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 :مقدمة

 وفي  المدارس طبلب بين وخاصة التنمر مظاىر من العديد االخيرة االونة في انتتشرت    
 والذي ، االلكتروني التنمر وىو اال مرنتال انواع من اخر نوع تبله ثم ، والمراىقة الطفولة سن
 . المختمفة وتعامبلتيم الناس سموك عمى اثرت جسيمة تبعات الى بدوره ادى

 الكورونا مرضى عمى التنمر معو تبلزم العالم مستوى عمى كورونا جائحة انتشار ومع   
 البعد كل ةدبعي انيا بو توصف ما أقرب وسموكيات تداعيات إلى ادى مما وذوييم، واالطباء

 احدى دفن يمنعون قرية الىل حوادث عدة فرأينا البشري، والسموك واالخبلقيات االنسانية عن
 ىذه من وغيرىا وأمياتيم، وآبائيم وذوييم موتاىم جثث استقبال يرفضون ،واخرون الطبيبات

 . السمبية االثار

ن     تتطمب ،(91-كوفيد) المستجد كورونا فيروس جائحة خمفتيا التي العصيبة الظروف وا 
 وىي المجتمعي، والتكاتف التعاضد روح وتعزيز الفيروس انتشار محاصرة عمييا لمتغمب

 .سمبي بشكل التنمر فييا يؤثر متطمبات

 المجتمعات يصيب خطير وفيرس ، الرقمى العصر آفات من الموضوع ىذا أصبح ثم ومن   
 أفردنا ولذلك ، النفسية واآلثار الوفيات طريقو عن ويرتفع وآثارىا األزمة فيضاعف األزمات وقت
 وقت التنمر إلى انتقل أنو وكيف ، التنمر وأنواع وظاىرة أسباب ، البسيطة الورقة ىذه فى

 ومراعاة اإلنسانية من البشر اليتجرد لكى ، لذلك العبلج روشتة وماىى واألمراض األزمات
 .  النفس حماية بدعوى اآلخرين شعور
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 :التنّمر تعريف .1

 العدواني والسموك العنف ُممارسة عمى تنطوي بيا مرغوب وغير عدوانّية ظاىرة ىو التنّمر    
 طبّلب بين أكبر بشكل   الظاىرة ىذه وتنتشر غيرىم، نحو أفراد مجموعة أو فرد   قبل من

 تحدث قد أنيا بمعنى بالّتكرار، تّتصف سموكّياتيا أن يتبّين الظاىرة ىذه وضع وبتقييم المدارس،
 بين والّسمطة القوى ميزان في اختبلل وجود افتراض عن تعّبر أنيا كما مرة، من رثكأ

 لموصول البدنّية القّوة استخدام إلى يمجؤون التنّمر يمارسون الذين األفراد إن حيث األشخاص؛
 يتعّرض أو المتنمرين من الفرد أكان سواءً  الحالتين، كمتا وفي اآلخرين، األفراد من مبتغاىم إلى
 .ودائمة خطيرة نفسّية لمشاكل معّرض فإنو تنّمر،مل

 :التنّمر أنواع .2

 :يمي ما تشمل والتي التنمر لسموكّيات محّددة أنواع توجد 

 عرض أو كنكات، األفراد ألقاب أو أسماء استخدام مثل: الخطّية أو الّمفظّية اإلساءة -
 . لآلخرين مسيئة ممصقات

 . بالعنف التيديد كذلك يشمل: العنف استخدام -

 واإلىانة الخوف، وُيسبب جدًا، ومزعج بو مرحب غير سموكاً  يعتبر: الجنسي الّتحرش -
 . ما جريمة عنو ينتج وقد لمضحّية،

 .ىوّيتيم حسب مختمف بشكل الناس معاممة عمى ينطوي الذي: العنصري التمييز -

 .اإلجبار وأ لمتيديد الياتف أو اإلنترنت باستخدام وذلك: اإللكتروني التسّمط  -
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 : التنمر أسباب .3

 :التنمر ظاىرة النتشار أسباب عدة ىناك

 النواحي كاّفة عمى ليا يتعرَّضون التي المتتالية لئلخفاقات نتيجةً  باإلحباط؛ الناس شعور    
 تقدير وعدم الفساد، النتشار نتيجة وذلك االجتماعّي؛ بالّظمم األفراد بعض إحساس. واألصعدة
 ِمّمن البعض عمى ُتماَرس التي المختمفة بالضغوطات الّشعور. والعقول توالخبرا الكفاءات
 والسميمة، الّصحيحة بالّطرق مشكبلتو حلّ  عمى القدرة اإلنسان امتبلك عدم. السمطة يمتمكون
 ثقة امتبلكو عدم عن فضبلً  المتبادل، االحترام عمى مبنّية اجتماعّية وعبلقات صداقات وتكوين
 والمخّدرات ، البطالة و الفقر،: مثل وتفّشييا، الخطيرة المجتمعّية األمراض راانتش. بنفسو عالية
 لو تتعرض الذي الثقافيّ  الغزو. فاعمة قوانين أو دينّي، أو أخبلقّي، رادع وجود عدم ظلّ  في

 القدوة اختفاء. الناس من كبيراً  تفاعبلً  تمقى التي اإلعبلم وسائل طريق عن خاّصة األمم، بعض
 .المناسب بالّشكل المدرسة أو األسرة دور تفعيل وعدم الحسنة،

 :التالية النقاط في االسباب هذه سرد ويمكن

 غيابو أو الديني الوازع ضعف. 
 المجتمع في الخاطئة الممارسات. 
  اآلخرين من القبول وعدم بالرفض الشعور. 
 وتطور اآلفاق توّسع التي التعميم فرص عمى الحصول وعدم والجيل األمية 

 . فكره وتنير نسانإلا
 والجريمة، التحّرش معدالت زيادة من األحياء بعض تعاني حيث النشأة، مكان 

 اإلعبلم، وسائل تطرحيا التي المواد. البذيئة األلفاظ وانتشار الجسدي، والعنف
 .البعيد المدى عمى اإلنسان عمى يؤثر مّما تبثيا التي العنيفة كاألفبلم
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 ،التفريغ من كنوع   األبناء ضد العنف لممارسة صااألشخ بعض يقود حيث الفقر 
 .المسؤولية تحّمل عمى القدرة وعدم

 :عام بشكلالتنمر  عمى المترتبة النتائج .4
 الذات واحترام بالنفس الثقة فقدان. 
  االنتحار عمى اإلقدام ،و لمعزلة الميل. 
  اآلخرين عمى واالعتداء والتحرش، والسرقات، الجريمة، معدالت ارتفاع. 
  الصحة وتدىور مراضألا. 
 الدراسة أو العمل، أو التركيز، أو النوم، عمى القدرة عدم 

 :عامة بشكل التنمر ظاهرة معالجة وسائل .5
 :التنمر ظاىرة من لمحد وسائل عدة ىناك 

 األولى العمرّية مراحميم منذ واجتماعياً  ودينياً  أخبلقياً  الناس توعية . 
 وما والبطالة، الفقر،: مثل كاّفة، تصاديةقواال المجتمعية المشكبلت أنواع مكافحة 

 . التنمر أسباب أىمّ  من تعدّ  المشكبلت ىذه فمثل ذلك، إلى
 الرأي، عن التعبير حرية خاّصةً  المختمفة، الحريات أنواع سائر الناس منح 

 . االعتقاد وحرية السياسّية، والحريات
 عمى يساعد مّما فيذا ،ةاالجتماعيّ  الناحية من الناس تكافل بأىمّية الوعي زيادة 

 .المختمفة التطرف أنواع سائر وجود من والحدّ  بينيم، والمحبة الخير نشر
 قانون مشروع عمى الوزراء مجمس وافق ،فقد وغرامة بالحبس تشريعي تعديل 

 برقم العقوبات، لقانون جديدة مادة بإضافة العقوبات، قانون أحكام بعض بتعديل
 أنو عمى الجديدة المادة نصت بأن لمتنمر، تعريفاً  تأورد والتي ،(ب مكرراً  901)

 عميو، لممجني ضعف استغبلل أو لمجاني، سيطرة أو قوة استعراض كل تنمرا يعد
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 أو الدين أو العرق أو كالجنس عميو، لممجني تسئ أنيا الجاني يعتقد لحالة أو
 بقصد ،االجتماعي المستوى أو العقمية أو الصحية الحالة أو البدنية، األوصاف

 محيطو عن إقصائو أو شأنو من الحط أو السخرية، موضع وضعو أو تخويفو
 ظاىرة تزايد ضوء في يأتي ذلك إن رسمي، بيان في المجمس وقال االجتماعي،

 التعديل استدعى ما المصري، المجتمع عمى خطراً  تشكل بصورة وتنامييا التنمر
 كل تنمرا يعد: "أنو عمى الجديدة المادة ونصت االجتماعية، العدالة لتحقيق

 لحالة أو عميو، لممجني ضعف استغبلل أو لمجاني، سيطرة أو قوة استعراض
 األوصاف أو الدين أو العرق أو كالجنس عميو، لممجني تسئ أنيا الجاني يعتقد

 أو تخويفو بقصد االجتماعي، المستوى أو العقمية أو الصحية الحالة أو البدنية،
 ،"االجتماعي محيطو عن إقصائو أو شأنو من الحط أو السخرية، موضع وضعو
 ال وبغرامة أشير، 6 عن تقل ال مدة بالحبس المتنمر عقاب القانون مشروع وأقر
 ىاتين بإحدى أو جنيو، ألف 90 عمى تزيد وال جنيو، آالف 90 عن تقل

 .العقوبتين
 

 :كورونا جائحة ظل التنمرفي .6

 االخبلقية االمراض من فيو كورونا، من رطخأ وىو حديث قديم مجتمعى فيروس التنمر    
 .المرئي االعبلم من كاممة يقظة مع عمييا لمقضاء الزمن من عقود إلى تحتاج التى

 والمصابين األمراض لوصمة قديمة موروثات لدييم المصريين و قديمة وأزمة مشكمة التنمر    
 انتشار إلى يرجع وذلك م،يل الناس وتجنب العنصرية نظرة من تخوف لدييم المصابين و ، بيا

 اوبئة تحدث كانت العصور مر الخاطئة،فعمى لمعتقداتيا أسيرة الناس وترك الوعي وقمة الجيل
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 من خوفا بالعار ووصميم بو المصابين عمى والتنمر االيدز مرض فى ماحدث مثل قاتمة
 فيروس مرضى مع ماحدث وىو ؛ وقتيا عبلج ليا ليس التى االمراض من كان النو العدوى

 .عبلج لو ليس االن حتى النو بالمصابين وتنمر اضطياد من «كورونا»

 عدوانّية عالمية ظاىرة وىي بالتصدع، المجتمعية البيئة جدران تصيب آفة التنّمر فظاىرة    
 نحو أفراد مجموعة أو فرد   قبل من العنيف السموك ُممارسة عمى تنطوي فييا، مرغوب غير

 ما خضم وفي األمر حقيقة وفي المجتمعات، يصيب قد رضمو  خطير مؤشر وىي غيرىم،
( التنمر) الظاىرة ىذه انتشار نمحظ المستجد، كورونا فيروس وباء انتشار من اآلن نعاصره
 األفراد من فئة نرى حين لؤلسف يدعو أمر وىو االجتماعي، التواصل وسائل عبر وخاصة
 أو ازدراء، مقاطع نشر أو ليم، باإلساءة كلوذ قوة وال ليم الحول مرضى، تجاه التنمر يمارسون
 كورونا فيروس اجتاح الميانة،فقد من نوع فييا( بوسترات) منشورات كتابة أو منيم التقميل

 األصيل المعدن عن ليكشف مصر، إلى ووصل ووفيات، إصابات مسجبل العالم،( 91-كوفيد)
 اإلجراءات من المتضررة الفئات لدعم االجتماعي التكافل حمبلت خبلل من المصري لمشعب

 كشف شاذة وحاالت سمبية ظواىر ىناك أن إال الوباء، لمواجية الدولة اتخذتيا التي االحترازية
 مع والتعامل كورونا، فيروس مصابي تجاه الوصمة نظرة أبرزىا ولعل أيضا؛ الوباء عنيا

 يخفون يرونكث جعل ما الفيروس، مصابي من والسخرية التنمر وكذا عار، أنو عمى المرض
 .متأخرة حاالت في لممستشفيات ويذىبون حالتيم تسوء حتى بالمرض إصابتيم

 

 

 : المرأة ضد العنف -أ
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 العنف في زيادة عن البمدان من العديد أبمغت 9090-9091 كورونا فيروس جائحة وسط   
 حاالت تشيد ،9090يناير في العالم يجتاح الوباء بدأ أن ،فمنذ الحميم الشريك وعنف المنزلي
. العالم أنحاء جميع في الحجر اعتماد إلى نظرا متوقع أمر وىو حادا، ارتفاعا المنزلي العنف
 خبلل المنزلي العنف حاالت في%  90 بنسبة زيادة عن  فرنسا أبمغت أبريل، أوائل وفي

 ملؤلم مالعا األمين دعا أبريل، في تويتر عمى تغريدة وفي. المنزلي الحجر من األول األسبوع
 التحدي فترة األول المقام في المرأة سبلمة وضع» إلى الحكومات غوتيريس أنطونيو المتحدة
 .العالم أنحاء جميع في األسري العنف تصاعد عمى ردا «لموباء

 :التنمر من خوفال -ب

 الوصمة من لخوفيم وذلك والعبلج، التنمر من وخوف الكورونا من فوبيا لديو أصبح  العالم   
 أما الوفاة، عميو ويترتب العالم، حول سريعة بو والعدوى معدي مرض أنو خاصة ةجتماعياال

 وكذلك بو، المصاب مع تتعاطف والناس معدي مرض فميس كالسرطان األخرى األمراض
 .مباشرة عبلقة من البد اإليدز

 من فونوالمتو  المصابون يسمم لم العربي، والعالم العالم في كورونا فيروس انتشار ومع   
 .والممرضون األطباء بينيم التنمر حاالت

 من قريبة مقابر في بكورونا اصابتيم بعد توفوا وأطباء أشخاص دفن منع البعض وحاول   
 .األمنية الجيات تدخل بعد الدفن تم لكن منازليم،

 تجريد األحيان من كثير في يتم كورونا، بفيروس األفراد إصابة عن اإلعبلن فبمجرد   
 بالكامل المصابين أسماء تداول فيتم المؤكد، لمخطر مصدر إلى وتحويميا إنسانيتيا من تالحاال

 أو مقصود   بشكل   سواء المصابين ووصم االجتماعي التواصل وسائل عمى العائمة وتفاصيل
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 المصاب ليصبح وخطير، مخيف   بشكل   الحالة وتطبيع تعميق في كذلك ساىم مقصود، غير
 .متيم أو بمجرم أشبو و،بإصابت المشتبو أو بكورونا

 : المرض على التنمر ظاهرة وراء أسباب -ج

 : منيا عديدة فيى المرض عمى التنمر ظاىرة وراء أسباب   

 االوالد تردع واجتماعية نفسية اسس عمى القوية االسرة روابط واختفاء القويم االسرة دور غياب-
 .االن موجودة رغي بحتوأص حياتنا عن اختفت والتى المختمفة المراحل فى

 عنو نتج والذى عامة بصفة باألمراض المصرى المجتمع من الكثير لدى الوعى قمة -  
 دفع بيا اإلصابة وخشية األمراض من الشديد الخوف ىذا نتاج و األمراض، من الشديد الخوف
 درجة إلى يصل شديد بحرص ما مرض بأى المصابين مع لمتعامل المجتمع أفراد من الكثير
 .التنمر ظير ىنا ومن البعد

 أيضا يتسبب األمراض بعض عن الخاطئة المعمومات توافر فان الشديد والخوف الوعى قمة - 
 وطرق باألعراض لؤلمراض إظيارنا فى نيتم ما كثيرا أننا خاصة الظاىرة ىذه تفشى فى

  وخطورتيا بيا اإلصابة

 :الوعى نشر -د

 ونتبررررع المررررريض مشرررراعر فمنحترررررم رثومررررة،ج لرررريس والمترررروفي مجرررررم، لرررريس الكورونررررا مررررريض   
 .مرض من بو ما ويكفية بإنسانية ونتعامل الوقاية إجراءات

 فمو دفنيا، األىالي رفض التي الدقيمية طبيبة مع حدث مثمما التوعية نشر في نتأخر فدائما  
عبلنات الوقائي، الطب بمعرفة خاصة بطرق يتم الدفن بأن مسبقة توعية ىناك كانت  مصورة وا 

 كان ولكن دفنيا، عمى األىالي احتجاج من حدث ما حدث كان لما بذلك، لمتوعية بالتمفزيون
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 انتقالو وطريقة بالمرض مسبقا الناس توعية أىمية عمى مشددا فعل، كرد الواقعة مع التصرف
 .معو التعامل ويتم برد دور بأنو الناس وطمأنة الدفن وطرق

 يواجييا التى السمبية السموكيات تمك لمكافحة األول حالسبل ىو الوعي نشر أن من وانطبلقا   
 إخفاء إلى البعض لجوء إلى تؤدي قد والتي المجتمع في األفراد بعض من كورونا مرضى
 بعد حتى لو يتعرض الذي االجتماعي لموصم تجنبا بالفيروس، أسرتو من فرد إصابة أو إصابتو
رشادات نصائح عدة ىذه لذلك التعافى،  :ومنيا التنمر ظاىرة من محدل عويةتو  وا 

 يعانى جائحة ىو بل عار، وصمة أو جريمة ليس كورونا بفيروس األصابة أن عمى التأكد -
 وأذيتيم بالفيروس، المصابين معاقبة البعض من يستدعى وال العالم، دول كل فى الناس منيا
 .أصابيم بما نفسيا

 . المصابين لمرضىا الجةبمع تقوم التي الطبية األطقم ضد التنمر عدم -

 من والحد األمر ىذا عن ثقافتيم لتغيير الناس توعية من والبد ايجابين نكون أن يجب -
 دفنو بعد حتى لمعدوى ناقل المتوفى أن عن مايثار مثل خاطئة معمومات تنشر التي الشائعات

 . كورونا متعافى من التخوف او

 ألن الوباء، ىذا محاربة أجل من والمعنوى ىالنفس والدعم والترابط التكاتف جميعا عمينا يجب -
 وعدم مرضو إخفاء الى البعض يدفع ان ممكن التنمر أن حيث لذلك ماسة حاجة في المرضى
 .جريمة مرتكب وكأنو أمره يفتضح أن خشية العزل ألماكن التوجو
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 :الدينية المؤسسات دور -هـ

 األيدي غسل من بالنظافة االلتزام وعدم ىالعدو  سبب ربما المصاب ألن أيضا تعود الوصمة   
 من الفصل من والخوف االقتصادي الجانب وكذلك االحترازية، اإلجراءات من وغيرىا والتعقيم
 أن مروءة وال شرًعا وال أبدا يجوز ال" أنو ،الطيب أحمد الدكتور األزىر شيخ أكد وقد العمل،
 أن ىو والواجب ضده، يتنمر أو بو مات أو الوباء بيذا أصيب آخر إنسان من إنسان يسخر
 قول أو فعل أو نظرة أو بكممة منو يسخر وأال معو، يتضامن وأن اإلنسان، ألخيو اإلنسان يدعوَ 
 : أن الدينية المؤسسات فعمى ،ولذلك."أىمو ويؤذي لمصابا يؤذي

 عن وذلك المختصين لدى العبلج وضرورة والقدر بالقضاء اإليمان نشر في بدورىا تقوم - 
   .االجتماعي التواصل وصفحات الدينية البرامج طريق

 دور يةأىم مىع مؤكدة فقط، اإلنسان يؤدييا طقوس وليس المعاممة الدين بأن الوعى تنشر -
 المعمومات انتشار مع كورونا بأخبار لمتوعية وصحف برامج تخصيص خبلل من اإلعبلم
 .والنفسي الوقائي بالجانب واالىتمام حوليا، الخاطئة

 .نفسو الفيروس من أكبر خطورة يمثِّل األخبلق انييار أن  -  

عبلء التعاون وأن ،«روناكو » جائحة جرَّاء والمتوفين المصابين ألىالي المؤازرة أىمية  -  وا 
 المجتمع واجب تبيٍّن كما واإلنسانية، والدينية الشرعية الواجبات من الوقت ذلك في العام الصالح

 ال ومتوفِّييم مصابييم عمى التنمُّر وأن األول، الدفاع خط عمى تقف التي الطبية األطقم تجاه
 .الحروب لشيداء اإلساءة عن جرًما يقل

 

 

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202004121045150238-%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202004121045150238-%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/
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 :عالج روشتة -و

 رد من الخوف وعدم الوعي، ورفع الجيل، عن والتخمي مرضو، إخفاء عدم المصاب مىع   
 باألسباب األخذ أىمية الوباء،و من االنتياء بعد فيما الوقاية بثقافة وااللتزام والتنمر، الناس فعل

 .التيمكة إلى بالنفس واإللقاء التواكل وعدم الوقائية باإلجراءات وااللتزام

قد تضمىت هذي الىرقت البضيطت رصالت ورؤيت واضحت تتمثل فى التأكيد على هايت فوفى الى   
أن اإلصابت بفيزوس كىرووا المضتجد ليش وصمت عار بل هي ابتالء مه اهلل عزوجل، لذا فال 

 .يىبغي أن وىظز للمصابيه وظزة وقص أو احتقار
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ullyingt/ar/bhttps://www.unicef.org/egyp 

https://www.new-educ.com   اإللكترونى التنمر

 /https://www.annajah.netالشخص عمى السمبّية وآثارىا اإللكتروني التنمر ظاىرة

bullying-ain.com/article/egypt-https://al-التنمر؟ من كورونا مصابي نحمي كيف
easedis-nacoro 

 /https://www.ecssr.ae/reports_analysisمشين سموك «كورونا» ضحايا ضد التنمر

 المجتمعات في التنمر ظاىرة زادت لماذا... كورونا زمن
 /https://arabic.sputniknews.com/arab_worldالعربية؟

 leej//alkhahttp://www.alkhaleej.aeسموكية سقطة.. كورونا بمصابرري اإللكتروني التنمر
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