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ــا  ــي تصورن ــن ف ــم يك ــر ل ــا مخاط ــه أبناؤن ــوم يواج ــره، والي ــان مخاط ــكان وزم ــكل م ل
يومــًا أن يواجهوهــا، لكنهــا واقــع فرضــه االنفتــاح اإللكترونــي الــذي يعيشــه األطفــال 
والشــباب مــن خــال األجهــزة التــي يســتخدمونها، ولعــل مــن أبــرز هــذه المخاطــر التنمــر 

ــي. اإللكترون

ــا  ــات ممكًن ــل ب ــوارع، ب ــا الش ــدارس أو زواي ــاحات الم ــى س ــرًا عل ــر مقتص ــد التنم ــم يع ل
ــر ! ــاز كمبيوت ــي أو جه ــف ذك ــن أي هات ــوم ،وم ــن الي ــت م ــي أي وق ف

يقــول الباحثــون: ال يوجــد طفــل علــى اإلنترنــت آمــن تماًمــا، واألطفــال األكثــر 
ضعفــًا هــم األكثــر عرضــة للمخاطــر.

ــتدراج  ــي، واالس ــر اإللكترون ــا: التنم ــة، أهمه ــكااًل مختلف ــذ أش ــي يأخ ــذاء اإللكترون واإلي
اإللكترونــي، واالســتغال واإليــذاء الجنســي لألطفــال، وخطــاب الكراهيــة، واالســتغال 

المــادي لألطفــال مــن خــال اســتدراجهم لشــراء المزيــد والمزيــد مــن األلعــاب]]].

وفــي هــذا المقــال ســنعّرف بالتنمــر اإللكترونــي وبوســائله وخطورتــه، ثــم نكمــل فــي 
المقــال القــادم الحديــث  عــن ســبل الوقايــة منــه وكيفيــة التصــرف الصحيــح حيالــه.

ما هو التنمر اإللكتروني؟

هــو العمــل علــى إيقــاع األذى علــى الطــرف اآلخــر باســتخدام األجهــزة 
اإللكترونيــة]]]. 

ــداف  ــول أله ــات للوص ــاالت والمعلوم ــة االتص ــتغال تقنّي ــة اس ــو محاول أو ه
ــائل أو  ــدات، ورس ــال: تهدي ــق إرس ــن طري ــباب ع ــار والش ــق الصغ ــة بح إجرامّي
صــور عدائّيــة، واإلفصــاح عــن معلومــات شــخصّية وحّساســة، أو تعّمــد اســتبعاد 
ــراج، أو  ــة، أو اإلح ــبكة، أو المضايق ــى الش ــة عل ــة معين ــن مجموع ــة م الضحي

ــمعة]]].  ــويه الّس ــة وتش ــخرية، أو اإلهان الّس

وهناك العديد من الوسائل اإللكترونية التي يتم من خاللها التنمر :

]  األطفال ضحية االبتزاز واالستغال الجنسي عبر اإلنترنت، تحقيق سيف الدين باكير، مجلة المجتمع، نوفمبر 9]20.
2  قل ال للتنمر اإللكتروني , برنامج كن حرا التابع لجمعية البحرين النسائية للتنمية اإلنسانية، ص : 7.

]  سامة األطفال على اإلنترنت، مجموعة من الباحثين، دراسة وطنية للمركز التربوي للبحوث واإلنماء بلبنان، ص: 4].

الرسائل 
النصية 

تطبيقات 
التواصل 

االجتماعي
البريد 

اإللكتروني
منصات 
األلعاب

المكالمات 
الهاتفية 
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دراسات وإحصاءات:
تبين البحوث والدراسات اآلتية حجم التنمر اإللكتروني وأثره على األبناء:

نحو 34 % من األطفال تعرضوا للمضايقات عبر اإلنترنت. 	• 	

1 من أصل 4 تعرض لذلك أكثر من مرة واحدة. 	• 	

أفاد 70 % من الطاب بأنهم يرون تسلطًا متكررًا عبر اإلنترنت. 	• 	

يوافق 68 % من المراهقين على أن التنمر عبر اإلنترنت يمثل مشكلة خطيرة. 	• 	

يقــول 90 % مــن المراهقيــن الذيــن شــاهدوا تنمــرًا فــي وســائل التواصــل  	• 	
ذلــك. تجاهلــوا  إنهــم  االجتماعــي: 

7 مــن كل 10 ضحايــا مــن التنمــر اإللكترونــي يبلغــون أحــد الوالديــن أو شــخًصا بالًغــا  	• 	
ــم. ــوء معاملته ــن س ــه ع ــا ب موثوًق

تتعرض الفتيات للتنمر اإللكتروني ضعف تعرض األوالد. 	• 	

ــياء  ــم أش ــال له ــد ق ــا ق ــخًصا م ــأن ش ــون ب ــال يعترف ــن األطف ــي 58 % م حوال 	• 	
ــرة. ــن م ــر م ــدث أكث ــه ح ــون: إن ــن 10 يقول ــن 4 م ــر م ــت، وأكث ــر اإلنترن ــة عب مؤذي

ضحايا التنمر أكثر عرضة للتفكير في االنتحار بنسبة 2 إلى 9 مرات]]]. 	• 	

أنواع التنمر اإللكتروني:
	 كلمة، أو جملة تحمل كلمات مؤذية أو محرجة موجهة إلى الشخص.•
	 ــكل • ــره بش ــة تظه ــة أو مفبرك ــة حقيقي ــع مرئي ــور أو مقاط ص

ــق أو محــرج. ــر الئ غي
	 شائعات تسيء إليه أو تشوه سمعته.•
	 عامات وإشارات تدل على أمور غير الئقة .•

صور التنمر اإللكتروني:
التنمر اإللكتروني الخاص:	. 

وهــو الــذي يقــوم المتنمــر فيــه بإرســال مــا يــؤذي للشــخص بشــكل خــاص دون 
أنيّطلــع اآلخــرون علــى ذلــك.

التنمر اإللكتروني المعَلن:]. 

ويقــوم فيــه المتنمــر بإرســال مــا يؤذيــك أو يــؤذي اآلخريــن فــي مواقــع يتشــارك 
ــر  ــك ألن التنم ــر؛ وذل ــو األخط ــي وه ــل االجتماع ــع التواص ــرون، كمواق ــا آخ فيه
ينتشــر فيهــا ويأخــذ مــدى واســعًا؛ وعــادة مــا تكــون تبعاتــه متشــعبة وغيــر قابلــة 
للســيطرة؛ فحتــى لــو نــدم المتنمــر وأراد تصحيــح الخطــأ فســيصعب عليه الســيطرة 

عليــه ]2]. 

]  التنمر بين التحديات وآفاق المعالجة االستباقية، فيصل محمد علي الشمري، ص: 2-].
2  قل ال للتنمر اإللكتروني , برنامج كن حرا التابع لجمعية البحرين النسائية للتنمية اإلنسانية، ص: 4]-]] .
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أهداف التنمر اإللكتروني:

	 اإلهانة والتحقير والمضايقات :•

يرســل المتنمــر مــا يهيــن، مثــل: ال أحــد يحبــك، أنــت إنســان فاشــل، أيتهــا البدينــة 
... الفاشلة 

	 العزلة والتهميش واإلقصاء :•

يقوم المتنمر بتهميش أحدهم أو عزله أو طرده من نشاط أو مجموعة.

	 التهديد واالبتزاز والخداع :•

يهــدد المتنمــر اآلخــر بمعلومــة محرجــة يعرفهــا عنــه وال يرغــب باطــاع اآلخريــن 
عليهــا، وقــد يكــون التهديــد غيــر صحيــح.

وقــد يأخــذ التهديــد شــكًا أكثــر جديــة، كأن يهــدد بأنــه ســوف يأتــي إلــى لمنــزل 
ويــؤذي الشــخص أو يــؤذي عائلتــه.

وقــد يكــون التهديــد بقصــد االبتــزاز، بحيــث يســتخدم مــا يمتلــك ضــد اآلخــر لكــي 
يرضــخ لــه ويفعــل مــا يطلبــه.

	 انتحال الشخصية :•

ــن  ــواء م ــو، س ــه ه ــن بأن ــام اآلخري ــد وإيه ــخصية أح ــص ش ــخص بتقم ــوم ش يق
البريــد اإللكترونــي أو أحــد حســابات مواقــع التواصــل االجتماعــي.

أو يأخــذ هاتــف اآلخــر فــي غفلــة منــه، ويقــوم بإرســال رســائل نصيــة مســيئة أو 
صــور غيــر الئقــة مــن حســاباته المختَرقــة.

	 التشهير وإفشاء الخصوصيات :•

يشــوه شــخص ســمعة اآلخــر أو صورتــه أمــام اآلخريــن بمــا يقلــل مــن قيمتــه أو 
يؤثــر علــى عاقاتــه.
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ما األضرار التي يمكن  أن يسببها التنمر اإللكتروني ؟
صعوبة الثقة باآلخرين، والنظر إليهم بعين الشك .. ]

ضعف الثقة بالنفس، والنظرة الدونية للذات .. 2

تشتت الذهن، وتدني المستوى الدراسي . . ]
الخوف، والقلق، والترقب، وافتقاد الشعور باألمان. . 4

عدم الرغبة في الذهاب إلى المدرسة أو الحضور في أماكن التجمع.. 	

التعرض لمشكات نفسية وجسدية.. 	

اضطراب في النوم والجسد ]]].. 7

ر عليه في حال لم َيَتلقَّ المساعدة الفورية.. 	 اكتئاب الشخص المتنمَّ

االنعزال خصوًصا لدى صغار السن والمراهقين. . 9

اإلصابة باضطراب األكل. . 0]

قــد يصــل الشــخص المتنّمــر عليــه إلــى مرحلــة يظــن فيهــا أن إنهــاء حياتــه هــو . ]]
الســبيل الوحيــد للخــاص مــن التنّمــر اإللكترونــي؛ فقــد ُســجلت الكثيــر مــن الحاالت 

ــر عليهــم باالنتحــار]2]! التــي قــام فيهــا أشــخاص متنمَّ

أسباب التنّمر االلكتروني:
	 ر ضحية تنمر وقع عليه من قبل. • قد يكون المتنمِّ
	 محاولة المتنمر تغطية جانب الضعف لديه. •
	 محاولة خروج المتنمر من إحباط وقع له.•
	 شعور المتنمر بالرغبة في السيطرة على الطرف اآلخر]]]. •
	 الغيرة من اآلخرين ونجاحاتهم.•
	 حب اإلثارة وتجربة األشياء الجديدة.•
	 ــة • ــى مرحل ــد تخّط ــه ق ــاده أّن ــن، واعتق ــام اآلخري ــِه أم ــات نفس ــق بإثب ــة المراه رغب

ــا؛ وذلــك مــن خــال ترســيخ شــعور الســيطرة لديــه  الطفولــة وأصبــح شــخًصا ناضًج
ــاعر  ــى مش ــيطرة عل ــاول الس ــة، كأن يح ــور الخاطئ ــض األم ــام ببع ــق القي ــن طري ع

ــم.  ــي قلوبه ــب ف ــوف والرع ــال الخ ــن، وإدخ اآلخري
	 رغبــة المراهــق فــي جــذب االنتبــاه إليــه، وأن يكــون مصــدًرا لإلثــارة، والتنمــر •

اإللكترونــي يســاعده فــي الوصــول إلــى غايتــه هــذه؛ وذلــك ألّن مــا يقــوم بــه علــى 
اإلنترنــت يصــل إلــى للكثيريــن، الذيــن يعتبــرون أّن مــا قــام بــه ســابقة وتحتــاج لجــرأة 

كبيــرة. 

]  قل ال للتنمر اإللكتروني , برنامج كن حرا التابع لجمعية البحرين النسائية للتنمية اإلنسانية، ص : 7]-	] .
2  األطفال ضحية االبتزاز واالستغال الجنسي عبر اإلنترنت، تحقيق سيف الدين باكير، مجلة المجتمع، نوفمبر 9]20.

]  دليــل الوالديــن للتعامــل مــع التنمــر االلكترونــي. وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات. اللجنــة الوطنيــة لتقنيــن المحتــوى األخاقــي 
ــة المعلومــات، ص: ]]. لتقني



التنمر اإللكتروني خطر يداهم أبناءنا: التوعية للوقاية )1(6

ر : نقاط القّوة التي يستند عليها المتنمِّ
	 ــي • ــّوة ف ــاط ق ــك أي نق ــر ال يمتل ــخص الُمتنمِّ ــّية: إّن الش ــات النفس ــول الدراس تق

شــخصيته، وإّن كل مــا يحتاجــه لتحقيــق غاياتــه جهــاز موصــل باإلنترنــت، وإرادة قويــة 
إليــذاء اآلخريــن. 

	 ــه، • ــه مــن الضعــف الموجــود حول ــر يســتمد قّوت وتقــول هــذِه الدراســات: إن المتنمِّ
مثــل: ضعــف األشــخاص الذيــن يتنّمــر عليهــم، كوجــود أخطــاء يعرفهــا هــو عنهــم، أو 

امتاكــه لصــور أو فيديــو ألشــياء وأحــداث فاضحــة لألشــخاص اآلخريــن. 
	 قّلــة الدعــم الــذي مــن الممكــن أن يحصــل عليــه الشــخص الضحّيــة؛ فقّلــة األشــخاص •

ــون مــع  ــن يتفاعل ــد مــن األشــخاص الذي ــة، مــع وجــود العدي ــن يدعمــون الضحّي الذي
المتنمــر وأخبــاره، عــن طريــق وضــع عامــات اإلعجــاب عليهــا، ونشــرها أيضــًا. 

	 عــدم تفّهــم الكبــار والعائــات لخطــورة التنّمــر اإللكترونــي ونتائجــه الســلبّية علــى •
الشــخص الضحيــة. 

	 ضعــف القوانيــن التــي تتعامــل مــع موضــوع التنّمــر، وقــدرة الُمتنّمــر علــى اإلفــات •
مــن العقــاب. 

	 ــن • ــس م ــي لي ــة الت ــة الوهمّي ــابات اإللكتروني ــن الحس ــد م ــر للعدي ــتخدام المتنم اس
ــة]]]. ــا الحقيقي ــخصّية أصحابه ــات ش ــهل إثب الس

يا بني، انتبه ! فقد تساند المتنمر دون قصد.
فكــر بمــا كتبــت أو تريــد أن ترســله مــن صــور، أو فيديــو، أو تعليــق، أو وضــع عالمــة إعجاب 

على شــيء، واســأل نفســك األســئلة التالية:

	 هل فيه إيذاء لشخص؟•

	 هل فيه إهانة مبطنة ألي شخص أو مجموعة؟•

	 هل يحرض أحًدا على إيذاء شخص ما؟•

	 هل سيساهم في أن يشعر شخص ما بشعور سيئ عن نفسه؟•

	 هــل تعيــد إرســال مــا يحمــل إســاءة ألحــد حتــى لــو كان بقصــد ســليم، كأن تقــول: •
انظــروا لهــذا االفتــراء؟

	 ــاٍل حيــن تكــون شــاهًدا علــى حديــث بيــن أفــراد يبــدأ أحدهــم • هــل تكــون غيــر مب
بالتنمــر علــى اآلخــر]2]؟

إذا كانــت اإلجابــة عــن أحــد األســئلة بنعــم فتوقــف فــوًرا]]]، وقــم بعمل مــا، وال تكن 
متفرجــًا ســلبيًا، بــل قــم بخطــوة للحــد مــن التنمــر عندمــا تــرى اآلخريــن يقومــون 
بــه؛ فمــا تقــوم بــه يبنــي فــي داخلــك ثقــة وقــوة تنعكــس عليــك فــي مجــاالت 

حياتــك المختلفــة، ويســاهم فــي أن تكــون شــخًصا مؤثــًرا اليــوم وغــًدا.

]   األطفال ضحية االبتزاز واالستغال الجنسي عبر اإلنترنت، تحقيق سيف الدين باكير، مجلة المجتمع، نوفمبر 9]20.
2   قل ال للتنمر اإللكتروني , برنامج كن حرا التابع لجمعية البحرين النسائية للتنمية اإلنسانية، ص: 9-40].

]   ظاهرة التنمر اإللكتروني وآثارها السلبّية على الشخص، موقع النجاح على الشبكة الدولية للمعلومات.




