
 التنمر عن موضوع  قدمةم

 كبيرة مشكلة وهالكها،  النفوس  لخراب تسعى اجتماعيّة آفة فهي عنها، البصر غضّ  يمكن وال  بها يُستهان ال ظاهرة   إنّها

 هي السيطرة غاية والطرق، الوسائل بشتّى  عليها  القضاء في حّل    أيّ  عن السعي عدم و وجودها إدراك الزمان هذا في

  نكن لم  إن   أنه كما الصغر، منذ المتنّمرين مع نشأ مرض أنّه التنمر يُعرف وكما الُمحّب، بعين نفسه يرى أن الجمع وسيلة

 والتأثير الدائم، للدمار تسعى سلوكيّة كآفة   باالنتشار سيبدأ ذاته، في المتنمر فقده ما  نُعيد أو عليه نقضي لن بعضنا ُحلفاء

 . معقول الغير السلبي

 

 جدا   قصير التنمر عن موضوع

 النفوس من الكثير في تغيًّرا آثرت وخيمة عواقب   إلى وأدت رهيب بشكل   مجتمعاتنا في التنمر ظاهرة انتشرت لطالما

  الظاهرة على الضوء  يسلط حيث جًدا قصير التنمر عن تعبيريًّا موضوعًا  سنُعرض  يلي وفيما العقل، يُدركه ال بشكل  

  قلياًل  صعبًا أصبح البعض بين انتشارها أنّ  حيث  منها، الحد وطرق تجاوزها وكيفية التنمر على المترتبة واآلثار

،  كل  في أصبح كما أيًضا، واألهل به المختص  الطاقم على كبيرة ومسؤوليّة   و الجامعة و المدرسة و الشارع في مكان 

 !.  العمل  مكان في حتى المنزل

 

 ؟ التنمر  ظاهرة هي ما

  لدى صغير عمر في األغلب  على نشأت والظهور، االنتشار شاسعة أصبحت األخيرة اآلونة في سلوكيّة، ظاهرة هي

 مضايقة من  األشخاص هؤالء يفعله وما وشخصيّته، سلوكه  على آثرت ضغوطات عن ناجمة المتنمرين، األشخاص

  وعلى افتقدوه، عّما  التعويض بإحساس يشعرون وبذلك القوة  يُكسبهم الجارحة، العبارات ببعض نفسياتهم وإيذاء لآلخرين

  بعين بأخذها لها التصّدي  السهل من أنّه كما بجانبه، أحد ال وحيًدا ويصبح له اآلخرين وحب الصداقات يفتقر اآلخر الجانب

 . إهمالها وعدم االعتبار

 

 التنمر أشكال

  التي التنمر مظاهر بمختلف ويظهرون األنواع كافة على المتنمرين بها يتوزع والتي متنوعة، أشكال عدة التنمر يشمل

 : هي األشكال، هذه ومن  أبًدا، النفع تحصد ولم المضار، من الكثير زرعت كآفة انتشرت لطالما

 

 . الجسدي التنمر

 . الجنسي التنمر

 . اإللكتروني التنمر

 .المدرسي التنمر

 . اللفظي التنمر

 .العاطفي التنمر

 .األسري التنمر

 . العمل أماكن في التنمر

 

 التنمر  أسباب

  في نقص أو عضوي مرض من يعاني قد أو عليه، سيئة معينة ظروفًا يعيش المتنمرنفسه  كون في التنمر أسباب تتجمع

 : هي العوامل  هذه ومن متنمر، لشخص  تحوله في سببًا  تكون قد التي العوامل من وغيرها الخارجي، شكله



 

 . الخاطئة التربية

 .الذات تقدير وعدم بالنفس الثقة قلة

 .الغرور

 .الغيرة

 .األسري العنف

 . اإلهمال

 . المتنمرين من بمجموعة التأثر

 .غيرهم على التنمر خالل من  وتسليتهم بإضحاكهم اآلخرين إعجاب  كسب

 . والوحدة األهمية بعدم الشعور

 .للتنمر ضحيةً  ما يوًما  كان أنّه أيًضا يكون وقد

 

 التنمر  أضرار

 الفرد على الواردة األضرار هذه ومن والضحية، بالمتنمر آثر التنّمر كما كانت، مشكلة   أليّ  عواقب يحصل ما عادةً 

 : هي الواحد،

 

 . للغاية عنيف إنسان منه  يجعل والذي العدواني، للسلوك اللجوء  إلى التنمر بضحية يؤود ما  عادةً  للتنمر التعرض إنّ 

 .ذاته االنتحار حتى أو باالنتحار التفكير إلى بالشخص يؤود

 .كبير  بشكل النوم حتى أو النوم قلة

 . والذعر الخوف حاالت  بعد واأللم بالصداع الشعور

 . وصامت  منعزل الشخص يصبح الوقت  ومع األصدقاء، حتى أو العائلة مع اجتماعي  نشاط أي  من الفرد انسحاب

 .القلق  أو والوحدة باالكتئاب تشعره والتي النفسية المشاكل من الكثير يسبب

 

 التنمر  عن موضوع خاتمة

  والحد التنمر لتصدي قاباًل  والتغيير، المنع عوالم  في طبيعتها على تكون بأن النفس وإجبار التحديات عناق في الدخول

 ساع   وقائدها، نفسه صانع كينونته، عن أبًدا يتنازل ال العدوى، تنقله حتى أو داخلها يسري بأن للسم يسمح ال أنه غير منه،

  جثة على والرقص الهزيمة فن يُجيد َمن هو فالرقراق اللدغة، حتى أو  الكلمة، تهزمه ال منها،  واثقًا للعال، وصولها في

  السلوك إيجابيّات أطفالها نفوس في تزرع أن  األسرة على ينبغي لذلك وأفعاله، التنمر يشجع بذلك أنّه واع   غير الضحيّة،

 كله فهذا وتخويفهم، الترهيب  جانب مبعدين وترّوي بهدوء عليه األسئلة بعض وطرح بعناية له واالستماع بالنفس، والثقة

 . منه والحد للتنمر التصدي عملية يسهل


