  تحتاج إىل عئج وتدخ

وا طراباتا السلوكية الت 

  
  الط  النفس  لألطفال أو االختصاص ير  النفس ير  أو المرشدعن   

 المدارس. المختصير    

 تعود أةااب ا
ً
  لتنمر إىل ةهحيا ا

وهذا بالطب  يهون  ا طرابات  فسية قد تحتاج إىل عئج دوا  

  الط  
   
ً
بعد أن عتم الكشف من ِقال طبي   فس  ومن األهمية أن يهون هذا الطبي  مختصا

 . النفس  لألطفال

 األرسية   األةااب  –  ب 

  المجتمعات المعاض  إىل تلبية االحتيا ات المادية لألبناء م
ن مسهن وملب  تميل األرس   

مقابل إهمال الدور األهم الوا   عل  م بال ساة للطفل أو الشاب  ترةيا ومه ل و تعليم  يد و 

بية الحسنة . و قد  بهية وتقهيم السلوت وتعديل الصفات السيئة و الي    أال و هو المتابعة الي 

تابعت م   م  إلقاء يحدد هذا  تيجة افشغال األب أو األم أو هما معا عن تربية أبنام ما و م

  الب وت . و إىل  ا   ادهمال   يعتي  العنف 
هم من المدرةير  أو المربيات    المسؤولية عىل غير

   و أرسي ي
العنف ةواء بير  اللو ير    سودهاألرسي من أهم أةااب التنمر   ةالطفل الذي ع شه   

عليا . وههذا ةإن الطفل الذي أو تجاه األبناء أو الخدم   البد أن عته ر بما شاهده أو ما مورس 

  
   األرس  عتعرض للعنف   

 المدرةة. يميل إىل ممارةة العنف والتنّمر عىل الطلاة األ عف   

كذل  الحماية اللامد  عن الحد تع ق  ضج األطفال وقد تظ ر لدع م أ واف من الفهبيا كفهبيا 

ةالحماية األبهية اللامد  تقلل من  الوالدعن المدرةة واألماحن المفتوحة العتمادهم الدامم عىل 

 . شهن الطفل وتضعف من  قتا بنفسا وتشعره بعدم الكفاء 

 المدرةية   بالحيا    المرتاطة األةااب  -ج 

  المدارس المعاض  إىل مستهيات غير مسبوقة  
  و  ارتف  العنف   

وصلا حد االعتداء اللفظ 

ام  الجسدي عىل المدرةير  من طرف الطئب و أولياء أمورهم   حيث ا د رت حدود االحي 

هم عىل الطئب   األمر  الوا   بير  الطال  ومعلما   مما أد  إىل ترا   ه اة المعلمير  و ته ير

  المجتمعات عندما الذي شج  بعض م عىل التسلط و التنمر عىل الاعض اآلخر   تماما كما ي
ق    

ا   ه اة الدولة و المؤةسات . إىل  ا   ذل  يمهن أن عؤدي التدري  بالطرق التقليدية  تي 



5 
 

  تعتمد مركزية المدرس كمصدر وحيد للمعرةة و كمال  للسلطة المطلقة داخل الفصل   إىل 
الت 

لفصل   مما يخلق دة  هذا األخير إىل اعتماد العنف و ادقصاء كمن ج لحل المش ئت داخل ا

بيئة مناةاة لنمو ظاهر  التنمر . هذا باد اةة إىل غياب األفشطة الموازية داخل المدارس   و 

امج  يل الي    إطار تي  
  تمارس داخل الفصل   

  األفشطة الرةمية الت 
ال الحيا  المدرةية    اخي  

 . الدراةية

 التقنية   الثور   و   بادعئم   المرتاطة   األةااب - د 

و ية عاد  عىل مفاهيم مثل القو  الخارقة وةحق الخصوم واةتخدام كاةة تعتمد األ لعاب ادلكي 

األةالي  لتحصيل أعىل النقاط واال تصار دون أي هدف تربوي   لذل   جد األطفال المدمنير  

ون الحيا  ال ومية بما ة  ا الحيا  المدرةية   امتدادا ل ذه  عىل هذا النهف من األلعاب   يعتي 

  مدارة م أو بير  معارة م والمحيطير  ب م بنف  الكيفية . وهنا األلع
اب   ةيمارةون حيات م   

  عىل األرس  عدم السماح بتقوق  
ت من خطور  ترت األبناء يدمنون ألعاب العنف   لذل  ع اغ 

  عىل الدولة أن تتدخل وتمن  ا تشار 
األبناء عىل هذه األلعاب والسغ  للحد من و ودها   كما ع اغ 

تل  األلعاب المخيفة ولو بسلطة القا ون أل  ا تدمر األ يال وتفت  ب م . و إىل  ا   األلعاب 

  التلفاز من أةئم 
و ية   و بتحليل بسيط لما يعرض    ةواء كا ا مو  ة للكاار أو  –ادلكي 

ية بش ل كبير   –الصغار      ئحظ تلايد مشاهد العنف و القتل ال مج   و االةت ا ة بالنف  البشر
   

اآلو ة األخير    و ال يخف  عىل أحد خطور  هذا األمر خصوصا إذا اةتح   ا ميل الطفل إىل 

 . تصدعق هذه األمور و ميلا الفطري إىل التقليد و إعاد  اد تاج

 : الظاهر    عئج

اف بو ودها   ممممخيصتل  ا مرحلة  أول خطو  لعئج هذه المشمممممممممم لة هو االعي  م م للوقوف عىل   التشم

ها   و    تنتشممر ة  ا أحيو من غير
  مدارةممنا و تحديد المسممتهيات الدراةممية الت 

حجم هذه الظاهر    

ممممااب  م م م م م م   تؤدي إىل ا تشممممممممممممممممار التنمر . عندمذ يمهننا أن  عمل عىل إيجاد حلول ل ذه   معرةة األةم
الت 

  الدول الغربية بسمممممممممب  التغ 
  تنتشمممممممممر أحيو   

  المجتمعات وته ير  المشممممممممم لة الت 
  تحدد   

ات الت  ير

ه ل شمممممل حت  ةمممملوكيات    من ةمممملوكيات األطفال والمراهقير    و امتد ته ير
ً
ا  كثير

ّ
ادعئم الذي غير

  الخل ج العر    
ق االد   الامالغير  . و      الممدارس أحمد  ومنطقمة الشممممممممممممممممر

  تعتي  الوقمايمة من التنمر   

  المنطقة للمرحلة : لل و  سمممفبرامج الخطة الجديد  
وال دف الرم سممم  ل ذا   2014-2017”   

 .الي  امج هو الوصول لمدارس خالية من التنمر لضمان بيئٍة ممنٍة لألطفال
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 األرسي العئج -أ

  ةلوت الطفل  
  تؤ ر   

  ترت     و ه  بذل  تهتس تعتي  األرس  البيئة األوىل الت 
أهمية بالغة   

  عئج ظاهر  التنمر   
  حالة  بوت تنمر الطفل   يج  مناقشتا ب دوء و تعقل المتدخلير    

و   

  تجعلا يسل  هذا المنج تجاه أقرا
 ا   وتو  ح مد  خطور    و اةتفساره حول األةااب الت 

   م   األحوال   يج  تفادي وصف الطفل 
هذا السلوت   و م اره المدمر  عىل الضحية . و   

  ب تامج عهسية وخيمة 
بالمعتدي أو المتنمر أو أي  عا قادح أمام زمئما   ألن ذل  يمهن أن يه  

ير ألةعالا  وبخاصة أمام المعلمير  و   كما يج  عىل اآلباء عدم اختئق األعذار للطفل والتي 

  التلفاز   و تذكير األطفال بو وب 
  التح م ةيما يشاهده الطفل   

اللمئء . من   ة أخر    ع اغ 

ام مشاعر اآلخرين   بمناةاة عرض مشاهد ألشخاخ عتعر ون لمواقف مضحهة أو محر ة  احي 

ح شعور اآلخرين إذا ما كا وا   حايا لمثل هذه    وإقناع م أن هذه األمور غير مسلية ورسر

  عىل الوالدعن التعامل م  المو هف بجدية ألن األطفال الذعن 
الت ةات. و عموما   ع اغ 

  حيات م المستقالية   وقد عوا  ون 
عتنمرون عىل اآلخرين عاد  ما عوا  ون مشا ل خطير    

  حالة كان
  عئقات م م  اآلخرين . أما   

االبن  حية  ات امات  نامية   وقد تستمر المشا ل   

  تعليم الطفل م ارات تهحيد الذات   
وف    للتنمر   ةيج  عىل الوالدعن إبئغ اددار    والشر

  حال كان منعلال ا تماعيا 
ومساعدتا عىل تقدعر ذاتا من خئل تقدعر مساهماتا و إ جازاتا   و  

احا  .تسمح لا باال دماج م  اآلخرين وبناء  قتا بنفسا ا تماعية ب شاطات بالمدرةة ةيج  إرسر

 

 المدرس   العئج  - ب 

 بير   بالتعاون إن التعامل األمثل م  التنمر المدرس  عتم من خئل تطهير بر امج مدرس  واة 

بهية اددار      بحيث يهون هدف هذا  األمور وأولياء والمعلمير   والطلاة الي 
والمجتم  المد  

ام المتاادل   والقضاء عىل التنمر ومن  ظ وره.  الي  امج هو تغ ير  قاةة المدرةة   وتهحيد االحي 

 ومساعد  األطفال عىل الع ف بش ل أةضل و  عل بيئة المدرةة أحيو ايجابية . 
 

https://www.new-educ.com/competences-sociales-necessaires
https://www.new-educ.com/comment-garder-un-contact-positif-avec-les-parents-deleves
https://www.new-educ.com/comment-garder-un-contact-positif-avec-les-parents-deleves

