


مـقـدمه

يةواقتصادصحيةأزمةتنتجلمكوروناجائحة

نعالناتجةاالجتماعيةالتأثيراتإنفحسب،

علىالشاملةواإلغالقاتاالجتماعيالتباعد

ساعاتزيادة.بهايستهانالخاصةاألطفال

قبلمنالذكيةوالهواتفالحواسيباستعمال

همتعرضاحتماليةمنيزيدوالمراهقيناألطفال

.لهالمصاحبةوالمخاطرااللكترونيللتنمر



نتالللشبكةوالمراهقيناألطفالاستعمالان

لتياالطويلةالساعاتمستمر،بشكليتطور

علىالتعرفلهمتتيحالشاشاتأماميقضونها

منيزيدمماالوقتطيلةجديدةتطبيقات

عرضهمتقدمزيفةلحساباتانكشافهماحتمالية

أسماءوراءبأنفسهميتخفواأنأوللتنمر

.اآلخرينعلىالتنمرويمارسوامستعارة





ةالرقميالتكنولوجيااستخدامهو
االجتماعي،التواصلمواقعو

اللوحيالجهازالذكي،الهاتف
بهدف-والحاسوب،(التابلت)

وهو.عمدامابشخصاإلضرار
.مختلفةبطرقيحدث



الذيالعاديالتنمرغرارعلى
شكلبللتنمرجراءهالطفليتعرض
أوالمدرسةفيأقرانهمنمباشر

حقياللكترونياالالتنمرالشارع،
وراءيحتميعندماحتىالطفل
.بيتهجدران





شخصفيهايستخدمحالةهواإلنترنتعبرلتنمرا
عمدا،آخرشخصلمضايقةالرقميةالتكنولوجياما

تهديده،ضده،العنفممارسةتوبيخه،إهانته،
يحدثوهو.أخرىبعدمّرةإخافتهأوإزعاجه،

الإرس،الذكيالهاتفعبر–مختلفةطرقبعدة
ابألعإلكترونية،رسالةقصيرة،نصيةرسالة

االجتماعيالتواصلومواقعمحوسبة،
سناب،تمبلريوتيوب،بوك،فيسواتساب،مثل

.وإنستغرامشات،





يكونعبر اإلنترنت لتنمرا

 نشر منشور أو إرسال رسائل نصية تهدد
.أشخاصا أو اتصال حقيقية

اإلنترنتمتابعة اآلخرين عبر و التصيد.

ص إرسال أو نقل معلومات شخصية تابعة لشخ
آخرينمعين إلى أشخاص 

 رفع صور أو مقاطع فيديو مهينة أو محرجة
لشخص آخر



 أشخاص آخرين في الحيز الرقمي أو إزعاج
األلعاب المحوسبة

ديدته.

يات إقصاء أشخاص عن األلعاب المحوسبة أو المنتد
االجتماعية، ما يؤدي إلى المقاطعة الفعلية خارج

الحيز الرقمي أيضا

نشر إشاعات خبيثة عبر اإلنترنت

 فيه مزيف تُنشر( بروفايل)إنشاء ملف شخصي
تفاصيل محتويات غير لطيفة، وتُستخدم فيه صور و

.فيها التنمرقد يحدث 



متى يحدث التنمر

أيوفي،الليلالنهار،فيوقت،أيفييحدثاإلنترنتعلىالتنمر

أوإعاقةديتؤقد.الخلويةالشبكةأوبالنتاتصالفيهيتوفرمكان

كمابنيصبحأنإلىالخوف،أواالكتئابمثلنفسية،مشكلة

ة،كثيرأحيانفي.تنمرالمنالنوعلهذاأكثرللضررمعرضا

لتنمرالمثل–لوجهوجهًالتنمراإلىاإلنترنتعبرلتنمرايتطور

مناستراحةهناككانتحيثبالماضي،مقارنةالمدرسةفي

لذادائًما،متوفراإلنترنت–البيتفيابنكميكونحينالمضايقة

أناأحيانيحدث.توقفدونمستمرة،المضايقاتتكونأنيمكن

.اإلنترنتعبرتنمرإلىالمباشراستقواءلتنمرايتطور



التنمر االلكتروني

كيف تتعرفون علي عالماته 

وتحمون ابنائكم 



يفالتنمرتشخيصأحيانايصعب

امتعرفواأنالمهممنلذااإلنترنت،

أنيمكنكيفوتفكرواعالماتههي

:مواجهتهعلىأبنائكمتساعدوا



كيف 

تشخيص يمكن 

؟لكترونياإلالتنمر 



منيرالكثألنلكترونياإلالتنمرعنالكشفيصعب

الذيمايدركوناللهيتعرضونالذينالمراهقين

اأحيانً يشعرونهمالجيلهذافي.البدايةفييحدث

فهم.عنهالوالدينمعبالتحدثيقبلونوالباإلحراج

شخصحاولإذاالوضعيتدهورأنمناناأحييخافون

أنمنيخافونأوالموضوع،ومعالجةالتدخلبالغ

أووبالحاساستخدامفيحقهمبخسارةاألمربهمينتهي

.الخلويالهاتف



نترنت،اإلعبرتنمرللتعرضابنكمأنتعتقدونكنتمإذا

فياالجتماعيةعاداتهفيتغييراتعنفابحثوا

مشاعره،للتكنولوجيا،استخدامهطريقةالمدرسة،

ذاإحتىوعاداته،ابنكمتعرفونأنكمتذكروا.وتصرفاته

والتقنياتةالتكنلوجيالتغييراتمتابعةعليكميصعبكان

سارمأنيمكنالتيالمختلفةوالطرقيستخدمهاالتي

شكلبتبلغكمتطبيقاتلوامتحأنيمكن.عبرهاالتنمر

مابنكيستخدمعندماتظهرضارةمحتوياتعنفوري

.الحاسوبأوالخلويالهاتف



للتنمر آثار خطرة ال يجب االستهتار

بها

رية بعض العالمات التحذيإليكم 

:اإلنترنتحول التنمر في 



المدرسة والحياة االجتماعية

 منخفضتقييم ذاتي.

 أقل بالمدرسةاهتمام ويرفض الذهاب إلى المدرسة.

 الدراسةإهمال.

 مية على عالمات أقل من المعتاد وتحصيالت أكادييحصل

.بشكل الفتمنخفضة

 باألصدقاءيرفض االلتقاء.

 يعارض المشاركة في أي من النشاطات الرياضية أو

نشاطاته المعتادة األخرى

 االجتماعيةيتجنب اللقاءات.



استخدام التكنولوجيا

 عدهبعليه القلق خالل تصفح اإلنترنت أو يظهر

بالتقوقع والفتور في التواصل مع اآلخرين ،

إلنترنت،اتصفحفيالمعتادمنأكثروقتًايقضي

لويالخالهاتفأوللحاسوباستخدامأييرفضأو

 لقرب تمرون بايوقف نشاطاته في الحاسوب عندما

.منه



األحاسيس والسلوكيات
 المعتادالمزاج أكثر من متقلب.

 ةنومه، وفقدان الشهييحظى بتغييرات بارزة في سلوكه، عادات.

 المنزلأكثر من المعتاد في يغضب.

 ررمتكيشعر أنه مريض ويشكو من صداع أو آالم في البطن بشكل.

طرأ على قد يشعر األطفال والشبان بارتباك جراء التغييرات التي ت

.االجتماعيةمجموعاتهم 

الضغط، الخوف، لكآبةا.

عالية وقد تتطور لردود فعل عنيفة مع أفراد العائلة وتصرفات انف

.  تخريبية

 واالنتحاروفي الحاالت المتطرفة االكتئاب الحاد.







ن،اآلخرييؤذيابنكمأنمنقلقينكنتمإذا

مسؤواًل مستخدمايكونكيفلهاشرحوا

خريناآلمعباحتراميتعاملوكيفلإلنترنت

رافاالعتالصعبمنيكونقد.الشبكةفي

تجاهُمؤذ  بشكليتصرفالذيهوابنكمبأن

خطواتتتخذواأنالمهممنولكناآلخرين،

.ذلكإليقاف



أنكرةفتقبلاألهاليمنالكثيريستصعبقد

ذاإاآلخرين،علىالتنمريمارسالذيهوابنهم

نماآلخرين،يؤذيابنكمأنشكوكهنالككان

لوالتعامذلكإليقافخطواتتتخذواأنالمهم

نبالجافيأنتذكروا.بمسؤوليةالموضوعمع

ونيكأنتريدونالوأنتميتضررطفلاآلخر

.ذلكفيشريكاابنكم



حيثب"عصابات"فيهايشكلونالنتعبرالمتنمرون
جلأمنآخرشخصعلىتنمراليمارسأنالطفلتشجع

اتمجموعفيالمراهقينمنالكثيريشتركيكسبأن
لالتدخاألهلعلىهنا.مقبواًل ويكونالمجموعةاعجاب
خدمامستيكونكيفالبنهميشرحواوأنالتنمرإليقاف
فياآلخرينمعباحتراميتعاملأنلإلنترنت،مسؤواًل 
.وإيجابيةبناءةشخصيةيكونوأنالشبكة

أومتنمرالطفلكانإذاالنظربغضكثيرةحاالتفي
أولكذبليلجئوقداألهلتدخليرفضقدللتنمر،ضحية
لةالمشكتفاقممنخوفًاحياتهمجرياتعنالتستر

.والعقاب



االنفعاليةالردودعنباالمتناعينصحهذاولحل

منللكذبالطفلدفعماهذاألنالشديدوالعقاب

التفاهمبالمشاكلاألهليعالجأنيجببالمقابل.البداية

الطفليدعومماوداعمةآمنةبيئةوخلقوالحوار

إذاهاتفادييمكنتعقيداتنختصروهكذاللمشاركة

يفاألهليحتاجوقد.المناسببالوقتاألمرعولج

وتقليصللطفلالحدودلتوضيحالحاالتبعض

يكونحيثالبيتلصالونالحاسوبكنقلصالحياته

.المراقبةتحت



األطفال والمراهقين ساعدوا 

التنمر عبر على مواجهة 

اإلنترنت



.

الذينوالمراهقوناألطفاليشعرأنالمهممن
ادرونقبأنهماإلنترنتعبرللتنمريتعرضون

تسلكمنقدم.المشكلةلحلخطواتاتخاذعلى
مرالتنمنالتخلصعلىابنكمتساعدخطوات

هذهعنابنكممعتحدثوا.اإلنترنتعبر
عبرالتنمرحاالتعنوأبلِغواالخطوات
يؤثرأنلدعمكميمكن.الحاجةعنداإلنترنت
المراهقينمنجزًءاألنكثيًرا،

عناإلبالغمنيمنعهمنفسيبضعفيشعرون
.وحدهمالحادثة



التنمريمارس من احظروا 

 من التنمر عبر اإلنترنت ومنعهبهدف إيقاف نشاط َمن يمارس

دقاء نشر أو رفع محتويات ضارة، يُستحسن حذفه من قائمة األص

.وحظره

 التنمر مجددا عبر رسائل نصية، رسائل واتساب، أوإذا حدث

ا مكالمات هاتفية، اطلبوا من مزّود خدمة الهاتف واإلنترنت، إذ

عند الحاجة، يمكن أن . أمكن، أن يراقب المكالمات أو الرسائل

ي يتواصل مزود الخدمة مع َمن يرسل هذه الرسائل، ألن مستخدم

ندما الهواتف يخرقون اتفاقات االستخدام التي تحددها الشركة ع

ائية، يمكن في حاالت استثن. يستخدمون الهواتف للتهديد والترهيب

.تغيير رقم الهاتف



 ومنعه التنمر عبر اإلنترنتبهدف إيقاف نشاط َمن يمارس
ائمة من نشر أو رفع محتويات ضارة، يُستحسن حذفه من ق

.األصدقاء وحظره

 اب، التنمر مجددا عبر رسائل نصية، رسائل واتسإذا حدث
أو مكالمات هاتفية، اطلبوا من مزّود خدمة الهاتف 

ند ع. أن يراقب المكالمات أو الرسائلواإلنترنت، إذا أمكن، 
الحاجة، يمكن أن يتواصل مزود الخدمة مع َمن يرسل هذه

ألن مستخدمي الهواتف يخرقون اتفاقات الرسائل، 
تف االستخدام التي تحددها الشركة عندما يستخدمون الهوا

يير رقم في حاالت استثنائية، يمكن تغ. للتهديد والترهيب
.الهاتف



باألدلة على التنمراحتفظوا 

الرسائللكلشاشةصورةالتقطوا

Printزراستخدموا.الضارة Screen

أنيمكن.الحاسوبمفاتيحلوحةفي

يةالخلوللهواتفشاشةصورةتلتقطوا

.أيضا



شخصا آخرأخبروا 

نأبعدأقلبوحدةابنكميشعرسوف

أخاهوالَديه،ألحدبمشاعرهيبوح

عأسرفيصديقهأوقريبه،األكبر،

.ممكنوقت



بلغوا عن اإلساءة

رعبالتنمرعنالمواقعمديريتبلغواأنيمكن

عناإلبالغ“الرابطعلىبالضغطاإلنترنت

report)”ُمسيءاستخدام abuse)عبر

،الضارةالمضامينالموقعيحذفسوف.الموقع

إزالةتمتلمإذا.وقتًاالخطوةهذهتستغرققدولكن

شكوىإرساليمكنكمساعة،48خاللالمضامين

.اإلنترنتاتحادإلى



من جديزمام األمور تسلموا 

لىعمسيطربأنهشعرإذاأكثربأمانابنكميشعر

هيالسيطرةالستعادةكبيرةخطوة.اإلساءةحاالت

التعاملأواالنتقامدونالمضايقاتعناإلبالغ

ابنكمليتواصأاليفضلبل.يمارسهاَمنمعبعدوانية

أوقمينتأنحاولفإذا.أبًداالمضايقاتيمارسمنمع

تمحاوالتزدادقدمنه،انتقملمنماشيئايقولأن

.عليهالتنمر



احذفوا الرسائل الضارة

بأدلةواالحتفاظللشاشةصورةالتقاطبعد

الةالرساحذفواالتنمر،ممارسةإلىتشير

تعيدواتنقلوها،ال.المنشورأو

أشخاصإلىإرسالهاأوتغريدها،نشرها،

لونهاينققدألنهم،كانتطريقةبأيآخرين

.غيرهمإلى









مساعدة األطفال 

ر الذين تعرضوا للتنم

عبر اإلنترنت



برعالتنمرمشاكلابنكميعالجأنيمكنال

نمقلقين،كنتمإذا.دائًماوحدهاإلنترنت

منضروريدعمكم.تتدخلواأنالمهم

يالتالطرقبعضإليكم.ابنكمسالمةأجل

والدعمالمساعدةعبرهاتعرضواأنيمكن

:والفوريالعمليالنفسي



هدفبجًداالسريعالتدخليؤديأنيمكنالبنكمأصغوا

حّساسينكونوالذامفاقمته،إلىالوضعإصالح

.ابنكمالحتياجات

وأنذلك،أرادإذالمساعدتهمستعدونأنكمأخبروه

.المشكلةعنتحدثإذايتحسنسوفالوضع

أكدواتالمدرسة،فيالمسؤولينتبلغواأنعليكمكانإذا

.العمليةفييشاركأنويمكنههذايعرفابنكمأنمن

عرشإذاللمعلمينالتوجهبإمكانهأنيعرفأنيستحسن

.التنمريمارسالمدرسةفيشخًصاهناكأن



نمابنكممنعفيتتسرعواوالهادئينابقوا

رتمحظإذا.الخلويالهاتفأواإلنترنتاستخدام

شارككميالفقداإلنترنت،يتصفحأنابنكمعلى

.اإلنترنتعبريواجههاالتيبالمشاكل

كانإذامهنيةمساعدةعلىللحصولتوجهوا

أكثرسهنفعلىُمنطو  أوقلقابنكمأنلكميبدو

مراكزبأحدتتصلواأنيمكنكم.العادةمن

.للمراهقينالمعدةاالستشارة













تساعدكم على تقليل احتمال توجهات 

عبر اإلنترنتتنمر للتعرض ابنكم 



قواعدلاا حددو

 قواعد واضحة الستخدام الهواتف الخلوية، أجهزةحددوا

عبر التنمريحدث (. التابلت)الحاسوب، أو الجهاز اللوحي 

ية اإلنترنت في الليل أحيانا، عبر إرسال رسائل نص

أن ضلفي. قصيرة، رسائل واتساب، وصور يتّم تناقلها

ي حيز تقرروا إيقاف تشغيل الهواتف في الليل وإبقاءها ف

.عائلي مشترك

الاهتموا بقضاء الوقت معا بعيدا عن الحيز الرقمي، مث :

لية، أثناء تناول وجبات العشاء العائلية، النزهات العائ

.غير رقميةمن المهم تنمية مهارات اجتماعية . وغيرها



اإلنترنتعبر تنمرالتحدثوا مع ابنكم عن 

عندمانت،اإلنترعبرلتنمراعنابنكممعتتحدثواأنفضلي

لىعيحصلعندماأواالجتماعية،المواقعبتصحفيبدأ

:عنالتحدثيمكن.األولالذكيهاتفه

فينمرالتيكونقد:مثالاإلنترنتعبرلتنمرايبدوكيف

يفإشاعاتنشرخبيثة،نصيةرسائلإرسالعبرالنت

فيالالعبينأحد(مهاجمة)االجتماعي،التواصلمواقع

أشخاصمعمحرجةصورنشرأوالمحوسبة،األلعاب

.آخرين



فيرتنمللضحيةأصبحإذاابنكميشعرقدكيف

عبرعنكضارةإشاعاتنُشرتإذا:مثالالنت

دق.والوحدةالشديدبالحزنتشعرقداإلنترنت،

إلىاالنضمامفيالرغبةعدمإلىبكذلكيؤدي

.راضربكيلحقمنفيهايشاركالتيالنشاطات

وقفيتقد:مثالاإلنترنتعبرلتنمرانتائجهيما

عننتاإلنترعبرلتنمرلتعرضواالذيناألشخاص

وأباالكتئابيشعرونوقدالمدرسة،فيالنجاح

.الخوف



ونيكالتياألدوارلعببألعاباللعبيمكن

انا،أحيضررايلحقالذيالشخصابنكمفيها

.خرىأأحيانفيللضررالمتعرضيكونفيما

خلصالتعلىستساعدونهأنكمالبنكمأوضحوا

.الحالتينكلتامن

امسماعيسركمأنهلهتوضحوابأنيوصى

.بهيمرّ 



تحدثوا عن استخدام اإلنترنت اآلمن

 افة عبر األجهزة المحوسبة وإضألصدقاء مع ايمكن التحدث

إذا أضاف ابنكم شخصا ال أصدقاء إلى قائمة األصدقاء 

يعرفه جيدا إلى قائمة األصدقاء، عندها تكون إمكانية 

ن أن الوصول إلى معلومات ابنكم متاحة لذلك الشخص، ويمك

.باآلخرينيستخدمها لإلضرار به أو 

ذههالشبانبعضيعطيلألصدقاءمروركلماتإعطاءعدم

كلمةحتسمولكنباآلخرين،ثقتهمعلىكدليلالتفاصيل

.ترنتاإلنعبرابنكمبأنهمبالتظاهرآخرينألشخاصالمرور



ذاإمعلوماتأيةنشرقبلالتفكيريجب:الرقميةالبصمة

يو،فيدمقاطعأوصورا،شخصية،فعلردودابنكمنشر

ليقاتلتعيتعرضأوفيهمرغوبغيرباهتماميحظىفقد

عبرمتوفرةوالصورالفعلردودتكونأنيرجح.سلبية

.األبدإلىاإلنترنت

عتمديآخربالغاأوالمعلميخبرأويخبركم،أنابنكمعلى

مهمالمن.اإلنترنتفييقلقهموضوعهناككانإذاعليه

بشيءيخبركمعندماعلنيبشكلالغضبعنتعبّرواأال

.يقلقه



عبر اإلنترنت عن أنواعتنمراليختلف بم 

؟؟؟األخرىلتنمرال

تنمرالأنواعوبيناإلنترنتعبرتنمرالبينفرقهناك

غالباسواءحدعلىوالضحيةتنمرللماألخرى،

عبررأكثجريئينلتنمرايمارسونالذيناألشخاصيكون

إمكانيةإن.مباشربشكلبالضحيةبااللتقاءمقارنةاإلنترنت

اعدتسالهويةمجهولوبشكلبُعدعنواإلزعاجالمضايقة

يرغفهمأكبروقوةبأمانيشعرواأنعلىلتنمراممارسي

العاطفيةأوالجسمانيةالفعلردودرؤيةعلىقادرين

يفمعينحدإلىتؤثرأنشأنهامنفعلردودللضحايا

.المعتديتصرف



إلنترنتافيتنتشرالتيالضارةالرسائلمنالتخلصالصعبمن.

مقارنةكثيرون،أشخاصويراهافوراالرسائلهذهتنقَل

.المباشرتنمرالحاالتيشهدونالذينالقليلينباألشخاص

أنبمانتاإلنترعبرالتنمريواجهواأنكثيراالضحاياعلىيصعب

قدالوقت،معظمواإلنترنتالذكيةالهواتفيستخدمونالشبان

القد.فقطالمدرسةفيوليسالساعةمدارعلىتنمراليحدث

ىمتأولتنمرايمارسَمناإلنترنتعبرلتنمراضحايايعرف

حتىأمانوعدمبمطاردةيشعرونوقدثانية،تنمرللسيتعرضون

.المنزلفييكونونعندما









الخاتمه
المهممنالتنمرموضوعتفاقمبسبب

.عهمالتعامللكيفيةاألهاليوتوعيةطرحه

عبرالتنمرتجنبعلىابنكمساعدوا

رالحذيتوخىكيفلهاشرحوااإلنترنت،

استخدامقواعدوحددوااإلنترنت،على

.والحاسوبالذكيالهاتف


