
 

 

 

ـر  أنواع التنمُّ
 

 .والجسدياللفظً واالجتماعً  التنمر، لذلك نحن نتحدث عن المرتكبةأنواع السلوكٌات  حسب التنمرما ٌتم وصف  عادة  
 

أو مجتمعة.  منفردةهذه الكلمات وٌمكن استخدام . الناتج عنهنوع األذى  حسبأو  حسب نوع الفعل الُمرتكب أٌضا   ٌوصف التنمر ،أحٌانا  
 فً وصف التنمر. شٌوعا  الطرق أدناه أكثر و تعرٌف التنمر مربكا ،ٌكون  وٌمكن أن

 والجسدياللفظي، االجتماعي  –أنواع السلوك 

 هناك ثالثة أنواع لسلوك التنمر: 
 
صفات مثل الوزن أو الطول، أو غٌرها من ال بدنٌةخصائص  بسببأو إهانة شخص ما  التنابز باأللقاب ٌشتمل على ذيال اللفظي التنمر  

 أو الثقافة أو الدٌن المٌول الجنسًبما فً ذلك العرق أو 
 آخر، أو إتالف أو سرقة متعلقاته دفع أو تخوٌف شخصشخص ما، وإٌذاء  ،خالف ذلك ،الذي ٌشمل ضرب أو التنمر الجسدي  
ن لها تأثٌر ضار على الشخص أو تبادل المعلومات أو الصور التً ٌكوباستمرار شخص آخر  استبعادالذي ٌشمل  التنمر االجتماعي  

 اآلخر.
 

 .تنمرلٌست  فهً( حتى ولو لم تكن الئقة) أندادأي من هذه السلوكٌات مرة واحدة فقط، أو هً جزء من صراع بٌن  حدثت إذا كان
 

 .ا  أو سر مباشرة أو غٌر مباشرة، علنا  بطرٌقة أو عبر اإلنترنت،  وجها  لوجه التنمر اللفظً والجسدي واالجتماعًحدث ٌٌمكن أن 

 وجهاً لوجه أو عبر االنترنت  –بيئة التنمر 

 وٌمكن أن ٌحدث التنمراإللكترونً.  بالتنمرٌسمى التنمر عبر اإلنترنت أحٌانا واإلنترنت.  وجها  لوجه أو عبر التنمر ٌمكن أن ٌحدث
بالتنمر تهدٌدات ال وكذلكشبكة اإلنترنت، على  اللفظً واالجتماعًوٌمكن أن ٌحدث التنمر . وجها  لوجه اللفظً والجسدي واالجتماعً

 .الجسدي
 

فالتنمر للطالب وأولٌاء األمور ومقدمً الرعاٌة والمعلمٌن. على سبٌل المثال،  ةإضافٌ مخاوفا  االنترنت  بٌئةمحددة من  وتشكل سمات
على  للتنمر ٌتعّرضون ال الذٌن. وتبٌن البحوث أن األطفٌطلع علٌه الكثٌر من الناسما على االنترنت من الممكن أن  شخص   على

على االنترنت ٌعنً النظر فً حاالت أخرى  التنمر. وهذا ٌعنً أن التعامل بشكل فعال مع ٌتعّرضون له وجها  لوجهما  االنترنت غالبا  
 .أٌضا  

 مباشرة أو غير مباشرة –الوسائل 

شتائم أو ال تمرٌرآخرٌن، على سبٌل المثال  أشخاصا  المباشرة غٌر  تطال األفعالبٌن األشخاص المعنٌٌن، فً حٌن  : ٌحدثالمباشر التنمر
 نشر الشائعات.

 
التأثٌر و بٌن األصدقاءالعالقات أو تدمٌر ، اجتماعٌا   آخر تلوٌث سمعة شخصٌلحق الضرر فً الغالب عن طرٌق  :التنمر غير المباشر

 .على احترام الشخص لنفسه



 

 

ي التنمر  العلني والسر ِّ

وٌُطلق ، غٌر المشاركٌن فٌه األشخاصن ع ا  خفٌقد ٌكون ، أو ٌُطلق علٌه فً هذه الحالة التنمر العلنً، رؤٌة التنمرٌكون من السهل  قد
 .علٌه فً هذه الحالة التنمر السّري

 
والتنمر سب. وال التنابز باأللقابمثل  ٌمكن مالحظته اللفظً الذي التنمرمثل اللكم أو الركل أو  ٌشمل األفعال الجسدٌة :التنمر العلني

 (."التنمر التقلٌدي" أحٌانا   وٌُطلق علٌه. )التنمرنوع شائع من أنواع  مباشرالو الجسدي العلنً
 

 .التنمر أنواع من كثر شٌوعا  النوع األ هوالعلنً  الجسدي التنمر وقد ال ٌكون
 

التنمر شمل ٌف علٌه. وٌمكن أن التعرُّ  غٌر مشاركٌن فٌه بطرٌقة مباشرةألشخاص  ٌمكن أن ٌكون من المستحٌل تقرٌبا   :يالتنمر السر ِّ 
شخص، وتقٌٌد للظهرك  إعطاءأو  أو االستبعادهمس، أو ال ٌةدٌتهدالنظرات الغرٌبة أو أو النظرات الاستخدام حركات الٌد  تكرار يالسرِّ 
 ٌنكره أحٌانا  و بمكري سرِّ ال االجتماعً أو اللفظًدث التنمر وٌمكن أن ٌح. أو تحدٌد َمن ٌمكنه التحدث إلٌهملشخص ا جلوس مكان

 ".فعله لمجرد المَرحأو " ٌمزح الذي ارتكبه بحجة أنه كانشخص ال
 

ً سري التنمر وقد ٌكون د ا  مخفٌ ، وعادة  اً وغير مباشر ا على  التنمرهذا النوع من وٌمكن أن ٌشتمل . رؤٌتهآلخرٌن على ا ، وٌصعب جدا  بتعمُّ
التنمر غٌر  لحقوٌ. ٌةالشخصالصفات المالبس و انتقاداألسرار، النمٌمة،  إفشاء ،صدقاءاألسرقة االبتزاز، ،شائعاتٌد بنشر الالتهدنشر 

التأثٌر على احترام الشخص و بٌن األصدقاءالعالقات أو تدمٌر ، اجتماعٌا   آخر تلوٌث سمعة شخصالضرر فً الغالب عن طرٌق  المباشر
 .لنفسً أكثر من األذى البدنًلنفسه، عن طرٌق األذى ا

 البدني والنفسي –األذى 

عن بعض  األذى البدنيوٌنجم (. األذىغٌر المرغوب فٌها تسبب بالضرورة  األفعالكن كل ت)وإن لم  األذىفً  ٌمكن أن ٌتسبب التنمر
 .وهو شائع ،التنمرأنواع 

 
 بالوضعر اضراال. وٌشمل ذلك على المدى القصٌر والطوٌل سينف أذى التنمر ٌمكن أن ٌسبب وفً اآلونة األخٌرة، أكدت األبحاث أن

على وجه  التنمر االجتماعً السري) التنمربسبب االنخراط فً المجتمع من خالل  فً للشخص أو الحد من رغبة الشخص االجتماعً
 (.الخصوص

 
ض شخص ال شعور إلىالمستمر  لتنمراؤدي ٌأن  وٌمكنواألذى.  األسىٌمكن أن تخلق  التنمر حدوث الخوف منفً الواقع، مجرد  المتعّرِ

، خاصة على الصحة العقلٌة المشكلةتى بعد حل فً االستمرار ح التنمرٌمكن أن تستمر آثار و. التنمربالعجز وعدم القدرة على وقف  له 
 .بما فً ذلك من ٌشاهدونه أو ٌحضرونه، فٌه ورفاهتهم لمتورطٌنل
 

أكثر دقة لوصف نوع من  ٌكون لكنهومستمر، الخوف الالنفسً" لوصف اطالق التهدٌدات وخلق  التنمرٌتم استخدام مصطلح " ،أحٌانا  
 األذى النفسً"." مثل المتعرض للتنمروتأثٌر ذلك على الشخص  "التنمر اللفظً أو االجتماعً' مثلالسلوك 

 المنزل، مكان العمل والمدرسة  –السياق 

 
  العمل أو فً المدرسة. وٌمكن أن ٌحدث ألي شخص. مكان ل أو فًفً المنز ؛فً أي مكان التنمرٌمكن أن ٌحدث 

 
ٌجب وبٌن الطالب.  التنمرعلى  ٌجب التركٌز مجال!. ال التنمرمقدمً الرعاٌة. مر بٌن الطالب والموظفٌن واآلباء/ٌمكن أن ٌحدث التن

معلومات تتوفر ة الموارد البشرٌة أو االتحاد. وإدار بممثل الصحة والسالمة، االتصالفً المدرسة  التنمرالمعلمٌن الذٌن ٌعانون من  على
 .  /https://www.fwc.gov.auفً الموقع االلكترونً للمفوضٌة األسترالٌة لعدالة العمل العمل  مكان التنمر فًبمتعلقة 

https://www.fwc.gov.au/

