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المقّدمة
َيعــّرف التنّمــر على أّنــه تصّرفات متكــّررة للتحّرش 

بالضحيــة أو تخويفهــا أو تعريضهــا لالســتبعاد 
االجتماعــي< ويشــمل التنّمــر أشــكااًل مختلفــة من العنف 

الجســدي أو النفســي أو اللفظــي. لتنّمــر آفــة عالمية 
ولبنــان ليــس بمنــأى عنهــا، وهو يحــّد من قدرة األطفال 

علــى تحصيــل التعليــم ويعيــق نمّوهــم االجتماعي - ا.

نظــرًا الهميــة هذا الموضوع بالنســبة لمســتقبل 
االطفــال، قامــت جمعيــة إنقاذ الطفــل بإعداد تقرير 

لدراســة كيــف يتجّلــى التنّمــر في المــدارس والمجتمعات 
المحليــة وفــي فــي ســياقات متنوعة فــي جميع أنحاء 

لبنان.

لــدى جميــع األطفــال الحّق في التعّلــم والنمّو في 
مجتمعاتهــم مــن دون الخــوف من التعــّرض للعنف 

أو التخويــف. غيــر أّن التنّمــر يشــّكل تهديــًدا لهذا الحّق 
وبالتالــي يجــب مواجهــة هذه الظاهــرة أينما حدثت.

يمكن للتنّمر
أن يدّمر بالفعل

-إحدى الوالداتحياة األطفال



4 
 جمعية إنقاذ الطفل

التنمر في لبنان: ملّخص البحث

المنهجية
تخّللــت الدراســة مجموعــات بؤريــة مــع األطفــال ومقّدمــي\ات الرعايــة اللبنانيين والســوريين والفلســطينيين من خالل 

اســتطالعات ومقابــالت بغيــة  اإلطــالع علــى تصّوراتهــم حــول انتشــار آفة التنّمر وأشــكالها وأســبابها وآثارهــا وحلولها، ن 
    .)FGDs( والمناقشــات الجماعيــة المرّكزة )KIIs( خــالل المقابــالت مــع مقّدمــي المعلومــات الرئيســيين

وألغــراض هــذه الدراســة، تّم إجــراء المقابالت مع ثــالث مجموعات

وتمّثــل هــذه العّينــة الســّكان اللبنانييــن والســوريين والفلســطينيين فــي جميــع أنحاء لبنان. 

األطفال 9-12
214 طفاًل

شخص شارك في البحث: 2,033

األطفال 13-18
269 طفاًل

مقّدم للرعاية 
لألطفال 6-18

1,550 مقّدم للرعاية 
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النتائج الرئيسية

59%
األطفال 9 و12 عاًما 

45%
المراهقين   

إّن األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بين 9 و12 عاًما )59 
بالمئــة( هــم أكثــر عرضــة للتنّمر من األطفال في ســّن 

المراهقــة )45 بالمئة(. 

طفــل مــن أصــل طفلين يتعــّرض للتنّمر فــي مرحلة ما 
حياته. من 

إّن الصبيــان )54 بالمئــة( هــم بصــورة طفيفــة أكثر عرضة 
للتنّمــر مــن الفتيــات )46 بالمئة(. 

54%
Boys

46%
Girls

تنتشــر آفــة التنّمــر بين األطفــال اللبنانييــن )50 بالمئة( 
وبين األطفال الســوريين )51 بالمئة( بشــكل متســاٍو 

تقريًبــا. وقد ســجل األطفــال الفلســطينيين أعلى 
مســتوى مــن التنّمــر )58 بالمئة(.

50%
اللبنانيين 

51%
السوريين 

58%
الفلسطينيين 

إّن التنّمــر الجســدي )42 بالمئــة( هــو أكثر أشــكال التنّمر 
شــيوًعا، يتبعــه التنّمــر اللفظــي )30 بالمئة( ثــّم التنّمر 

االجتماعــي )22 بالمئــة(. أمــا التنّمــر عبــر اإلنترنت فيؤّثر 
علــى 6 بالمئة. 

30%
التنّمر

اللفظي

6%
التنّمر

عبر اإلنترنت

إّن األطفال اللبنانيين هم أكثر عرضة للتنّمر الجسدي )41 
بالمئة( والتنّمر عبر اإلنترنت )6 بالمئة(، غير أّن األطفال 
السوريين هم أكثر عرضة للتنّمر اللفظي )32 بالمئة(. 

ويتعّرض األطفال اللبنانييون والسوريون للتنّمر بمعّدالت 
متساوية تقريًبا )21 بالمئة و19 بالمئة على التوالي(.

إّن األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و12 عاًما هم 
أكثر عرضة للتنّمر الجسدي )مع فارٍق بنسبة 5 بالمئة(، غير 
أّن المراهقين هم أكثر عرضة للتنّمر االجتماعي )مع فارٍق 
بنسبة 3 بالمئة( والتنّمر عبر اإلنترنت )مع فارٍق بنسبة 4 
بالمئة(. وتواجه كل من الفئتين العمرّية معدالت مماثلة 

من التنّمر اللفظي )مع فارٍق بنسبة 2 بالمئة(.

%41 التنّمر الجسدي
%6 التنّمر عبر اإلنترنت

%32 التنّمر اللفظي

1. المعّدل 
22%

التنّمر
االجتماعي

42%
التنّمر 

الجسدي

معّدل أنواع التنّمر
حسب الجنس

التنّمر
الجسدي

التنّمر
اللفظي 

التنّمر
االجتماعي

التنّمر
عبر اإلنترنت

أوالد

فتيات
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ّص البحث التنمر في لبنان: ملخ

%47 الراشدون%39 األطفال

39 بالمئــة فقــط مــن األطفال ســمعوا بمصطلح 
“التنّمــر” ســواء بلغتهــم العربيــة أو اإلنكليزية أو 

الفرنسية.

عندما ُســئل األشــخاص الراشــدون الذين شاركوا 
فــي االســتطالع مــا إذا كان قد ســمعوا بمصطلح 

“التنّمــر”، 53 بالمئــة منهــم أجابــوا بأّنهــم لم يكونوا 
علــى علم بهــذا المصطلح. 

2. التوعية
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90 بالمئــة مــن األطفــال الذيــن تعّرضــوا للتنّمر أفادوا 
بأّنهــم تعّرضــوا للتنّمــر في المدرســة. أما داخل 

المــدارس، فغالًبــا مــا يحــدث التنّمر فــي الملعب )58 
بالمئــة( وفي الصــّف )51 بالمئة(.

وفــي مجتمعــات األطفــال، يحــدث التنّمر عادًة في 
الحــّي )92 بالمئــة( وفــي الطريق للذهاب إلى المدرســة 

والعــودة منهــا )30 بالمئة(.

واحد من كل خمس ضحايا )21 بالمئة( يفيد بأّنه يتعّرض 
للتنّمر عّدة مرات في األسبوع. وتفيد نسبة 7 بالمئة أّنها 

تتعّرض للتنّمر مّرة في األسبوع وتفيد نسبة 4 بالمئة أّنها 
تتعّرض للتنّمر يومًيا. وكمجموع، يتعّرض ثلث األطفال )32 

بالمئة( للتنّمر على األقّل مّرة واحدة في األسبوع. 

يفيد معظم الضحايا أّن األداء المدرسي )45 بالمئة( هو 
محور التنّمر الذي يتعّرضون له، يتبعه األصل القومي/

اإلقليمي/اإلثني/العرقي )34 بالمئة(، ثّم الثقافة )19 
بالمئة(، والتعبير الجنساني الملحوظ )14 بالمئة(، والمظهر 

)13 بالمئة(.

5. التكرر

51%
في الصّف

58%
في الملعب

21%
عّدة مرات في 

األسبوع

7%
مّرة في 
األسبوع

4%
يومًيا

يعتقــد أكثــر مــن ثالثــة أرباع مــن مقّدمي الرعاية )76 
بالمئــة( أّن المجتمــع اللبنانــي يعانــي مــن مشــكلة التنّمر. 

76%
المجتمع اللبناني يعاني

من مشكلة التنّمر

56%
مجتمعات

واحــد وســّتون بالمئــة )61 بالمئــة( من األطفال 
يعتقــدون أّن مدارســهم تعانــي من مشــكلة التنّمر.

ويعتقــد عــدد أقــّل بقليــل )56 بالمئــة( أّن مجتمعاتهم 
تعانــي من مشــكلة التنّمر. 

علــى الرغــم مــن أّن 51 بالمئــة من األطفــال أفادوا بأّنهم 
تعّرضــوا للتنّمــر، 27 بالمئــة فقــط مــن مقّدمي الرعاية 

يعتقــدون أّن أطفالهــم قــد تعّرضــوا للتنّمر، ما يشــير إلى 
أّنــه لــم يتّم اإلبــالغ عن العديد من حــوادث التنّمر. 

51%
األطفال

27%
مقّدمي الرعاية

74%
األطفال بين 6 و12

26%
المراهقين

مــن المرّجــح أن يبّلــغ مقّدمــو الرعاية المســؤولون عن 
األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بين 6 و12 عاًما عن 
تعــّرض طفلهــم للتنّمــر )74 بالمئــة( أكثــر من مقّدمي 

الرعايــة لألطفــال في ســّن المراهقــة )26 بالمئة(.

30%
من/إلى المدرسة

3. التصّورات
4. البيئةوالمواقف

61%
مدارس

92%
في الحّي
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60 بالمئــة فقــط مــن الضحايــا قامــوا بإبــالغ األســتاذ عــن تعّرضهــم للتنّمر، و54 بالمئــة منهم قاموا بإبــالغ أحد الوالدين 
أو مقــّدم الرعاية.

يفيــد معظــم ضحايــا التنّمــر أّن األســاتذة قامــوا بمعاقبــة المتنّمــر وتوبيخــه وتأنيبــه )70 بالمئــة(. غيــر أّن 17 بالمئة من 
األطفــال أفــادوا أّن األســتاذ تجاهــل حــدث التنّمــر. وأفــادت نســبة 11 بالمئة فقط من األطفال أّن األســاتذة قاموا 

بتوفيــر أنشــطة ومناقشــات تتعّلــق بالتنّمــر في الفصول الدراســية. 

47%

لم يفعلوا شيًئا حيال ذلك

22%

إبالغ موّظفي المدرسة

70%

األساتذة قاموا 
بمعاقبة المتنّمر 

17%

األستاذ تجاهل
حدث التنّمر

 6. اإلبالغ

يفيــد نصــف األطفــال تقريًبــا )47 بالمئــة( الذين تعّرضوا 
12 األخيرة، بأّنهم لــم يفعلوا  للتنّمــر فــي األشــهر الـــ

شــيًئا حيــال ذلــك. وقــد قام واحد من كل خمســة أطفال 
فقــط )22 بالمئــة( بإبالغ موّظفي المدرســة. 

إذا شاهدَت حدَث تنّمر في المدرسة في األشهر الـ12 
األخيرة، ما كانت رّدة فعلك؟ 

عدد = 283

لم أفع
 شيًئا

دافعت عن الطفل 
الذي يتعّرض 

للتنّمر

قمت بإبالغ فرد 
من أفراد العائلة

قمت بإبالغ فرد 
من أفراد المدرسة

قمت بمواساة 
الطفل الذي 
تعّرض للتنّمر

انضممت إلى 
المتنّمرين
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16%

تغّيبوا عن المدرسة

70%

شعروا باالنزعاج

%12 تركوا المدرسة نهائًيا

17%

عالماتهم قد تراجعت

27%

 انسحبوا من النشاطات االجتماعية

 7. نتائج التنّمر

وفًقــا لألطفــال، 16 بالمئــة مــن األطفال الذين 
تعّرضــوا للتنّمــر قــد تغّيبــوا يوًمــا أو أكثر عن 
المدرســة، و12 بالمئــة مــن األطفال تركوا 

المدرســة نهائًيا. 

70 بالمئــة مــن األطفال أفادوا بأّنهم شــعروا 
باالنزعــاج نتيجــة تعّرضهــم للتنّمر.

17 بالمئــة مــن الضحايــا يفيــدون بــأّن عالماتهم قد 
تراجعــت نتيجــة التنّمــر. و29 بالمئــة من مقّدمي 

الرعايــة يفيــدون بأّن عالمــات أطفالهم قد 
انخفضت.

27 بالمئــة مــن مقّدمــي الرعايــة يفيدون بأّن 
أطفالهــم انســحبوا مــن النشــاطات االجتماعية.



يفيــد ربــع األطفــال )27 بالمئــة( بعدم وجــود قواعد تمنع 
التنّمر في مدارســهم.

ترغــب األغلبيــة الســاحقة مــن األطفــال )93 بالمئــة( أن تّتخــذ مدارســهم إجراءات فورية لمنــع التنّمر. 
يعتقــد المراهقــون أّن الُســبل الفضلــى لمنــع التنّمــر تشــتمل علــى تشــجيع التالمــذة على رفع الصــوت )29 بالمئة(، 

وتســهيل المناقشــات الجماعيــة )26 بالمئــة(، ووضــع سياســات وقواعــد لمكافحــة التنّمــر )25 بالمئة(، وتدريب األســاتذة 
علــى كيفيــة منــع التنّمــر وكيفيــة التعامل معــه )13 بالمئة(.

يفيــد واحــد مــن خمســة أطفال )20 بالمئة( بأّن أســاتذته 
ال يّتخــذون إجــراءات فورية لوقــف التنّمر. 

27%

عدم وجود قواعد 
في الدارس

20%

ال يّتخذون
إجراءات

29%

 تشجيع التالمذة 
على رفع الصوت

25%

وضع سياسات
وقواعد لمكافحة التنمّر

26%

تسهيل المناقشات 
الجماعية

13%

تدريب
األساتذة

يعتقــد تســعون بالمئــة مــن مقّدمي الرعايــة )90 بالمئة( 
أّن هنــاك حاجــة إلــى وضع برامج منــع التنّمر في 

المدارس.

90%
حاجة إلى وضع 

برامج منع التنّمر في 
المدارس

7. سياسات
لمواجهة التنمر
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• إشــراك األطفــال ومقّدمــي الرعاية ومدراء المدارس 
والــوزارات الحكوميــة فــي الحوار التشــاركي لوضع قواعد 

مكافحــة التنّمــر واســتراتيجيات منــع التنّمر. 

• شــمل التالمــذة واألهــل واألســاتذة والموّظفين في 
الــدورات التدريبيــة لمكافحــة التنّمر.

• تزويــد األســاتذة والموّظفيــن بفرص التطــّور المهني 
لمســاعدتهم علــى التعــّرف علــى التنّمر والقيــام بالتدّخالت 

المناسبة.

• توظيــف مهنييــن أو مستشــارين فــي التطــّور االجتماعي 
لتقديــم المســاعدة للمــدارس والتالمــذة في مــا يتعّلق بمنع 

التنّمــر وتقنيــات التدّخل بشــأنه. 

• تشــجيع رؤســاء المــدارس علــى تعزيــز بيئة ودّيــة قائمة على 
قبول اآلخر والتســامح.

• ردع األســاتذة والموّظفيــن مــن التصّرف بشــكل عدائي، 
ســواء عــن قصــد أو عــن غيــر قصد، مع التالمــذة أو خالًفا لذلك 

الحّط مــن قيمتهم.

• زيــادة الوعــي العــام من خــالل االجتماعــات المجتمعية 
ووســائل التواصــل االجتماعــي والشــراكات مــع المنظمات غير 

الحكومية ووســائل اإلعالم. 

هنــاك حاجــة ملّحــة لوضع برامــج تدّخل وطنية على مســتوى 
المدرســة بغيــة تعزيــز توعية التالمذة واألهل واألســاتذة 
حــول التنّمــر. وعلــى البرامج وضع قواعد واضحة بشــأن 

التنّمــر، وخلــق مناهج دراســية عن حســن الســلوك، والعالقات 
الشــخصية الســليمة، وقبــول اآلخــر. وينبغي علــى هذه البرامج 
أيًضــا تســليط الضــوء علــى أهمّية العمــل مع األطفال واألهل 
طيلــة هــذه العمليــة. ويشــّكل تطويــر الجهود الوطنيــة للقضاء 

علــى التنّمــر فــي المــدارس والمجتمعــات اللبنانيــة خطوة بالغة 
األهميــة فــي ســبيل ضمــان حصول األطفال علــى حقوقهم 

األساســية في التعّلم والســالمة.

يوافــق األطفــال ومقّدمــو الرعايــة ومــدراء المــدارس واألخصائيــون أّن التنّمــر هي مشــكلة حقيقية وخطيــرة تتطّلــب التوّصل إلى حلول 
متعــّددة الجوانــب. وقــد أظهــرت المقابــالت مــع مقّدمــي المعلومات الرئيســيين )KIIs( والمناقشــات الجماعيــة المرّكزة )FGDs( عدة 

توصيــات أساســية ُبغيــة الحــّد مــن التنّمر في المــدارس والمجتمعــات اللبنانية: 

8.التوصيات
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فــي  المســاهمة  علــى  الطفــل  إنقــاذ  جمعيــة  تعمــل 
 ،1953 عــام  منــذ  لبنــان  فــي  النــاس  حيــاة  تحســين 
الحقــوق  تكريــس  علــى   قائــم  نهــج  باســتخدام  وذلــك 
لزيــادة إمكانيــة حصــول األطفــال علــى التعليــم الجيــد، 
والســماح لهــم بمشــاركة أكبــر علــى مســتوى األســرة 

والمجتمــع. والمدرســة 

مــن  لبنــان،  فــي  الطفــل  إنقــاذ  مكتــب  وُيقــّدم  هــذا 
خــالل ثالثــة مكاتــب ميدانيــة ومكتــب رئيســي، تدخــالت 
المجتمعــات. جميــع  فــي  األطفــال  تســتهدف  شــاملة 

إّن هذا المنشور خاضع لحقوق الطبع والنشر، ويجوز إعادة إنتاجه بأية 

طريقة دون رسوم أو إذن مسبق ألغراض التدريس فقط، ولكن ليس 

لغرض إعادة بيعه. أما بالنسبة ألغراض النسخ في أية ظروف أخرى، 

فال بّد من الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.


