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Abstract 

The phenomenon of bullying was represented in industrially advanced societies as well as 

developing societies. Confronting and protecting against this phenomenon is one of the 

trends that are being sought because it is modern in the field of mental health. And that 

this phenomenon is related to the family and social context of the individual and produces 

psychological and behavioral disorders in the personality of both the bully and the victim 

because it is a common and dangerous phenomenon in society in general and 

cognitive disciplines in particular, in addition to the negative effects that remain in the 

memory of the individual, which in turn affects his psychological health in the long run. As 

a result of being bullied, Half of the children at some point in their school life have been 

bullied. This era witnessed a number of these phenomena in the art of designing 

publications, especially the design of modern posters. After an exploratory study carried out 

by the two researchers for a group of posters, it was found that there is a scientific need to 

clarify the problem of their research through the following question: 

What is the phenomenon of bullying in contemporary poster designs? As for the importance 

of the research, it lies in the fact that this research may contribute to benefiting those 

working in graphic design and urging them to do the following: 

1- Community awareness through poster designs, and the rejection of bullying, to reduce 

suicide incidents and psychological cases caused by bullying by designing guidance posters. 

2- It may also be of interest to the Human Rights Commission, the Ministry of Justice, the 

Ministry of Labor and Social Affairs, the Ministry of Education, and the Ministry of Higher 

Education and Scientific Research. 

The aim of the research is to identify the phenomenon of bullying in contemporary posters, 

and the spatial boundaries were represented in: Global posters on bullying published on the 

website of the time limits: 2019-2020. 

As for the conclusions, they were as follows: 

1- The phenomenon of bullying was represented in the poster in several types, including 

psychological, physical and symbolic, which leads to the instability of the victim and causes 

him psychological diseases and other various symptoms that are clear on the victim. 

2- There is a clear impact of the awareness poster in the system of cultural and moral 

values that determine the behavior of the recipient in any society, because of the 
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suggestions and indications it contains of the bully, and the ideas and values it contains 

that aim to create positive effects that lead to the upgrading of human societies to 

reduce the phenomenon of bullying. 

Key words: Bullying Phenomenon, Types of Bullying and The Reasons for its Spread, 

Poster. 
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 ظاهرة التنمر في تصاميم الملصقات المعاصرة

  

 سلمان منة عامرأ 
 العراق ، معهد الفنون الجميلة، الباحثة

  سحر علي سرحان 
 العراق  ،جامعة بغداد ،أ.د

 

 :الملخص

تعد ظاهرة التنمر في المجتمعات المتقدمة الصناعية والمجتمعات النامية من التوجهات التي يجب البحث عنها كونها  

واالجتماعي للفرد وتنتج اضطرابات نفسية وسلوكية  يسرفي مجال الصحة النفسية, ولها ارتباط بالسياق األ حديثة 

شخصية كل من المتنمر والضحية لكونها ظاهرة شائعة وخطيرة في المجتمع بشكل عام والتخصصات المعرفية  لدى 

، صحته النفسية على المدى البعيد وتؤثر في، السلبية التي تبقى في ذاكرة الفرد ثارومدى تاثير اآل، خاص بشكل 

شهد هذا العصر جملة إذ  في مرحلة ما من حياتهم المدرسية تعرضوا للتنمر. طفالاأل أعدادنصف ، إذ عرضه للتنمرت نتيجة 

هذه الظواهر في فن تصميم المطبوعات وال سيما الملصقات المعاصرة وبعد دراسة استطالعية قامت به  من 

وضيح مشكلة بحثهما عبر السؤال اآلتي:ماهي ظاهرة تإلى  ن هناك حاجة علميةألمجموعة من الملصقات وجدت  ثتان الباح

 المشتغلين في إفادةيسهم هذا البحث في  ية البحث تكمن في انه قدأهم ماأ؟ في تصاميم الملصقات المعاصرة التنمر 

  الكرافيكي وحثهم على:  التصميم 

التي  الحوادث االنتحار والحاالت النفسية للحد من ، ونبذ مظاهر التنمر، توعية المجتمع عن طريق تصاميم الملصقات  .1 

  يسببها التنمر عن طريق تصميم الملصقات اإلرشادية.

والبحث  ووزارة التربية والتعليم العالي  جتماعيةو وزارة العدل و وزارة العمل والشؤون اال نسانتفيد مفوضية حقوق اإل  .2 

ملصقات عالمية عن   :ملصقات المعاصر وتمثلت الحدود المكانيةهدف البحث التعرف على ظاهرة التنمر في الأما  العلمي.

ن االستنتاجات فقد الثالث تضم الفصل أما  .2020-2019 :الحدود الزمانيةأما  التنمر المنشورة على شبكة موقع االنترنت

 تمثلت باالتي:

الضحية وتسبب  عدم استقرار إلى  ا تؤديمم، منه النفسي والجسدي والرمزي أنواع.تمثلت ظاهرة التنمر في الملصق بعدة 1 

  نفسية وغيرها من األعراض المختلفة التي تكون واضحة على الضحية. أمراضله 

ً في منظومة القيم الثقافية واالخالقية التي تحدد سلوكيات المتلقي في2  لما ، مجتمع أي  . للملصق التوعوي أثراً واضحا

إلى  وقيم تهدف أفكار وما يحويه في طياته من ، تتمثل من المتنمر على االشخاصالتي  اتأشارءات وإيحايتضمنه من 

.التنمر للحد من ظاهرة  يةنساناالرتقاء بالمجتمعات اإلإلى  ية تؤديإيجابتأثيرات  أحداث

     . الملصق، انتشاره أسبابالتنمر و ، أنواعظاهرة التنمر: الكلمات المفتاحية

 

 : المقدمة

استخدام القوة والضغط غير أي  والنفسية جتماعيةأخرى سواء من الناحية االإلى  مفهوم التنمر من ثقافةيختلف 

حالة انفعالية  انه يتخذ أبعاداً سلبية على المجتمع كونه، إذ فالتنمر انعكاس على المجتمع، الناس إيذاءالقانوني الذي من شأنه 

 نه يؤثر فيهم نفسياً ومعنوياً وجسدياً.أإذ  بسبب االندفاعات والتهور فرادتنتج عند األ
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 :ولالفصل األ

 : مككلة الحح::أوال

في حياته ويسبب له الكثير من  نسانتُعُّد ظاهرة التنمر من الظواهر السلبية في المجتمع التي قد يتعرض لها اإل

التنمر إلى  نسانوقد يتعرض اإل، وغيرهايحدث التنمر في مختلف المرافق من مدارس وجامعات ونوادي قد ، األذى النفسي

مجموعة أو  يقع التنمر من قبل فرد، إذ دينه وغيرها مسبباً آالماً نفسية للشخص المتنمر عليهأو  جنسهأو  لونهأو  نظراً لشكله

المتنمر تتعمد التقليل من الشخص ، بدني وأيضا في صورة تحرشأو  لفظي إيذاءو قد يكون التنمر في صورة  فرادمن األ

يم للملصقات الحديثة عن طرق انجاز تصام جتماعيةت ظاهرة التنمر مع تطور البيئة االانتشرلذلك  ته وتهديده.إخافعليه و

تزاز والترهيب من خالل وسائل األبن تم استخدام التقنيات الرقمية في عملية التصميم واستخدامها في قضايا أالسيما بعد 

يعرف بالتنمر االلكتروني.لذلك فان ملصقات التنمر في عصرنا اتسمت بتاثيرها في  أصبحالتواصل االجتماعي بما 

المتلقي وسرعة استيعابه.ان مشكلة البحث  إدراكت تؤثر تاثيرا خطيرا في أصبحو االنتشار السريع وبالتالي فانها ، المجتمع

ت موضوعات في ولادبيات التي تندر واألما عالبحوث العلمية والمصاهإطالعالحالي تأسست في ذهن الباحثتان عن طريق 

ت هذه االدبيات الباحثتان في بلورة مشكلة أفاد، إذ مجال علم النفس كونها تشتغل على جانب نفسي يتمثل بعملية التنمر

 ؟ ظاهرة التنمر في تصاميم الملصقات المعاصرةهي ما التساؤل االتي:  ةآثاربحثهما عن طريق 

  

  :ية الحح:أهم ثانيا:

 المشتغلين في التصميم الكرافيكي وحثهم على:  إفادةيسهم هذا البحث في 

 للحد من الحوادث االنتحار والحاالت النفسية ، ونبذ مظاهر التنمر، توعية المجتمع عن طريق تصاميم الملصقات

 التي يسببها التنمر عن طريق تصميم الملصقات اإلرشادية.

 ووزارة التربية والتعليم العالي  جتماعيةدل و وزارة العمل والشؤون االو وزارة الع نسانتفيد مفوضية حقوق اإل

 والبحث العلمي.

 

 :يهدف البحث الى -ثالثاُ: هدف الحح::

 .الملصقات المعاصرة تصاميم التعرف على ظاهرة التنمر في

 

  :يتحدد البحث بما يلي رابعاً:ـ حدود الحح::

 )التنمر في تصاميم الملصقات المعاصرة.ظاهرة  :الحدود المادية )الموضوعية 

 في شتى الدول التي تمثلت بتصاميم ملصقات عن التنمر المنشورة على شبكة موقع  ملصقات عالمية :الحدود المكانية

 . األنترنت

 2020-2019 :الحدود الزمانية. 

 

 :مصطلحات الحح: :خامسا

 :.التنمر1

 : لغة 

، تغير وتنكر وأوعدهأي  وتنمر له، غيره وعبسهأي  ،ونمر وجهه، يقال للرجل سيئ الخلق قد نمر وتنمر

 .(232ص ، 1981، متنكرا غضبانا. )ابن منظورإال  ألن المتنمر ال تلقاه أبدا

 اصطالحاً: 

لفظية مستمرة بين شخصين مختلفين في أو  وهو مضايقة جسدية اآلخرطريقة للسيطرة على الشخص 

طرق جسدية ونفسية وعاطفية ولفظية الذالل شخص ما واحراجه القوة يستخدم فيها الشخص األقوى 

 (.120ص، 2009، وقهره.)نايفة

 إجرائياً:

مجموعة أو  غير متعمد على شخصأو  فعل متعمدأو  ةءإيماهو سلوك غير مرغوب به يظهر عن طريق 

 عنف يستخدمه المتنمر.أو  التحرشأو  طرق عدائية ان كانت تمييز عنصري ضحايا باستخدام
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 :الفصل الثاني

 : المفاهيم والطروحات الفكرية للتنمرولالمحح: األ

 : مفم ا التنمر:أوالً 

دلة ن هناك الكثير من األأت مفهوم التنمر أولتؤكد البحوث والدراسات العلمية التي عرضت على التنمر تشير التي تن

ن هذه المعرفة لم تخضع للدراسة أإال  عرف هذا المصطلح منذ وطأته على سطح الكرة االرضية نسانن اإلأالعلمية على 

يعد مفهوم التنمر مشكلة السلوك العدواني وذلك الن  منذ سبعينيات القرن الماضيإال  العلمية المنظمة في علم النفس التربوي

القران الكريم في محكم كتابه إليه  أشاروهو حسب ما ، على االرض نسانقديم قدم نشأة حياة اإل الجانب العدواني سلوك

َوإِذْ قَاَل َربَُّك ِلْلَملئَكِة إِنِِّي )قاله هللا تعالى: ، إذ عندما وضح صورة لشكل العداء بين ولدي آدم )قابيل وهابيل( في سورة البقرة

يَها َويَْسِفُك الِدَِّماَء َونَْحُن نَُسبُِِّح بَِحْمِدَك َونُقَِدُِّس لََك قَاَل إِنِِّي أَْعلَُم َما اَل َجاِعٌل فِي األَْرِض َخِليفَةً قَالُوا أَتَْجعَُل فِيَها َمْن يُْفِسدُ فِ 

 (.30)البقرة  (تَْعلَُمونَ 

لهذه الظاهرة تمارس بحذر شديد بعيداً عن أعين هؤالء االختصاصيين كونها ممارسة قد  أشار (Bernstienن )أ ذ إ

مما ، كونها عن تشابه بعض جوانب السلوك التنمري مع بعض اعراض السلوك العدواني، المدرسةخارج اسوار إلى  تمتد

والمعلمين ال يعرفون السبب  اآلباءوكذلك الكثير من ، أنانيأو  ،غليظ التصرفأو  يؤدي المقربين للطفل يصفونه بانه عنيف

 (65ص، 2007، )عبد العظيم.الحقيقي وراء ظاهرة التنمر

، ن يتميزوا بالضعفأفهم ال يريدون ، معاناتهم من التنمر كونهم يشعرون بالخجل هلعن األ طفاليخفي األوعادة ما 

كونهم ال ، ن يعوا طبيعة المشاكل لكي ينجحوا في حلهاأهالي ومن الممكن على اال، ولكن يواجهوا التنمر في مدرسته

 ً نمو إلى  مما يؤدي، خاصة ما يدور في المدرسة طفالحوار مع األنادراً ما يجعل ، وخاصة في مجتمعاتنا، يعلمون عنها شيئا

المدرسة واالختصاصيين االجتماعيين الذين غاب دورهم  إهمالو، الوالدين إهمالتام في ظل  المشكلة واستمرارها بخفاء

ً في هذا الموضوع في  نتيجة قلة الخبرة لبعض االختصاصيين ولمعلوماتهم لخفايا هذه الظاهرة خاصة، كليا

 (.82ص، 2009، المدارس.)قطامي

هذا السلوك والبيئة التعليمية بانه  ن بداية هذه الظاهرة قد لوحظت لدى تالمذة المدارس وربطوا معظم الباحثينإ

 جتماعيةالسلبية النفسية واال ةثارصالحية لتنشئة وممارسة هذا السلوك والذي يترتب عليه العديد من اآل كثرالمكان األ

هذا السلوك في البيئة التعليمية ارتبط  كون، واالنفعالية والتعليمية التي تترك انعكاساتها على كل من المتنمر والضحية

ظهوره بهذه المؤسسات التربوية وذلك كون الباحثين الذين لم يضعوا في حساباتهم اهتماماً كبيراً بتلك الظاهرة ولم يأخذوها 

بين  الدعابة التي تنتج عن المزاح أنواعنوع من إال  ء التالمذة في المؤسسات التربوية ليسبمحمل الجد كون ما يحصل لهوال

 أفرادينمو عبر مالحظتهم سلوك  طفالفسلوك األ (218 -190ص، 2012، )خوج وتتالشى بمرور الوقت تلقائياً. قراناأل

يرون في  اآلباءكون ، يقلد الطفل هذا السلوك نأ، من المؤكد تهأسرالذي يمارس التنمر في  األبفمثال على ذلك ، تهمأسر

هو دليل على شخصية قوية في المستقبل وهذا خطأ وهذا التفسير خطأ لدى ، طفلهم المسيطر على غيره والمتنمر عليهم

 إضعافين واآلخرون السيطرة وفرض السيادة على البعض ليحاوفاالشخاص  (p.483-4981997. Bernstien.) .اآلباء

تتسم بضعف  فراد)نمر( على مجموعة من األإلى  فرادفيتحول بعض األ، تهمرادوجعلهم خاضعين إل، شخصياتهم

، )الزغبي تعديات فردية.إنما  ال يصنفها ظاهرةآخر  ية وبعضأسراً جسدية ومشكالت أمراضممن يعانون أو  ،الشخصية

 .(1كما في الشكل)( 113ص، 1999
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 (1شكل )

ت هذه القضية انتشرن يوصل رسالة معينة توضح ظاهرة التنمر حيث أالمصمم من خالل هذا الملصق  رادألقد 

رفع أدى إلى  عاماً تدعى أودري في بونتياناك مما 14شخصاً بالتنمر على مراهقة تبلغ  12عندما قام الجناة البالغ عددهم 

ظاهرة التنمر من خالل الملصق المرسوم وكفوف اليد والفتاة  لقد أستطاع المصمم من أظهار هذا، هاشتاك العدالة ألوردي

تكون الملصق . كما أنه أستخدم بعض الكلمات بشكل خفيف على وجه وجسم الفتاة التي يتم التنمر عليها، ومالمحها الحزينة

مم الكلمات على جسد ولقد وضع المص، والكثير من األيادي الي تشير اليها، في شكله العام من فتاة واقفة ذات رأس منحني

انه أستطاع أظهار مفهوم الملصق وذلك أي  وقد حصر المصمم كل هذه الرسوم في ملصق وأحد، الفتاة التي تتعرض للتنمر

النص فلقد أستخدم المصمم الكثير من الكلمات التي تدل على التنمر أما ، ئتها الحركية الواضحةإيمامن خالل الرسوم و

هقين التي وضعها في شكل الطفلة كما أنه يرتبط بالبعد السايكولوجي للمتلقي الذي يعد السبب في المرا طفالوالعنف ضد األ

فهي تولد لديهم الشعور ، وثقافية تؤثر في الشخص المتلقي اجتماعيةالتفرقة والفوارق الطبقية التي تعد بدورها أبعاداً 

أنه جمع العناصر التصميمية بأسلوب إذ  مالمح الفتاة كما هو واضح على حباطوالوحدة وشعورهم باليأس واإل حباطباإل

عاد التي ال نجدها في األبفهو يحمل العديد من ، واقعي متسلسل يحمل بين طياتهُ بعد سايكولوجي نجده في تعابير وجه الفتاة

تصال وفهم تلقي اإلت والرموز التي تسهل للمتفاعل الجمهور المتلقي مع الملصق من خالل الدالالإلى  الملصقات مما تؤدي

أي  وفهم معنى الرسالة دراكه مدركاته الحسية وتحفيزه إلآثارهُ ليعطي قيمة معبرة للمجتمع المتلقي وإيصالما يريد المصمم 

ً و ثقافياً األبان المصمم توفق في تحقيق هذه أي  ،تكوين لغة بصرية ً توعويا عاد من خالل الملصق الذي يحتل مضمونا

 من طرف العائلة فقط فهو يحدث كثيراً في المدارس وأماكن العمل ويحدث أيضاً بسبب التميز العنصريوظهر التنمر ليس 

 . لذا أختار المصمم صورة تحمل في طيأتها قيم داللية كثيرة، فقرأو  طائفةأو 

تشكيل تلك إلى  التي تقود، تكوين الجو العام لدى الطلبةإلى  يات التعليم هي تؤديإيجابن العوامل المؤثرة في إ

المناخ النفسي الذي ينتج عن العالقات إلى  االتجاهات لدى الطلبة فهو الجو العام الذي يسوده عمليات التعلم وكذلك يصل

إلى  هم في حدود التعليم التي تحدث في بيئة التعلم, مما يوديأنفسالتي تحدث بين المعلم والطلبة, وبين الطلبة  جتماعيةاال

المقدمة والدوافع التي تتوفر في بيئة  دواتالداعمة عبر األ دواتن األإات نحو المدرسة والعاملين فيها, تجاهبناء سلوكيات وا

في بناء جو دراسي مريح يقلل من مظاهر السلوكيات العدوانية كالتنمر المدرسي, كونه مشكلة  أهمالتي تس خصبة لتعلم

( فالتنمر في المدارس 801ص، 2013، )القداح.والفعاليات التعليمية خطيرة تلقي بظاللها على النشاطات اجتماعيةتربوية و

عن الطلبة تعمد عبر تشكيل فرقة  كاذيبنشر األأو  الطلبة عند الضرب واستخدام كلمات أحد إزعاجإلى  هو تعمد الشخص

تعد من السلوكيات التي آخر  لشخص إزعاجأو  متخصصة يطلقون عليهم السلوك العدواني , الذي يتعمد ان يحدث اصابة

أو  يكون بطرائق غير مباشرة مثل جعل الوجوهأو  التي يستخدمونها عن طريق االتصال الجسدي والكلمات، السلبية

 .(.(Olweus , 2003 ,p48-51عن عمد استعباد شخص من مجموعة أو  يناآلخرات ونشر الشائعات عن ءيمااإل
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 التنمر: أن اعثانياً: 

 :اً وأنماطاً نذكر على سبيل المثال ما يليأنواعيرى علماء النفس ان للتنمر  

 أنواعالمعاناة واألذى واأللم البدني لآلخرين باستخدام  أحداثالعنف الجسدي: وهو سلوك عنيف تصدر نتيجة 

 .الضرب ويتسم بالمباشرة والصراحة بتوجهه نحو المصدر المسبب للعنف

 (2في الككل ) كما(63ص، 2000، )يحيى

 

 

 

 

 

 

 (2شكل ) 

ءات التي توحي بالضرب من خالل صورة الطفل من الشخص يحاظهر العنف الجسدي في هذا الملصق عبر اإل

 . يقدم المصمم طرحا بصريا عالي القيمة مرتبطا بالعناصر الفكرية لشخصية المعنفةإذ  الذي يقوم بتعنيف

 

وسائل العنف ويحصل قبل العنف الجسدي,  أشكالالعنف اللفظي: ينتج عن الكالم واأللفاظ النابية والذي يعد من 

 .(3( كما في الشكل)52ص ، 1993، ) الخريف.أوالً تد أكثرويكون هذا النوع 

 
 (3شكل )

 

 اجتماعيةنفسية وعقلية و آثارالعنف الرمزي: هو عنف تسلطي يستخدم عبر طرق رمزية وتعبيرية تؤدي ال حدوث 

ة والنظر شارتهم باألآثارين والمساس بكرامتهم واآلخرالعنف, وهذا العنف غير لفظي كاحتقار إليه  على الشخص الموجه

(91ص ، 1986، والرمز)رضا
.
 (.4كما في الشكل )  

 

 
 (4شكل )
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 انتكار التنمر: أسحاب :المحح: الثاني

سلوك مرضي إلى  ت في السنوات االخيرة وتحولتانتشرن استخدام التنمر اليعتمد على المدارس فقط , وظاهرة إ

ت يصدرة سريعة ومريبة , وتعد انتشرينذر بخطورة شديدة لعدم مواجهة من ذوي االختصاصات وتختم هذه الظاهرة التي 

 انتشاره هذه الظاهرة الى: أسبابمن 

 انتشار افالم العنف: 

النفسية عند الفرد فترفع من مستوى حدة المشاعر  مراضاألإلى  ن استخدام الوسائل السمعية والبصرية تؤديإ

سلوك عدواني ويحدث ذلك عند مشاهدة إلى  احتمال االستجابة السلوكية واالنفعالية,ويمكن ان تتحولإلى  العاطفية فتؤدي

.(22ص، 2005، البشر( وسائل االعالم المرئية
 

ً عبر  دوراُ  وسائل اإلعالم المرئيةتؤدي  في نشر ثقافة العنف عبر عرض األفالم والمسلسالت التي تبث يوميا

أنه إال  ياتيجابعل الرغم ما يحققه التلفزيون من اإل، طفالالعنف لدى األ أفكارفي تشكيل  أهممما تس القنوات الفضائية

مما يشكل السلوك العدواني ، وهذا ما يؤثر على نشأته فيما بعدخاصة بالنسبة للمراهق هناك مشاهد كثيرة تتميز بالعنف 

االفالم مصاصي الدماء وافالم القتل فيستهين  الذي يتم تعلمه بسبب مشاهدة أفالم العنف التي زادت بصورة مخيفة كما في

ده فيرتدون االقنعة على ومن يودي هذا الدور يطلق علية في الفلم البطل الشجاع الذي ينبغي تقلي، المراهق بمنظر الدماء

طال ويسعون لشراء مالبس تشبه مالبسهم ويجعلون من صورهم صورا شخصية لحساباتهم على األبالوجوه تقليدا لهؤالء 

مواقع التواصل االجتماعي, ويلصقون صورهم على الجدران في غرفهم الخاصة , والينتهوا االهالي عن هذا التقليدات التي 

 .(17ص، 2015، )بهنساوي .الجامعاتأو  هرة العنف في المدارستزيد من حدة انتشار ظا

 فالم الكارتون العنيفة:أ 

ان ابنائهم في مأمن  هلمشاهدة الشاشات التلفزيونية الفالم العنف مما يعتقد األ أماممعظمهم  طفاليقضي األ 

 طفاليتقبل األإلى  في توصيل رسالة عنيفة وتؤدي أهمعليهم النها تس خطرة لمشاهدة تلك البرامج وهي على العكس ذلك

ع من الكبار كونها تعتمد على افالم الكارتون التي تتميز بالقدرات الخارقة أسربصورة  فكاروخاصة الصغار تطبيق األ

ة, كل هذه السحر والشعوذ عن طريق ي عبر تجسيد القوة في التعامل بين ابطال الفيلم الكارتونينسانوالتخيلية عن العمل اإل

في خلق بيئة غير نظامية ومشوشة يتربى عبرها الطفل على ممارسة  أهممنتشرة وبقوة في تلك االفالم الكارتونية مما تس

السيطرة عليه في حصوله على نيل حقوقه وعدم أهمالعنف التي تس
..
 .(18ص، )بهنساوي 

 ي والمجتمعي:سرالعنف األ 

, فيتعرض  جتماعيةزيادة التنشئة االإلى  ة ومما يوديسرسلوك العنف عبر ما تعلموه من األ طفاليمارسون األ

 (.5(كما في الشكل)186ص، 1992، تزداد احتماالت اكتسابهم لهذا النمط من السلوك.)شكري اآلباءالطفل للعنف من قبل 

 

 (5شكل)

يسبب العدوان ضد المجتمع واضطرابات المزاج كما أنه . ي يؤثر بشكل معنوي على حياة الطفلسرن العنف األإ

على ما  نتباهواألمهات وغيرهم من المحيطين بالطفل يمارسون عنفاً جسدياً دون وعي واال اآلباءفأن الكثير من ، لديهم

يتعلم الفرد سلوك التنمر بمالحظة نماذج وأمثلة ما إذ  كون السلوك مكتسب عبر التعلم والمالحظة والتقليد. طفاليحدث لأل

وخاصة في مطلع حياته على ما شاهده من  إنسانيتأثر كل إذ  (115ص ، 2011، ه. )العقادأمامة سراأل أفراديقوم به 
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ل تتسم ردود افعاأو  فمن شاهد افعاال ،ة وكذلك ما يشاهده يوميا من تصرفات مجتمعيةسرتصرفات داخل بيئته الصغيرة كاأل

 .(6ة عليه. كما في الشكل)سراأل أفرادأحد من عاش بنفسه عنفا يمارسهأو  ،بالعنف بين والديه

 

 (6شكل )

 

 سرالخلل التربوي في بعض األ: 

متابعة ابنائها سلوكيا ,وتعتبر ان مقياس ادائها لوظيفتها تجاه ابنائها  عن عدم سرالخلل التربوي من قبل األ همايس

المدارس ويعينوهم في مجال الدراسة والتفوق  أفضلهو تلبية احتياجاتهم المادية من مسكن وملبس ومأكل وان يدخلوهم 

الواجب عليهم بالنسبة  همالدور األن أويتناسون  ،لمتطلبات المادية فقطالنزهة وغيره من اأو  ويلبون حاجاتهم من المال

( 36ص، الشاب هو المتابعة التربوية وتقويم السلوك وتعديل الصفات السيئة وتربيتهم التربية الحسنة )قطاميأو  للطفل

ن وتعرضه نفسيا األبوقد يحدث انحراف ، اللوم على من المعلمين إلقاءعن متابعة ابنائهما واألم  و األبيحدث نتيجة انشغال 

 .هلوذلك لعدم المتابعة من األ
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 :الفصل الثال:

 االستنتاجات:  :أوالً 

  اللوم على الضحية وترك الشخص المتنمر.  إلقاءيركز المجتمع في ظاهرة التنمر على 

  إلى  مما تؤدي، منه النفسي والجسدي والرمزي وغيره من طرائق التنمر أنواعتمثلت ظاهرة التنمر في الملصق بعدة

 نفسية وغيرها من األعراض المختلفة التي تكون واضحة على الضحية. أمراضعدم استقرار الضحية وتسبب له 

  لمضمون الفكرة وتحقيق األهداف المطلوبة منه كوسيلة اتصالية األبتحققت ً عاد االتصالية في تصميم الملصق تبعا

 . وثقافية وإرشاد المتلقي وتوعيتهُ لمحاربة التنمر اجتماعية

 لغات الحوار الثقافي الممنهج وفق آليات منطقية مدروسة بين الشعوب والمجتمعات أهم أحد ان تصميم الملصق يعد ،

الفكري دوره الوظيفي كأداة اتصال مجتمعي وامكانية توجيه الوعي إلى  ضافةباإل، التي تعزز التفاعل الحضاري بينها

 . ينساناالجتماعي نحو القضايا التي يواجهها المجتمع اإل

 في منظومة القيم الثقاف ً لما ، مجتمعأي  خالقية التي تحدد سلوكيات المتلقي فيية واألللملصق التوعوي أثراً واضحا

إلى  وقيم تهدف أفكاروما يحويه في طياته من ، شخاصالتي تتمثل من المتنمر على األ اتأشارءات وإيحايتضمنه من 

 للحد من ظاهرة التنمر. يةنسانرتقاء بالمجتمعات اإلاإلإلى  ية تؤديإيجابتأثيرات  أحداث

 الت صيات: ثالثاً: 

 :نمما ت صي باالتيإستنتاجات فن استكملت الحاحثنان األأبعد 

  ظاهر التنمر واختيار ضرورة التشجيع على تنمية الوعي ونبذ مظاهر التنمر عن طريق عمل بحوث علمية للحد من

 . طريقة لعرض الفكرة الملصق التي تعني بالموضوع

 من ترجمة المصادر األجنبية التي تهتم بالحد من التنمر لتزويد المكتبة بالمصادر التي تغني العاملين في  فادةاإل

 . مجال تصميم الملصقات
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