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ب  

  والعرفانالشكر 

 هذا العمل المتواضع مع رجائي ان يتقبله مني بإتماممن علي  ذياهللا موالي وخالقي ال أشكر

  .ه الكريمهويجعله خالصا لوج

ن يجد الكلمات التي تعبر بها عن شكري وامتناني وعظيم تقديري لكل من ساهم أن لساني ليعجز ِإ

  .في هذا العمل المتواضع حتى يضيف قطرة في محيط العلم

 على هذه الرسالة باإلشرافياد الحالق الذي تفضل إ/  الدكتوركما أتقدم بجزيل شكري إلى

 لتخرج هذه وعطاء وإرشادوعلى ما منحه لي من نصح ,  الكثير من علمه ووقته وجهدهوأعطاني

  .النورلى إليه الفضل بعد اهللا بخروج هذه الرسالة إ والذي يرجع ،بهى صورةأالرسالة في 

 شكري وامتناني وعرفاني وأقدم ،فضل بفضلهعترف لكل ذي أن أوكما يطيب لي في هذا المقام 

دارتها وجميع العاملين فيها لما قدمته من برامج تعليمية إمتمثلة في , موئل العلم, لجامعة القدس

وشكري موصول لكلية العلوم التربوية  .مة العربية ولفلسطين الغالية األألبناءراقية ومميزة 

  .ن كان لهم فضل التدريس في مرحلة الماجستير الذي، ومدرسين،وأساتذة ، عميداً،بأقسامها

توجه الشكر لكل من ساعد على إتمام هذا البحث وقدم لنا العون ومد لنا يد المساعدة وزودنا أوكما  

 الكرام ألساتذتيتقدم بشكري وعرفاني أن أ وال يفوتني ،ثبالمعلومات الالزمة إلتمام هذا البح

بوديس وجامعة الخليل وجامعة القدس المفتوحة والجامعة أعضاء هيئة التدريس في جامعة القدس أ

ساتذة في مدارس التربية والتعليم في مدينة الخليل لما لى األإقدم الشكر الجزيل أ وأيضا ،ةياألردن

ولئك الذين ساعدوا بشكل أولكل  .ستبانة على الطالبثناء توزيع اإلأقدموا لي من تسهيالت في 

  .قدم شكري وعرفانيأهذا العمل  إلتمامو غير مباشر أمباشر 



ج  

  العربيةبالملخص 

 لدى طلبة  وواقع المناخ المدرسي التنمر المدرسيمستوىالعالقة بين  إلىالتعرف هدفت الدراسة 

 التنمر المدرسي مستوىفي   الفروقإلى، والتعرف في مدارس مدينة الخليلالمرحلة األساسية العليا 

ونوع الجنس، والتحصيل الدراسي، : (متغيرات تبعاً لدرسيوواقع المناخ المطلبة هؤالء اللدى 

  ).والترتيب في األسرة، والمستوى االقتصاديالمدرسة، 

 بتصميم اسـتبانة    استخدمت الباحثة المنهج الوصفي االرتباطي، حيث قامت      ولتحقيق أهداف الدراسة    

ار عينـة عنقوديـة ممثلـة       علومات من أفراد عينة الدراسة، ثم قامت باختي       كأداة لجمع البيانات والم   

من إجمالي هذا المجتمع وقد بلغ      %) 10(طالباً وطالبة، وذلك بنسبة     ) 8226(لمجتمع الدراسة البالغ    

وتمت معالجة بيانات الدراسة التي حصلت الباحثة عليهـا         طالباً وطالبة،   ) 800(إجمالي هذه العينة    

  ).SPSS(لعلوم االجتماعية من االستبانات الموزعة وفقاً لبرنامج الحزم اإلحصائية ل

وخلصت الدراسة إلى أن مستوى التنمر المدرسي لدى طلبة المرحلة األساسية العليـا فـي مدينـة                 

طلبة الكما أظهرت أن أكثر أنواع التنمر انتشاراً بين         ،  ) 1.68(الخليل كان بدرجة منخفضة، بواقع      

أخيـراً  و،  )1.68( بمتوسط حسابي    ، يليه التنمر اللفظي   )1.83( التنمر النفسي بمتوسط حسابي      هو

  ).1.50(التنمر الجسدي بمتوسط حسابي 

فـي  ) α ≥0.05 (الداللـة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجودأظهرت نتائج الدراسة    كما  

تعـزى  لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في مدينـة الخليـل           بشكل عام   التنمر المدرسي    مستوى

كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحـصائية فـي            الدراسي،   ، والتحصيل  الجنس يلمتغير

  .والمستوى االقتصادي لألسرة، تبعاً لمتغير نوع المدرسة التنمر الجسدي

) α ≥0.05( الداللـة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجودعدم  كما خلصت نتائج الدراسة     

مدينة الخليـل   مدارس  حلة األساسية العليا في     لدى طلبة المر  بشكل عام   التنمر المدرسي    مستوىفي  



د  

كما أظهـرت   ،  والترتيب في األسرة، والمستوى االقتصادي لألسرة      ،نوع المدرسة  اتتعزى لمتغير 

 ونـوع   تبعاً لمتغير الجنس    واللفظي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التنمر النفسي        النتائج  

  .المدرسة، والمستوى االقتصادي لألسرة

ظهرت نتائج الدراسة أن درجة رضا طلبة المرحلة األساسية العليا عن واقع المناخ المدرسي كما أ

 المتوسطات أنكما تبين ، )3.45(في المدارس األساسية في مدينة الخليل هي درجة متوسطة بواقع 

 ةالطلب بين العالقة :اآلتي النحو على تنازلياً مرتبة جاءت المدرسي المناخ لمجاالت الحسابية

  ثم،)3.41(واإلدارة المدرسية بمتوسط حسابي  الطلبة بين العالقةو ،)3.64(بمتوسط حسابي 

  ).3.39( والمعلمين بمتوسط حسابي الطلبة بين العالقة

 بأبعـاده  المدرسـي  التنمـر  بين ائياًصإح ودالة سالبة عالقة وجودوأخيراً أظهرت نتائج الدراسة 

العالقـة بـين الطلبـة،     (بأبعاده واقع المناخ االجتماعي وبين ،)الجسدي، اللفظي، النفسي (المختلفة

  ). العالقة بين الطلبة والمعلمين، والعالقة بين الطلبة واإلدارة

توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلبة كي يعبروا عن وقد أوصت الباحثة بناء على النتائج بضرورة 

ة التعليمية الفعالة، وضرورة العمل على حل رغباتهم واستعداداتهم الجسمية عن طريق األنشط

جميع المشكالت النفسية لدى الطلبة التي تسبب لهم الشعور باليأس واإلحباط والخوف والقلق والذي 

 .يترتب عليها ظهور بعض سلوكيات التنمر النفسي
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The Relationship between School Bullying and School Environment 
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Abstract 

The study aimed at identifying the level of school bullying and the reality of school 

Environment  among students in basic higher stage in Hebron. It also aimed at recognizing 

the differences in the levels of school bullying among students and the reality of school 

Environment  in regard to  variations (sex, academic achievement, type of school, ranking 

in the family, and the economical situation), so as to understand the relationship between 

school bullying and school Environment  within these schools.  

In order to achieve the objectives of the study, the researcher utilized the analytical 

descriptive methodology. The researcher designed a questionnaire as a tool for collecting 

data and information from the study specimen. Then, the researcher chose a random 

specimen for study population that consisted of (8226) male and female students. The data 

obtained by the researcher through the distributed questionnaires was processed and 

analyzed using SPSS.  

The study concluded that the level of school bullying among students in basic higher stage 

in Hebron is a low degree with (1.68). The study has also shown that the most common 

types of bullying among students is the psychological bullying with an average of (1.86) 

followed by  the verbal bullying with an average of (1.68), and lastly, the physical bullying 

with an average of (1.50). The findings have also shown the existence of statistical 

differences at the significance level of (α≥ 0.05) in the level of school bullying, generally, 

among students in the basic higher stage in the city of Hebron and these differences are 

attributed to the variations of sex and academic achievement. The study has also shown the 

existence of statistical differences in the physical bullying based on the type of school and 

the economic level of the family.  

The study has also shown no statistical difference at the significance level of (α≥ 0.05) in 

the level of school bullying attributed to the variations of the type of school, ranking in the 

family, and the economical situation of the family between students in the basic higher 

stage in the city of Hebron. The findings have also shown no statistical differences in the 



و  

physical and verbal bullying based on sex, type of school, and the economical situations of 

the family.  

Among the findings of the study was the satisfaction degree which is a medium degree of 

(3.45) among students in the basic higher schools regarding the school environment  in the 

basic schools in the city of Hebron, It also shows that, The averages of school environment  

appeared to be arranged based on a descending order as follows: The relationship between 

students with an average of (3.64), the relationship between students and school 

administration with an average of (3.41), the relationship between students and teachers 

with an average of (3.39).  

Finally, the findings have shown the existence of a negative relationship that statistically 

indicated between the school bullying with its dimensions (physical, verbal, and 

psychological) and the reality of social environment  with all  its dimensions (relationship 

between students, students and teachers, students and the administration of the schools). 

Based on these findings, the researcher recommended the provision of healthy educational 

environment for students in order to express their desires and physical readiness through 

active educational activities, presenting suitable orientations and clear notes for male and 

female students regarding the consequences of their behaviors while dealing with each 

other inside and outside the classroom, in addition to the importance of solving all students' 

psychological problems that cause desperate, depression, fear, and anxiety resulting in 

some  bullying psychological behaviors. 
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  الفصل األول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  خلفية الدراسة وأهميتها

  

  مقدمةال 1.1
  

ور مهم في تطور وتقدم المجتمع، وللتعليم والتربية أهمية بالغة في تغيير سـلوك األفـراد                للتعليم د 
  .وتنشئتهم وإكسابهم القيم المالئمة للمحيط الذي يعيشون فيه

  

وتسهم المؤسسات االجتماعية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تربية األجيال، حيث تعد المدرسة              
 أمور التربية؛ فهي التي تختص بتنشئة األجيال وتنمية شخـصياتهم           أولى تلك المؤسسات التي تتولى    

  .تنمية متكاملة ليسهموا إيجاباً في تقدم المجتمع وتطوره
  

مكان االهتمام بالطلبـة    ب في تطور وتقدم المجتمع، فإن من األهمية         المدرسة ضوء أهمية دور     وفي
ية بين الطلبة في المدرسة مصدراً مـن        الذين يدرسون فيها، خاصة إذا علمنا أن العالقات االجتماع        

 التـي   - مرحلـة المراهقـة    -مصادر تهديد هذا الهدف األسمى للمدارس، خاصة في تلك المرحلة         
فقد يشعر الطالب بقبول    "يصاحبها مشكالت عديدة تهدد مسيرة نموه النفسي واالجتماعي والسلوكي؛          

على أيدي أقرانـه، أو قـد  يقـوم هـو            أقرانه له أو برفضهم إياه، كما يحتمل أن يتعرض لإليذاء           
  ).13: 2009، والصرايرةقطامي ("عليهمرانه  فيتنمر قبالعدوان على أ

وإذا لم يكن هناك بيئة ضابطة للطالب المتنمر في المدرسة، فإنه يتمادى في تنمـره ويـصبح مـع                   
ه ذاتـه التـي     مرور الوقت أكثر عدوانية، ويغدو فخوراً بكونه كذلك، نظراً ألن هذه الصفة تحقق ل             

تنتهك في البيت، وتشعره بنوع من التعويض العاطفي، وبأهميته وقدرتـه علـى لفـت االنتبـاه،                 
والحصول على ما يريد من خالل تنمره على من هم أضعف منه بالتهديد والوعيد أحياناً، واإلذالل                

  .واالستقواء بمجموعته أحياناً أخرى

أنه أكثر انتشاراً عنـد الطـالب، إذ أن الطـالب أكثـر     وينتشر التنمر عند الطالب والطالبات، إال   
عرضة للقيام باالعتداءات الجسيمة من اإلناث، وهم أكثر عرضة للتحول إلى متنمـرين وضـحايا،               

 أكثر تعرضاً لسلوك التنمر، أما اإلناث        لإلناث؛ مما يجعلهن   وذلك يعود إلى البنية الجسدية الضعيفة     
صدقاء يجعلهن معرضات أكثر من غيرهن للوقـوع كـضحايا     ن الجسمي، وقلة عدد األ    هفإن مظهر 
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النـسبة للـذكور واإلنـاث،      بسلوكات المتنمرين، وتعد المضايقة اللفظية أكثر أشكال التنمر شيوعاً          
 تنمر اإلناث علـى اإلنـاث فقـط   تر يمارسون التنمر على كل من الذكور واإلناث، في حين     ووالذك

  ).2007الصرايرة، (

م فيها الحواجز بين    ا المواقف التي تق    تلك ة اإلحباط الذي يشعر به الطالب، وهي      والتنمر يظهر نتيج  
الطالب، وبين إشباع دوافعه، أو التي تحول دون تحقيق هدف أو تحقيق رغبة، ويحـدث اإلحبـاط                 

متطلبات واألوامر والنواهي التي    النتيجة منع الوالد أو المدرس الطالب من القيام بعمل ما، أو كثرة             
حركة الطالب سواء كان ذلك في المدرسة أو في األسرة، كما يحدث نتيجة إرغامه على عمـل                 د  يتق

ال يرغب به، أو العكس كمنعه من عمل يرغب به، كما قد يحدث اإلحباط عند شعور الطالب بفشله                  
في تحقيق هدفه، أو تدني تحصيله الدراسي، حيث أن العالقة بين اإلحباط أو الفشل والتنمر تظهـر                 

ظهر السلوك التنمري كرد فعل على اإلحباط أو الفشل، وهذا يعود لعدة عوامل             فيمواقف كثيرة،   في  
  :)1993عزيزة وآخرون، ( منها

 فإذا شعر الطالب بأنه مهاجم مثالً فإنه يرد بشدة، إذا كان            :الموقف الذي يوجد فيه الطالب     -1
  .منفعالً نتيجة إحباطه أو قلقه من شيء ما

 يشعر باإلحباط إذا ما حاول طالب     الطالب اإلتكالي الفاشل أصالً ال       ف :نمط شخصية الطالب   -2
آخر السيطرة عليه، في حين أن الطالب األكثر استقاللية، واألكثر تحصيالً يتمرد بشدة إذا              

  . آخر السيطرة عليهاول طالبما ح

مـر الجـسدي    وتختلف أشكال التنمر عند الذكور عنها عند اإلناث، حيث يستخدم الذكور أشكال التن            
بشكل أكبر كالدفع، والضرب، والركل، والعض، والبصق، وتخريب الممتلكات، والخدش، وسـرقة            

يتمثل في التجاهـل،    ) العاطفي(الممتلكات، أما اإلناث فغالباً ما يستخدمن أشكال التنمر غير المباشر         
الـصرايرة،  ( حيةوالعزل، ونشر الشائعات، وتدمير الصداقات بين األقران، والنبذ االجتماعي للـض    

2007.(  

هذه التصرفات من قبل الطالب المتنمر حتماً ستؤدي إلى زيادة العوامل المؤدية إلى التشويش علـى                
فالتنمر لدى الطالب يؤدي إلى عجزه عن الفهم والتحصيل، وعدم قدرتـه علـى              "المناخ المدرسي،   

ـ     االنتباه في المواقف، والتشتت بسبب دوافع غير بناءة، واعتبار ال           اًصف والمدرسة بشكل عام مكان
 سي المدرسة،  وظهوره بمظهر المـشاك      ، وفقدان أصدقاء مما يؤدي إلى عدم تكيف الطالب ف         اًمنفر

مما يؤثر على المناخ المدرسي     ) 61: 2009قطامي،  " (يجعله يبدي كراهية لدى المعلمين واألقران     
   . السليم
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واقعـاً   أصـبحت  قد العنف ظاهرة أن يجد ،خليلالمدارس الفلسطينية في محافظة ال لواقع والمتأمل
 نظراً لحساسية المرحلة التي يمرون بها، خاصة، بصورة األساسية العليا المرحلة طلبة يعيشه يومياً

 األمر الذي  ينعكس سلباً علـى  ؛لديهم فسيولوجية تغيرات من يصاحبها وما" وهي مرحلة المراهقة
ما يدفعهم إلى تصرفات شاذة تؤدي به إلى التنمر في كثير من            الحالة النفسية واالجتماعية للطالب، م    

 والمكـان،  الزمـان  باختالف كما تختلف وكمها، نوعها في التصرفات هذه تختلف حيثالحاالت، 
 والشتم، والسب الغير، وتهديد  السرقة،:تصرفاتهم عن الناجمة التنمر مظاهر ومن تطورها، ودرجة
 أنظمة على والتمرد، بالممتلكات والتخريب والعبث واالستهزاء، والسخرية الجدران، على والكتابة
 إلـى  الحـادة  واآلالت السالح وإدخال االختبارات، والغش في منها، والهروب هاوقوانين المدرسة
  ).2009عز الدين،  (المدرسي المجتمع  فيأحد واالعتداء على األمر، ولي توقيع وتزوير المدرسة،

، أجـراه مركـز     2011العنف في المجتمع الفلسطيني خـالل عـام         حيث ورد في مسح عن واقع       
تعرضوا للعنـف النفـسي فـي       )  سنة 29-18(من الشباب   %) 9(اإلحصاء الفلسطيني، أن حوالي     

%) 6.7(لعنف جسدي في هذه المؤسسات، بواقـع        %) 4.2(المؤسسات التعليمية، بالمقابل تعرض     
تعرضوا للعنف  )  سنة 17-12( خمس الطالب    إناث، كما بين المسح بان أكثر من      %) 1.5(ذكور و 

فـي الـضفة الغربيـة      %) 21.6(في المدرسة من بين الطالب الملتحقين في المـدارس؛ بواقـع            
  ).2011الجهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني، (في قطاع غزة %) 22.7(و

الء وقد أشارت نتائج المسح أيضاً بأن العنف النفسي كان أكثر أشكال العنف ممارسـة ضـد هـؤ                 
من قبل  %) 27.6(من قبل زمالئهم، و   %) 25(الطالب من قبل زمالئهم الطلبة أو المعلمين؛ بواقع         

ومن قبـل   %) 21.4(المعلمين، بالمقابل بلغت نسبة الذين تعرضوا لعنف جسدي من قبل المعلمين            
  ).2011جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني، %) (14.2(زمالئهم الطلبة 

 وما يصاحبها بها، يمرون التي العمرية للمرحلة نظرا تنتهي ال األساسية مدارسال في التنمر فمشكلة
 فقد تعددت أسباب اتخاذ الطلبة لهذا السلوك، خاصة ونحـن شـعباً   لديهم،  فسيولوجية تغيرات من

فممارسات االحتالل المتمثلة بضرب التالميـذ والكبـار وإيـذائهم،          " يعيش تحت وطأة االحتالل،     
 أعين التالميذ بصورة وحشية، والمداهمات الليلية لجيش        مر قوات االحتالل للمنازل أما    ومشاهد تدمي 

عز الـدين،   " (الحتالل، وتعرض عدد كبير من الطلبة والمقاومين لالستشهاد على يد جنود االحتالل           
، كل هذه المشاهد تؤثر على نفسية وحدة التنمر لدى الطالب في المرحلـة األساسـية                )13 :2009
  .ياالعل
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 الوضع االقتصادي المتدني الذي يعيشه الشعب الفلسطيني مـن تـدني مـستوى الـدخل                وال ننسى 
االقتصادي لألسرة، وشعور الطالب بالجوع وعدم مقدرته على الشراء، وظروف السكن السيئة، كما             

م  حيث أننا نعيش في عصر الفضائيات التي من خالل مشاهد أفال            دور في ذلك؛   أن لوسائل اإلعالم  
العنف، وصور الحروب والمجازر المروعة كما يحدث في فلسطين والعراق وسوريا  التي تبثهـا               
هذه القنوات، وتقليد هؤالء الطلبة لهذه المشاهد، هذا باإلضافة إلى األسباب البيئية كتشجيع األهـالي               

ـ "و" األسد" للسلوك التنمري لدى الطالب، ومدحهم إياه عند قيامه بهذا السلوك ب  " الـوحش "و" رالنم
وكذلك ما يالقيه التالميذ من تسلط أو تهديد في المدرسة أو البيت، والكراهية من قبل الوالـدين أو                  
المعلمين، وغياب الوالدين عن البيت لفترة طويلة، وفشل الطالب في حياته المدرسية واألسرية، مما              

ل على تقوية السلوك التنمري لدى      كل هذه العوامل  تعم    .  لدى الطالب  اً ال شعوري  اً نفسي اًيولد صراع 
    ).2009عز الدين، ( الطلبة

  
 للطلبة والمدرسـين  مكان آمنتوفير وللحفاظ على مناخ مدرسي سليم يتوجب على مديري المدارس          

فر بيئة تعليمية آمنة، ال يمكن للمدرسين أن ينجحـوا          اواإلداريين وجميع الموجودين فيها؛  فبدون تو      
  ).2010أحناش، (ال يمكن للطلبة أن ينجحوا في مشوارهم الدراسي في مهامهم التدريسية، و

؛ فكما أوردت الباحثة سابقاً بأن      عقد ظاهرة التنمر المدرسي وتركيبها من ناحية األسباب والنتائج        توت
مر عديدة ومتداخلة منها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والمدرسية ووسـائل          نأسباب ظاهرة الت  
 النفسية والفسيولوجية، مما يدفع الطالب إلى ارتكاب تصرفات تعبر عـن ظـاهرة              اإلعالم، وكذلك 

التنمر كإدخال واستخدام اآلالت الحادة في المدرسة ضد المعلمين والطالب، واالستهزاء بـزمالئهم             
الطلبة، والسرقة، والتمرد على المعلمين، والقوانين المدرسية، وتهديد زمالئه ومعلميه، مما يـنعكس             

  . على المناخ المدرسي السليمسلباً

فإنه من األهمية بمكان التعاطي مع هذه الظاهرة بشكل فعلي، نظراً الكتظـاظ الطلبـة فـي                 ولهذا  
معلمين، المدارس في فلسطين، وحدوث كثير من المشكالت ما بين الطلبة أنفسهم، وما بين الطلبة وال              

أخطر المشكالت التي تهدد أمن واستقرار       المدارس، فظاهرة التنمر من      يريحتى ما بين الطلبة ومد    
 التنمـر   عالقـة  إلىالمناخ المدرسي، وهذا ما يقود الباحثة إلى مشكلة الدراسة في محاولة التعرف             

  .المناخ المدرسيبالمدرسي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا 
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  مشكلة الدراسة 2.1

، )2008العدوي، (، و)2008ت، بركا( مثل دراسات أظهرت الكثير من الدراسات الفلسطينية
بشكل  الطلبة عند المشكالت السلوكية بعض وجود )2003أبو عيد، (، و)2003القضماني، (و

 المعلمين على االعتداء ظاهرة ،مثل األساسية المرحلة والعاشر من التاسع ينالصف في خاص
فه كثير من الباحثين وصة، والتي تعتبر من ظواهر التنمر لدى الطالب، كما الحاد اآلالت واستغالل
  .مما ينعكس سلباً على المناخ المدرسي السليم، والتربويين

  
 علمي بشكل المناخ المدرسي تحسين العمل على تستدعي الحاجة فإن ،في مدارسنا الواقع هذا وإزاء

 مـن  انطالقـاً  الدراسـة  القيام بهـذه   مما دفع الباحثة إلىواالستقصاء، على البحث قائم مدروس،
   .التربوي وأثره المدرسي المناخ ألهمية منها  وتقديراًي،التربو هاتخصص

  
التنمر المدرسي لدى طلبة المرحلة عالقة عن  الكشف بهدف الدراسة هذه إلى برزت الحاجة هنا من

 آراء عن طريـق استقـصاء  مدينة الخليل المدارس في  المدرسي في المناخ طبيعةباألساسية العليا 
 .المتغيرات الديموغرافية ببعض وعالقتها صائصالخ هذه في  طلبةال
  

   :اآلتي تسعى إلى اإلجابة عن السؤال الرئيس وعليه، فإن الدراسة الحالية
  

المدارس  المدرسي في المناخب التنمر المدرسي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا عالقة هل توجد

  ؟مدينة الخليلفي 
  

  أسئلة الدراسة 3.1
  

  :اإلجابة عن األسئلة اآلتيةسعت الدراسة إلى 
  

مدينـة  فـي مـدارس      التنمر المدرسي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا         مستوىما   :السؤال األول 
  الخليل؟

ر المدرسي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا فـي         م التن مستوىفي   فروقهل توجد   : السؤال الثاني 
الترتيـب  نوع المدرسـة،    جنس، التحصيل الدراسي،    ال: (اآلتية تبعاً للمتغيرات    مدينة الخليل مدارس  
 .؟)المستوى االقتصادي لألسرة في األسرة، والوالدي 
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  مدينة الخليل؟واقع المناخ المدرسي في المدارس األساسية في  ما :السؤال الثالث
واقـع المنـاخ    ل طلبة المرحلة األساسية العليا      متوسطات تقدير  في فروقوجد  يهل   :السؤال الرابع 

نـوع  الجـنس، التحـصيل الدراسـي،       : (تبعاً للمتغيرات التالية  مدينة الخليل   مدارس   في   مدرسيال
  ؟)المستوى االقتصادي لألسرة في األسرة، والترتيب الوالدي المدرسة، 

  التنمر المدرسي لدى طلبة المرحلة األساسية العليـا        مستوىبين   عالقةهل توجد    :السؤال الخامس 

  .؟مدارس األساسية في مدينة الخليلالي وواقع المناخ المدرسي ف
 
  أهداف الدراسة 4.1

  

  :اآلتيةتحقيق األهداف إلى  الدراسة تسعى
  

مدينـة  في مدارس    التنمر المدرسي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا         مستوى إلىالتعرف   -1
  .الخليل

ليـا فـي     التنمر المدرسي لدى طلبة المرحلة األساسية الع       مستوىفي   الفروق إلىالتعرف   -2
ونوع المدرسة،  الجنس، والتحصيل الدراسي،    : (اآلتية تبعاً للمتغيرات    مدينة الخليل مدارس  

 ).المستوى االقتصادي لألسرة في األسرة، والترتيب الوالدي و
واقع المناخ المدرسي في مدارس الخليل من وجهـة نظـر طلبـة المرحلـة                إلىالتعرف   -3

  . في مدارس مدينة الخليلاالساسية العليا
وجهـة نظـر    من   مدينة الخليل مدارس   في   واقع المناخ المدرسي  في   الفروق إلىالتعرف   -4

الجـنس،  : (اآلتيـة تبعاً للمتغيـرات      في مدارس مدينة الخليل    طلبة المرحلة االساسية العليا   
المستوى االقتصادي   في األسرة، و   الترتيب الوالدي   وونوع المدرسة،   والتحصيل الدراسي،   

  .)لألسرة

وبـين    التنمر المدرسي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا       مستوىبين   العالقة إلىالتعرف   -5
 .مدينة الخليلفي المدارس األساسية في  واقع المناخ المدرسي

  

  أهمية الدراسة 5.1

أهمية الموضوع الذي تتناوله وهـو عالقـة التنمـر المدرسـي بالمنـاخ              تبرز أهمية الدراسة من     
تميز بالحداثة، حيث أن موضوع التنمر مصطلح نفـسي حـديث فـي             المدرسي، فهذا الموضوع ي   

  ."البلطجة" المراجع والدراسات العربية، ويقابله في المراجع األجنبية مصطلح 
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 في فلسطين، حيـث    علم الباحثة نادرة من نوعهاعلى حد      كما تبرز أهمية الدراسة من كونها دراسة      
لسلوك العدواني، والعنف لدى الطلبة، فلـم تكـن         طلعت عليها تبحث في ا    امعظم الدراسات التي    أن  

"  باألجنبيـة    قابلـه  ي حتى المصطلح الـذي    أو   "التنمر المدرسي "  مصطلح هناك دراسات استخدمت  
المنـاخ  "باإلضافة إلى المتغير الذي ربطته الباحثة بهذا المـصطلح وهـو             ،"البلطجة في المدارس  

ـ لتنمر أو البلط  الدراسات التي ربطت ا   من  حيث يوجد قلة    " المدرسي ة أو الـسلوك العـدواني أو       ج
  .العنف بالمناخ المدرسي

  :كما تتضح أهمية الدراسة من خالل النقاط اآلتية

 تعبـر   ، والتي قـد   ظواهر سلوكية بين طلبة المرحلة األساسية العليا في مدينة الخليل         انتشار   -1
علـى المعلمـين،    عن ارتفاع مستوى التنمر المدرسي لدى هؤالء الطلبة كظاهرة االعتداء           

  .واستغالل اآلالت الحادة في الشجارات التي تحدث بين الطلبة
 وجود بيئة تعليميـة     وقلة تعليم الطلبة الذين ال يشعرون باألمان الجسمي والعاطفي،          صعوبة -2

 . تحقيق األهداف التربويةصعوبةمناسبة وآمنة للطلبة، وبالتالي 

 التعلـيم المدرسـي      ألن  نظراً ؛ارس مدينة الخليل  البيئة المدرسية في مد     تقييم الباحثةمحاولة   -3
 ما زالت وزارة التربية والتعليم      ما زال في مرحلة البناء والتطوير، خاصة وأنه       الفلسطيني  

 .ي الفلسطيني سياسة االحتالل الهدامة للنظام التعليمتدارك آثارتحاول 

 

  :ة فتتمثل في النقاط اآلتي،أما أهمية البحث من الناحية التطبيقية

على إثراء معلوماتهم   مدينة الخليل   مساعدة مديري المدارس في مديرية التربية والتعليم في          -1
  .أو ما يعرف بالبلطجة في المدارس" التنمر المدرسي"بالجوانب النظرية لموضوع 

 ، وأصـحاب القـرار     لمشكلة التنمر المدرسي لمديري المدارس     ديم حلولٍ محاولة الباحثة تق   -2
اب أو العوامل التي تؤدي إلى زيادة نسبة التنمر المدرسي بين الطلبـة،             األسبإلى  بالتعرف  

والوسائل التي تساعدهم في الحد من انتشار هذه الظاهرة للحد منها، وكيفية التعامل مع هذه               
 .ها ومعلميالمدارس  من قبل مديرياألسباب

ي مدينة الخليل مـن     محاولة االرتقاء بمستوى أداء العملية التربوية في المدارس األساسية ف          -3
خالل دراسة العالقة بين التنمر المدرسي والمناخ المدرسي بشكل عام، للوصول إلى أنسب             

 . الحلول للحفاظ على مناخ مدرسي سليم ال تشوبه ظاهرة التنمر بين الطلبة
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الخروج بنتائج تصف ظاهرة التنمر المدرسي من ناحية مستواه في مدارسنا، ومدى تأثيره              -4
ر المناخ المدرسي لتقديم توصيات ومقترحات لألسرة التربوية وألولياء األمور          على استقرا 

 .بناء على تلك النتائج، لتحقيق مناخ مدرسي سليم
 القائمون علـى التعلـيم بالمـدارس        ه وتوصيات  هذا البحث   أن يستفيد من نتائج    من المأمول  -5

نه مـن المتوقـع أن      طالب، حيث أ   و ، ومرشدين تربويين،  ومعلمين ،األساسية من مديرين  
يكون أفـضل للطـالب     يعمل هؤالء على تهيئة الظروف للوصول إلى مناخ مدرسي سليم           

 . هممدارسوالطالبات في 

  فرضيات الدراسة 6.1

  : صيغت الفرضيات الصفرية اآلتية،من خالل السؤال الثاني والرابع والخامس

التنمر  مستوىفي  ) α ≥ 0.05(وى  ذات داللة إحصائية عند المست    ال توجد فروق     :الفرضية األولى 
  . الجنستعزى لمتغيرمدينة الخليل مدارس المدرسي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في 

 مـستوى فـي   ) α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند المـستوى        ال توجد فروق      :الفرضية الثانية 
 التحصيل  تعزى لمتغير الخليل  مدينة  مدارس  التنمر المدرسي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في         

  .الدراسي

 مـستوى فـي   ) α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند المـستوى       ال توجد فروق      :الفرضية الثالثة 
نـوع   تعـزى لمتغيـر   مدينة الخليل   مدارس  التنمر المدرسي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في         

  .المدرسة

 مـستوى فـي   ) α ≥ 0.05(ائية عند المستوى    ذات داللة إحص  ال توجد فروق      :الفرضية الرابعة 
  الترتيـب  تعزى لمتغير مدينة الخليل   مدارس  التنمر المدرسي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في         

  . في األسرةالوالدي

 مـستوى فـي   ) α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند المستوى      ال توجد فروق     : الفرضية الخامسة 
المـستوى   تعزى لمتغير مدينة الخليل   مدارس  لة األساسية العليا في     التنمر المدرسي لدى طلبة المرح    

 .االقتصادي لألسرة
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واقع المناخ  في  ) α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند المستوى      ال توجد فروق     :الفرضية السادسة 
 تعـزى لمتغيـر   من وجهة نظر طلبة المرحلة األساسية العليـا         مدينة الخليل   مدارس  في  المدرسي  
  .الجنس

  
واقع المنـاخ   في  ) α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند المستوى      ال توجد فروق     :الفرضية السابعة 

 تعـزى لمتغيـر   من وجهة نظر طلبة المرحلة األساسية العليـا         مدينة الخليل   مدارس  في  المدرسي  
  .التحصيل الدراسي

  
واقع المنـاخ   في  ) α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند المستوى      ال توجد فروق     :الفرضية الثامنة 

نـوع   تعزى لمتغير من وجهة نظر طلبة المرحلة األساسية العليا        مدينة الخليل   مدارس  في  المدرسي  
  .المدرسة

  
واقع المناخ  في  ) α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند المستوى      ال توجد فروق      :الفرضية التاسعة 

 تعـزى لمتغيـر   األساسية العليـا    من وجهة نظر طلبة المرحلة      مدينة الخليل   مدارس  في  المدرسي  
  . في األسرةالترتيب الوالدي 

  
واقع المناخ  في  ) α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند المستوى      ال توجد فروق    : الفرضية العاشرة 

 تعـزى لمتغيـر    من وجهة نظر طلبة المرحلة األساسية العليـا          مدينة الخليل مدارس  في  المدرسي  
  . لألسرةالمستوى االقتصادي

 
بـين  ) α ≥ 0.05(وجد عالقة ذات داللة إحصائية عنـد المـستوى          تال  : ةرضية الحادية عشر  الف

  .لدى طلبة المرحلة األساسية العليا وواقع المناخ المدرسي التنمر المدرسي درجتي

  حدود الدراسة 7.1

  :تتحدد الدراسة بالحدود اآلتية

  .مدينة الخليل المدارس األساسية في :الحدود المكانية

ستجري هـذه الدراسـة فـي الفـصل الدراسـي األول مـن العـام الدراسـي                   :ود الزمانية الحد
2012/2013.  
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في المدارس " الصفوف التاسع والعاشر" طالب وطالبات المرحلة األساسية العليا       :الحدود البـشرية  
  .مدينة الخليلاألساسية في 

  

  مصطلحات الدراسة 8.1
  

  : كاآلتيي وه،تعرض الباحثة ألهم مصطلحات الدراسة
  

  ):Bullying( التنمر المدرسي

  

)Bullying(          فـي اللغـة العربيـة،       "التنمر" أو البلطجة هو مصطلح باللغة االنجليزية ترادفه كلمة
 األكثـر  ، والتعريف األكثر شيوعاً لـه هـو تعريـف دان أولويـوس           يستخدم في الكثير من األدب    

)(Olweus، وعلى مر الـزمن،      وتكراراً مراراًبية   سل وإلى أفعاالً  تعرض شخص للتخويف  : "وهو 
  .)Joseph, Dake & Price, 2003: 7 (" اآلخريناألشخاص  منمن جانب واحد أو أكثر

  
 أو إشارة يقصد به    كّل قول أو فعل أو تقرير لفعل،      :  فهو ؛أما التعريف اإلجرائي حسب رأي الباحثة     

 يمثل الدرجة التي يحـصل عليهـا        وهنفسه، و  بذات اإلنسان    وباآلخرين، أ  الدمار   واألذى، أ إلحاق  
 بالدرجـة التـي      في الدراسـة   التنمر، ويحدد   التنمرسة في مقياس    امن حيث المتغيرات المق   الطالب  

:  وهـي  ، أشكال من التنمر   ة، ويتضمن ثالث  استخدمته الباحثة المقياس الذي    يحصل عليها الطالب في   
  .التنمر الجسدي، والتنمر اللفظي، والتنمر النفسي

  

  :حلة األساسية العلياالمر

  
المرحلة التي تمتد من سن الثانية عشر حتى سن السادسة عـشر،             باعتبارها   تعرفها الباحثة إجرائياً  

  "السابع والثامن والتاسع والعاشر"وتشمل الصفوف 
  

  :المناخ المدرسي

  

ـ    الجو الذي يسود المدرسة كمؤسسة    "عرف القريطي المناخ المدرسي بأنه       ضمناً تربوية تعليمية مت
وتوزيع األدوار والواجبـات علـى      الكيفية التي تدار بها ويتم على أساسها اتخاذ القرارات وتنفيذها         



 12

المدرسية وشبكة العالقات والتفاعالت     العاملين فيها، وتنظيم سير العملية التعليمية وإدارة النشاطات       
القريطـي،  ( "ائفهـا اختالف مـستوياتها ووظ    بين أعضاء المجموعة البشرية داخل المدرسة على      

1998  :478(.  
  

 - الذاتيـة  اإلدارة مناخ - المفتوح المناخ ": ستة أنواع هيإلىتصنيف أنواع المناخ المدرسي وتم 
 أنـواع  تـصنيف  فيمكن الصف مستوى على أما "والمناخ المغلق – العائلي المناخ - األبوي المناخ
" االجتماعي المناخ السلوك، تعديل مناخ لتسامحي،ا المناخ التسلطي، المناخ" :اآلتي النحو على المناخ

  .)259-256: 1997حافظ وآخرون، (
  

وتعرف الباحثة المناخ المدرسي إجرائياً بأنه إدراك الطلبة لبيئة المدرسة، والتي تشمل العالقة بـين               
ويقـاس   بين الطلبـة واإلدارة المدرسـية،        ةالطلبة أنفسهم، والعالقة بين الطلبة والمعلمين، والعالق      

  .بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على مقياس واقع المناخ المدرسي المستخدم في الدراسة
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  اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني
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  الفصل الثاني

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  سابقةاإلطار النظري والدراسات ال

  
تتناول الباحثة في هذا الفصل اإلطار النظري للدراسة، وأهم الدراسات السابقة ذات العالقة التي 

  .تمكنت االحثة من اإلطالع عليها
  

  اإلطار النظري: أوالً

  

سـلوك  : المحـور الثـاني   التنمر، و مفهوم  : المحور األول : يشمل اإلطار النظري على عدة محاور     
المحـور  ، و خصائص الطلبة المتنمـرين وضـحاياهم     : المحور الثالث ، و التنمر المدرسي وتفسيره  

  .تأثير سلوك التنمر على المناخ المدرسي: الرابع
  

 )Bullying(التنمر  1.2
  

  :)Bullying Concept(مفهوم التنمر 1.1.2

  

 تهم إلى مفهوم التنمر، فقدالباحثون من حيث نظرختلف  ااً، ولهذانسبي حديث مصطلح هو التنمر أن
  :  منها،عدة تعاريف للتنمر) 2009( قطامي والصرايرة أوردت

نشاط إرادي واع ومتعمد يقصد به اإليـذاء أو         " سلوك التنمر بأنه     )(Colorosoتعريف كولوروسو   
التسبب بالخوف والرعب من خالل التهديد باالعتداء، وترى بأنه ال بد من توافر أربعة عناصر في                

  :)34 :2009قطامي والصرايرة،  (جنس والعمر وهيسلوك التنمر بغض النظر عن ال
  
عدم التوازن في القوة، فالمتنمر إما أن يكون أكبر أو أقوى أو في وضع أفـضل مـن وضـع                     . 1

  .الضحية
النية في اإليذاء، فالتنمر يعرف أنه يتسبب باأللم النفسي أو الجسدي للضحية، ويجد متعـة فـي           . 2

 .ذلك
 .لحالي ليس بالعدوان األخيرالتهديد بعدوان تاٍل، وأن العدوان ا . 3
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 .دوام الرعب؛ فسبب التنمر هو الغطرسة واالزدراء واالحتقار، وليس الغضب . 4
  
عنف طويل المدى يقوم به فرد أو مجموعة مـن  : "  بأنه التنمر)Mellor,1997: 4(عرف ميلوريو

  ".األفراد ضد فرد غير قادر على الدفاع عن نفسه، وقد يكون جسدياً أو نفسياً
  
 ,Williams &Wolke, 2005  Horwwod(ف هوروود وإلين وهريك ووليامز وولـك  عريو

Waylen,Herrick,( ـ كرر  تسلوك يحدث عندما يتعرض طالب بشكل م      ":  بأنه  التنمر  أو  تسلوكيال
قصد إيذائه، ويتضمن عادة عدم توازن في القوة، وهو إما أن يكـون             بأفعال سلبية من طلبة آخرين      

ياً كالتنابز باأللقاب، أو عاطفياً كالنبذ االجتماعي، أو قد يكون إساءة  فـي              جسدياً كالضرب، أو لفظ   
  .)20 :2007الصرايرة، ( "المعاملة

 
 عـدواني سـلوك   : "  باعتباره تعريفاً شامالً للتنمر     )2002( وقد أوردت الجمعية الطبية األمريكية    

العالقة التي   ، ويحدث في   على مر الزمن    وتكراراً ويحدث مراراً  إحداث ضرر أو ضيق،   يهدف إلى   
كشكل من أشـكال إسـاءة معاملـة         من المهم أن نالحظ أن البلطجة،     ، و  خلل في توازن القوى    فيها

 American Medical(" والعنـف المنزلـي    إسـاءة معاملـة األطفـال   تحدث نتيجـة األقران 

Association, 2002: 4(.  
  

تنفذ بطريقة جسدية أو  بلطجة بطرق مختلفة سلوكيات الارتكاب" :كما يعرف التنمر أو البلطجة بأنه
، وأما أو ضرب الضحية شمل الركل والدفع وتتصارع، واللكم، واالعتداءفتالبدنية  أما  ،نفسية
  .)Kim, 2004:  32 ("، وغيرهاغاظةواإل من التهديد، خلق جو  الشتائم،شملفت النفسية

، وتحدث نتيجـة    ات العدوانية غير المباشرة   السلوكي: " كما عرف التنمر من الناحية االجتماعية بأنه      
الخلل في الحالة النفسية لألفراد، والعالقات االجتماعية لألفراد التي تسمح لمرتكبي هذه الـسلوكيات              

  ).Hines, 2011: 11" (أن يبقوا مجهولي الهوية قصد تسليمهم للعدالة بطريقة سرية
  

، اخـتالل تـوازن القـوى     تحدث نتيجة   التي    والمتكررة الضارة األعمال"  :كما عرف التنمر بأنه   
 الموجهة ضد الجماعة الضحية الذين ال       يةتتكرر جسديا أو لفظيا أو هو الهجمات النفسية أو الترهيب         و

  .)Samposon, 2002: 4( "يستطيعون الدفاع عن أنفسهم بسبب ضعف حجمها أو قوتها
  

 وإن والمـراهقين  الصغار بين عادة شائع فعل":  وهو،كما ورد في صحيفة فلسطين تعريفاً للتنمر
 أو الجـسدية  لقوتهم األطفال بعض استغالل في ويتمثل البالغين بين الحاالت بعض في يحصل كان
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 األحيـان  بعـض  وفـي  ،إخـضاعه  أو آخر طفل إذالل أجل من ألسنتهم سالطة حتى أو شعبيتهم
  .)2007:24صحيفة فلسطين، ( "منه يريدونه ما على الحصول

  
  : أن التنمر يتضمن العناصر اآلتية)Dougherty,2007(وذكر 

  
 .باآلخريني يقصد منه إلحاق الضرر  هو السلوك الذالتنمر - 
 .يحدث مرارا وتكراراً - 
 .توازن في القوة بين كل من الضحية والجانييحدث بين األفراد الذين ليس لديهم  - 
 
هذا النوع من السلوك يحدث أن أن التنمر نوع من السلوك العدواني، وبما ) Leung, 2009 (ويرى

، للطلبة ة االجتماعي التنشئة، يسببه    على أنه نوع من العنف المدرسي      التنمرفي المدرسة، يتم تضمين     
، وهذا يحدث عندما تستخدم األسرة السلوك العـدواني         والتربية األسرية والثقافة السائدة لدى الطالب     

استخدامه مع اآلخرين عنـد اتـصالهم بالبيئـة         في حل مشاكلها، وبالتالي تعلمه من قبل األطفال، و        
  .المدرسية

  
 "(يعتقد أن التنمر قد يشترك في بعض خصائصه مع خصائص السلوك العـدواني، إال أن                في حين   

 وهـذه الخـصائص     ، بعض الخصائص المميزة لسلوك التنمر     ا أوجدت )2009قطامي والصرايرة،   
  :اآلتيتتمثل في 

  
  

  .القصد من سلوك التنمر متعمد -1
الهدف من سلوك التنمر هو السيطرة على اآلخر من خالل العدوان الجسدي أو الشفوي أو                -2

 .النفسي
يقوم المتنمر باالعتداء على اآلخرين بدون وجود سبب فعلي فقط؛ ألن الضحية هدف سهل               -3

 .تكون بالنسبة له
 ".يكون المتنمر ذا شعبية بين أقرانه، أكثر من الذين يتصفون بالعدائية -4
 

 مـن قبـل     ة وغير متابعـة   تكون غير معروف  في المدرسة التي    واألماكن العامة   لتنمر في   ويحدث ا 
األماكن التي يكون الضحايا فيها       وبالتالي فهي أكثر     ،)الطالب والموظفين ( أعضاء المجتمع المدرسي  

 .)والشارع المؤدي للمدرسـة   الممرات والمقاهي والمالعب والحمامات،     (تشمل  للمتنمرين، و عرضة  
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 تعرض الضحايا للعنـف مـن قبـل         ى الرغم من أن أعضاء المجتمع المدرسي على بينة من           علو
 ,Smith and Shu( المتنمرين في هذه األماكن، لهذا يجب علـى الطـالب والمعلمـين مراقبتهـا    

2000.(  
  

 نتيجة هوالتنمر  أنب)  (Samposon, 2002رأي تأييد إلى ةالباحث تتجه ةالسابق التعريفات خاللمن 
  أفعاله ضـد الـضحية     راتكر حيث يسمح ذلك للمتنمر      تالل توازن القوى بين المتنمر والضحية،     اخ

ترهيباً،  ومما يشجعه على االسـتمرار بـذلك بـأن الـضحايا لـه ال                 أو   أو نفسياً جسديا أو لفظيا    
ـ  مالحظات خالل من وذلك ،م أو قوتهمالدفاع عن أنفسهم بسبب ضعف حجمهيستطيعون  ة، الباحث

 يمارسون وبعضهم ،التعامل مع أقرانهم في الحدة وعدم الهدوء إلى يميلون الطالب بعض أن ترى
 بأبنائهـا  تهـتم  أسـر  في ونيعيشن  ي الطلبة الهادئبعض وذلك يعود إلى أن أشكاله، بجميع التنمر

 وتقـدير  احترام يكسبهم مما العلمي، تحصيلهميتابعون و تربيتهم تربية سليمة هادئة على وتحرص
أمـا الطلبـة    ،سلوك سـلوكيات التنمـر   أو الفوضى وعدم االلتزام إلى يدفعهم ما وهذا سين،المدر

 مهتمـين  غيرباإلضافة إلى أن أهاليهم  م رفقاء سوء،له يعود سلوكهم التنمري إلى أنهفالمتنمرين 
 المتعددة بأشكاله التنمري السلوك يسلكوا أن إلى يدفعهم مماهم، ب

 الممتلكـات  على االعتداء أو الخاصة، الحاجات سرقة أو الحسد، أو ةالسخري أو والشتم، بالضرب،
  .، دون أن يكون لهم رادعالطالب أمام الجنسية التصرفات بعض ممارسة أو العامة،

 
 ,Sullivan, K., Cleary( اآلتية أن الطالب يتعرض للتنمر من خالل العالمات إلىويمكن التعرف 

M., & Sullivan, G, 2003:12-13(:  

  

 .لديهم إصابات جسديةيكون  -1
 .ةبعض من مالبسهم مفقودة أو ممزقتكون  -2
 . إرضاء للمتنمرانقودهم، أو فقدها، وقد يكون ذلك بإرادة الضحية نفسهسرقة يتعرضون ل -3
 .ماختفاء ممتلكاته -4
 . في المزاجتقلباتلديهم  -5
 .الدراسي في التحصيلتراجع  -6
 .يترددون في الذهاب إلى المدرسة -7
 .لديهم أصدقاء ليس هيبدو أن -8
 . في وقت مبكر جداًالبيت إلىالعودة  -9

 . عند سؤالهم عما يحدث معهم يراوغون - 10
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  :عالقة التنمر بالجنس 2.1.2

  

الفتيات، من  للتنمر   أكثر عرضة     فتشير الدراسات العالمية بأن األوالد     ،أما عن عالقة التنمر بالجنس    
  للمعاملة القاسية من قبـل كـل مـن         رضنيتعالفتيات في كثير من األحيان      كما بينت الدراسات أن     
األوالد هم أكثر عرضـة     غالباً ما يكون المتنمرين من األوالد أكثر، كما أن          الفتيان والفتيات، ولكن    

للتنمـر اللفظـي مـن ناحيـة        عرضة  ، في حين تكون الفتيات أكثر        الجسدي من قبل أقرانهم    للتنمر
 Finkelhor, D., Ormrod, R.K., Turner, H.A and)المعاكـسات، والتعليقـات الجنـسية   

Hamby, S.L, 2005)   
  

وتختلف أشكال التنمر عند الفتيان عنها عند الفتيات، حيث يستخدم الفتيان التنمر الجسدي بشكل أكبر               
من الفتيات، وذلك يعود الختالف البنية الجسدية بين الذكور واإلناث،  كالدفع، والضرب، والركل،              

ممتلكات، والخدش، وسرقة الممتلكات،  أمـا الفتيـات فغالبـاً مـا             والعض، والبصق، وتخريب ال   
يتمثل في التجاهل، والعزل، ونشر الشائعات، وتدمير       ) العاطفي(يستخدمن أشكال التنمر غير المباشر    

  ).2007الصرايرة، ( الصداقات بين األقران، والنبذ االجتماعي للضحية

  األقـران   شبكة أو مجموعة مـن      للفتيات  ال يوجد  نهفي أ كما يختلف التنمر عند الفتيات عن الفتيان        
ألشكال التنمر المنتـشر لـدى       المهارات االجتماعية    نال يملك  كما أنهن     والحماية،  لهن لتوفير الدعم 

الرغم من ب أنه ، )Sullivan,  et.al, 2003: 12-13( فقد أشارت دراسة سويدية نقالً عن .الذكور
 شاركن األوالد  الفتيات   أنإال  ،  ي أقل من األوالد بنسبة النصف     للتنمر الجسد تورط الفتيات كضحايا    

  :يأتي كما النفسي/  العاطفي  التنمرأشكالفي 

 .)٪ الفتيات11.2٪، 14.4بنين (جارحة  وألقاب أسماء باستدعاء  -1
 .)% 11، والفتيات % 14.2األوالد  (مزح غير مستحب -2
 .)% 6.7٪ وفتيات 13.7بنين (التعرض للضرب أو الركل  -3
 .)%5.3 ،  الفتيات% 12.9بنين ( للتهديد التعرض -4

انتشار التنمر الجسدي عند الذكور أكثر منه عند اإلناث، إلى أن الذكور أقوى             ) 2007 (حسينوعلل  
جسمياً وأكثر إثارة بسبب هرمونات الذكورة، كما أن العرف والتقاليد االجتماعية تشجع الذكور على              

ا البنات ال تلقى تشجيعاً على ذلك، بل يتم معاقبتهن على سـلوكهن             التنمر ضد األطفال اآلخرين، بينم    
العدواني، بمعنى أن العدوان مسموح به بالنسبة للذكور، وال يحدث ذلك مع البنات بأن العـدوان ال                 

  .يقف على النمط السلوكي
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ناث هو  ومن األسباب األخرى لتفسير انتشار السلوك العدواني بشكل أوسع بين الذكور مقارنة باإل             "
توجه األوالد الذكور بدرجة أكبر من البنات مع النموذج الذكري العدواني، كما أن ظروف التنشئة               
االجتماعية تعد هي األخرى المسؤولة عن ظهور العدوان بشكل كبير لدى الذكور، حيث يتم تنشئة               

لبنت على أن تكون    الولد على أنه رجل، ويتعين عليه أن يكون قوياً، وشجاعاً، في حين يتم تنشئة ا              
حـسين،  "(أكثر هدوءاً واستكانة، وخنوعاً، وينكر المجتمع على اإلناث الغضب، واالنفعاالت الشديدة          

2007 :207 .(  
  

   أشكال السلوك التنمري2.2
  

، ويمكن توضيح أشكال    األضرار في الممتلكات   أو يكون    ،  ماديغير   أو   يكون التنمر إما تنمر مادي    
  :التنمر كاآلتي

  
  :التنمر المادي. 1.2.2

 
، من خـالل التعـرض       بدنياً  آخر  يؤذي شخص   ويحدث عندما  التنمر،هو الشكل األكثر وضوحا من      

مـن االعتـداء     ، أو أي شـكل آخـر      وسحب الشعر خدش،  الأو  بصق  ال أو   الركل واللكم،  وأللعض،  
  .)Sullivan, et.al, 2003( .الجسدي

  
، حيث يمكن أن يحدث في أية لحظة، وفي         اً محدد اً أو زمان  اًمحدداً  ال يوجد لهذا النوع من التنمر مكان      

جميع األمكنة، في الصفوف، وفي الملعب، وفي الساحة، وفي الطريق من وإلى المدرسة، ويتم هـذا                
العنف عن طريق األيدي، واألرجل، واألدوات الحادة، واألسلحة، والحروق، واألخشاب، واألحجار،           

: 2001مرجيـة،   ( الخ....ماء، والتراب، والعض، والسوائل الساخنة    والعصي، والمعادن، والغاز، وال   
43(.  
 

 :التنمر غير المادي. 2.2.2
  

 وغيـر   اًلفظي يكونو ،)يشار إليها أحيانا باسم العدوان االجتماعي     ( غير جسدي    للتنمر أن يكون  يمكن  
 :لفظي
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 ممتلكـات  التعرض لل   أو ،ل وهذا يشمل المكالمات الهاتفية المسيئة، ابتزاز األموا       : التنمر اللفظي   - أ 
 ، أو التهديد بالعنف، وتوجيه الشتائم العنصرية أو تـصريحات إغاظـة           ، والترهيب العام  ،المادية

  القرارات، ونشر  معارضة في  أو   ،تصريحات قاسية  أو إصدار     أو إساءة،    جنسياً واللغة الموحية 
 .وخبيثة كاذبة شائعات

اللفظـي  التنمر  غالبا ما ترافق    ، و ر أو غير مباشر   كون مباش  والتنمر اللفظي ي     :تنمر غير لفظي   - ب 
، والتنمر غير المباشر هو تالعب بمشاعر اآلخرين، ويكون مستتراً في كثيـراً مـن               أو الجسدي 
،  غير ضـارة نـسبيا     أنها على   إليهاينظر  وفي كثير من األحيان،     إشارات  وهذا يشمل   األحيان،  

والتهديد، ومن  تخويف  بالشخص ما،    طرة على في الواقع، يمكن استخدام ذلك للحفاظ على السي       و
 .)Sullivan, et.al, 2003(  في أي وقتيستخدمأن  المرجح

 
  :األضرار في الممتلكات .3.2.2

الكتب، وتدمير الممتلكات، وأخـذ ممتلكـات       بشمل تمزيق المالبس، وإلحاق أضرار      يوهذا يمكن أن    
  .)Sullivan, et.al, 2003( )السرقة(

  :ل أخرى من التنمر تتمثل في اآلتيإضافة أشكاويمكن 
  
  )العاطفي(التنمر النفسي  -1

  
هو نمط سلوكي مستمر، يتصف بانسحاب المسيء من العالقة العاطفية الطبيعية مع الضحية، والتي              

-47: 2001مرجيـة،   (يحتاجها لنمو شخصيته، وأشكال هذا التنمر كثيرة منها على سبيل المثـال          
49(:  

  
حبس الضحية في الحمام، أو بغرفة مظلمـة، أو ربطـه           : يبة، منها استخدام طرق عقاب غر    - 

 .الخ...بأثاث المنزل
 .تهديد الضحية بالتعذيب والتخويف والتهويل - 
 .االستخفاف بالضحية أو تحقيره - 
 .نبذ الضحية، واستخدام الكالم الذي ال يليق بمكانته - 
 .لوم الضحية وإهانته - 
 .الضحيةاستخدام الشتم، أو القدح، أو التجريح مع  - 
 .الخ...ة من شكل الضحية وإنجازاتهالسخري - 
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  التنمر الجنسي -2

  
يحدث هذا الشكل من أشكال التنمر عندما يتعرض الضحية إلـى التحـرش الجنـسي، أو االعتـداء                  
الجنسي، والتحرش الجنسي يطلق على كل إثارة يتعرض لها الضحية عـن عمـد، كـأن يتعـرض                  

ر جنسية، أو غير ذلك من مثيرات، كتعمـد مالمـسة           للمشاهد الفاضحة بقصد، أو عرض عليه صو      
ه، أو تعليمه عادات سـيئة كاالسـتمناء        ئأعضائه التناسلية، أو حثه من قبل المتنمر على لمس أعضا         

مثالً، فضالً عن االعتداء الجنسي المباشر في صوره المعروفة،الطبيعية منها والشاذة، ويكون المتنمر             
ن أن يختلط به الضحية، دون رقابة من األهل، كاألصـدقاء فـي             الذي يسلك هذا السلوك كل من يمك      

صفه بالمدرسة، أو أبناء الجيران الذين يختلط بهم في المدرسة أو خارجها، أو قد يكون من الغربـاء                  
  ).50: 2001مرجية، ( غير الطلبة ممن هم في صفه

  
   خصائص المتنمرين والضحايا3.2

  

شخاص الذين من الممكـن أن يمتـازوا بـالتنمر،    خصائص األ) Dougherty, 2007.p2(أوردت 
  :اآلتيواألشخاص الذين يقعون ضحية الشخص المتنمر، وذلك كما في الجدول 

  
  المتنمرين  الضحايا

  من أعراض االكتئابيعانون 
 التفكير في االنتحار  
 يعانون من مشاكل نفسية 
 يعانون من اضطرابات األكل 
  مشاعر الوحدةيعانون من 
 خفاض احترام الذاتتعاني من ان 
 يعانون من القلق 
  أقل شعبية من األطفال اآلخرينيكونون 
 م الكثير من الوقت وحدهيقضون 
  االعتداء على األطفاليعانون من  
  أقل استجابة وأقل دعما اآلباءيكون 
  بيئات قاسية في يعيشون 

 يعانون من أعراض االكتئاب 
 التفكير في االنتحار  
 يعانون من مشاكل نفسية 
 يعانون من اضطرابات األكل 
 االنخراط في تعاطي المخدرات 
  القتاليةاالنخراط في السلوكيات 
 االنخراط في السلوك اإلجرامي 
  األكاديمييليعانون من تدني التحص 
يكون اآلباء واألمهات يستخدمون أشكال  

 عقابية في  الضبط
  أقل استجابة وأقل دعماً اآلباءيكون 
  بيئات قاسية في يعيشون 
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رة على ظروفهم   هم السيط ؤال يستطيع آبا   
 االجتماعية السيئة

 لبيئيانخفاض التكيف ا 
  التغيب عن العمليعانون من 
  يواجهون مشاكل صحية بدنية 

 أسرهم فقيرة 
 بارال يقتدون بالك 
 البيئيانخفاض التكيف  
  استبداديينيكون اآلباء  

  

    آثار التنمر4.2
  

 نفسية على المدى الطويل والمدى      اً آثار  التنمر يترك   أن ة األمريكي دراسة معهد الصحة القومية   بينت  
، )الـضحايا ( يتعرضـون لهـم       وأولئك الـذين   ونأولئك الذين يستأسد  عند  القصير على حد سواء     

المتاعب االجتماعيـة والعاطفيـة، وصـعوبة تكـوين         ، وسيعانون من     بالوحدة فالضحايا يشعرون 
، وانعدام األمن، وفقدان    يعانون من الذل والهوان   ما  اً  ، وغالب صداقات، والعالقات السيئة مع الزمالء    

ـ كثال اتتـأثير ، و وترافق هـذه ال      الخوف من الذهاب إلى المدرسة      إلى ، وأنها قد تتطور   األمان رة ي
ومن أخطر آثاره على الضحايا وصـولهم إلـى مرحلـة           مرحلة البلوغ،     هؤالء الضحايا في   للتنمر

يؤدي إلـى  حاالت نادرة، قد  في، ولية، بما في ذلك الفصام وغيرها من مشاكل الصحة العق     االكتئاب
  .(American Medical Association, 2002) االنتحار

  
الـسرقة،  والمعادي للمجتمع، مثل التخريـب،      السلوك  أشكال أخرى من    سلوك التنمر ب  وقد تم ربط    

ؤدي التنمر إلـى    ، كما قد ي   المدرسة، القتال، واستخدام المخدرات والكحول    والتسرب والهروب من    
  .)Ericson,2001: 2 (السلوك اإلجرامي في وقت الحق

فقـط بـل     سلبية ليس على نفسهآثاراً  أن الطفل المتنمر يترك)2011( دالية مؤمن الدكتورة  وتؤكد
  أن تقل ثقتـه      :كبيرة أهمها  من آثار نفسية وجسدية    به أيضاً الذي بدوره يعاني     على الطفل المتنمر  

 بعدم األمـان والقلـق والخـوف،       ويبدأ بالتغيب عنها ويشعر   ،  ن أن يكره المدرسة   ومن الممك  بنفسه
 على نفسه فيرد بغضب    ويجد صعوبة في السيطرة    على تحصيله الدراسي،   وبالتالي فإن ذلك ينعكس   

  .كالصداع أو آالم في المعدة؛ مرضية أعراض عليه فتظهر مناعته  وتتأثر،لنفسه بإيذاء اآلخرين أو
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  : النفسيةثار التنمرآ 1.4.2

  

كانوا أكثر عرضة   الذين   األوالدفي دراسة أجريت على طالب المدارس الثانوية، وجد الباحثون أن           
، ، تشمل الـصداع    النفسية األمراض مجموعة متنوعة من      تقريباً من  كانوا يعانون  من أقرانهم    للتنمر

 ,,Fekkes et.all(االكتئـاب  واإلحـساس بالتعاسـة،   وآالم في المعدة، والشعور بمشاكل النوم و

2004.(  
  
 الطلبـة  اآلثار النفـسية للتنمـر علـى   بعض  )Pepler and Craig, 2000( يذكر بابلر وكاريجو

  : وهي كاآلتي،المتنمرين والطلبة الضحايا
  

 )أي اضطراب السلوك (مشاكل خارجية . 1
 عدوان . 2
 تدني تقدير الذات . 3
 التحرش الجنسي . 4
 القلق . 5
 اإليذاء . 6
 سمعة سلبية . 7
  مشاكل طوال فترة البلوغال استمرار . 8
 

 ,Pepler and Craig( فهـي ،أما اآلثار النفسية التي يتركها الطالب المتنمر على الطلبة الضحايا

2000(:  

  
 . والخوف والخجلقلقال . 1
 .)الضعف الجسدي(مشاكل جسدية  . 2
 .سوء تقدير الذات . 3
 .االنعزال االجتماعي . 4
 . التحرش الجنسينتيجةاإليذاء  . 5

 
ن يتمتعون بقدر كبير من الثقـة بـالنفس، لكـنهم           يأن الطلبة المتنمر  ) Sarazen,2002(كما يرى   

عز الدين،  (يتعرضون لمستويات مرتفعة من االكتئاب خاصة عند ضحايا المتنمرين، في حين يرى             
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أن التنمر يؤدي إلى انخفاض في مستوى الثقة بالنفس، وتوتر دائم، وردود فعـل سـريعة،     ) 2010
  . االستقرار النفسيومزاج متقلب، وانعدام

  
أن آثار التنمر النفسية ترتبط إلـى حـد كبيـر بظهـور الكثيـر مـن                 ) 2007(كما يرى حسين    

إلى جانب االضطرابات النفسية التي ذكرناها سابقاً،       ) السيكوسوماتية(االضطرابات النفسية الجسمية    
دافه، أو إهانـة أو     وهذا يحدث عند تعرض الفرد لمواقف إحباطية تحول دون وصوله إلى تحقيق أه            

يقع عليه عدوان من اآلخرين، وإذا كانت لديه مشاعر عدائية نحو اآلخـرين، ويـشعر بالتهديـد،                 
والضيق، والتوتر بدرجة مرتفعة تتجاوز ما لديه من إمكانات، وقدرات على االحتمـال، وبالتـالي               

لب، وزيـادة ضـغط     ترتفع مستوى االستثارة الفسيولوجية لديه، مثل ارتفاع في سرعة ضربات الق          
الدم، وزيادة نسبة السكر في الدم، وزيادة معدل التنفس، فإنه يسعى إلى تفريغ الشحنة العدوانية لديه                
إما على مصدر اإلحباط األصلي بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، فإذا أدرك الفرد أن لديه القـدرة                 

 العدوان نحوه نظراً لمكانتـه      على مهاجمة اإلحباط، فسوف يرد على مصدر اإلحباط ذاته، وتوجيه         
االجتماعية، وقوته، والخوف من العقاب، أو إحساسه بعدم الندية، أو بسبب الرفض االجتماعي عند              

  .االعتداء عليه
  

نتائج مروعة، بـدءا مـن      ب  التنمر  األطفال الذين يعانون من جميع أنواع      سلوك التنمر عند  ويرتبط  
   النار في المدارسوإطالقالنتحار المشاكل العاطفية في سن المراهقة إلى ا

)html.interventions-school-in-bullying/com.parentingscience.www://http(.  
  

لمرتبطة بشخصية الفرد، والتي    إلى أن هناك كثيراً من العوامل النفسية ا       ) 1987(كما أشار المغربي    
  :يأتيتسهم بدور هام في القيام بالسلوك العدواني، ومن تلك العوامل الذاتية ما 

  
فافتقار المتنمر للقدر الالزم من تأكيد الذات يعرضـه         : الرغبة في تحقيق القدرة، وتأكيد الذات       - أ 

 .للفشل في تحقيق وجوده، وإمكاناته مما يثير التنمر لديه
فالحرية شرط ضروري للصحة النفسية، والنمو السوي، والمتنمرون يشعرون         : ريةالحاجة للح  - ب 

ون إلى وسائلهم الخاصة دفاعاً عن الحرية، كالعنـاد،   لهم، فيلجأفي البداية أنهم ال حول وال قوة     
 .والتخريب، واإلتالف، وقد يتحول من عدوان دفاعي سوي إلى تنمر مرضي هدام

بهدف إعادة االسـتقرار، والعدالـة علـى المـستوى          :  االنتقامي الرغبة في االنتقام والعدوان     - ج 
الفردي، يحدث كنوع من العقاب، وتكفيراً عن الذنب الذي جناه المعتدي، وقد يكون في نفـسية                
المتنمر إنكاراً للعدوان الذي وقع عليه، فاالنتقام يمحور العدوان األول، وكأنه دين استرده الدائن              
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 ميٌل كبيـر    العنيفة في التنمر هي تعبير عن تكوين خلقي نرجسي فيه         المدين، وأن الرغبة      من
 .للعدوان واالنتقام

فالعدوان التعذيبي يحقق لصاحبه نوعاً من الراحة والزهـو،         ): السادية(اإلحساس بلذة التعذيب      -د 
والشعور بالقدرة، والقوة، وهو يمارس أحد أشكاله بإنزال األلم الجسمي حتى الموت أحياناً على              

ية ال حول له وال قوة، وقد يتوقف على العدوان البدني، أو العدوان النفسي، وهو يعبر عن                 ضح
 .رغبة السادي في جرح مشاعر اآلخرين، والحط من قيمتهم، وإهدار كرامتهم

  
  :االجتماعية  آثار التنمر.2.4.2

  

تبطـة بـالتنمر هـي      ، ومن أهم اآلثار االجتماعيـة المر      يرتبط التنمر بالكثير من اآلثار االجتماعية     
الـة  اإلدارة الفع  على سبيل المثال، تأكيد الذات،    (هرة  اانخفاض مستويات السلوكيات االجتماعية الم    

يـؤثر التنمـر    عالوة على ذلك،    ،  أقرانهم هي أحد عوامل الخطر لتشهد اإليذاء من قبل       و) للصراع
وازديـاد   ،صـدقاء من األ ل   قلي ، والقبول بعدد  رفض األقران و،  على تدني قبول الذات لدى المتنمر     

 ين محبـوب  هم بأنهم غير   األطفال الذين يتم رفض    نظرةوهذا قد يكون بسبب     ،  قرانهمأل اإليذاء   حاالت
 األطفال الذين لديهم ما ال يقل       أن لالعتداء عليهم، كما تؤكد الدراسات    من قبل أقرانهم كأهداف سهلة      

 يكون ضحية من قبل المتنمرين، كما       ن تعرضه أل   من  يعتمدون عليه، فإنه يخفف    عن صديق واحد،  
 & Timmermanis( أقـرانهم المتنمـرين  من   أن ضحايا التنمر يتمتعون بمستوى اجتماعي أقـل 

Wiener,2011(.  

  
 ينظر ضحايا التنمر إلى أنفسهم على أنهم فاشلون، وغير جاذبين، وأغبياء، ومهمشون، ولـيس               كما

 بسبب تدني تقدير الذات، وعدم القدرة على الدفاع         لديهم استعداد للتحدث عن تعرضهم للتنمر، وذلك      
عن أنفسهم، في حين يحصل المتنمرون على تقدير الذات من خالل سلوك التنمر الذي يكون مؤثراً                
في إبراز مشاعر السيطرة، والغرور، وقد يكون تقديرهم العالي للذات ناتجاً عن شـعورهم بـأنهم                

وصل إليها أن األقران يميلون إلى إقامة عالقات مع طالـب  محبوبون في حين أن الحقيقة التي تم الت    
  ).2007قطامي والصرايرة، ( متنمر للوقاية من الوقوع فريسة للتنمر

  
كما يتميز الطلبة المتنمرون أو الضحايا بالعزلة االجتماعيـة، وعـدم المـشاركة فـي األنـشطة                 

ر إلى أساليب التواصل االجتمـاعي،      االجتماعية، والتعطيل على سير األنشطة االجتماعية، واالفتقا      
ويتراوح هذا السلوك بين عدم إقامة عالقات اجتماعية، وبناء صداقة مع األقـران، إلـى كراهيـة                 
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عـز  (اث بما يحدث فيهـا    االتصال باآلخرين، واالنعزال عن الناس، والبيئة المحيطة، وعدم االكتر        
  )2010الدين، 

  
ة إيجابية، حيث يستخدمه الفرد في بعـض الحـاالت          أن للتنمر آثار اجتماعي   ) 2007(ويرى حسين   

كوسيلة للتعبير عن مطالب اجتماعية معينة، وفي حاالت عديـدة كوسـيلة للـدفاع عـن الـذات،                  
  .والممتلكات لدى الفرد

  
 ):التحصيل(ثار التنمر األكاديمية آ 3.4.2

  

 ء أقل ذكـا   المتنمرينلطالب   أن ا  العربية واألجنبية تبين  من خالل العديد من نتائج الدراسات السابقة        
 ولكن ليس لحد الضعف العقلـي أو الفـشل الدراسـي            ،من الطالب العاديين   تحصيالً دراسياً  وأقل

وجود تـأثير   )(Konishi, C, Hymel,S, Bruno, Z, Li, Z, 2007 الكامل، ولقد أكدت دراسة
، وقاسم  حافظ  (سـة  درالى التحصيل األكاديمي في المدارس، كمـا أكـدت  كبير للتنمر المدرسي ع

ين  ارتباط ثمة ليس أنه )1993 سلوك  أشكال  من  وأي الدراسي  التحصيل  ب دواني،  ال ه  الع اط  ولكن  ارتب
سوي،  بالسلوك موجب  العـدواني  السلوك معفقلما يستقيم التحصيل الدراسي الجيد للمواد الدراسية  ال

  .)29: 2002أبو حطب، (
  

 الرسوب، وللتلميذ تحصيليلا المستوى تدني في أساساً  آثار التنمر على التحصيل األكاديميوتتمثل
 إلـى  لتصل األمور تتواصل ثم المتكرر، الغياب أو المدرسة إلى الحضور عن التأخر أو الدراسي،
  .)2010،عبدي( المدرسة عن االنقطاع أو التسرب
    

 فـي غرفـة     المشكالت السلوكية التي يسلك فيها البعض من التالميذ       أن  ) 2005 (كما يرى البدري  
 الوقت والجهد من المعلمين والمـديرين،       دعلى اآلخرين إضافة إلى استنفا     الصف تؤثر بشكل سلبي   

وشغلهم إليجاد الحلول لها على حساب االهتمام بالعملية التعليمية، ويؤدي كل هذا إلى تدني مستوى               
  .التحصيل ونواتج التعلم

  
 في ة العدوانيةالسلوكي المشكالت نواألجنبية إلى أكما أشارت العديد من الدراسات العربية والمحلية 

 الممثلـة  األخرى التربوية العملية وأطراف جانب من المدرسة لدور التحديات خطرأ من المدارس
 والعنـف،  والـسرقة،  الشغب، المشكالت هذه ومن والمحيط،  والبيت التربوية، واإلدارات باآلباء،

 فـي  األعمـى  والتقليـد  العامة، الممتلكات وإتالف خين،والتد الكحول، وشرب الجنسي، واالعتداء
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 حـاالت  وتـدني  العلمـي،  والتحـصيل  األداء حاالت تدهور إلى ذلك أدى مما والسلوك، الملبس
 ,Fontana ؛2003القضماني،  ؛2008بركات، (التربوية والمبادئ بالقيم والتقيد وااللتزام االنضباط

2005; Fredrik, 2001 (ت تالحظ في السلوكيات التنمرية أيضاًوكل هذه السلوكيا.  
  

 الـضحية   تـصال يرتبط با ،  )البلطجة(التنمر  األقران، أي   بتحرش   ال أنكما بينت الدراسات األجنبية     
أن الطالب الـذين هـم أكثـر عرضـة          إلى  ، حيث أشارت الدراسة     المدرسة والتحصيل الدراسي  ب

 ذي بـدوره يزيـد مـن قطـع االتـصال          والهم األكثر غياباً عن المدرسة        من المتنمرين  للتخويف
، )Lillis, 2011(، مما يؤثر سلباً على تحصيلهم الدراسي الفرص التعليميةبالمدرسة، وبالتالي فقدان

 لم  المتنمر، وجدت أن    يباستخدام معايير موضوعية لألداء المدرس    و فإن تلك الدراسات  في المقابل،   
  .)Norris, 2010 ( ميتحصيله األكاديانخفاض درجات من  بشكل كبير يعاِن

  
دروسـه، ويتميـز    بأن التنمر يؤثر على الطالب بأن يجعله غير مباٍل          ) 2010(كما يرى عز الدين     

، وعـدم المـشاركة فـي األنـشطة         نضباطية داخل الصف، وتشتت انتباه    بعصبية زائدة، ومشاكل ا   
  .المدرسية، والتأخر عن الطابور الدراسي

  
ات منحرفة واتجاهات عنصرية أكثر من ضحاياهم، كما أن أداء          ن سلوكي وكما يظهر الطلبة المتنمر   

قطامي والـصرايرة،   (المتنمرين األكاديمي أقل من غيرهم في المدرسة، وهذا حسب رأي الباحثتين            
بأن ضعف التحصيل األكاديمي يؤدي إلى التنمر، والعدوانية، ويحصل الطلبة المتنمـرون            ) 2009

 وهم في الغالب ال يتعاطفون مـع        ،األذى والمعاناة باآلخرين  على الرضا الشخصي من خالل إلحاق       
أن التنمـر لـدى   ) 2007(حـسين   اآلخرين، ولديهم حاجة قوية للسيطرة على أقرانهم، كما يـرى      

  .الطالب يعرقل العملية التعليمية داخل الصف
ـ            ) 2007(حسين  وقد فسر    ه، إهمال المتنمر دروسه، بأنه عدوان عقابي لمن يهمهـم األمـر نجاح

ويكون اإلهمال على شكل صورة سلبية للعدوان، حيث يعبر عن الالمباالة، وعدم االكتراث باآلخر،              
  .أو عدم االهتمام بإشباع حاجاته ورغباته، كإهمال األب لحاجات ابنه المتنمر

  
أن مـن  ) 1982( ، حسن، وسمعان، وهيب، وعاشور، محمد ، ومعوض، رياض كما يرى مصطفى  
 فـي  بوجـوده شعور الطفل الضحية لمدارسهم، وذلك   عن  ار الطلبة على التغيب     آثار التنمر هو إجب   

  .مة الوسط االجتماعي في الصفءصف ال يناسب قواه واستعداداته، وشعوره كذلك بعدم مال
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 :)االقتصادية(آثار التنمر  المادية  4.4.2
  

 ا؛ فمثالً فـإن التنمـر     دفعه ع ضريبة مادية على الفرد واألسرة أو المجتم       سابقة الذكر إن جميع اآلثار    
المجال المادي هناك كلفة لمعالجة التعـديات        ففي؛  الجسدي له كلفته االقتصادية المحسوبة والمعنوية     

 وهناك كلفة لسوء المعاملة النفـسية       ،  شدة اإلصابة وخطورتها   الجسدية، وترتفع هذه الكلفة مع زيادة     
  .ذلكالنفسي لالضطرابات الناجمة عن  يتمثل في العالج

  
) 1982عثمان،  ( من المتنمر، وما يثبت ذلك دراسة         فقراً أكثر فقد بينت الدراسات أن الضحية يكون     

التي أثبتت أن األسر ذوي المستوى االقتصادي المنخفض يستخدمون العقاب البدني بصورة أكبر من              
ى التي تميل إلـى     الطبقات الوسطى والعليا، مما يشكل دافعاً للسلوك العدواني بعكس الطبقات الوسط          

النبذ، والالمباالة، والتجاهل، وهذا يفسر زيادة نسبة الـسلوك العـدواني    : استخدام العقاب النفسي مثل   
  ).98: 2010عز الدين، (بين الطبقات الدنيا 

  
ما يترتب على انخفاض المستوى االقتصادي لألسر من إشباع الحاجات          بذلك  ) 2007 (وعلل حسين 

قد يدفع بهم إلى البحث عن أساليب وطرق لتصريف ما يعانونه من إحبـاط،              ما  والنفسية لألطفال،   
وإشباع رغباتهم وحاجاتهم بطرق ملتوية، وغير مقبولة اجتماعياً كاالنخراط في جماعات إجراميـة،      

  .أو عدوانية تعمل على إشباع دوافعهم وحاجاتهم
  

دمه الفرد في تفريغ الـصراعات      أن للتنمر آثار مادية إيجابية، حيث يستخ      ) 2007 (كما يرى حسين  
والتوترات الداخلية، أو لحل الصراعات، وإزالة العقبات التي تحول دون تحقيق أهدافه المشروعة،             
فالتنمر المتمثل في العدوان اإليجابي يمكن أن يدفع الفرد إلى حشد كل طاقاتـه لتخطـي العقبـات،               

هدافه، كما يمكن للعدوان أن يدفع الفـرد        وكذلك اإلحباطات التي تقف في طريق إشباعه لحاجاته، وأ        
  .ة االجتماعية والمادية سعياً وراء التوافق بينهماتإلى تعديل بيئ

  
وسـبب لـه     ، خاصة إن لحق به أذى في النمو،        من المتنمرين   الذي تساء معاملته   الضحيةإن معاناة   

د واألسرة، وعلى مستوى    على مستوى الفر  داً  اقتصادية كبيرة ج   كلفةتسبب  إعاقة ما أو أذى نفسيا،        
 هناكف ؛المجتمع

باإلضافة إلى ذلك فـإن      كلفة عالجية أخرى لسوء المعاملة االنفعالية، وأخرى لسوء المعاملة الجنسية         
  . )2007ي، بوقر( طبية وعالجية نتائج سوء المعاملة عامة وفي مختلف األشكال لها كلفة



 29

وقد تفوق الكلفة المادية المباشرة لهـذه        يرها ماديا،ً هذا باإلضافة إلى الخسارة المعنوية التي يمكن تقد       
تعليمه، وتحويله إلى أداة فساد في المجتمع، وهـدم القـيم             فخروج الطفل من المدرسة، وعدم     ؛اآلثار

 والثقافية واالجتماعية في المجتمع ال يقدر بثمن مادي، وذلك ألنه يتعلـق بمـصير              األخالقية والدينية 
بصورة  تحدث) الضحية( أنه كلما كانت اإلساءة المتعرض لها الطفل         ىافة إل باإلض هالمجتمع ومستقبل 

ـ   ، الطفل ىعل  زيادة اآلثار السلبية الناتجة عنها     ى ذلك إل  ىمقصودة ومتعمدة أد    العوامـل   ى إضافة إل
حد مـن أفـراد األسـرة ال        أقبل اآلخرين أو مدى وجود       األخرى كمدى وجود دعم لهذا الطفل من      

الذي   وكذلك المظاهر األخرى للمحيط    ، العوامل الجينية والوراثية   ىباإلضافة إل  ،يهيمارس اإلساءة عل  
  .)2007ي، بوقر(  كالفقر، وعدم وجود حوافز،يعيش فيه الطفل

  
أن التنمر قد ينصرف إلى رمز أو مجموعة رموز تمثل الموضوع األصلي            ) 2007(ويضيف حسين   

 كرمز لسلطة الواحد المتعـسف يمكـن أن يحطمهـا           الذي يوجه إليه العدوان، فقطعة ثمينة بالمنزل      
  .المتنمر

  

  :تنمرالنظريات المفسرة لل 5.2
  
 إلى المؤدية العوامل تفسيرالمدارس والنظريات المفسرة لظاهرة التنمر، حيث وقفت على  كثرت لقد

 تتطرق الباحثـة  سوف هنا ومن الظاهرة، لتلك متباينة تفسيرات فقامت تلك المدارس بوضع حدوثه
  :اآلتي النحو على وذلك ،اإليجاز من بشيء المهمة المدارس بعض إلى

  
  : المدرسة االجتماعية.1.5.2

  

، وهذه نبذة موجزة عن كـل        النظرية السلوكية، ونظرية التعلم االجتماعي      المدرسة االجتماعية  تتبنى
  :منهما

  

  : النظرية السلوكية.1.1.5.2

  

بـن  ( اآلتـي     فـي  المدرسةز أهم النقاط األساسية لهذه      وتبرالتنمر،   على أسباب     هذه النظرية  تركز
  :)2007دريدي، 
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 يخلق المجتمع مجموعة من القواعد التي تحدد لألفراد المجاالت المقبولة وغير المقبولة بين             -1
 .أنماط السلوك االجتماعي

 .تعتبر التنشئة االجتماعية أهم األدوات التي يضعها المجتمع لتحقيق أهدافه الضبطية -2
 تصاب أدوات الضبط بالضعف يصبح سلوك األفراد أقرب إلى االنحراف منـه إلـى               عندما -3

 . التوافق
  

كما يرى أصحاب هذه النظرية أن التنمر هو حالة نمذجة لسلوك نموذج متنمر سواء أكـان أبـاً، أو                   
نمـوذج،  عزيز الاألخ األكبر، أو المعلم، أو الرفيق في الحارة، فأحرز المتنمر تعزيزاً بالنيابة، وهي ت    

  :)87 :2009قطامي والصرايرة،  (يأتيومما يدلل على ذلك ما 
  
  .وجود نموذج يعرف تنمراً  -  أ
 .وجود حاجة لدى المنمذج في سلوك التنمر -  ب
 .قدرة المنمذج على أداء سلوك النموذج -  ت
 .بنائياًتعزيز النموذج تعزيزاً  -  ث
 .وجود الهدف في ذهن المنمذج -  ج
  .لتعزيز بالبناءالقدرة على أداء سلوك المتنمر وإحراز ا -  ح
  

كما ترى هذه النظرية أن التنمر ال يورث، فهو إذن سلوك مكتسب يتعلمه الفرد أو يعايـشه خـالل                   
حياته، وبخاصة في مرحلة الطفولة، فإن تعرض لخبرة العنف في المراحل األولى من حياته، فهـو                

عز ( اتاً كانت أو حيواناً   في الغالب سيمارسه الحقاً مع غيره من الناس، وحتى مع عناصر الطبيعة نب            
  ).47: 2010الدين، 

  
بأن التنمر أو الهياج االجتماعي يتأتى من محاكاة الناس المحيطـين           ) 2010(كما يضيف عز الدين     

به، ضمن اإلطار الذي تحدده الفروق الفطرية، ويعتقد أن كلما كان النموذج ذا مركز أو مقـام أهـم     
 .زاد إقدام الفرد على محاكاة سلوكه

  
يرى السلوكيون أن التنمر شأنه شأن أي سلوك يمكن اكتشافه، ويمكن تعديله، وفقاً لقوانين الـتعلم،                و

ولذلك ركزت بحوث ودراسات السلوكيين في دراستهم للعدوان على حقيقة يؤمنون بهـا، وهـي أن                
لسلوك  من البيئة، ومن ثم فإن الخبرات المختلفة التي اكتسبت منها شخص ما ا             يكتسبالسلوك برمته   
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 العدواني قد تم تدعيمها بما يعزز لدى الشخص ظهور االستجابة العدوانية كلما تعرض لموقف محبط              
  ).2010عز الدين، (
  

 العدوان من منظور التعلم اإلجرائي، وذلك من خالل         تفسر الباحثة  التوجه السلوكي أيضاً     ومن خالل 
ى القانون إلى أن اإلنسان يتعلم سـلوكه        ما يعرف بقانون األثر الذي توصل إليه سكينر، ويستند عل         "

من خالل الثواب، والعقاب، فالسلوك الذي يثاب عليه يميل الفرد إلى تكرارة، بينما الـسلوك الـذي                 
  .)216: 2007حسين، ( "يعاقب عليه يكف ويقلع عنه

  
  : التعلم االجتماعينظرية 2.1.5.2

  

 يتعلمه اإلنسان من البيئة االجتماعيـة أن سلوك الفرد هو سلوك متعلم "يرى أصحاب هذه النظرية 
 والمحـيط  الـشخص  بـين  القـائم  للتفاعل نتيجة التعلم على النظرية هذه وتؤكد فيها، يعيش التي

 أن علـى  يؤكد حيث ؛)Banddara (باندورا نظرية،ال رواد أهم منو ،فيه يعيش الذي االجتماعي
 الجديـدة  الـسلوكية  فاألنمـاط ؛ لشخصا سلوك نمو في اًهام اًدور تلعب االجتماعي التعلم خبرات
  .)23-22: 1981الغصون،  ("ويرعونه به يعتنون نم سلوك الطفل يشاهد حين تكتسب

    
ترى هذه النظرية أن المتنمر يعزز سلوكه من قبل األفراد المحيطين به مثل الزمالء، واألصدقاء،               و

 ومتميز، كما أن إحراز المتنمـر       وإحرازه درجة النجومية بين زمالئه، مما جعله يشعر بأنه مختلف         
، وهذا يدفعه إلنشاء وبناء مواقف تنمرية في االعتداء علـى األفـراد             اً له على ما يريد يمثل تعزيز    
 من أسرته، وال من اإلدارة المدرسية، وإنما يترك يمارس          ، وال يواجه عقاباً   المحيطين به من زمالئه   

قطامي والصرايرة،  (  أحياناً حين يقوم باعتداء شديد     ه الجسدي، وكان يقابل باإلهمال    ئأفكاره، واعتدا 
2009.(  

  
 النمـاذج  مـشاهده  خالل من تعلمه يتم العدواني السلوك أن على )Banddara( باندورا يؤكد كما

 سلوك هو باندورا عند فالعنف وعليه السلوك هذا وتقليد بمحاكاة يقوم ثم ومن ومالحظتها، السلوكية
 على السلوكية واألنماط المشاهدات هذه تسجيل ثم ومن غيره مشاهدة رقط من الفرد يتعلمه ،متعلم
  .)2005سعودي، مال( يالحظه الذي السلوك تقليد في يستخدمها رمزية استجابة شكل

  
 أن معظم السلوك اإلنساني متعلم مـن خـالل عمليـة الـتعلم              )Banddara(وبذلك يرى باندورا    

حظته، ومن خاللها يقوم الطفل بتخـزين هـذه النمـاذج           بالمالحظة، وذلك بمتابعة نموذج معين مال     
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السلوكية المضطربة، واالحتفاظ بها في الذاكرة، فإذا ما حصل تعزيز أو تشجيع تحول ذلـك إلـى                 
  ).2010عز الدين، (سلوك عدواني أو تنمر 

  
أن العدوان مظهر سلوكي قابـل للنقـل، والعـدوى، وأن النـاس             ) Banddara(باندورا  كما يرى   

ون السلوك العدواني بمراقبة اآلخرين لما يفعلونه، ويمارسون أيضاً السلوك العـدواني بـسبب              يتعلم
  .)1991الشريف، (المكافأة التي يحصلون عليها

  
خصائص التنمر نفسه؛   :  ثالثة معايير لتحديد سلوكيات التنمر وهي      )Banddara(كما حدد باندورا    

، )عمره، جنسه، سلوكه في الماضـي     (لمتنمركالتنمر الجسمي، وشدة السلوك، وخصائص الشخص ا      
مـاط الـسلوك العـدواني      وخصائص الضحية، كما أكد على  أهمية العمليات المعرفية في تعلـم أن            

  ).2007حسين، (
  

 وينقسم دعاة التعلم إلى فئتين؛ الفئة األولى ترجع نشأة العدوان إلى أثر الثواب والعقاب واإلحبـاط 
 والفئـة  للتنشئة االجتماعية األولى المراحل وخالل المبكرة، تهطفول في وخاصةد، الفر سلوك على
الـسيد،  ( النموذج المناسـب  وجود من التقليد هذا يتطلبه وما التقليد إلى العدوان نشأة تُرجع الثانية

1981(.  
  
ج، تعلم بالمالحظة واتخاذ النمـوذ     المدرسة على أنه     وفقاً لهذه  سلوك التنمر    تفسر الباحثة مما سبق   و

دافع خارجي محـرض   المعروض على المتنمر، وإما يحدث نتيجة ل       العقاب و أ لثوابدث نتيجة ل  ويح
  .عليه

  
 ،متعلم سلوك أو العنف أو السلوك العدواني هو  التنمركون حول باندورا ذكره ما مع وتتفق الباحثة

 العوامـل  لبـاقي  باإلضـافة  العنـف  لممارسة الفرد؛ لدى الداخلي االستعداد يذكر لم باندورا لكن
  .والالنظامية النظامية بمؤسساته المجتمع أو األسرة في أكانت سواء المساعدة،

  

  المدرسة االقتصادية. 2.5.2

  

كل التفـاعالت والعالقـات      "إلى أن    )2008( كما ورد لدى العدوي      )3: 2000 ،السمري( يشير
لى التهديد بها، فكلمـا زادت      االجتماعية تعتمد إلى حد ما على القوة، أو ع         االجتماعية داخل األنساق  
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التي يستطيع أن يستخدمها في أي لحظة قلت درجـة ممارسـته الفعليـة               موارد ومصادر الشخص  
  ."يمتلكهايلجأ إلى استخدام العنف عند شح الموارد والمصادر التي  نهإللعنف وعلى العكس ف

  

 والـسكن  كالفاقـة  ةالـسيئ  ألوضاعا: "أن على )63 :  (1963خليفة ويدعم رأي السمري ما أكده
 األفراد حرمان إلى تؤدي أوضاع كلها الفرص، تكافؤ وعدم التعلم المزدحم ونقص والسكن الوضيع

  ."الجريمة في للوقوع وتهيئتهم حاجاتهم األساسية إشباع فرص من
  

 المستوى يذو األسر أن) 2010(كما ورد لدى عز الدين  في دراسة لها) 1982 (كما أثبتت عثمان
 ممـا  والعليـا  الوسطى الطبقات من أكبر بصورة البدني العقاب يستخدمون المنخفض، ياالجتماع
 :مثل النفسي العقاب استخدام إلى تميل التي الوسطى الطبقات بعكس العدواني، للسلوك اًدافع يشكل
 بـشكل  الـدنيا  الطبقات بين االجرامى السلوك نسبة زيادة يفسر وهذا والتجاهل، والالمباالة، النبذ،
  .مرتفع

  
  :)النفسية ( المدرسة التحليلية.3.5.2

  
 الدافع  والعدوان ه   "الذي يرى أن   )Freud (" فرويد دونمجسي"ن أشهر زعماء هذه النظرية هو       إن م 

 لإلنسان، مثله مثل بقية الدوافع الفسيولوجية األخرى، كالمأكل والمشرب          األساسي والمحرك الرئيس  
 أن سلوك المتنمر هو نتاج فـي التنـاقض      المدرسةى هذه   ترحيث  . )23: 1991عبود،  " (والمأوى

بين دافع الحياة، والموت، وتحقيق اللذة عن طريق تعذيب اآلخرين، وعقابهم، والتصدي لهم كي ال               
قطـامي،  (تكالية  االالتفكير باالنتحار، و  والتخريب،  وينجحوا، ومما يدعم هذه الموقف هو االعتداء،        

  ).2009والصرايرة، 
  

األولى تستهدف حفظ الفـرد،  : ذه المدرسة وجود دوافع غريزية متعارضة أهمها اثنتان      وافترضت ه 
والثانية حفظ النوع، حيث تقول هذه النظرية بأن غريزة الموت توجد منذ  لحظة الـوالدة، حيـث                  

 بأن اإلنسان مزود بغرائز للموت، وآخرى للحياة، وأن غرائز الموت تـسعى             )(Freudيقول فرويد 
سان، وعندما تتحول إلى الخارج، أي خارج ذات اإلنسان، فإنها تـصبح عـدواناً علـى                لتدمير اإلن 

  ).2010دين، عز ال(اآلخرين، وذلك بسبب تأثير الطاقة النفسية التي تقود للعدوان والتنمر 
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 إلى أن العدوان هو الدافع األساسي في حياة الفرد والجماعـة، وأن الحيـاة               )Adler(كما ذهب أدلر  
مظاهر العدوان المختلفة من سيطرة، وتسلط وقوة، وأن العدوان هو أساس الرغبـة فـي               و نحو   حتن

ة التمايز، والتفوق، وهذا ما جعله يقرر أن العدوان هو تعبير عن إرادة القوة، أي الرغبة في السيطر                
  ).2007حسين، (والتحكم في اآلخرين

  
، وأنه وسيلة يحاول بهـا  اًفطري أن العدوان دافع مكتسب وليس )Horni. K (وترى كارين هورني

اإلنسان حماية أمنه، فالطفل القلق الذي ينعدم لديه الشعور باألمن ينمي مختلف األساليب ليواجه  بها                
ما يشعر من عزلة، وقلة حيلة، فقد يصبح عدوانياً ينزع إلى االنتقام من هؤالء الذين نبذوه، وأساءوا                 

  ).2007حسين، ( معاملته
 أن حـاالت اإلحبـاط    )2010( كما ورد لدى عز الـدين        )Berkowitz,1990(كما يرى بيركاوتز  

الشديد تؤدي إلى ظهور قدر معين من العدوانية الذي يعتمد على كمية المشاعر السلبية الناجمة عن                
حالة اإلحباط أو الفشل، ولما كان اإلحباط مفتاحاً للغضب، والغضب بدوره يؤدي إلـى العـدوان،                

الذي يقوم بتوليد العنف، فإن العنف يتحـول فـي هـذه المنظمـة              ) الدينامو(ابة  والعدوان يعتبر بمث  
  .السيكودينامية إلى سلوكيات مضطربة، ومسالك دامية تتبلور في نهاية المطاف لتصل إلى االنتقام

  
 انتهى به المقام إلى صـياغة       - وبعد مراحل متعددة لتفسير السلوك العدواني      )Freud(إال إن فرويد  
وعليه فقـد   " غريزة الموت " أن غريزة العدوان ال تتبع غريزة الجنس، إنما تتبع          :  مفاده فرض جديد 

اعتبر الهدف األول للعدوان، هو تدمير الذات، وال تصبح هذه غريزة موجهة نحـو الموضـوعات                
  ).1991موسى، ( الخارجية إال بعد تحررها من نظام الذات تحت تأثير اللبيدو النرجسي 

  
ن غريزة المـوت    والطور الثالث لفرويد حرفياً؛ فبالنسبة لها تك      ) Qlayen(ي كالين   ثم أخذت ميالن  

هـا بـأن غريـزة      تفطرية، ولكنها حقيقة ملموسة اكتشفتها في عملها، فإن مشاهدتها اإلكلينيكية أقنع          
الموت غريزة أولية، وحقيقة يمكن مشاهدتها تقدم نفسها على أنها تقاوم غريـزة الحيـاة، فـالطمع                 

، كما نبهـت إلـى      )2010عز الدين،   (رة والحسد واضحة لكالين كتعبيرات عن غريزة الموت       والغي
  .)2005حفني، (كيكي أو التفتيتيفالدور الذي تلعبه النزعات العدوانية منذ الطفولة، وإلى تأثيرها الت

  
فنـاء  لأن الغرائز ال تعمل ل    : " قد عارض هذه النظرية بقوله    ) 362: 1983الدر،(في حين نرى أن     

الجماعي، وإال لفنيت الغرائز، وال يوجد في دماغ اإلنسان ما ليس موجـوداً فـي أدمغـة بعـض                   
المخلوقات، فال يصح أن نجعل في دماغ اإلنسان خاليا عصبية خصوصية له، وال يعقل أن تظهـر                 
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ن ظهور الوعي يالزمه ظهور العنف الجماعي والذبح والتمثيـل          إفي أرقى المخلوقات وسيدها، بل      
  ."ين األخوةب
  

وتتمثل جوانب القوة في المدرسة التحليلية بأنها تقدم تفسيراً واضحاً للعدوان، فهي ترى أن العدوان               
خاصية تمتد جذورها إلى الطبيعة البشرية، وهي بذلك موجودة في وضع كمون، وتثار إذا اعترض               

 نحو هدف معين، وعندما     نشاط الفرد، او حتى الحيوان المتمثل في سلسلة من االستجابات الموجهة          
تستثار نزوة العدوان فإنها تأخذ أشكاالً متعددة من بينها العنف، وفي هذه الحالـة يـصبح العنـف                  

  ).2003القضماني، ( استجابة طبيعية كغيرها من االستجابات الطبيعية للفرد
  

  :)الوراثية( المدرسة البيولوجية .4.5.2

  
 تتـسم  والتـي  العدوانيـة  الصفات ربط في وبالتالي اثية،الور بالعوامل ربطت هذه النظرية التنمر

 فميولـه  بـالوالدة،  تأتيـه  الفرد في متأصلة صفات هي النظرية هذه في الواضح فالسبب بالعنف،
  ).2005جادو، ( وأسالفه أبويه من يرثها اإلجرامية

  
العـدوان  حيث يرى البعض أن العدوان سلوك بدائي له جذور فسيولوجية، وأن هناك عالقة بـين                

درجـة حـرارة    : ئية مثـل  اقلوالهيبوثالموس في المخ، وذلك الن هذا الجزء يتحكم في العمليات الت          
رى تتأثر أيـضاً    الجسم، وضربات القلب، والهرمونات، وأن العمليات الدافعية، واالنفعالية هي األخ         

  .)2007حسين، (بذلك 
  

كور أكثر منه لدى اإلناث، فقد رأت هـذه         سبب زيادة التنمر لدى الذ    كما فسرت المدرسة البيولوجية     
المدرسة أنه يوجد عالقة بين هرمونات الذكورة والتنمر، فقد أشارت إلى أن تغيـر مـستوى هـذه                  

فهـي مرتفعـة    ) التيـستوسيتيرون (الهرمونات يؤثر على سلوك الفرد، وخاصة هرمونات الذكورة         
ئم العنيفة، وذلك بعكس النساء، حيث      بطبيعة الحال لدى المجرمين من الرجال المتورطين في الجرا        

أن الرجال يرتكبون ستة أضعاف ما ترتكبه النساء من جرائم القتل، وال سيما في المرحلة العمريـة                 
  ).2007حسين، (ع معدل هرمون الذكورةالتي تتسم بارتفا

  
ونين، بأن تقلب الهرمونات، واألمينات البيولوجية مثلنورادينالين، وسـتروت       ) 1983الدر،(ويضيف  

تسبب عنفاً طارئاً، او مزمناً في شخص ما، وال سيما إذا أثرت التقلبات في جهـاز األرب، حيـث                   
في ميزانه الكيماوي يـشتد      اآلليات العصبية الدافعة إلى السلوك العاطفي؛ فالشخص المصاب بخلل        
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يزيد من الثقـة    ، كما أنه    )تستستيرون(هيجانه، كما تزيد نسبة عنفه وتنمره إذا حقن بهرمون الذكورة         
  .بالنفس

  
 أن التنمر   رسة الفرضية في علم النفس الحديث     مؤسس المد  )Macdogal( في حين يعتبر ماكدوجال   
استعداد فطري نفسي جسمي يولد به الكائن الحي، ويهيئه ألن يسلك سلوكاً            " أو العدوان يحدث نتيجة   

قف، ثم يشعر بانفعال خـاص بهـذا        خاصاً في المواقف المختلفة، وذلك بأن يدرك المثير لهذا المو         
  ).124: 1984العال، أبو " (المثير، ثم ينزع إلى القيام بتصرف مالئم إزاء هذا الموقف

  
حيث يرى بعض الباحثين عدم وجود ارتباط بين الهرمونات والسلوك العـدواني، وأن الهرمونـات               

ي غالبـاً مـا تـسبق       ث تغيرات فسيولوجية توازي مشاعر الخوف والغضب، والت       وحدبترتبط فقط   
السلوك العدواني، وأن الزيادة في مستوى هرمون الذكورة ليس وحـده المـسؤول عـن الـسلوك                 
العدواني والعنيف، بل أن هناك العديد من المثيرات والظروف البيئية الخارجية التي تـؤدي إلـى                

  .)2010حسين، ( العدواني لدى الفرد ظهور السلوك
  

اهتمت بالعوامل الوراثية في تحديد سلوك التنمر، وتجاهلت العوامـل           أنها   المدرسةويؤخذ على هذه    
البيئية التي لها دور في تعديل سلوك التنمر، وكذلك العوامل النفسية التي تعتبر من مسببات سـلوك                 

  .التنمر
  

  :المدرسة المعرفية. 5.5.2

  

ـ              ي عمليـات المعالجـة     يترك سلوك التنمر إلى فشل المتنمر في الفهم، وتدني القدرة على النجاح ف
  :)2009قطامي والصرايرة،  (الذهنية، باإلضافة إلى ظهور مظاهر معرفية لديه من مثل

  
  .فشل في المعالجة الذهنية -1
 .فشل في االنتباه والتركيز -2
 .فشل في النجاح واإلنجاز -3
 .فشل في االنهماك في المهمة -4
 .فشل في استخدام قدرات التعلم كالتحصيل والمذاكرة -5
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أن التنمر أحد أنواع السلوك التي تنشأ من فشل المتنمر في العمليات المعرفية، وفيما يلي                هذايعني  و
  :تنمر من ناحية معرفيةمأهم النظريات المعرفية التي فسرت سلوك ال

  
  )Berkiowitz(نظرية بيركويتز  .1.5.5.2

  
رد عندما يواجـه    أن الف : "كاآلتيالفكرة الرئيسة في هذه النظرية       )223، ص   2010حسين،  (أورد  

مثيرات جديدة مثل المثيرات العدوانية، فإن المعلومات التي يتم تخزينها في الذاكرة والتـي تـرتبط                
بالمثير الجديد، يتم استدعائها حيث أن المعلومات التي تم تخزينها تنتظم مـن خـالل أطـراق أو                  

 تترابط معاً من خـالل      أقطاب، وكل طرف يمثل مفهوم منفصل، ويرتبط باآلخر، وأن هذه المفاهيم          
  ."مسارات ترابطية في العقل

  
أن السلوك العدواني   ) 2010(الذي ورد في حسين     ) Zillman,1983(أشار بيركويتز وزيلمان     كما

ه عمليات معرفية، وأن المكون المركزي في العملية المعرفية يتضمن معالجة المعلومات            ءيكمن ورا 
رورة إلى العدوان، بل هناك متغيرات وسيطة بين اإلحبـاط          االجتماعية، وأن اإلحباط ال يؤدي بالض     

  . كمتغير وسيط دوراً هاماً في ذلكوالعدوان، ويلعب الغضب
  

  :)Piaget(  نظرية بياجيه.2.5.5.2

  

ـ    إلى أن الفرد ومن خالل عمليتي التمثيل والمواءمـة يكـوPiaget(           ( أشار بياجيه  ، ةن بنـى عقلي
في تجهيز المعلومات التي ترد إليه، وتزيـد مـن قدرتـه فـي               تستخدم   ،ومخططات إجمالية معينة  

مواجهة مشكالته وتفاعالته مع البيئة، حيث يرى أن المخططات اإلجمالية العامة هـي التكوينـات               
وتشكل الكيفية والطريقـة    . المجردة في الذاكرة، والتي تسمح بتصنيف المعلومات الجديدة وتنظيمها        

  ).2007عز الدين، (م، ويتمثلها عقلياً لالتي ينظر بها الفرد إلى العا
  

وهذا يعني أن التفاعالت البيئية، وطريق االكتشاف، واإلثارة ما هي إال تعزيزات تجعل الفرد يشكل               
هذا العالم على طريقته المنحرفة، وبذلك يستخدم أساليب منحرفة يرى فيها المخططات السوية التي              

  .جة من زيادة تفاعالته مع بيئته ومحيطه الخارجييواجه بها أشكال التنمر في العالم النات
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  : خصائص الطلبة المتنمرين وضحاياهم6.2
  

المتنمرين بأوصاف تختلف عـن أوصـاف العـدوانيين، إذ أن    ) Olweus, 1994( يصف أوليوس
الطلبة المتنمرين يتميزون بأن لديهم قدرة عالية من العدوانية، ويهاجمون اآلخرين األضعف مـنهم،              

تقتصر تلك المهاجمة على الطلبة فقط، بل يهاجمون أيضاً المعلمين، واآلباء، واألشقاء، كما أنهم              ولم  
،  وهـم األقـوى       إلى الهيمنة على اآلخـرين      قوي ميل ولديهم   ، إلى التعاطف مع الضحايا    يفتقرون

  .جسدياً بين أقرانهم
  
،  من احترام الذات أيضاً    ض جداً على مستوى منخف   فإنهم   فقا لرأي علماء النفس واألطباء النفسيين     وو

 فقد أظهرت نتائج عكسية من حيث انعدام األمن عند المتنمرين، Olweus, 1993)(ووفقاً  لدراسة 
حيث ينحدر الطلبة المتنمرون من أسر يسودها مشكلة القوة والسيطرة، وتكون فيها العالقـة بـين                

  ).Kim, 2004( األخوة أقوى من عالقة األب باالبن
  

المتنمـر  : ف بعضهم المتنمرين إلى صنفين، هما      الباحثون في تصنيف المتنمرين، إذ يصنِّ      ويختلف
الشجاعة، والثقة بالنفس، والقيادة العدوانية،     بالعدواني، والمتنمر السلبي، ويوصف المتنمر العدواني       

، وضعف  والخشونة، واالندفاعية، والعنف، وعدم تحمل اإلحباط، أما المتنمر السلبي فيتصف بالقلق          
  ).2007الصرايرة، ( المبادرة، وغالباً ما يتبع المتنمر العدواني

في حين يرى البعض أن الطلبة المتنمرين يصنفون إلى المتنمر االنطوائي، والمتنمر االجتمـاعي؛              
ويتسم المتنمر االنطوائي بأن لديه الرغبة بالسيطرة على اآلخرين، إال أنه ال يود االعتـراف بـذلك       

مع؛ فيتظاهر بالمودة أمام األشخاص المحيطين به، وبالتالي فهو يخدعهم، في حين يتـسم              أمام المجت 
قطامي ( المتنمر االجتماعي بالرغبة الكبيرة بالسيطرة على اآلخرين، والنشاط، واالنفتاح، والعدوانية         

  ).2009والصرايرة، 
  

ثة أصناف؛ وهم المتنمر إلى أن الطلبة المتنمرين يصنفون إلى ثال) Sarazen, 2002(كما أشارت 
ن من  ون والمسيطر والمضطرب، والمتنمر المسيطر، والمتنمر الضحية، حيث ينحدر الطلبة المتنمر        

أسر يسودها مشكلة القوة، والسيطرة، وتكون فيها العالقة بين األخوة أقوى من عالقة األب بـاالبن،      
 يكتسب عادة السيطرة على أخوته      والتي يندر ما يتحدث األب مع أبنائه، وتفترض أسرة الطفل الذي          

بأن اإلساءة الجسدية أو اللفظية، أو االجتماعية، أو الجنسية أمر طبيعي، أما المتنمرين الضحايا فهم               
الذين وقعوا ضحية لمتنمر ما، حيث قادهم األلم، والغضب للتهرب من وضعهم، وبالتـالي التنمـر                

  .على اآلخرين
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التنمـر   من دينامية    اًجزء، ذلك ألن    خبار أي شخص عن ذلك    وأن معظم ضحايا البلطجة تتردد في إ      
ـ  وبذلك يضمن المتنمـر    هو اختالل ميزان القوة بين الفتوة والضحية،         أو البلطجة  ه لـن يكـون      أن

  :)(Smith, 1999 باستطاعة الضحية التبليغ عنه، وذلك ألسباب عديدة أهمها
  

 . لهم من قبل المتنمرينألذىاواالنتقام وخشيتهم من التعرض للمزيد من ضحايا خوف ال . 1
 االعتداء عليه سراً بينه وبينـه       ىأنهم يواجهون المتنمر بمفردهم، وبهذا يبق      اعتقاد الضحايا  . 2

 .المتنمر باتفاق
 .اعتقاد الطلبة الضحايا بأن المعلمين ال يمكن أن يفعلوا لهم شيئاً لوقف المتنمر . 3
 .ال يريدون إخبار والديهم حتى ال يسببوا القلق لهم . 4
وف الضحايا من إخبار والديهم، الذين سوف يخبرون اإلدارة المدرسية، وبالتالي انتقـام             خ . 5

 .المتنمر منهم
  .يرون أن اآلخرين سيلومون الضحية، وليس المتنمر . 6

  
   المناخ المدرسي7.2

  
  :مفهوم المناخ المدرسي 1.7.2

  
ختالف قـد يعـود إلـى       يختلف مفهوم المناخ المدرسي بين الباحثين في هذا المجال، ولعل هذا اال           

الجانب الذي يرى فيها الباحث المناخ المدرسي من خاللها، فمنهم من يراه من ناحية إدارية، ومنهم                
 بيئية، ومنهم من يراه مـن ناحيـة تعليميـة   من يراه من ناحية اجتماعية، ومنهم من يراه من ناحية    

  .بشكل عام
  

  :هولت المناخ المدرسي، من جميع جوانب أهم المفاهيم التي تنايأتي فيما وتستعرض الباحثة
  

  : المناخ المدرسي من مفهوم اجتماعي.1.1.7.2

  
) 3: 2011الخولي،  (وكان أقرب تعريف للمناخ المدرسي الذي يتوافق مع هذه الدراسة هو تعريف             

نوع من العالقات بين األفراد الذين يوجدون في المدرسة، وما يسودها من مشاعر، واتجاهات،              " بأنه
  ."التي تميز إحدى المدارس عن غيرهاو
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إحساس الناس بأهميـة المدرسـة، وشـعورهم اتجاههـا          " فقد عرفه بـ    ) 70: 1996( أما عدس 
وفكرتهم عنها، وما إذا كانت صالحة للتعلم والتعليم، وما إذا كانت تتمتع بسمعة حسنة عند كل مـن                  

وهذا يعنـي   " ور، والمجتمع من حولهم   لهم عالقة بها من معلمين، وإداريين، ومن طلبة، وأولياء أم         
  .بأنه الجور التعليمي الذي يسود المدرسة

  
جو اجتماعي تعليمي هادف يسوده االحترام، والديموقراطيـة        " بأنه) 280 : 2004(ويعرفه الخواجا 

المسؤولية، وفيه حدود للنظام، بحيث تكون التعليمات والقوانين واضحة للجميع، ومحترمة من قبـل              
ع اإليمان بقيمة الطالب، واحترام رأيـه، ورأي الجماعـة، وحريـة المناقـشة العلميـة                الجميع، م 
  ".المسؤولة

  
متوسط الحالة االجتماعية : "  المناخ المدرسي بأنه)25: 1995( الدین جمالو مياإلبراه عرف كما

رفتـه  كمـا ع  "  السلوكية في المدرسة   للظواهرة  والتنظيمية للمدرسة، ويوضح المناخ الصفات العام     
مناخ الفصل الدراسي، وما يسوده من مـشاعر وجدانيـة، وعالقـات            " بأنه) 15: 1997 (بيبرس

إنسانية، وخصائص، ومؤثرات ثقافية، وتربوية، واجتماعية، تحيط بالطالب داخل الفصل الدراسي،           
  ."مما يزيه، ويعطي له نمطاً خاصة، ويجعله يختلف عن الفصول األخرى

  
المناخ االجتماعي النفسي السائد في المدرسة من خالل العالقات،         "  بأنه )2001(كما عرفه الصافي    

عالقة المدرس بالطالب، وتقيس مـدى  : والتفاعالت بين الموجودين داخل المدرسة، والتي تتمثل في    
االهتمام الذي يوجه المدرس للطالب، وعالقة الطالب برفاقه في المجتمع المدرسي، والتي تتسم بجو              

لتعاون، ومدى اهتمام الطالب، وتقبله للمدرسة، وحبه لها بوجه عام، ومـدى األهميـة              من األلفة وا  
المعطاة من إدارة المدرسة تجاه األنشطة المدرسية، وكذلك االهتمام بالعالقـات االجتماعيـة بـين               

  .)4: 2011الخولي، " (، والمعلمين، والطالبةاإلدارة المدرسي
  

مجموعة ثنائية من المعلم والتلميذ، تحددها خصائص       : " هبأن) 49-48: 1977 (جوسلين كما يعرفه 
نوعية مختلفة تشمل التقارب البدني بين الشريكين، وتكرار التفاعل، ودرجة إسهام التلميذ في هـذا               

إذا ما قورنت بالعالقة الجامدة     ) معبرة(التفاعل، والدرجة التي تكون فيها العالقة ذات عنصر عاطفي        
  ."جموداً مثيراً للعواطف
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مدى قدرة المدرسة على إعداد التالميذ ليكونوا مسؤولين عـن          : " بأنه) 2004(كما عرفه الخواجا    
أنفسهم، ومتوافقين مع مجتمعهم، ويتمتعون بصحة نفسية جيدة، ويعبرون عن انفعـاالتهم بـصورة              

  "مناسبة وسليمة
  

والمعنوية، والتـي تتـضمن     البيئة المدرسية المادية    " : بأنه) 5: 2006(كما عرفه الحجار والعاجز     
العالقات بين الطلبة وزمالئهم، والمعلمين وزمالئهم، والطلبة والمعلمين، واإلدارة الصفية، واإلدارة           

 في   ونوعها المدرسية، والموارد واألبنية والمرافق المدرسية، وهي بدورها تؤثر في كم المخرجات          
   ."المنظومة المدرسية

  
  :إداريهوم المناخ المدرسي من مف 2.1.7.2

  

بشكل متفاعل، فقد عرفه    تناول كثير من الباحثين المناخ المدرسي من الناحية اإلدارية واالجتماعية           
شخصية المؤسسة، والجو العام الذي يسودها، وتعكسه التفـاعالت         " بأنه) 20-19: 2003(شاكر،  

ه القوانين، واللـوائح    المهنية واالجتماعية لألفراد، وهو خاصية تصف بيئة العمل، وتميزها، وتحكم         
  " .والقرارات اإلدارية، إضافة إلى المبادئ واألخالقيات التي تنظم العمل في المؤسسة التعليمية

  
انعكاس لخصائص البيئة الداخلية للعمل في وعي وال وعي العاملين فيه،           : " كما عرفه القريوتي بأنه   

بات نسبي، ويحدد إلى درجة كبيرة فـي        مما يدفع الفرد لبناء تصور معين حول هذا العمل يتميز بث          
  .)9: 2007العتيبي، " (سلوكه وأدائه في هذه البيئة

  
بصورة مباشرة من   مجموعة الخصائص التي تميز بيئة العمل، والمدركة        : " وقد عرفته شهاب بأنه   

 "األفراد، الذين يعملون في هذه البيئة، والتي يكون لها انعكاس أو تأثير علـى دوافعهـم وسـلوكهم                 
  .)15: 2007العتيبي، (
  

مجموعة القواعد، والسياسات، واإلجراءات، التي تحدد سـير        : "بأنه) 42: 1993(كما عرفه هالل    
  ."العمل بصورة سلسلة متواصلة

  
 التي تميز بيئة العمل الداخلية التي       صمجموعة الخصائ : " يعرفه بأنه ف) 303: 2004المغربي،  (أما  

يمهم واتجاهاتهم، وإدراكهم، وذلك ألنها تتمتع بدرجة عاليـة مـن           يعمل الفرد ضمنها فتؤثر على  ق      
  " .االستقرار والثبات
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الجو التعليمي الذي يـسود  " وبناء على العرض السابق لمفاهيم المناخ المدرسي يمكننا أن نعرفه بأنه          
ض، وعالقـات الطلبـة مـع الهيئـة     عالمدرسة، ويضمن هذا الجو عالقات الطلبة مع بعضهم الـب   

ريسية واإلدارية في المدرسة، وعالقات الهيئة التدريسية مع الهيئة اإلدارية في المدرسـة بمـا               التد
  .م والتعلمييضمن بيئة تربوية صالحة للتعل

  
: 2005عويـسات،   ( بيئات مختلفة تتمثل في اآلتـي       أن المناخ المدرسي تركز في أربع      كما نالحظ 

15-16(:  
  
 شعور المعلم أو الطالب، تشمل الطلبـة أو المعلمـين           وهي بيئة مركبة من   : البيئة االجتماعية  -1

الذين يتحدث معهم الطالب ويحصل على اإلرشاد من خاللهم، ونوعيـة أصـدقاء الطالـب،               
  .، ورضا المعلم عن عمله في المدرسةةواهتمام الطالب بصحبة اآلخرين في المدرس

رة، واالتـصال، والتفتـيش     تمثل طبيعة عالقات المعلم المختلفـة مـع اإلدا        : البيئة التنظيمية  -2
 .بالمدرسة، ومن طبيعة اتصال الطالب مع إدارة المدرسة، وكل شخص داخل المدرسة

وهي تضم نظافة مبنى المدرسة، وهدوء المدرسة، وراحة العمل والدراسة بها،           : البيئة المادية  -3
هيـزات  وطبيعة الغرف الصفية، والحمامات، والزينة المدرسية، والحديقة، والـساحات، والتج         

ــم، والطالــب، مــن المكتبة،وقاعــة الرياضــة، ومختبــرات   الموجــودة لمــصلحة المعل
 .الحاسوب،والعلوم، وغرفة الطعام، وغيرها

  
  : أهمية المناخ المدرسي2.7.2

  

 أن للمنـاخ  )1993( كما ورد لدى خليل وإليـاس  )Clarence A. Newell ( كالرنس ونويلرأى
 على تكوينه لمفهوم الذات وعلى قابليـة للعمـل بفاعليـة،            المدرسي الذي يعيشه الطفل تأثير قوي     

وقدرته على تكوين عالقات متبادلة مرضية مع اآلخرين، والبيت وحده هو الذي يفوق المدرسة قوة               
 إلى البيت في    في التأثير على شخصية الطفل، وتكون المدرسة في كثير من الحاالت أقرب ما تكون             

  .تأثيرها على الطفل
  

ذات  بأن  )1993( كما ورد لدى خليل وإلياس )Clarence A. Newell (نس ونويلكالر وأضاف
الطالب ومفهوم الذات لديه تتطور نتيجة للعالقات مع زمالئه وأقرانه التـي يحـس بهـا الطالـب                  
ويمارسها مع الوقت، فالذات تتكون من خصائص الطالب والعمليات الذهنية الممكنة والمعاني التـي              

 من المحيط، أما مفهوم الطالب لذاته فيتكون من المشاعر والمفاهيم الخاصة بالنفس             يستخلصها الفرد 
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والمشتقة من تعامل الفرد مع اآلخرين كأفراد أو جماعات، وكذلك مع األشـياء الماديـة وظـواهر                 
المحيط، وذات كل طالب فريدة في حد ذاتها، وتعمل كقوة اختيار وتنظـيم وتفـسير تـتحكم فـي                   

 الطالب قيمة إيجابية لتلك المفاهيم التي تقوي مفهوم ذاته، ولذا فإن بعض الخبرات              مفاهيمه، ويضع 
تُدرك وتتقبل وتنتظم في تركيب الذات، وقد ال يدرك الطالب بعض مظاهر المحيط بـشكل دقيـق                 

  .معقول ألنها ال تنسجم مع مفهومه لذاته
  

لعالقات ا )1993(إلياس كما ورد لدى خليل و )Clarence A. Newell(  كالرنس ونويلووصف
الشخصية للهيئة التدريسية في المدرسة  صغيرة والعالقات فيها قوية انفعالياً، يمكن أن تقوي القـيم                

 التي ال   ةالعامة، وتؤثر في سلوك مختلف أعضاء الهيئة التدريسية، وبعكس ذلك فإن المدرسة الكبير            
لى قيم الطلبة والعلمين فيها قوياً، وبالتـالي لـن          تكون فيها العالقات قوية انفعالياً لن يكون التأثير ع        

يكون التأثير على سلوكهم كبيراً، والتغيير في النظام ذي القوة االنفعالية الكبيرة يكون صعباً، لكنـه                
  ).225 : 1993خليل، وإلياس، ( يكون أكثر قيمة للطالب الذين يتأثرون به

  
 أن األطفال  )1993(د لدى خليل وإلياس كما ور )Clarence A. Newell( كالرنس ونويل ورأى

يتأثرون بجميع خبراتهم داخل المدرسة وخارجها، كما إنهم يتأثرون بدرجة كبيرة فـي مدارسـهم               
طالب فـي   ) 110(بالمعلمين واألقران، ولذا فإنه ليس من الغريب أن تكتشف دراسة أجريت على             

ديمية هم أوالً اآلبـاء ثـم المعلمـون         الصف السابع أن األشخاص الذين يؤثرون على حياتهم األكا        
  .فاألقران

  

  :عوامل المؤثرة في المناخ المدرسيال 3.7.2

  

يؤثر المناخ المدرسي في جميع األفراد في المدرسة، وبصورة خاصة الذين ما يزالون في مرحلـة                
يـه  تكون االنطباعات، وينشأ نوع المناخ في المدرسة، إلى درجة كبيرة من اإلداري الذي تكون لد              

خليـل،  ( عادة سلطة أكبر من أي فرد في المدرسة، في حين تأثير المناخ داخل الـصف بـالمعلم                
  ).1993وإلياس، 

  
مكـن اسـتنباط    يمن خالل العرض السابق لمفاهيم المناخ المدرسي، والبيئات التي يرتكز عليهـا،             

  : وهي كاآلتي: المناخ المدرسيفيالعوامل المؤثرة 
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  :مدرسةاالتجاه نحو ال: أوالً

  
ة فـي أي نظـام      ة؛ ألنهم يكونون المدخالت الرئيـس     نبدأ أوالً باتجاه التالميذ نحو الدراسة بالمدرس      

، وتؤثر في اتجاهاتهم في العملية التعليمية إلى درجة كبيرة،          مي، وألن تنميتهم هي هدفه الرئيس     تعلي
  ).1971كومبز، (ة للنظام التعليمي النهاية يكونون المخرجات الرئيسفضالً عن أنهم في

  
ر الذي يمارس فيه الطالب نشاطات وخبرات تعده للحياة، لـذا فإنـه             وتعد المدرسة المجتمع المصغّ   

         ال في نشاطاتها وأعمالها، وعليها تبسيط      يترتب على المدرسة أن تعطي الطالب إمكانية أخذ دور فع
ن المدرسة، حتـى يـستطيع      قوانين المجتمع حتى يتمكن الطالب من تنفيذ هذه القوانين داخل جدرا          

  .)1993نبواني، ( الطالب تكوين اتجاه إيجابي نحوها
  

يتأثر اتجاه التلميذ نحو المدرسة بالدور الذي تقوم به األسرة في تهيئة الطفل اجتماعياً، فـإن تـأثير                  
األخوة، واألخوات وغيرهم من أعضاء األسرة األقربين على سلوك الطفل في المدرسة قـد يكـون            

 المدرسة، ونحو العمليـة     داً، فمن والديه، وأقرانه يكتسب كثيراً من االتجاهات األساسية نحو         قوياً ج 
  ).1977جوسلين، (التربوية 

  
أن المدرسة لها دور كبير في تكوين اتجاهات مرغوبة نحـو المدرسـة             ) 2004(كما يرى الخواجا    

اء وقـت الفـراغ فيهـا       نفسها، ونحو األشخاص في المدرسة، ونحو التحصيل الدراسي، ونحو قض         
أيضاً، فالمدرسة صورة عن المجتمع، بل هي المجتمع الذي يعيش فيه الطالب أكثر من ثلث يومـه،           
لهذا يجب على المدرسة مراجعة تنظيم األنشطة، والمناهج، وأصول التدريب، والتعلـيم، والتنـشئة              

  .ة نحوها من قبل الطلبةلتتالءم مع المتغيرات المستمرة والجديدة للحفاظ على اتجاهات إيجابي
  

، ويجب أن   إن المدرس إنسان واعٍ    )2004(أما بالنسبة التجاه المدرس نحو المدرسة، يقول الخواجا         
يتحمل اتجاهات إيجابية نحو عمله، ونحو المدرسة، واألشخاص الموجودين بالمدرسة سواء كـانوا             

  .معلمين أم طالب، ويجب أن يكون القدوة والنموذج لهم
  

  :عالقة الطالب بإدارة المدرسة :ثانياً

  

إن تفاعل الطالب مع إدارة المدرسة له تأثير في تشكيل التأييد الالزم لتثبيت السياسة التربوية فـي                 
وتتحدد ،  )1977جوسلين،  ( المدارس، التي تعمل على ترسيخ عالقات فعالة ين المدرسين والتالميذ         
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 ةي العمل أهداف حققي: فالنمط األول  ) ةيروقراطي ب – ةيمقراطيد (ةي المدرس ادةیهذه العالقة بنمط الق   
  المدرسي العمل  باالنضباط وطاعة لوائح   اتهمي في سلوك  لتزموني توافق الطالب ف   حققي بما   ةيميالتعل

  الطـالب، اتي بالسلب على سلوكنعكسي النمط الثاني متشدد في إدارة المدرسة بما      نماي ب واحترامها،
  ).2011الخولي، (  توافقهمقي المدرسي، وتحق العملني التزامهم بقوانعوقيو
  

ولهذا يجب أن تعمل إدارة المدرسة عمل الترتيبات األساسية  لألنظمة التعليمية بما يناسب األعمال               
التي تقوم بها، وأن يتوافر لدى إدارة المدرسة اتخاذ قرارات هامة، وتوجيه النظام التعليمـي نحـو                 

 ومن المعرفة والمعلومات، وأن يكون لديهم المفاهيم التحليلية         األنواع السليمة من العون المتخصص    
المناسبة، واألدوات التي تمكنهم من معرفة ما يجري داخل المدرسة، وتقويم أدائها داخلياً في ضوء               
عالقاتها مع البيئة المحيطة بها، وأن تكون العملية اإلدارية تعتمد على كل الموارد المتوافرة داخـل                

  ).1971كومبز، ( جا لكي تحقق الحد األقصى من المناخ المدرسي السليمالمدرسة وخار
  

 لهاي وهى فـي سـب   ة،يمي أهداف المؤسسات التعل   قيتحق وتعد اإلدارة العنصر األساسي المسؤول عن     
 في تلك المؤسسة، ألنـه ال       نی العامل باألشخاص نةي هذه األهداف تسلك أفضل الطرق مستع      قيلتحق
ـ     قهايتحق  مؤسسة دون مهام مطلوب     تصور إدارة في أي    مكني  ةي، وتتضمن وظائف اإلدارة المدرس

ـ زاني، والمتابعـة، والم   ليوالتـسج  ،قي، واإلشراف، والتنس  مي والتنظ ط،ي البحث والتخط  اتيعمل ، ةي
ـ  االجتماع ةيوالعمل ةيمي التعل ةي هذه الوظائف تتم كل من العمل      قي، وعن طر  ليوالتمو الخـولي،  ( ةي
2011(.  

  
  :نيبالمعلم الطالب عالقة: ثالثاً

  
 همـا إن هذه العالقة هي أهم عالقة في المناخ المدرسي، ولها تأثير كبير عليه، فالمعلم والطالـب                 

الوحدة النهائية لعملية التربية في معظم األحوال، فيجب أن تكون صورة نموذجية لعدم المساواة في               
ب أكثر تحديداً من مطالب التلميذ مـن        المنزلة، إذ من المسموح للمدرس من الناحية القانونية بمطال        

مدرسه، بحيث يجب مطالب المدرس المشروعة من التلميذ يجب أن تكون واضحة التحديد، وفـي               
حال كانت غير محددة وواضحة هنا ينظر التلميذ إلى جميع مطالب المـدرس علـى أنهـا غيـر                   

ـ   ف تيجة بطبيعة الحال اضطراباً شديداً    مشروعة، وتكون الن   جوسـلين،  ( درس بالطالـب  ي عالقة الم
1977.(  
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 طالبه، وارتباطـه بالـدفء      شادروإ هي المعلم بدوره في توج    امي ق ىتتحدد هذه العالقة بمد   وبالتالي  
 الدراسـي  نجاحهم حققي بما سيالتدر في اتبعها التي بياألسال في نهميب الفروق ومراعاته، والمودة

 شعورهم من قلليو
 مقدرة األشخاص أكثر هو والمعلم ،معاملتهم في راًيمغا أسلوباً اتبع إذا العكس و أوالفشل، بالخوف

 ومساعدتهم الطالب لدى والطموح ةيالدافع اتيمستو لرفع المالئم المدرسي المناخ ريوتوف جاديإ في
  ).2011الخولي، ( اكتساب المهارات الالزمة لحل المشكالت في
  

 ومـا   الدراسـي   على مناخ الفصل   منيالمه، وهو   ميي هو العنصر األساسي في الموقف التعل      ويعتبر
ـ  بداخله، وهو المحرك لدوافع الطالب والمشكل التجاهاتهم عن طر         حدثي  سي التـدر  بي أسـال  قي

  أن تقوم عالقة المعلم بالطالب على األخوة، واالحترام المتبـادل، وعطـف            جبي، ولذلك ف  المتنوعة
  ).1994شحاته، ( همي على الطالب، وتعلق الطالب بمدرسنيالمدرس

  

  :بزمالئهم الطالب عالقة: رابعاً

  

 المتبعـة   التنشئة بي للطالب وأسال  ةي والثقاف ةي االجتماع اتيتتحدد هذه العالقة بمدى التجانس، والخلف     
 جابيباإل نعكسي، ومدى ارتباطهم ببعضهم البعض بعالقات تتسم بالمودة واالحترام، بما           تهميفي ترب 

 بمـا  مي، ومدى التزامهم بالسلوك القو ةيميا في المواقف التعل    به قوموني واألدوار التي    لهميعلى تحص 
  سوء معاملة الطالب لبعضهم الـبعض،      جةي نت ةي وقد تتسم هذه العالقة بالسلب     ، توافقهم السوي  حققي
 من صـف دراسـي   نتقلي بالمدرسة، أو   لتحقي ني المدرسة، فالطالب ح   ةي باإلحباط وكراه  صابونيف

، إما  دةي جد ةيمي وتعل ةي متطلبات اجتماع  واجهي إلى أخرى    ةيمية تعل  من مرحل  تحولي ني أو ح  آخر إلى
  واجه مشكالت تحتاج إلى المساعدة، وأغلب هذه المتطلبات تـرتبط بـضوابط            الإ معها و  فيتكي أن

، وتحتاج  ني وعالقات متجددة مع زمالئه من الطالب وكذلك مع المدرس         دةي جد ةي مدرس اتيومسؤول
  ).2011الخولي،  (افق االجتماعي والتوفي من التكاتيعمل إلى
  

وتظهر لدى األطفال خصائص أنماط تصرفاتهم في البيت أوالً، وعندما يدخل الطفل المدرسة يكون              
قد تعلم بمثل ذلك، طرق التعامل مع اآلخرين، فيبحث عن األطفال اآلخرين الذين تتـشابه أنمـاط                 

مون نمط سلوكه، والطفل الـذي اعتـاد   سلوكهم مع نمط سلوكه، وتكمله، ويسعى إلى أن يتقبل المعل 
مثالً على العالقات العمودية في بيته، حيث يسيطر عليه اآلخرون، ويسيطر هو على من يليه، نجده                

ث عن أطفال يشاركونه هذا النوع من العالقات، فإما أن يصبح متنمـراً أو ضـحية، والطفـل                  حيب
وائياً في عالقته مع زمالئه، أما الطفل الذي        المدلل في البيت يسعى إلى أن يكون مستقالً، وربما انط         
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خليـل  (يعامل في بيته كفرد محترم فإنه يسعى إلى إقامة عالقات تستند إلى الثقة المتبادلة واالحترام          
  ).1993وإلياس، 

  
  :عالقة المعلمين مع زمالئهم: خامساً

  
عـة المنـاخ المدرسـي،      إن العالقات القائمة بين المعلمين تعتبر من األسس الهامة في تحديـد طبي            

، أو غير مالئم؛ ذلك لكون هذه العالقات تنعكس على سلوك           اًوالتعرف عما إذا كان هذا المناخ مالئم      
واتجاهات الطالب، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ فالمعلمون هم أفـراد لـديهم حاجـات،                

اآلخرين، ولكن ينبغي أال    ورغبات، واتجاهات، واهتمامات متباينة، ومن هنا قد ينجذب بعضهم إلى           
يؤدي ذلك إلى تكوين تنظيمات غير رسمية متنافرة، مما تؤثر على نوع المناخ الرسمي، والعمليـة                

  ).1981سرحان، (التعليمية بأسرها 
  

 :عالقة المعلمين بإدارة المدرسة: سادساً

  

مـوظفين  حتى يسود المدرسة مناخ سليم يجب على كل مدرس يعمل إلى حدا ما وفـق توقعـات ال                 
اإلداريين بالمدرسة، وتحدد هذه التوقعات حسب النظام القيادي الذي تسير عليه الهيئـة اإلداريـة،               

، يؤدي فيها واجباته وفق األوامر القانونية التـي         ة من منظمة بيروقراطي   اًفعندما يكون المدرس جزء   
قـتهم بالـسلطة    يصدرها من هم أعلى منه، كما يتمتع المدرسون بقدر وافر من الحرية  فـي عال               

، وعليه فـإن    )1977جوسلين،  ( اإلدارية، من حيث الطريقة التي ينفذون بها مسؤولياتهم التنظيمية        
المناخ المدرسي الذي يسوده األسلوب اإلداري البيروقراطي إنما هو مناخ جامد وروتيني تتقد فيـه               

ناخ المدرسي في ظل القيادة     كفاءة األداء، وتغليب الوسائل على الغايات، وبالتالي تصبح مظاهر الم         
  . غير مالئماً وشكلياتها مناخةالبيروقراطي

  
ـ ؤه مر يقوم بتوج يداخل المدرسة و  ة  يهتم في تعامله بالعالقات اإلنسان    يفمقراطي  يأما المدير الد   ه يوس
ـ ن له في المدرسة لين التابعيدرك بأن الموظفير أن يالعمل، وعلى المدوحثهم على   مجـرد  سواي

 عمل ضمنين، وين المدرسينه وبي روح المودة والتفاهم والتعاون بشركاء، وأن تسود مه بل راءجُأ
ة ين على أال تطغـى شخـص  يداع عند المعلمد واالبتكار واإلبيروح التجداً جعشم المجموعة، إطار

 كـل شـاردة وواردة،      ه فـي  يرهق هذا المدرس بالعودة إل    يو أال    ر،يالمدرس على شخصیة المد   
، وبهـذا  )1994شـحيمي،  ( لـإلدارة  العودة دون حلها بنفسهيمكن للمدرس أن ية ينيفاألمور الروت

  .يتحقق مناخ اجتماعي تربوي سليم
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  : أهداف اإلدارة المدرسية في ضوء المناخ المدرسي .4.7.2

  

عدة أهداف يجب أن تتبعها اإلدارة المدرسية من أجل خلق مناخ مدرسي سليم             ) 2009(وضع حامد   
  :يأتية والمعلمين في آن واحد، وتتمثل هذه األهداف بما يحافظ على الطلب

  
  السعي للوصول إلى تحقيق أهداف التربية والتعليم  -1
 .بناء شخصية الطالب بناء متكامالً علمياً وعقلياً وجسمياً واجتماعياً -2
تنظيم وتنسيق األعمال الفنية واإلدارية في المدرسة تنظيماً يقصد منه تحسين العالقـات              -3

 .عاملين في المدرسةبين ال
 .تطبيق ومراعاة األنظمة التي تصدر من اإلدارات التعليمية المسؤولة عن التعليم -4
توجيه استخدام الطاقات المادية والبشرية استخداماً علمياً وعقالنياً بمـا يحقـق زيـادة               -5

 .الكفاءة اإلنتاجية
 .ر والنمو الالزم للمدرسة في المستقبليوضع خطط التطو -6
 . في مناهج المدرسة ومواردها وأنشطته ووسائلها التعليميةإعادة النظر -7
 .اإلشراف التام على تنفيذ مشاريع المدرسة حاضراً أو مستقبالً -8
العمل على إيجاد العالقات الحسنة بين المدرسة والبيئة الخارجية عن طريـق مجـالس               -9

 .اآلباء والمعلمين
 .جتماعياًالطالب نمواً  نمو شخصية افيتوفير النشاطات المدرسية التي تساعد  - 10
 .التعاون مع البيئة في حل ما يستجد من مشكالت تعاوناً إيجابياً - 11

  
وهكذا أصبح تحقيق األغراض التربوية واالجتماعية حجر األساس في اإلدارة المدرسـية بعـد أن               

 فيما مضى بالنواحي اإلدارية فقط، وال يعني هذا التحول في وظيفـة اإلدارة المدرسـية                يعنيكان  
 بل بمعنى أنها أصـبحت تهـتم بأوليـة العمليـة التربويـة              ة،التقليل من شأن هذه النواحي األخير     

  .)مصطفى وآخرون(ة دارية لخدمة هذه العملية الرئيساالجتماعية، كما يعني توجيه الوظائف اإل
  

  :طرق تحسين المناخ المدرسي. 5.7.2

  

عملية تحسين المناخ معقدة، ألن المدارس      إن مناخ المدرسة ال يمكن أن يفصل عن سائر المدرسة، ف          
تعكس قوة المجتمع وضعفه، وتحسين جو المدرسة يمس كل ما يتعلـق بـتعلم النـاس، وبـالطرق                  
واألساليب العلمية وبطبيعة المجتمع وقيمه، فإذا ما أراد مدير المدرسة أن يحسن طرق نمو الطـالب      
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ان عليه أن يأخذ بنظر االعتبار أوالً العالقة        في المدرسة، وأراد أن يحسن جو التعلم داخل الصف، ك         
  .بين سلوكه وعمل اآلخرين في المدرسة

     

  :يأتي ومن هذه العوامل ما ، تؤثر في بعضهاعناصرويتم تحسين المناخ المدرسي عن طريق عدة 
  
  

  :عن طريق اإلدارة المدرسية: أوالً

  
رية التي يؤمن بها المدير ويطبقها في       يتوقف نجاح المدرسة إلى حد كبير على نوعية المهارات الفك         

مدرسته، وفي مدى كفاءته في ابتكار األفكار وفي اإلحساس بالمشكالت والتفنن بحلولها، والتوصـل              
إلى اآلراء والمقترحات، ألن ذلك ضروري لمساعدته على النجاح في تحسين المناخ المدرسي مـن               

عامل بنجاح وفاعلية مع المتغيرات     تلقدرة على ال  خالل التخطيط الجيد للعمل، وترتيب أولوياته، وفي ا       
ين الحالية والمنتظرة داخل المدرسة وخارجها، كما ينبغي على اإلداري أن يركز على اتجاهين هـام              

المعلمين، وتناسـب   كذلك   و هم وميول هم وتلبية رغبات   الطلبة  حاجات في إدارته للمدرسة، وهما تحقيق    
ة المحيطة به داخل المدرسة وخارجها، ومع نوع الجماعة التي          سلوكه مع الموقف أو المتغيرات البيئ     

  ).94 : 2009حامد، ( يقودها
  
أن اإلداري يهيئ توجه المدرسة وجوها، ذلـك ألن قيمـه ومواقفـه             ) 1993(يرى خليل، وإلياس    و

ه ءوممارساته تؤثر في السلوك في المدرسة بأسرها، وقد يتقبل بعض المعلمـين فـي المدرسـة آرا                
 دون نقد، ويتبنونها كمنموذج آلرائهم وسلوكهم، وقد يعارض بعضهم اآلخر اإلداري جهـراً              وسلوكه

  .أو سراً، فال أحد في المدرسة يمكن أن يبقى عديم االكتراث تماماً، ألن الجميع يتأثرون بتصرفاته
  

 بـدرجات   وللمديرين القوة القانونية والرمزية الستخدام العقوبات، فإقرارهم أو رفضهم لألمور يهم          
 فالتـصرفات   ؛متفاوتة جميع الطلبة والمعلمين في المدرسة، ولمعتقداتهم وتوقعاتهم األثـر الواسـع           

اإلدارية تكون مؤثرة في تحديد األساليب والظروف التي تساعد في حل المشاكل التنظيمية أو تعيق               
  .)245-244 : 1993خليل، وإلياس، (العمل التنظيمي الفعال 
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 :نيريق المعلمعن ط: ثانياً

  

 وهذه من   يق النمو الشخصي والمهني،   رإن المناخ السليم يتطلب معلمين قد حققوا فهم ذواتهم عن ط          
 فالطلبة بحاجة إلى التعامل مع أناس مربين حقيقيـين          مسؤوليات اإلدارة في اختيار هؤالء المعلمين؛     

كما أن الطلبة بحاجـة إلـى أن         لها،   ةيهمهم نمو الطالب ال مجرد تحقيق أهداف محددة سلفاً ال قيم          
، ويستطيعون التواصل معهم بانفتاح، وتكون لديهم القـدرة علـى            باألمان ايتعاملوا مع أناس يحسو   

خليـل، وإليـاس،    (البت في األمور، ويدركون مباهج النمو، ومصاعبه؛ ألنهم أنفسهم يحاولون النمو          
1993 : 247(.  

  

لطلبة فيه بأنهم مقبولون، فإنهم بحاجة لفـرص تعليميـة          وإذا ما أراد المعلمون توفير برنامج يشعر ا       
 فيهم القدرة على تـوفير المنـاخ        حوا أكثر إدراكاً لذواتهم، ولتنمو    مناسبة في المجال الوجداني ليصب    

المساعد الذي هم أيضاً بحاجة إلى أن يخبروه، فال يمكن أن يوفر الجو السليم من قبل هيئة تدريسية                  
  ).247 : 1993خليل، وإلياس، ( ال يتوفر لها ذلك الجو

  
 :عن طريق االتصال مع المجتمع: ثالثاً

  

إن العالقات مع المجتمع يجب أن تعكس االحترام المتبادل والتواصل المنفتح إذا مـا أريـد لهـا أن        
تساعد في خلق جو المدرسة السليم، ويمكن للمعلمين واإلداريين أن يتعلموا التواصـل الفعـال مـع                 

مين، كما يمكنهم أن يحلوا الكثير من مشاكل المدرسة والمجتمع القائمـة إذا تعلمـوا               الطالب والمعل 
التواصل المنفتح في األوقات المناسبة بعضهم مع بعض؛ ألنهم يستطيعون أن يحترموا الطلبة بالقدر              

  ).1993خليل، وإلياس، (الذي يحترمون فيه بعضهم 
  

قات في المؤسسة، وتكمل هذه العالقات تلك العالقات        فأهمية المناخ المدرسي تستدعي االهتمام بالعال     
القائمة بين األفراد والجماعات والمنظمات خارج المؤسسة، ولكي تكون القيادة اإلدارية فعالة يجـب              

خليـل،  (أن تهتم بالعالقات داخل المدرسة وخارجها؛ ألن تلك العالقات تتجـاوز حـدود المدرسـة      
  ).1993وإلياس، 

  
لمدارس أن تكون أكثر فاعلية فإن األمر يتطلب إسهاماً فعاالً من المواطنين، ولقد كـان  وإذا ما أريد ل 

طنين في األمور التربوية في الماضي هو إسهامهم المالي األكبر في تعلـيم             االغرض من إشراك المو   
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بممارسة ن إلى االهتمام    وأبنائهم، ومثل هذا األسلوب ال يحفز الكثيرين من المواطنين، ويميل المواطن          
  ).1993خليل، وإلياس، (سيطرة مباشرة على المؤسسات التي تؤثر في حياتهم 

  

   أسباب ظاهرة التنمر في المدارس8.2
  

 المدرسة تزايد في ظاهرة التنمر والبلطجة بين الطالب، وبين الطالب والمعلمين، أما أسـباب               تواجه
  :تعود إلىفظاهرة التنمر هذه 

  
  ريةأسباب تتعلق بالتنشئة األس ) 1

  
إن جذور المجتمع المبني على السلطة األبوية وسيطرة األب على أبنائه، وحسب النظريـة النفـسية                
االجتماعية، فإن اإلنسان يكون عنيفاً عندما يتواجد في مجتمع يعتبر العنف سلوكاً ممكنـاً مـسموحاً                

جيـة، فيـأتي    ومتفقاً عليه، وبناء على ذلك تعتبر المدرسة هي المصب لجميـع الـضغوطات الخار             
الطالب المعنفون من قبل األهالي والمجتمع، ليفرغوا الكبت القائم بسلوكيات عدوانية عنيفة يقـابلهم              
طالب آخرون يشابهونهم الوضع بسلوكيات مماثلة، وبهذه الطريقة تتطور حـدة التنمـر، ويـزداد               

 ةالذي هو نتيجة تأثير ثالث    لل الطالب والتحالفات، ومن هنا يظهر التنمر المدرسي و        انتشارها، فتبدأ شِ  
العائلة والمجتمع واإلعالم، ومن هنا فالعنف المدرسي هو نتيجة لهذه الظروف وليس            : مركبات وهي 

  .)283: 2004الخواجا، ( سبباً في المدرسة
  

 تجـاب  أن على يتعود حيث الطفل، للحماية الزائدة نتائج سلبية تنعكس على شخصية"ن بالمقابل فإ
يرتبك ويضطرب في سلوكه وفـي   فهو الحياة، في المستمرة االحباطات مقاومة طيعيست فال طلباته،

بالعجز والدونية عن مواكبة اآلخـرين       عالقته االجتماعية، أو ينطوي وينسحب من المجتمع لشعوره       
  .)58 : 2008العدوي،  ("في عالقاتهم وعاداتهم

  
 أبرزها انحدار التالميذ المتنمرين من       النفس التربوي سلوك التنمر إلى عدة عوامل       كما يرجع علماء  

أسر تتخذ من العنف والعقاب النفسي والجسدي وسيلة لحل مشكالتها، وتسود هذه التصرفات أكثـر               
في البيوت التي ينعدم فيها الدفء والعطف األبوي ورعايـة األم الحانيـة والتعامـل مـع سـلوك            

 والتجهم، فتكون ردود أفعال األبـوين فـي         وتصرفات األبناء بنوع من التحليل والتفهم بدل التعنيف       
هكذا أجواء مجموعة من المشاعر السلبية التي ال تنتج بدورها غير ردود سلبية وشخصيات ناقمـة                

. المدرسـة : متذمرة تلجأ للتنفيس من خالل تفريغ الشحنات السلبية التي تتراكم يومياً في وسط آخر             
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أحنـاش،  ( ئساد على كل من رأوا فيه ضعفاً أو انهزامـاً فال يترددون في تقليد آبائهم والتنمر واالست   
2010.(  

  
، أكد الباحثان واتـس     »البحوث التربوية األميركية  « المقاالت التي نشرتها مجلة      إحدى كما ورد في  

أكثر ردود الفعل براجماتيةً تجاه العنف المدرسي هـو تحـسيس   « أن )Wats & Irvelz(وإيرفيلز
العنف المدرسي هو نتيجة طبيعيـة      «ويضيفان أن   . »ية على هذه األفعال   الفاعلين بمسؤولياتهم الفرد  

 »لعنف بنيوي يقع في إطار ظروف اجتماعية تتخذ من القمع والعنف ممارسةً يوميةً ونمـط عـيش                
  ).2010أحناش، (
  
  :للطالب العقلي بالنمو المتعلقة األسباب ) 2
  

 يعط أهمية للطالب الفاشل في التعلـيم،        في كثير من األحيان يحترم المجتمع الطالب الناجح فقط، وال         
وحسب نظرية الدوافع؛ فإن اإلحباط هو الدافع الرئيس من وراء التنمر، حيث يبدأ الطالـب الفاشـل                 

  ).2004الخواجا، (الذي لم يتمكن من النجاح أن يثبت قدراته الخاصة من خالل التنمر
  

حاولةً منهم لتعويض فشلهم الدراسي وقلة       أفعاالً عدائية م   ونمارسوبينت األبحاث أن بعض الطلبة ي     
كفاءتهم، ويعبر هذا النوع من الطلبة على مدى إحباطهم واستيائهم وتذمرهم من النظـام التربـوي                

 ويفتقـر   ،بشكل عام من خالل استهداف شخص ما تكون له قابلية لالستهداف واالختراق أكثر منهم             
ضرورية، وهم يعبرون عن معاناتهم مـن هـذا         هذا الصنف من الطلبة إلى المهارات االجتماعية ال       

ولـذلك  . الفقر السلوكي المضاف إلى فشلهم الدراسي عن طريق التنمر على من هو أضعف مـنهم              
 مصدر تذمر كل فـرد والـسبب     ينصح المسؤولون التربويون بتفهم دوافع كل فئة على حدة وعالج         

  ).2010، أحناش ( الذي يدفع الطالب إلى ممارسة هكذا سلوكياتالرئيس
  
  :أسباب اقتصادية ) 3

  

طلبـة المـدارس، سـوء األوضـاع          األسباب التي تساهم في انتشار ظاهرة العنف بـين         من أهم 
المعيشة، فقد بينت نتائج الدراسـة،       االقتصادية وخاصة عندما يضم المجتمع مستويين متناقضين من       

  ).2008 العدوي،( التنمرأن تدني المستوى االقتصادي من أخطر أسباب 
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  :جماعة األقران )4

  

 التفاعـل  من نوع هناك بل فقط، الطالب مع المعلم تفاعل على حكرا الصفي التفاعل عملية ليست
 فـي  أثـره  حيث من وخاصة األول، التفاعل نوع عن ةأهمي يقل ال وقد أنفسهم، الطلبة بين يحدث
 فرصاً توفر إذ الرفاق، عةجما تلعبه الذي للدور نظرا وذلك والصداقات، االجتماعية العالقات إنشاء
  .هأسرت ألفراد معايشته خالل له تتوفر ال سلوكية أنماط ممارسة ليتعلم للطالب

  
 على مستوى المدرسة يتوقف    تأثير جماعة الرفاق على إكساب الطالب أنماط سلوكية عنيفة داخل         و 

 ، و ب مع تلك الجماعـة     الفترة الزمنية التي يقضيها الطال     ، و الوازع الديني والخلقي لجماعة الرفاق    
 العـدوي، (  ضعف التوجيه األسري حول اختيار الرفقة الصالحة       ، و قلة أو انعدام االهتمام األسري    

2008(.  
  

ـ           وتصدر يهـاجم  » عصابة» العديد من أشكال التنمر المدرسي من مجموعات طالبية تكون شبيهة ب
 هذه المجموعات يحتمي بمجموعته     أفرادها كل من يختلف معهم أو ال يدور في فلكهم، وغالبية أفراد           

وقائدها وال يتجرأ على ممارسة تنمره بمعزل عن باقي أفراد مجموعته، علماً بأنـه تكـون لـديهم                  
 ولـذلك ينبغـي التركيـز علـى     ،مهارات اجتماعية أخرى بناءة قد يسخرونها في األمور اإليجابية   

  .مجموعات التنمر المتفرعة بدل التركيز على أفراد بأعينهم
  
ويرجع بعض التربويين ظاهرة التنمر المدرسي إلى افتقار بعض الطلبة إلى مهـارات االنـدماج                

االجتماعي وعجزهم عن تكوين صداقات وعالقات إيجابية مع زمالئهم وأقرانهم، فيجدون في التنمر             
وسـط  مخرجاً لهم من عزلتهم، بعد أن يكونوا قد فشلوا في إيجاد حلول أخرى بديلة لالندماج في ال                

 وهذه الفئة من الطلبة يمكن عالج مشكالتهم من خالل عقـد دورات تربويـة توجيهيـة                 ،المدرسي
تعرفهم بطرق االندماج وتُكسبهم المهارات االجتماعية التي تؤهلهم لتكـوين عالقـات وصـداقات              

 وحسب إحصاءات أميركية لرصد العنف المدرسي، فقد بلغ عـدد حـوادث             ،تخرجهم من عزالتهم  
 سنة فـي عـام      18 و 12لتنمر المدرسي في أوساط الطلبة الذين تتراوح أعمارهم ما بين           العنف وا 

مليونين ونصف المليون حادثة عنف وسرقة وشجارات نتج عنها إصابة أحد طرفي            ) 1999(واحد  
 ).2010أحناش،  (الشجار أو كليهم

  
يات لتـدريب الـضحايا     وهذا األمر يقتضي طبعاً تنفيذ برامج عالقات إنسانية تشمل وضع استراتيج          

وجميع الطلبة على طرق التصدي لشتى أنواع التنمر المدرسي ومواجهتها، والتبليغ عنها عند العجز              
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عن صدها بالطرق السلمية الحسنة، وعدم الخوف من تهديدات المتنمـرين، وتـدريب المدرسـين               
العدوانيـة بـشكل عـام      واإلداريين على أنجع األساليب التربوية للتعامل مع الطلبة ذوي النزعات           

  ).2010أحناش، ( ووسائل ترويضهم ودمجهم في وسط طالبي آمن
  
  أسباب متعلقة بالعملية التعليمية )5

  

 خلق توترات مماثلة عند إلى بشكل مباشر يؤديإن نظام المدرسة بكامله وخاصة إذا كان متوتراً، 
الخواجا،  (ة التنمر عند الطلبة فهيأما أهم العوامل المدرسية التي تساهم في زيادالطلبة والمعلمين، 

2004 :(  
تغير المدير، ودخول مدير آخر، وبطرق تربوية أخرى، وتوجيهات مختلفة عن سابقه يخلق  -1

  .مقاومة عند الطالب لتقبل ذلك التغيير
 .إحباط وكبت الطالب وقمعهم -2
 .عدم مراعاة الفروق الفردية داخل الصف وخالل تواجد المعلم داخل المدرسة -3
 .تقدير الطالب كإنسان له قيمة واحترام وكيانعدم  -4
 .عدم السماح للطالب بالتعبير عن مشاعره، وإهانته إذا ما غضب ألمر ما -5
 .انتقاد الطالب، والتركيز على جوانب الضعف لديه -6
 .االستهزاء بالطالب، واالستهتار من أقواله، وأفكاره وإنتاجه -7
 .دفعه إلى التنمر كي يلفت االنتباه إليهعدم االهتمام بالطالب وعدم االكتراث به بما ي -8
خلق مسافة كبيرة بين المعلم والطالب، فال يسمح له بالمحاورة أو المناقشة حول عالمة أو  -9

 .عدم الرضا من مادته
 

إذا وجد الطالب المتنمر في المدرسة بيئة غير رادعة، فإنه يتمادى في تنمره ويصبح مـع مـرور                  ف
خوراً بكونه كذلك، نظراً ألن هذه الصفة تحقق له ذاته التي تنتهك في             الوقت أكثر عدوانية، ويغدو ف    

البيت، وتشعره بنوع من التعويض العاطفي، وبأهميته وقدرته على لفت االنتباه، والحصول على ما              
يريد من خالل تنمره على من هم أضعف منه بالتهديـد والوعيـد أحيانـاً، واإلذالل واالسـتقواء                  

 وال يكون مصدر التنمر دائماً نابعاً من أبناء يتبنى آباؤهم العنف منهجاً في              ،رىبمجموعته أحياناً أخ  
التربية، بل إن بعض التالميذ والطلبة قد تصيبهم عدوى التنمر من آخرين فيلجأون إلى هذا السلوك                
للتسلية بعد أن يجدوا لذة في االستمتاع في استفزاز وإذالل من قد يتصف بالخجـل أو الـضعف أو                   

 القدرة على الدفاع عن نفسه، أو الستباق هجمات اآلخرين ولتحصين أنفسهم مـن أي مظـاهر                 عدم
  ).2010أحناش، ( عنف، فتترسخ فيهم هذه الصفة مع مرور الوقت وتصير جزءاً من شخصياتهم
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   تأثير التنمر المدرسي على المناخ المدرسي9.2
  

 هي عملية تهدف لتحقيق غايـات وأهـداف         إن العملية التربوية والتعليمية التي تحدث في المدرسة       
بعيدة المدى، وأخرى قريبة المدى، وعلى رأس هذه األهداف تحقيق عملية نقل القيم االجتماعية التي               
ترمز إلى السلوك االجتماعي للطلبة من وجهة نظر المدرسة، التي تعبر عن وجهة نظر المجتمـع،                

تعلمين، غير أن تحقيق هـذه األهـداف يـصطدم          ثم هدف تنمية المعرفة، والطاقة الذهنية لدى الم       
 ؛رة، تربوية، واجتماعية، وتقنية، األمر الذي يجعل مهمة المدرسة أكثر صعوبة، وتعقيداً           يبعوامل كث 

ن تحقيق هذه األهداف إنما يقوم على المشاركة، واالتفاق، واالقتناع، واالنصياع أحياناً لما يواجهه              أل
 ة، وقوانين وتوجهات تنتظم من خاللها الحياة المدرسية، التي تحـد          فضاء المدرسة من تقاليد، وأنظم    

ر من المجتمع المدرسي، وهذا ما يعكس صورة منضبطة جداً قد           بأحياناً من حرية الطالب، الذي يعت     
ه ئال يرضى عنها الطلبة؛ فالطالب في المدرسة يفقد من حريته، وكيانه الفردي، من خالل تقديم وال               

، فيجد نفسه واقعاً تحت سلطتها، األمر الذي يدفعه إلى التعبير لفظاً، وممارسـة              وانصياعه للمدرسة 
عن رغبته في المزيد من الحرية، وإثبات الذات مستخدماً في هذا الكثير من الممارسات التي تظهر                

  ).1998سالمين، (الكثير من الميول التي تصدم بأنظمة المدرسة ولوائحها وقيودها 
  

المتبادل بين المجتمع المدرسي، والممارسات التي تظهر الكثير مـن األفعـال،            وفي ضوء التفاعل    
كـل تجربـة   من تجارب التنمـر، و     أنواع مختلفة    يتورطون في  الطالب وردود األفعال، مما يجعل   

ويعـاني طرفـي التنمـر      ،   في المناخ المدرسي   شكل من أشكال صعوبات التكيف المدرسي     تعتبر  
يصعب التمييز بأن   ومع ذلك،   ،  يات مرتفعة من المشكالت السلوكية    مستومن   ) المتنمرين والضحايا (

 الـذين   الطلبـة وعالوة على ذلك، العديد من      هذه المشاكل السلوكية ناتجة من المتنمر أو الضحية،         
،  الصعوبات األكاديمية واالجتماعيـة    يمرون بالعديد من  ،  التنمر-يقعون ضحايا، بما في ذلك ضحايا     

 على مـستوى     متعددة ة خطر تبرز للتنمر مالمح  في الواقع   ، و في األنشطة المدرسية  وقليلي االهتمام   
 كأن تصدم سلوكات الطلبة بسلطة المدرسة، وتعيقها عن أداء مهامها كما ينبغـي،              ؛المناخ المدرسي 

  ).Xie&Farmer ,2007( أو كما رسمت في السياسة التربوية
  

مباالة ألوامر المعلمين، وقوانين المدرسة، مما يسبب       ويؤثر الطالب المتنمر على سلوكياته كعدم الال      
مشاكل في االنضباط المدرسي، وعدم القدرة على  التركيز وتشتت االنتباه، كما تظهـر الـسرقات                
والكذب، وتناول الكحول، وتعاطي المخدرات في المدرسة مما يسبب تلبكـاً كبيـراً فـي المنـاخ                 

تعليمي كأن يعاني الطلبة المتنمـرون مـن هبـوط فـي            المدرسي، كما يؤثر التنمر على المجال ال      
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تحصيلهم الدراسي، وتأخر عن المدرسة، وغيابات متكررة عن الدوام، وعدم المشاركة في األنشطة             
  ).2004الخواجا، (المدرسية، والتسرب من المدرسة بشكل دائم أو متقطع 

  
 لتـي ات األكاديمية واالجتماعية     المشكالت السلوكية والصعوبا   وتظهر هذه السلوكيات نتيجة ازدياد    

 وسوء تكيف بالمدرسـة،   إلى مستويات متدنية من التعليم،       على السواء     تؤدي بالمتنمرين والضحايا  
 أو  أقرانهمقبل   للتنمر من    مدارسال طلبة    ويسبب تعرض  ،والتسرب من المدارس في نهاية المطاف     

ط التعلم والذهاب إلى المدرسـة فـي        رتبا، وذلك ال  عن مدارسهم إلى غيابهم   خوفهم من التعرض له     
 وهو ما قد ،)Xie& Farmer ,2007 ( أذهان الضحايا إلى االعتداء واإلذالل وكل المعاني السلبية

  . يتسبب في زيادة نسبة تسرب الطلبة
  

ويدرك أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية بهذه المدارس وجود هذه الظـاهرة وتأثيرهـا المـدمر               
 وتشير إحصائيات حديثة الى أن نسبة التنمر فـي كـل            ،مسيرة تحصيله العلمي  لشخصية الطالب و  

، وهي منتشرة في صفوف الطالب أكثـر        %15مدرسة ما بين متنمرين وضحايا التنمر تصل إلى         
ويرى المراقبون أن أثر وقع تنمر الطالبات أخف بكثير من تنمر الطـالب،             . من صفوف الطالبات  

ما يكون أكثر نعومةً من تنمر الجنس الخشن نظـراً القتـصاره علـى              فتنمر الجنس اللطيف غالباً     
   ).2010أحناش، ( اإليذاءات اللفظية غير المباشرة مثل إطالق الشائعات والغيبة والنميمة

  

  دور المدارس في الحد من التنمر المدرسي 10.2
  

فـي ارتفـاع درجـة      والذي يتمثل    يؤثر سلبا على المناخ المدرسي،       التنمر في المدرسية  وجود  إن  
 مـن   البدنيةوة  يالشكاوى الصح زيادة  جسدي و نفسي و  واالكتئاب، واضطراب الخوف لدى الطالب،    

 علـى   ، وفي نهايـة المطـاف     على انتباه وتركيز الطالب   هذه العوامل، بدورها، تؤثر     قبل الطالب،   
 دورا محوريا   لعبواينفوذ كبير في حياة الطالب، ويمكن أن        ذوي  ن  والمعلم، ويعتبر   األداء األكاديمي 

   ).2010أحناش، ( التنمرفي االعتراف واالستجابة لحوادث 
  

 معالجة ظاهرة التنمر المدرسي على سلوك التنمر بحد ذاتـه ولـيس             وتركز النظريات التربوية في   
 كما أن هذا الموضوع ال يحظى بقدره الكافي من النقاش والتشخيص من أجل إيجـاد                ،على مسبباته 

 وحتى إن حرصت بعض المدارس على توفير مرشـدين تربـويين ومستـشارين              ،الحلول الناجعة 
نفسيين، فإن برامج التدخل والعالج التي تقدمها تكون ضيقة األفق، بحيث تـضع أصـابعها علـى                 
تطوير مهارات الضحايا المفترضين وتمكينهم من الرد على هجمات المتنمرين وإيذاءاتهم، دون أن             
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 وال شـك    ،  حدوث هذه السلوكيات أو تتيح لها التدخل في الوقت المناسب         تقدم مقاربات شاملة لمنع     
 تحديد أنسب طرق التـدخل      فيأن تعرف المسؤولين على مختلف أشكال التنمر المدرسي يساعدهم          

 وضع النقاش حول المهـارات  في أسباب هذه السلوكيات يساعد      إلى كما أن التعرف     ،لعالج المشكلة 
   ).2010أحناش، ( حياالجتماعية في السياق الص

 
حالة تنمـر    25 كل   يشهدون حالة واحدة من   المعلمين  وتفيد الدراسات والتقارير السابقة العالمية بأن       

 لدى المعلمين في التعامل مع حوادث التنمر، ومن جانب آخر           نقص الوعي مدرسي، وهذا يدلل على     
 أن انخراط الطـالب      أيضا،   تعكس هذه البيانات قد  ، و  نفسها التنمر ياتالطبيعة السرية لسلوك  يعكس  

إلشـراف  احاجة إلـى زيـادة      ، كما تشير إلى أن هناك       اًفي سلوك التنمر ضد المعلمين ليس موجود      
 لهذا السبب    ؛ تدخلهم للحد من هذه السلوكيات     فرص المعلمين وبالتالي زيادة     بالتنمر لدى واالعتراف  

للحد  جميع أشكاله كخطوة أولى ضرورية        في التنمر تطوير الوعي من جانب المعلمين لمشكلة        يجب  
 ن أيضا دورا حاسما في تحديد عالمات اإليذاء، ومساعدة        والمعلمكما يلعب   ،   في المدارس  من التنمر 

 البيئـة   بكل ما يحدث داخـل جـدار      كسر ثقافة الصمت السائدة     والكشف عن التهديدات     الطالب في 
  ).Craig, K. Bell, D, Leschield, A., 2011(سية المدر

  

تنفيـذ بـرامج    المعلمين في مواقفهم تجـاه        بين  كبيراً  هناك تفاوتاً  بينت الدراسات العالمية بأن    وقد 
 تـدخل المعلمـين فـي هـذه          تعكس أيضا معدل   التنمر معتقدات المعلم عن     تنمر، كما أن  مكافحة ال 

تنمر ال تكـون    السلوكيات، ويختارون التدخل بعد حادث التنمر، ونظرة المعلمين إلى أن سلوكيات ال           
 أقـل   اباعتبارهة، واإلقصاء االجتماعي،    غاظمن سلبيات الحد من هذه الظاهرة،  مثل اإل        و ،خطيرة

ية تدخل المعلمين، وبالتالي يختارون التدخل بعد سـلوك         قسوة من أشكال العنف، مما يقلل من احتمال       
 سـلوك التنمـر   أيضا أن   ، ولكن يعني     فقط باستمرار العنف التنمر، وغياب تدخل المعلمين ال يسمح       

  ).Craig, et.al, 2011(مقبول ويمكن القيام به دون خوف من العواقب
  

 االنتباه إلى الثقافة السائدة في الوسط المدرسي والعمل على ترسـيخ            كما يجب على إدارة المدارس    
آخـر،   من جانب    ،مفهوم الوئام والتفاهم واالحترام المتبادل في حال غياب سلوكات تعزز هذه القيم           

يقول تربويون، إن التدخل لعالج هذه المشكلة ال ينبغي أن يكون عقابياً محضاً، وإنما يقتضي تعبئةً                
جماعيةً للمدرسين والطلبة واإلدارة العليا للمدرسة على حد سواء بقصد مراعاة المصلحة الجماعية             

حمـة العالقـات    للطلبة وإشراك الجميع في ترسيخ بيئة اجتماعية صحية في المدرسـة وتقويـة ل             
االجتماعية بين الطلبة، والتقليل قدر اإلمكان من اتباع طرق العقاب الجماعي الذي قد يذهب ضحيته               
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أحنـاش،  ( أكباش فداء، فيضيع بذلك مستقبلهم ويكون النظام التربوي والمجتمع هما أكبر الخاسرين
2010.(  

  

لحالي هـو جعـل حـرم المؤسـسة         إن أولوية مسؤولي المدارس والمؤسسات التعليمية في الوقت ا        
فبدون توفر بيئة تعليمية آمنـة،      . التعليمية آمناً للطلبة والمدرسين واإلداريين وجميع الموجودين فيها       

ال يمكن للمدرسين أن ينجحوا في مهامهم التدريسية، وال يمكن للطلبة أن ينجحـوا فـي مـشوارهم       
هرة وتركيبهـا، فـإن الـشيء األسـاس         ورغم تعدد التحليالت حول مدى تعقد هذه الظا       . الدراسي

والحاضر في مختلف الدراسات حول التنمر المدرسي هو أهمية التعاطي مع هذه الظاهرة من خالل               
مقاربة متكاملة تعمل على إشراك اآلباء واألسرة والمدرسين واإلداريين وشبكات الدعم االجتمـاعي             

 .)2010، أحناش( باإلضافة إلى الطالب المتنمر نفسه لحل المشكلة
  

يقتضي التخلص من التنمر المدرسي بالطبع ضرورة ترسيخ أسس بيئة داعمة وراعية اجتماعياً في              
المدرسة وفي كل قاعات الدرس، عالوةً على تقديم المساعدة الالزمة للطالب على الصعيد الفـردي               

حـصول علـى    وأسرته، وذلك حتى تضمن المؤسسات التعليمية والتربوية الحق لجميع الطلبة في ال           
فرص متساوية من أجل النجاح والتميز وتعبيد الطريق نحو مستقبل مهني زاهر يعود على الشخص               
وأسرته ومجتمعه بالنفع، وهذا لن يتم إال بنهج كل مدرسة لمقاربة عالجية منـسجمة مـع ثقافتهـا                  

 .)2010أحناش،  (المدرسية والمحيط االجتماعي لمنتسبيها
 قـد يعترضـها      المعدة للحد منها    أو البرامج المدرسية    معالجة التنمر  يبوقد بينت الدراسات أن أسال    

األساليب الوالدية التي تشجع أطفالها على التنمر، مثل التسلط الوالدي علـى األطفـال مـن خـالل           
محاولة سيطرة الوالدين على سلوكيات األطفال التنمرية  عن طريق التخويـف والتهديـد بالعقـاب                

، وأضافت تلك الدراسـات     شكل عكسي على البرامج المدرسية في معالجة التنمر       القاسي، مما يؤثر ب   
يزيد من تعرضهم بأن يصبحوا متنمرين، وذلـك يحـدث عـن             أن إساءة معاملة الوالدين ألطفالهم    

تعرض الطفل للمعاملة القاسية من قبل إخوته أو والديه، وكذلك عند اعتقاد الوالدين أن العدوان هـو                 
school-in-bullying/com.parentingscience.www://http-( حل المشاكل الشخصية  وسيلة مقبولة ل  

html.interventions(  
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  :معالجة سلوك التنمر في المدرسة. 1.10.2

  

، فقد  الشخصية اضطراب   في خطر كبير    يعانون من كانوا  مرين  أن المتن كشفت دراسة فنلندية طولية     
، أدت   سنوات 8 التي تشير إلى ذلك عند عمر      األعراض النفسية    عليهمللمجتمع ظهرت   كانوا معادين   
 جميع األطفـال الـذين يبـدون الـسلوك          لنفسيةالفحص الروتيني   ب نو الباحث أن يوصي هذه النتيجة   

ينبغـي  فكشف عن وجود مستوى عال من األعراض النفسية،         ي  إذا كان الفحص ال   للتنمر، و المتكرر  
، كمـا   التركيز األساسي على التدخل لتنظيم سلوك الطفل في المدرسة وتعزيز العالقـات األقـران             

 حياتهم، ومن ذلك حمـايتهم      تغيير كبير في     إلى يحتاجون أيضاً البحوث إلى أن المتنمرين قد      أشارت  
يتعرض لها األطفال    التي   األحداث السلبية وبعبارة أخرى، فإن    ـ،  ددةن أحداث الحياة السلبية المتع    م

 لتطـور األمـراض النفـسية والـسلوكيات التنمريـة لـديهم            أكثـر عرضـة      في حياتهم، تجعلهم  
)html.interventions-school-in-bullying/mco.parentingscience.www://http(  
  
األطفال المتنمرين بأن يصبحوا أكثر عقالنية في       برنامج يساعد   وهو  ) Twemlow(وينص برنامج    

  : ويتضمن البرنامج أربعة عناصرسلوكهم بطرق ودية ومفيدة عن طريق ضبط النفس،
  

 ويـتم   الـضحية،  جانب   إلىوقوف  ال للمتنمر أو   خلق مناخ من عدم التسامح على حد سواء          •
التشدد في التعامل مـع الطـالب       ، مثل   "التوعية"إنجاز ذلك من خالل العديد من التكتيكات        

رايـة  " وباإلضافة إلى ذلك، يتم إعطاء كل صـف          المتنمرين والوقوف إلى جانب الضحية،    
ـ      ، وإنزالها في حالة    على باب غرفة الصف    العرضه" السالم ر، مشاركة أحد الطلبة في التنم

 .وإعالن االستنفار في ذلك الصف

 على سبيل المثال،    من خالل إيقاع العقوبات لحل المشكلة بشكل جذري،        انضباط  خطة  عمل   •
من باب الـصف لبقيـة      " راية السالم "إزالة  يقوم المعلم ب  ،  قام طالب بتخويف طالب آخر    إذا  

 .التصرف الطالب ال يزالون يسيئون إجراءات أكثر جدية إذا كان واتخاذاليوم 
يضم (تهدف إلى تعليم األطفال كيفية السيطرة على دوافعهم          التي   خطة التربية البدنية    عمل   •

 ).فنون الدفاع عن النفس والتدريب، ولعب األدوار، وإدارة الغضب
  .التنمربرنامج التوجيه للكبار والصغار مصممة لتعليمها لألطفال لتجنب التورط في عمل  •

)html.interventions-school-in-bullying/com.parentingscience.www://http(  
  

وقد كانت نتائج هذا البرنامج متباينة بحسب الدراسات السابقة فمنها ما بينت أنه كان ناجحاً ومنها ما                 
  : كما بينت بأن هناك آثاراً سلبية لهذا البرنامج تتمثل في اآلتي،ج إيجابية نتائِطبينت أنها لم تع
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 .والقلق يعانون من مستويات عالية من اإلثارة المتنمرينبعض  •
هؤالء األشخاص من المحتمل أن تظهر عليهم أعراض الحاالت النفسية، وبعـضها لخطـر               •

 .طراب في الشخصية المعادي للمجتمعاض
 . عدوانية لآلخرينمن يكن نوايا سريعة تظهرص معظم هؤالء األشخا •
 . هم أكثر عرضة لتأييد المعتقدات المكيافيليةالمتنمرون •
   في المنزل- بما فيها التنمر–المتنمرين يواجهون مشاكل كثير من  •

)html.interventions-school-in-bullying/com.arentingsciencep.www://http(  
  

أن ضبط المدرسة يجب أن يكون  بمجهود تعاوني، يتعاون فيـه            ) 1982(ويرى مصطفى وآخرون    
مدير المدرسة، والمدرسون، والتالميذ، كما يجب أن يكون هناك تخطيط واتفاق على سياسة الضبط              

أن يكون الضبط بها ضبطاً ذاتياً، بمعنى أن ينبـع مـن التالميـذ              ووسائله، وأن تهدف المدرسة إلى      
أنفسهم، ال أن يفرض عليهم، فاشتراك التالميذ في معاجلة مشكالت التنمر المدرسي الناتجـة عـن                
الطلبة المتنمرين ووضع األسس التي يقوم عليها بما يضمن المحافظة على المناخ المدرسي الـسليم،               

  .والعمل على تطوره وتقدمه
  

 أمثلة على ذلك الضبط الذاتي لسلوكيات الطلبة المتنمرين وذلك          )1982 (ويعطي مصطفى وآخرون  
عن طريق تنظيم المدرسة لألندية، ومجالس الطلبة وأولياء األمور، واالجتماعـات لمعالجـة تلـك               
السلوكيات عن طريق نصح الطلبة المتنمرين وإرشادهم أو تحذيرهم، والندوات بخصوص معالجـة             

وكيات التنمر في المدرسة بحضور الطلبة واألخصائيين االجتماعيين والتربويين والنفسيين، وغير           سل
 الحد من سلوكيات    فيذلك من الوسائل التي يمكنها أن تبث في الطلبة االتجاهات السليمة التي تساعد              

كتسبون الـضبط   الطلبة المتنمرين وضبط المناخ المدرسي، وحفظ النظام والتدريب عليه، فالتالميذ ي          
  .اً لهم في المدرسةيتهتاالجتماعي عن طريق الفرص التي 

  

أن العقاب في معالجة الطلبة المتنمرين يجب االبتعاد عنه، وذلك          ) 1982 (مصطفى وآخرون  ويرى
ألنه لديهم حاسة الشعور بالعدالة، ولذلك ال يجب أن يكون العقاب جزافاً، بل يكون الهدف منه منـع                  

التنمر، ويؤدي السماح المدرسي بعقاب التالميذ المتنمرين عن طريـق الواجبـات            تكرار سلوكيات   
المدرسية إلى كراهيتهم للعمل بالمدرسة، كما يؤدي بالتالي إلى زيادة هذه السلوكيات ال اإلقالل منها               
أو معالجتها، كما أن التهديدات واإلذالل الشخصي أو التهكم أمور ليس لها مكان في توجيه النظـام                 

  . في المدرسة
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   الدراسات السابقة11.2
  

  : تناولها على النحو اآلتيوسوف يتماطلعت الباحثة على العديد من الدراسات السابقة ذات العالقة 
  

  :الدراسات العربية 1.11.2

  

التنمر المدرسي وعالقته بالمهارات االجتماعية لـدى تالميـذ         " بعنوان  ) 2012خوج،  (دراسة   -1

 "ة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعوديةالمرحلة االبتدائي

 الفروق بين مرتفعي ومنخفـضي التنمـر المدرسـي فـي المهـارات              إلىهدفت الدراسة التعرف     
االجتماعية، باإلضافة إلى التعرف إلى المهارات االجتماعية التي يمكن أن تسهم في التنبؤ بـالتنمر               

 تلميذاً وتلميذة من تالميذ الـصف الـسادس         )243(المدرسي لدى عينة الدراسة التي اشتملت على        
  وهو واشتملت أدوات الدراسة مقياس التنمر المدرسي     لعربية السعودية،   بالمرحلة االبتدائية بالمملكة ا   

، )1996( إعـداد الـسمادوني وتعـديل الجمعـة           من إعداد الباحثة، ومقياس المهارات االجتماعية    
لداللة الفروق بين المتوسـطات غيـر المرتبطـة،         " ت" وباستخدام معامل ارتباط بيرسون، واختبار    

أظهرت النتائج وجود عالقة دالة وسالبة بين التنمر المدرسي،         يجي، و وتحليل االنحدار المتعدد التدر   
وبين المهارات االجتماعية، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحـصائية بـين متوسـطي                

التنمر المدرسي في المهـارات االجتماعيـة لـصالح         درجات مرتفعي التنمر المدرسي ومنخفضي      
منخفضي التنمر المدرسي، كما بينت النتائج أن عوامل المهارات االجتماعية التي تسهم فـي التنبـؤ                

عامل الضبط االجتماعي، ثم الضبط االنفعالي، ثم الحـساسية         : بالتنمر المدرسي كانت على الترتيب    
  .االجتماعية

  
العالقة بين الذكاء االجتماعي والسلوك العـدواني لـدى         : " عنوانب) 2011الزعبي،  (دراسة   -2

  "العاديين والمتفوقين الطلبة

  
والسلوك العـدواني بأشـكاله      هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن العالقة بين الذكاء االجتماعي         

 لت العينـة  الطلبة العاديين والمتفوقين، وشم    لدى) الجسدي، واللفظي، والغضب، والعدائية   (األربعة  
 وطالبة من المتفوقين من طلبة الصف العاشر في          طالباً )165(و  طالبا وطالبة من العاديين،    )168(

لقيـاس   )Buss and Pery( واستخدمت الدراسة مقياس بـص وبيـري  ، األردن ثالث مناطق في
دام واسـتخ   كما تـم تطـوير     )1995( السلوك  العدواني الذي طوره للبيئة األردنية سوالمة وحداد        
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كانوا أكثر ذكاء اجتماعيا من      وأظهرت النتائج أن الطلبة المتفوقين    ،  مقياس لقياس الذكاء االجتماعي   
 ،عدوانيا وعدوانا جسديا ولفظيا مـن المتفـوقين        العاديين، في حين كان الطلبة العاديون أكثر سلوكا       

االجتمـاعي والـسلوك    ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بين الذكاء        وكشفت النتائج عن وجود عالقات    
 وظهرت عالقة ارتباطيـة   . وشكلي العدوان الجسدي، واللفظي عند الطلبة العاديين         العدواني ككل، 

  .سالبة دالة إحصائيا بين الذكاء االجتماعي والعدوان اللفظي عند المتفوقين 
 

 نم األردن في األساسية المدارس في المدرسي المناخ واقع" بعنوان) 2009هندي، (دراسة  -3

  " المتغيرات ببعض وعالقته العاشر الصف وطلبة اإلسالمية التربية معلمي نظر وجهة

 

 الزرقـاء  بمحافظة األساسية المدارس في المدرسي المناخ خصائص تحديد إلى الدراسة هذه هدفت
 مديريـة  بمتغيـرات  ذلـك  وعالقة العاشر الصف وطلبة اإلسالمية التربية معلمي نظر وجهة من

 )324 (ومـن  ومعلمة معلماً )36( من الدراسة عينة وتكونتا، وحجمه المدرسة، سالتربية، وجن
 بالطريقـة  اختيارهـا  تم مدرسة، )18( على يتوزعون األساسي، العاشر الصف من وطالبة طالباً

 علـى  موزعـة  فقـرة  )37 (على اشتملت استبانة الباحث صمم الدراسة هدف ولبلوغ، العشوائية
 حساب جرى كما المحكمين، من مجموعة على بعرضها صدقها من ققالتح وجرى، خمسة مجاالت
  ).0.93( فبلغ الفا كرونباخ معادلة باستخدام ثباتها معامل

  
 األساسـية  للمدارس المدرسي المناخ بها يتصف التي اإليجابية الخصائص أهم أن النتائج وأظهرت

 المتعلقـة  الخـصائص  :تيـب التر على هي والطلبة المعلمين نظر وجهة من الزرقاء محافظة في
 ةالمدرسية، والعالق واإلدارة الطلبة بين والعالقة والمعلمين، الطلبة بين والعالقة ،الطلبة بين بالعالقة

 ،مدرسية مشكالت وجود في فتمثلت للمناخ السلبية الخصائص أما، المدرسية واإلدارة المعلمين بين
بـين  ) 0.05( مـستوى  عنـد  إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم أيضاً النتائج بين أظهرت كما

 التربية مديرية متغير أثر إلى تعزى مدارسهم مناخ لخصائص والطلبة المعلمين تقديرات متوسطات
 بـين  المـستوى  نفـس  عند إحصائياً دالة فروق وجدت حين في وحجمها، وجنسها، تتبعها، التي

 ،وجـنس  التربيـة  مديريـة  ثـر أ إلى تعزى مدارسهم مناخ لخصائص الطلبة تقديرات متوسطات
   .التقديرات هذه في المدرسة حجم لمتغير أثر وجود وعدم المدرسة،
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الفروق في تقدير الذات والعالقات األسـرية واالجتماعيـة   : " بعنوان) 2009الصرايرة، (دراسة   -4

 "والمزاج والقيادة والتحصيل الدراسي بين الطلبة المتنمرين وضحاياهم العاديين
 

 الدراسة إلى الكشف عن الفروق في تقدير الذات، والعالقـات األسـرية واالجتماعيـة،               هدفت هذه 
والمزاج، والقيادة، والتحصيل الدراسي بين الطلبة المتنمرين وضحاياهم، والعـاديين فـي مرحلـة              
المراهقة، كما هدفت إلى استكمال البيانات الكمية على صعيد نوعي من خالل دراسة حاالت تمثـل                

طالباً وطالبة، منهم   ) 302(وقد تكونت عينة الدراسة من      تنمرين وضحاياهم ذكوراً، وإناثاً،     لمالطلبة ا 
الطـالب والطالبـات المتنمـرين، الطـالب        : طالبة، صنفوا إلى ثالث فئات    ) 144(طالباً و ) 158(

وقد استخدمت هذه الدراسـة أربعـة اختبـارات         ايا، والطالب والطالبات العاديين،     والطالبات الضح 
وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فـروق       ا اإلرشادية، ومقياس تقدير الذات،      فرعية من قائمة مينسوت   

وجنـسه،  ) متنمر، ضحية، عادي  (ذات داللة إحصائية في تقدير الذات بين الطلبة تعزى لفئة الطالب          
عـل بـين   ت تعزى للتفالصالح الطلبة العاديين، والذكور، في حين لم يكن هناك فروق في تقدير الذا         

كما توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في العالقـات األسـرية              الجنس والفئة،   
حين لـم   واالجتماعية للطلبة، وفي المزاج، والقيادة بين الطلبة، وفي القيادة تعزى لفئة الطالب، في              

في التحـصيل   كما توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً         يكن هناك فروق تعزى للجنس،      
  .الدراسي بين الطلبة تعزى لفئة الطالب، ولجنس الطالب، لصالح الطلبة العاديين، واإلناث

  
مظاهر السلوك السلبي لدى تالميذ المرحلة األساسية مـن         : " بعنوان) 2008بركات،  (دراسة   -5

  "نظر المعلمين وأساليب مواجهتهم لها وجهة

  

 مـن  األساسية المرحلة تالميذ لدى السلبي الصفي كالسلو مظاهر إلى التعرف الدراسة ههذ هدفت
 المظـاهر  هـذه  لمواجهـة  المعلمون هؤالء يستخدمها التي األساليب وتحديد المعلمين، نظر وجهة

م مـنه  ومعلمـة،  معلماً )832( من مكونة عينة على الدراسة أدوات طبقت الغرض لهذا . السلوكية
 الـسلوك  لمظـاهر  المعلمين تقييم مستوى إن اسةالدر أظهرت وقد معلمة، )419(و معلماً )419(

 مرتفعـاً  كان لها مواجهتهم مستوى وأن ،متوسطاً كان األساسية المرحلة تالميذ لدى السلبي الصفي
 المعلمـين  لتقييم وفقاً التالميذ لدى السلبي للسلوك تكراراً األكثر الخمسة المظاهرم، وأن عا بشكل
 وركـل  والسب، والشتم استئذان، دون والحديث الجدران، على الخربشة: األتي الترتيب على كانت

 :اآلتي الترتيب على فكانت السلبي للسلوك تكراراً األقل الخمسة المظاهر بينما .والفوضى اآلخرين،
 ترتيـب  أما .بذيئة واأللفاظ مزعجة، أصوات إحداث و المناداة، و والتصفيق، الصف، في التجول
 السلوك مجال :اآلتي الترتيب على فكان التالميذ لدى ظهورها لمستوى تبعاً السلوك مظاهر مجاالت
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 األسـاليب ي، كما أظهـرت الدراسـة أن   الحرك السلوك ومجال اللفظي، السلوك ومجال العدواني،
 التجاهل، :التالي الترتيب على كانت السلبي السلوك لمواجهة المعلمين لدى استخداماً األكثر الخمسة
 األساليب بينماب، الطال مع إنسانية عالقات وبناء الجذابة، األساليب واستخدام واإلشغال، والعزل،
 الـسلوك،  أسـباب  ومعرفة والهزل، الكوميديا: اآلتي الترتيب على فكانت اًاستخدام األقل الخمسة
 علـى  فكان األساليب مجاالت ترتيب أما . التعاوني الجمعي والتعلم اإلرشاد، و والتوجيه والعقاب،

 .التربوية األساليبو النفسية، األساليب واالجتماعية، ساليباأل: التالي يبالترت

  

العنف لدى طالب المرحلة المتوسطة في ضوء بعـض         : " بعنوان) 2009الشهري،  (دراسة   -6

 "المتغيرات النفسية واالجتماعية في مدينة جدة

  
بعـض المتغيـرات    هدفت هذه الدراسة إلى قياس العنف لدى طالب المرحلة المتوسطة في ضـوء              

وقد طبقت الدراسة على طالب الصف الثالث المتوسـط فـي           ،  "النفسية واالجتماعية في مدينة جدة    
واستخدم الباحث مقياس العنف من إعـداد       طالب،  ) 530(ينة النهائية للدراسة    مدينة جدة، وبلغت الع   

األب (ألبناء تجاه كل من     ، ومقياس أساليب التنشئة االجتماعية كما يدركها ا       )2008(إيمان جمال الدين  
 وجـود وخلصت الدراسة   ارة البيانات األولية،    ، واستم )1987(من إعداد إلهامي عبد العزيز      ) واألم

عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجات مقياس العنف، ودرجات مقياس أسـاليب التنـشئة               
جد فروق ذات داللة إحـصائية فـي        ال تو ة كما يدركها أفراد عينة الدراسة، كما بينت أنه          االجتماعي

، )إقامة الطالب، والمستوى التعليمي للوالدين، وحجم األسـرة       ( درجات مقياس العنف تبعاً لمتغيرات    
توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات مقياس العنف تبعاً لمتغير المستوى االقتصادي             في حين   
  .للوالدين

   

 ري المدارس تجاه الحد من ظاهرة العنف لـدى        دور مدي  : "بعنوان) 2008العدوي،  (دراسة   -7

 "من وجهة نظر المعلمين طلبة الثانوية بمحافظات غزة وسبل تفعيله

 

 طلبـة  لـدى  العنـف  ظاهرة من الحد تجاه المدارس مديري دور إلى التعرف الدراسة هذه هدفت
 استخدم الدراسة أسئلة عن ولإلجابةن، المعلمي نظر وجهه من تفعيله وسبل غزة، بمحافظات الثانوية
 تكـون  وقد الدراسة، لطبيعة لمناسبته وذلك وإجراءاته، بخطواته التحليلي الوصفي المنهج الباحث
 ومعلمـة،  معلماً )317( الدراسة عينة بلغت حين في ومعلمة، معلماً )3166( من الدراسة مجتمع
 الباحث قام لدراسة،ا أهداف ولتحقيق، الكلي الدراسة مجتمع حجم من%) 10( نسبته ما تمثل حيث

 ومـن  ،الدراسة بموضوع تتعلق مجاالت أربعة على وزعت فقرة، )54(من مكونة استبانة بتصميم
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 الحسابي المتوسط وهي أن :اآلتية للنتائج الباحث توصل الدراسة عينة أفراد استجابات تحليل خالل
 قد المجال فقرات لجميع ،"الطالبي العنف مظاهر تجاه المدير دور" حول الدراسة عينة أفراد آلراء
 لمدير دور بوجود الدراسة عينة أقرت وقد متوسطة، نسبة وهي (68.49) نسبي بوزن (3.42) بلغ

 المدرسـة،  إلـى  حـادة  آالت اصـطحاب  منع األدوار هذه رأس وعلى المجال، هذا في المدرسة
 مـن  يجـابي اإل سلوكال تعزيز في المدير دور" حول الدراسة عينة أفراد آلراء الحسابي والمتوسط

 بـوزن   (3.47)  بلـغ  قـد  المجـال  فقرات لجميع ،"واألسرة المدرسة بين العالقة توثيق خالل
 رأس وعلى المجال، هذا في المدرسة لمدير دور بوجود الدراسة عينة أقرت وقد ، (69.32)نسبي
 أفراد آلراء ابيالحس والمتوسط بالمدرسة، المستمر االتصال على األمور أولياء يشجع األدوار هذه
 لجميـع  ،"الطالبي العنف ظاهرة من للحد المعلمين وتوجيه حث في المدير دور" حول الدراسة عينة
 لمدير دور بوجود الدراسة عينة أقرت وقد ، (67.78)نسبي بوزن (3.39) بلغ قد المجال فقرات

 وأن المعلمين، بين قالفري بروح العمل ثقافة بث األدوار هذه رأس وعلى المجال، هذا في المدرسة
 المدرسـة  بـين  العالقـة  تفعيل في المدير دور" حول الدراسة عينة أفراد آلراء الحسابي المتوسط

 بـوزن   (2.87) بلغ قد المجال فقرات لجميع "العنف ظاهرة من للحد المحلي المجتمع ومؤسسات
 لمدير اًنسبي منخفض دور بوجود الدراسة عينة أقرت وقد ،اًنسبي ضعيفة نسبة وهي (57.48) نسبي

 أجهـزة  مـع  ينسق األدوار هذه رأس وعلى السابقة، الثالثة األدوار عن المجال هذا في المدرسة
 ذات فـروق  توجد الب، كما توصلت الدراسة إلى أنه التخري من المدرسة مرافق لحماية الشرطة
 ظاهرة من الحد جاهت المدارس مديري دور حول العينة أفراد درجات متوسطات بين إحصائية داللة
 ).المديرية الخدمة، سنوات الجنس،( المتغيرات إلى تعزى غزة بمحافظات الثانوية طلبة لدى العنف
  

المناخ المدرسي، ومعوقاته في أداء المعلمـين بمـراح         : " بعنوان) 2007العتيبي،  (دراسة   -8

 "التعليم العام
 

ائد في مراحل التعليم العـام بالمـدارس        ي الس س طبيعة المناخ المدر   إلىهدفت هذه الدراسة التعرف     
ولتحقيق أهدا  لمعلمين العاملين في تلك المدارس،      الحكومية بمدينة الرياض ومعوقاته ودوره في أداء ا       

من إجمـالي   %) 10(الدراسة قام الباحث باختيار عينة عشوائية ممثلة لمجتمع الدراسة وذلك بنسبة            
كما قـام الباحـث     ،  )266(وقد بلغ إجمالي هذه العينة      ثة،  مجتمع الدراسة في المراحل التعليمية الثال     

بتصميم استبانة كأداة لجمع البيانات والمعلومات من أفراد عينة الدراسة، وخلصت الدراسة إلـى أن               
أهم أبعاد المناخ المدرسي ذات العالقة باإلدارة المدرسية تمثلت في حـرص اإلدارة علـى تطبيـق                 

أن أكثر أنماط العالقـات اإلنـسانية       اعات والخالفات بين المعلمين، و    النزاألنظمة واللوائح، وفض      
 بـصورة   نالتي تسود المناخ المدرسي تمثلت في جو المرح الذي يسود بين المعلمين عندما يتجمعو             
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يرى المعلون أن البيئة المدرسية     دير، و غير رسمية، والعالقة الطيبة المبنية على الثقة واالحترام والتق        
بلغت درجة رضا المعلمين عن المناخ الـسائد فـي   م بالمهام التعليمية على وجه حسن، و يامناسبة للق 

بلغت ، كما   )3.33(الرياض كانت درجة متوسطة      مراحل التعليم العام بالمدارس الحكومية في مدينة      
، )4.22(تعليمية درجة كبيرة بواقـع      درجة دور المناخ المدرسي السائد على جمع جوانب العملية ال         

بلغت درجة المعوقات التي تحول دون توفر مناخ مدرسي مناسـب فـي مراحـل التعلـيم العـام             و
عدم وجود  ، كما توصلت الدراسة إلى      )3.33(دينة الرياض متوسطة بواقع     بالمدارس الحكومية في م   

فروق ذات داللة إحصائية بين آراء أفراد عينة الدراسة حول محـاور الدراسـة المختلفـة تعـزى                  
الجنس، والمؤهل الدراسي، والمرحلة التعليمية، والتخصص في العمل، وعدد الحـصص           (لمتغيرات  

 .)األسبوعية وعدد سنوات الخبرة

  

تقويم أبعاد المناخ المدرسي في التعليم الحكـومي         :بعنوان) 2006الحجار والعاجز،   (دراسة   -9

 "الفلسطيني كمدخل لإلصالح المدرسي

  

في التعليم الثانوي الحكومي الفلسطيني بمحـافظتي        يلمدرساهدفت الدراسة إلى تحديد نوع المناخ       
 فيها، وتحديد الفروق في تقديرات المعلمين للمنـاخ         ، من وجهة نظر المعلمين    وسط غزة وخانيونس  

المدرسي تبعاً لمتغيرات جنس المدرسة ونظام عمل المدرسة، وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي،             
توصلت ي،  فقرة، تم إعدادها من اجل قياس المناخ المدرس       ) 71( من   وباالعتماد على استبانة مكونة   

، بمعنـى أن    %)65.2(الدراسة إلى أن النسبة المئوية لتقديرات المعلمين للمناخ المدرسي تـساوي            
المناخ كان إيجابياً بدرجة متوسطة، وأنه ال توجد فروق دالة إحصائياً بـين متوسـطات تقـديرات                 

فتـرة  (م عمل المدرسة ونظا) ذكور أو إناث( ترجع لمتغير جنس المدرسة     المعلمين للمناخ المدرسي  
  ).أو فترتين

  
أثر النمذجة والتدريب على المهارات االجتماعية فـي        : " بعنوان) 2006زيادة،  (دراسة   -10

 "خفض العنف المدرسي

 

خفـض  االجتماعية في    أثر برنامجين للنمذجة والتدريب على المهارات        إلىهدفت الدراسة التعرف    
وتألف مجتمع الدراسة من جميع طالب المرحلة الثانوية في مدرسة علـي خلقـي              العنف المدرسي،   

طالباً، وهم الذين سـجلوا     ) 45(طالباً، بينما تألفت عينة الدراسة من       ) 590(الشرايري، وبلغ عددهم    
قـسمت  أسابيع، وقـد    ) 6(أعلى درجات على مقياس سلوك العنف، واستمر تطبيق البرنامجين مدة           

المجموعة التجريبية األولى، والتي تكونـت مـن        : عينة الدراسة عشوائياً إلى ثالث مجموعات وهي      
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جلسات بمعدل جلستين أسـبوعياً،     ) 10(طالباً، تلقوا برنامج إرشاد جمعي قمعي على النمذجة       ) 15(
ا برنامج إرشاد   طالباً، تلقو ) 15(دقيقة، والمجموعة التجريبية الثانية تكونت من       ) 90(مدة كل جلسة    

جلسات بمعدل جلستين أسبوعياً، مدة كـل جلـسة         ) 10(جمعي للتدريب على المهارات االجتماعية      
ولتحقيـق أهـداف    طالباً لم يتلقوا أي تدريب،      ) 15 (دقيقة، وتكونت المجموعة الضابطة من    ) 90(

 انخفـاض   التحـسن فـي  الدراسة استخدم مقياس سلوك العنف كمقياس قبلي، وبعدي لتحديد مستوى    
قد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة بـين المجمـوعتين التجريبيـة              سلوكيات العنف، و  

األولى، والثانية، والمجموعة الضابطة لصالح المجموعتين التجريبيتين، ولم تظهر فروق ذات داللة            
  .العنفبين المجموعة التجريبية األولى، والمجموعة التجريبية الثانية في خفض سلوكيات 

  
آراء معلمي مدارس مدينة القدس في ظاهرة العنـف         : " بعنوان) 2003القضماني،  ( دراسة -11

 "المدرسي

  

 آراء معلمي مدارس مدينة القدس في ظاهرة العنف المدرسي من حيـث             إلىهدفت الدراسة التعرف    
تجة عـن   انتشارها، ومحاولة التوصل إلى مقترحات وتوصيات لعالج هذه الظاهرة، والمشكالت النا          

قيق أهدافها التربويـة    ظاهرة العنف المدرسي، والتي تعوق المدارس الثانوية في مدينة القدس من تح           
ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة مؤلفة من معلمـي مـدارس محافظـة القـدس                والتعليمية،  

ية، وكـذلك   ومعلماتها في مديريتي تربية القدس وضواحيها، بما في ذلك المدارس الحكومية، واألهل           
) 232(بواقـع    المدارس العربية الحكومية التابعة لدائرة المعارف العربية، والمدارس التابعة للبلدية،         

معلمـاً ومعلمـة،    ) 1836(صـلي البـالغ     من مجتمع الدراسة األ   %) 12.63(معلماً ومعلمة بنسبة    
اء المعلمـين حـول     واستخدمت الباحثة في الدراسة استبانة تكونت أربعة محاور رئيسية لقيـاس آر           

وقد تبين من النتائج أن أكثـر ظـواهر العنـف           في المدرسة والحد من هذه الظاهرة،       أسباب العنف   
تأثرت برائحة الغاز المـسيل للـدموع فـي         : السائدة في مدارس مدينة القدس مرتبة حسب األهمية       

لمدرسـة بدرجـة    ، يليها قيام الطلبة بإتالف ممتلكـات ا       )2.45(الطريق من وإلى المدرسة بدرجة      
كمـا  ،  )2.26(لب من وإلى المدرسة بدرجة      ، يليها محاولة جنود االحتالل منع وصول الطا       )2.36(

تبين من النتائج ان أكثر أسباب العنف المدرسي في مدارس مدينة القدس تمثلت في الشجار الكثيـر                 
 لفـيلم   ب تقليد الطال  ، يليها )3.19(، وعدم نجاح الطالب في الدروس بواقع        )3.35(في األسرة بواقع    

طالـب  ، وتقليـد    )3.08(، يليها تعاطي الطالب للمخدرات بواقـع        )3.13(شاهده في التلفاز بواقع     
كما بينت نتائج الدراسة أن أهم طـرق الوقايـة مـن العنـف              ،  )3.06(ضعيف لطالب قوي بواقع     

جتماعي فـي   المدرسي حسب رأي معلمي ومعلمات مدارس مدينة القدس تمثلت في توفير أخصائي ا            
، يليها توفير أخصائي نفسي في المدرسـة        )3.57(المدرسة لمساعدة الطلبة في حل مشكالتهم بواقع        
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، )3.44(وب في ساحة المدرسـة بواقـع        ، يليها وجود دائم للمعلم منا     )3.54(لمساعدة الطلبة بواقع    
المدرسـة  بلمتعلقـة   كما أظهرت نتائج الدراسة بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في المعلومات ا            

كما أظهرت النتائج بأنه ال توجـد       داخل المدارس بين الذكور واإلناث،      حول العنف، وأسباب العنف     
فروق ذات داللة إحصائية في البعد الخاص بمعلومات المدرسة، وأسباب العنف وطرق منع العنـف               

 تعـزى إلـى     فنع العن تعزى إلى نوع المدرسة، كما تبين بأنه يوجد فروق في الطرق المستخدمة لم            
  . جنس المدرسة، كما تبين أنه يوجد فروق في معلومات المدرسة يعزى إلى مستوى تعليم المعلم

  
أشكال السلوك العدواني لدى طلبة الصف الـسادس        : " بعنوان) 2003أبو عيد،   (دراسة   -12

 "األساسي في محافظة نابلس

 

طلبة الصف السادس األساسي في محافظة       أشكال السلوك العدواني لدى      إلىهدفت الدراسة التعرف     
طالباً ) 717(طالباً وطالبة، وقد بلغ عدد عينة الدراسة        ) 8372(نابلس، وقد بلغ عدد مجتمع الدراسة       

طالبـة فـي    ) 54(طالباً و ) 60(طالبات في مدارس الحكومة و    ) 307(طالباً و ) 296(وطالبة منهم   
الدراسة استخدمت الدراسة مقياس عين شمس لقياس       ولتحقيق أهداف   دارس التابعة لوكالة الغوث،     الم

 بين  اًوقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروق      ،  )1993حافظ وقاسم ،    (السلوك العدواني الذي أعده     
 العدوان المادي والعدوان اللفظي، حيث بلغت نسبة انتشار سلوك العـدوان            -أشكال السلوك العدواني  

ـ %)74(، يليه العدوان المادي اللفظي بنسبة )%91.1(المادي اللفظي السلبي بنسبة    العـدوان  ه، يلي
المادي، اللفظي،  ( فروق دالة إحصائياً في أشكال السلوك العدواني         ، وال توجد  %)51(المادي بنسبة   
بينما كانت الفروق واضحة في مجال العدوان السلبي والدرجة الكلية ألشكال السلوك            ) السلوك السوي 

ال توجد فروق في أشكال السلوك العدواني لدى        وق واضحة لصالح الذكور، و    وكانت الفر العدواني،  
عدد أفراد األسرة، ووظيفة    : (اآلتيةطلبة الصف السادس األساسي في محافظة نابلس تبعاً للمتغيرات          

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في       ، و األب، وعمل األم، والترتيب الوالدي، وعدد غرف المنزل       
 العدواني المادي، واللفظي، والسلوك السوي والدرجة الكلية تعزى لمتغير عدد الطلبة            أشكال السلوك 

) 35(الصفوف مـن ذوي     في غرفة الصف، بينما كانت الفروق واضحة في العدوان السلبي لصالح            
لدى ) اللفظي، والسلبي (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في أشكال السلوك العدواني         طالباً فأكثر، و  

 الصف السادس األساسي في محافظة نابلس تبعاً لمتغير مكان اإلقامة، بينمـا كانـت الفـروق                 طلبة
للطلبة من سـكان المدينـة      ) العدوان المادي، والسلوك السوي، والدرجة الكلية     (واضحة في مجاالت    

 في  وسكان المخيم في العدوان المادي لصالح سكان المدينة، والطلبة من سكان المدينة وسكان المخيم             
السلوك السوي لصالح سكان المخيم، والدرجة الكلية بين الطلبة من سكان المدينة، وسـكان المخـيم                

 .لصالح الطلبة من سكان المدينة
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فاعلية برنامج إرشادي لتخفيف سـلوك العنـف لـدى    : " بعنوان) 2001حمزة،  (دراسة   -13

 "عينة من المراهقين الذكور من طالب الثانوية العامة

  
الـذات،  (  فاعلية البرنامج اإلرشادي المستخدم في تخفيف سلوك العنـف         دراسة معرفة  هذه ال  هدفت

وقد طبقت الدراسـة    ،   من طالب الثانوية العامة في مصر      عند المراهقين الذكور  ) اآلخرين، األشياء 
سـنة، وتـم    ) 16-15( في المرحلة العمريـة      اًطالب) 20(على عينة من المراهقين الذكور عددهم       

طالب، وقد تـم    ) 10(، تكونت كل مجموعة منهم من       )تجريبية، وضابطة ( مجموعتين   تقسيمهم إلى 
واستخدم الباحث مقياس سـلوك العنـف،       شادي على المجموعة التجريبية فقط،      تطبيق البرنامج اإلر  

إلى وقد توصلت الدراسة    االجتماعي،  واستبانة مالحظة سلوك العنف، ومقياس المستوى االقتصادي        
ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الـضابطة بعـد تطبيـق             توجد فروق   أنه  

لـصالح  ) لكليـة الذات، اآلخـرين، األشـياء، والدرجـة ا       (البرنامج من حيث تخفيف سلوك العنف       
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعـة        المجموعة التجريبية، كما توصلت الدراسة إلى أنه        

ال توجد  لوك العدوان لصالح القياس البعدي، و     تطبيق البرنامج من حيث تخفيف س     التجريبية قبل وبعد    
لبرنامج مـن حيـث تخفيـف    فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة الضابطة، قبل وبعد تطبيق ا          

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية بعد تطبيـق البرنـامج،              سلوك العنف، و  
  .متابعة من حيث تخفيف سلوك العنفوبعد شهرين من ال

 
  : الدراسات األجنبية2.11.2

سير سلوآيات   : "  بعنوان)Knutsen& Thornberg, 2011( وثرونبرج   آونتسندراسة -1 تف

 "التنمر عند المراهقين

تهدف  هذه الدراسة إلى استكشاف  أسباب سلوكيات التنمر لدى المراهقين في المدارس، وتفـسير                
 في الصف التاسـع فـي        طالباً )176(وطبقت هذه الدراسة على     ،  هذه السلوكيات على  تأثير الجنس   

، وقـد   لتحليـل البيانـات   ) الطرق النوعية والكميـة    (مختلفة السويدية واستخدمت أساليب     المدارس
وأشـارت  فقرة فرعية ألسباب التنمر،     ) 26(ة و ة أسباب رئيس  استخدمت الدراسة استبياناً ضم خمس    

الشخـصية فـي    األسـباب   نتيجة  فيما يتعلق بالطالب     التنمر في المدرسة    أسباب أهمأن  إلى   النتائج
،  وفـي المرتبـة الثانيـة جـاءت          )استئساد المتنمر وأذية الضحية   (المرتبة األولى، التي كان أهمها    

طبيعة الشخص المتنمر،    وفي المرتبة الرابعة  وضع المدرسة،   في المرتبة الثالثة    مجموعة األقران، و  
كمـا بينـت النتـائج أن        على المتنمر،     المجتمع ي المرتبة الخامسة األسباب المتعلقة بتأثير     وأخيراً ف 
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خاصة التخويف من قبل الطالب، ومن      ) ضحية( والفتوة   التنمرسباب  ألأكثر عرضة   كانت   الطالبات
 .، بالمقابل كان الطالب أكثر تنمراً من اإلناث)المتنمرين(قبل المارة 

  

 "تأثير مفهوم الذات على سلوكيات التنمر: "بعنوان) Hines,2011(هنسدراسة  -2

 التنمر اإللكتروني والتنمر التقليدي ومفهوم الذات لـدى          بين العالقة إلىالتعرف   تهدف هذه الدراسة   
 طالبا في الصف الـسادس      )116(طبقت هذه الدراسة على     لبة المرحلة المتوسطة في المدارس، و     ط

 كارولينا، وقد طبق عليهم استبيان لقياس سلوك التنمر التقليدي          جنوب والية مقاطعة روكينجهام،   في  
 نتائج هذه الدراسة إلى أن هناك عالقة عكسية بـين         أشارت  واإللكتروني، ومقياس مفهوم الذات، وقد      

هؤالء الطالب الذين ذكروا أنهم ضـحية       ، كما بينت نتائج الدراسة  أن         ومفهوم الذات  التنمر التقليدي 
لديهم تدني مفهوم الذات أقـل مـن        ،  اإلنترنتعلى حد سواء التقليدية والتسلط عبر       )التنمر(البلطجة  

  .غيرهم من الطلبة المشاركين

  

 المعلمين قبل الخدمـة  تصورات: "  بعنوان(Craig, et,all, 2011)  كاريج وآخروندراسة -3

 "بالتنمر المدرسيومواقفهم فيما يتعلق 

 

، وقد وزع علـيهم     المدرسيعن التنمر   مين قبل الخدمة     المعل هدفت هذه الدراسة استكشاف تصورات    
من معلمي المدارس في مدينة بوسطن  األمريكيـة، وذلـك           ) 105(بطريقة عشوائية بواقع    استبايناً  

 أن المدرسين في جميع األقسام      وقد أشارت نتائج الدراسة   ،  لمعرفة تصوراتهم حول التنمر المدرسي    
 علـى دورهـم فـي       لتأثيرهمصدر قلق خطير    تنمر المدرسي   يعتبرون ال  و مرنللت ةاألكاديمية عرض 

تـردد  ، مـع    المعلمون عن التنمر   ه كبيرة بشأن ما يعرف    اًفروقهناك  مهنة، كما أشارت النتائج بأن      ال
التنمـر  أشـكال   أكثـر     المعلمين قبل الخدمة بأنهم يخشون     اعتبركما  بإمكانية تدخلهم لوضح حد له،      

 أقل خطورة   والتنمر اإللكتروني ويعتبرونه  ،   المثليين  وخاصة عند  السري المتمثل في التنمر الجنسي    
 تـدريب أهميـة   أوصت الدراسة إلـى     بة لهم، وقد    فهو أقل اهتماماً بالنس   لني وبالتالي    الع التنمرمن  

  .المختلفة التنمر بأشكاله مكافحة على استراتيجياتالمعلمين قبل الخدمة 
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العالقـة بـين البلطجـة    : " بعنـوان ) Ozturk, et,all, 2011 ( أوزترك وآخـرون دراسة -4

 "والمشاكل الصحية لدى أطفال المدارس االبتدائية

 

حية في أطفـال  والمشاكل الص للتنمر   والتعرض   التنمرالهدف من هذه الدراسة هو تحليل العالقة بين         
 الصف   طالب من    طالباً )92(اآلباء و من   )92(أجريت هذه الدراسة على     وقد  ،  المدارس االبتدائية 

 تـم جمـع البيانـات       ، حيث  في تركيا  زميرأالمدارس االبتدائية في مدينة     مدرستين من   السادس في   
وقـد تـم تحليـل      . تحديد نموذج المشاكل الصحية     المراهقين ومقياس  التنمرباستخدام نموذج نظير    

اسـة  وقد توصلت الدر  ،  )٪95(الثقة  بواسطة درجة   الف  تخاالتحليل نسب   ، و X2البيانات من خالل    
وجد أن الطالب الـذين     .  سنة 0،53 ± 11،6عمر   بمتوسط   من الذكور واإلناث    ) ٪48.9(إلى أن   

ـ   وكانـت   للتنمر،   تعرضهم   الصوت المرتفع كان نتيجة   لديهم نسبة عالية من      ن والطـالب المتعرض
لنـوم،  الصداع، والشعور السيئ، والبكاء واألرق، والعصبية، ومـشكالت فـي ا           يعانون من     للتنمر
 يواجهون مشاكل فـي فقـد        واكانف حصلوا على أعلى نتائج في التنمر        دوخة، أما الطالب الذين   وال

  .الشهية
 
 التنمـر أشـكال  االخـتالف فـي   : " بعنوان) Vieno, et.all, 2010 ( فينو وآخروندراسة -5

 "ين المراهقين اإليطاليلدىوارتباطها بموضوع التدخين وشرب الكحوليات 

 

الماديـة،  و ،اللفظيـة  (التنمـر أشكال مـن     )6(انتشار   العالقة بين    إلىف  هدفت هذه الدراسة التعر   
ا، حيث   نتشارها في   وشرب الكحول ، ودور التدخين    )، والعنصرية واإللكترونية،  ةالجنسيوالعالئقية،  و

 )HBSC( لألطفـال   من السلوك الصحي   2006 عام    بيانات المراهقين في إيطاليا باستخدام   تم فحص   
والثانويـة   المدارس اإليطاليـة المتوسـطة       من طالب ) 2667(ألفت العينة من    وتفي سن المدرسة،    

 الـضحية / الباحثون استبيان التنمـر    وقد استخدم ،   تم اختيارها عشوائياً    من اإلناث  )49.9%(بواقع  
لكـل  و التنمـر ، والعنصرية من    واإللكترونية،  ةالجنسيو والعالئقية،   ةلقياس األشكال المادية واللفظي   

، المتنمـر : التنمـر  في   والم يشارك ''  الذين مقارنة مع الطالب  مجموعات، ثم     ثالث  إنشاء نموذج، تم 
 مـن أشـكال     ثالثـة  بـين    العالقةتم تطبيق االنحدار اللوجستي الختبار      . وضحية المتنمر ضحية،  

 سـلوكيات انتـشار   أن  وخلصت الدراسة إلى    ،   والتدخين والشرب  التنمرالمشاركة في مختلف أنواع     
  بنـسبة  آلخرين في المدرسة على األقل مرة واحدة في األشـهر األخيـرة           لمضايقات  الو  تخويف أ ال
التنمر العالئقي بنسبة تتـراوح      وإنتشار) ٪47.9(  بنسبة البدني واللفظي  وانتشار التنمر     )11.6٪(

أن ، كمـا    )٪9.4( كان بنـسبة   ،ي والعنصري الجنس ، أما انتشار التنمر      )%19.4 -% 18.5(بين  
تنمـراً   كانوا أكثر    كان األوالد  المادي؛ وعالوة على ذلك،      التنمرثر عرضة للمشاركة في     األوالد أك 
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في المقابل، كانـت الفتيـات أكثـر عرضـة          . ، والعنصرية اإلنترنتاللفظي والجنسي، و  في التنمر   
 ة والجنـسي  ةاللفظيو العالئقية    من المتنمرين  األوالد الذين يستخدمون السلوكيات التنمرية          للضحايا،

 .التدخين والشرببين  والتنمر سلوكياتعالقة بين أشكال مختلفة من وجود واإللكتروني، كما بينت 
  

  المـراهقين العالقة بين سـلوك التنمـر لـدى   : "  بعنوانNorris, 2010) ( نوريسدراسة -6

 . لديهماألكاديميوبين التحصيل  اإلنترنتاستخدام و

 

اسـتخدام   وبـين    التحصيل الدراسي و البلطجة   سلوكيات بين  العالقة إلىتهدف هذه الدراسة التعرف     
سـلوكيات  العالقة بـين    على   اإلنترنتاستخدام   تأثير   إلىوالتعرف   ،   والتحصيل الدراسي  اإلنترنت
سـلوكيات   علـى العالقـة بـين     العرق والجنس    تأثير   إلى، والتعرف   التحصيل الدراسي والبلطجة  

 المسحمن  ه الدراسة   استخراج البيانات لهذ  وقد تم   ،  سي، والتحصيل الدرا  اإلنترنتالبلطجة، واستخدام   
 ،  تمثيلية على الصعيد الوطني مـن األميـركيين        واألمهات واألطفال، باستخدام عينة    للشباب الوطني

ويشكل جزءا من مشروع أكبـر برعايـة        من أصل التيني،    ) األمريكان(والبيض  ) األفارقة(السود  
فـي  ) CHRR(إطار منحة لمركز بحوث المـوارد البـشرية         وزارتي العمل األميركية والدفاع في      

 النساءعينة  كانت  و سنة،   22 ى حت 14تراوحت أعمار أفراد العينة األولية من       ،  جامعة والية أوهايو  
سـنة،  14-10األطفال تتراوح أعمارهم بـين      ، وكانت عينة     سنة 45 إلى   37 بين   يتراوح أعمارهن 

القراءة في   االختبارات الفرعية    ختبار األداء الذي يشمل   عن طريق ا  وقد تم قياس التحصيل الدراسي      
كما تم قياس التنمر المدرسي عن طريق       فقرة،   )66(ويتكون من   ،    والفهم، والمفردات، والرياضيات  

 الحـصول علـى أصـدقاء،     لآلخرين، وعدم الندم، صـعوبة       القسوة (اآلتيةمقياس شمل العناصر    
 الـذين   األطفال ومشاكل المزاج، وكسر األشياء، التسكع مع        ،عدم محبة األطفال اآلخرين   واالندفاع،  

ترميز تقـارير   تم تقييم كل عنصر في المؤشر من خالل. ) في مأزق، والعصيان في المدرسة  يقعون
ألفـا  (، بمعامـل ثبـات      )إشكالية في كثير من األحيان     (3إلى  ) ال مشكلة  (1األمهات وتتراوح من    

  استخدام األطفـال    باستخدام مؤشرات مدى تكرار    اإلنترنتام  تم قياس استخد  ، و )0.82= كرونباخ  
البريد اإللكترونـي،   (تشمل  و ية استخدامها في كثير من األحيان     ، وكيف جهزة الكمبيوتر الخاصة بهم   أل

أقل من مرة واحـدة     باألسبوعية  االستخدامات   تم ترميز    ، كما )للعبا، و وتصفح اإلنترنت والدردشة،  
وقد ،  )4(في كل يوم أو كل يوم تقريبا        ، و )3(عدة في األسبوع    ) 2 (بوع،األسمرة واحدة في    و،  )1(

ـ الديموغرلمتغيرات هناك تأثير ل  لم يكن    أنه   خلصت نتائج الدراسة إلى       لألسـرة ورأس المـال   ةافي
التحـصيل   علـى     تؤثر بشكل سـلبي    البلطجةسلوكيات  أن  ، و  استخدام اإلنترنت   في مدى  االجتماعي
 ، التحـصيل الدراسـي    يؤثر بشكل سلبي على    اإلنترنتأن استخدام   ، و الت في جميع المجا   الدراسي
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 سـلوك البلطجـة    موجبة بين    يوجد عالقة ، كما بينت أنه      استخدام اإلنترنت  الغرض من  على   اعتماداً
  .اإلنترنت على نوع استخدام  اعتماداًوسالبة بين التحصيل الدراسي، اإلنترنت استخدام وبين مدى

 
االسـتراتيجيات   و، بـالتنمر النطـق واللغـة   عالقة : " بعنوان) Blood, 2010 ( بلوددراسة .7

  "التنمرالممكنة للتعامل مع 

 

االستراتيجيات الممكنة للتعامل    إلى والتعرف   ،  بالتنمرالنطق واللغة   عالقة  فحص   هذه الدراسة    هدفت
أشكال التنمـر     ضم مدرسة بالبريد اإللكتروني،  ) 1000(تم  تصميم استبياناً أرسل إلى       التنمر، و مع  

وقد بينت النتائج أن أكثر مـشاكل التنمـر         قة بين التنمر وبين النطق واللغة،       والعالاللفظي والبدني،   
انتشاراً هي التنمر الجسدي والي تحتاج إلى تدخل، يليها التنمر اللفظي، كما بينت أن العالقـة بـين                  

ا بينت أن أهم استراتجيات المـدارس       كم عالقة ضعيفة وال تحتاج إلى تدخل،        أشكال التنمر والنطق  
للتعامل مع مشاكل التنمر هي حديث المعلم مع الطالب، ثم العمل مع العاملين فـي المـدارس، ثـم                   
طمأنة الطفل بالسالمة، كما بينت النتائج بأن أهم أسباب التنمر هي تجاهل المشكلة، وعدم الجدية في                

  .التعامل معها
 

العالقـة بـين   : "  بعنـوان )Petrosino, and Other, 2010 ( بيتروسينو وآخروندراسة -8

 "في المدرسة التنمر اإلبالغ عن معدل  ومديري المدارس حسب،المتنمرين والضحايا مميزات

 

من سلوكيات التنمر التي يسلكها المتنمرون في المدارس، ويعـاني           )51(اختبار  تم في هذه الدراسة     
لتنمر المبلغ عنها مـن قبـل       ري المدارس عن سلوكيات ا     مدي تقاريرب ارتباطهالتحديد  منها الضحايا   

فقـد  في الواليات المتحدة األمريكية،     ) IES(لمعهد العلوم التربوية    ت هذه الدراسة    وقد أعد   الطلبة،
الـضحايا  ( الفئتـين     قبـل  منسلوك تنمري تم إبالغ إدارة المدرسة        )11(بينت الدراسة بأن هناك     

ـ ت: الـسلوكيات هـي     وأهم هذه    يري المدارس بتقارير مد وتسجيلها  ) والمتنمرين   المخـدرات  اولن
كما بينـت نتـائج الدراسـة أن        والعنف اللفظي،   ،  والكحول، وحمل السالح، والشجارات بين الطلبة     

  . ولكن لم يبلغ عن ذلكالتنمرمن أفراد العينة عانوا من ) 64٪(
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 طـالب  لدى التقليدي تنمروال التنمر اإللكتروني: "  بعنوان)(Marsh, 2010  مارشدراسة -9

 ."، وتأثير ذلك على شعورهم باألماننيوزيلندا في المدارس الثانوية

 

التنمـر  العالقة بين   فحص  نيوزيلندا، و مدارس   في   والتقليدي التنمر اإللكتروني تناولت هذه الدراسة    
 لكتابـات   تيالمسح الذا وشملت عينة الدراسة    ،   في المدرسة  بالخوف، والشعور   اإللكتروني والتقليدي 

 البـالغ   اإلنترنـت  سنة ويـستخدمون     )19 -15(طلبة المرحلة الثانوية الذين يتراوح أعمارهم بين        
 الرسائل النـصية، والـشائعات، واإلقـصاء،      : التنمر من   وتم دراسة خمسة أنواع   ) 1169 (عددهم
 )٪47( رصـد     تم أظهرت النتائج أنه في السنة الدراسية المقررة        ، وقد   الجسديالتنمر  غاظة، و واإل

 )٪11( كمـا تبـين أن       )٪37(بنسبة   بعض األحيان أو في كثير من األحيان         هم تم تخويف  من الطلبة 
التنمـر   الطالب المشاركين في     كما بينت النتائج أن     ،   في الرسائل النصية    للمعاملة القاسية  تعرضوا

كانوا أقل عرضـة للـشعور       و التنمر في األشكال التقليدية من      يشاركواأن  ب أكثر احتماال    اإللكتروني
  .باألمان في المدرسة

  
 "التنمر في مبكر وقت في المراهقين مشاركة: " بعنوان) Blasio ,2010 (  بالسيودراسة -10

  
التنمـر   في مشاركة المراهقين في الثالثةنظرية الدور المهارات من  لتحقق   هذه الدراسة إلى ا    هدفت
 الفرديـة   :اآلتية  المتغيرات وافترض الباحث أن   ،اءواإليذ،  ، والدفاع عن الضحية   التنمرزعيم  : وهي

ـ       ) والشعبيةاالجتماعية  (والشخصية  ) التعاطف الوجداني ( ر، لها دور في مشاركة المراهقين في التنم
مـن  ) 211( أفراد العينـة  وكان  في المشاركة في التنمر حسب الجنس،       أثر هذه المتغيرات    وبحثت  

استخدمت االسـتبانة كـأداة     وقد  ،  ) سنوات ونصف  10 =لعمر  امتوسط  (تالميذ المدارس االبتدائية    
وقد بينت نتائج الدراسة أنه يوجد عالقة دالـة إحـصائياً بـين المتغيـرات الشخـصية                 للدراسة،  

  .واالجتماعية والفردية وبين درجة مشاركة الطالب في سلوكيات التنمر
  

وان )Rivers & Poteat, 2009(  ريفيرز وبوتيـات دراسة -11 سية   اآل : " بعن ار الصحية النف  ث
 "للتنمر المدرسي

  

يتعرضون للتنمر،   أثر البلطجة على الصحة النفسية للطالب الذين         إلى هذه الدراسة التعرف     هدفت
 بمـدارس    سـنة    16 إلى   12 على عينة من الطالب تتراوح أعمارهم بين         إجراء الدراسة تم  وقد  

 في المدرسـة، وتعـاطي       سلوكيات التنمر  عدد من المملكة المتحدة باستخدام االستبيان الذي تضمن       
وأشـارت   على تعرض الطالب لتلك الـسلوكيات،         المترتبة المخدرات، والمخاطر الصحية العقلية   
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 علـى  سلوكيات التنمر المدرسي الموجودة في مدارس المملكة المتحدة لها آثار سلبية إلى أن   النتائج
أن وجد أيـضا    كما  .  أو الضحية  يات التنمر سلوكلطالب الذين شاركوا مباشرة في      لالصحة العقلية   

  .لتلك المخاطر الصحية والنفسيةأكثر عرضة الضحايا 
  

والتنمر العالقة بين الحاجات النفسية : " بعنوان) Dilmac, 2009 ( ديلماكدراسة -12

 "اإللكتروني

  
 وقد شملت عينة    والتنمر اإللكتروني،  دراسة العالقة بين الحاجات النفسية       إلى الدراسة الحالية    هدفت

 فـي  برنـامج  15من ) 435 من الذكور واإلناث  231( المرحلة الجامعية    من طلبة  )666(الدراسة  
ومكـان  ،  اإلنترنت في   المشاركةوزعت عليهم استبانة تشمل     ،  ة التربية في جامعة سلجوق، تركيا     كلي

 مـن   )٪22.5(ائج بأن بينت النت مقياس الحاجات النفسية، وقد     ، و للتنمر اإللكتروني  والتعرض   السكن
كـانوا   من الطـالب     )٪55.3(أن على األقل مرة واحدة، و     سلكوا سلوكيات تنمر إلكترونية   الطالب  

كمـا  ان الذكور أكثر تنمراً من اإلناث،       ، وك  على األقل مرة واحدة في حياتهم      ضحايا تنمر إلكتروني  
وباإلضـافة إلـى    تنمر اإللكتروني،   تنمر التقليدي وال  ال بين   اً قوي اًهناك ارتباط إلى أن   أشارت النتائج   

التحمـل، والمقاومـة واالسـتهزاء      القدرة على   كان هناك عالقة قوية بين صفات المتنمرين ك       ذلك،  
الحاجة إلى  باآلخرين وبين سلوك التنمر اإللكتروني، في حين وجد بأن هناك عالقة سلبية بين صفة               

  .وسلوك التنمر اإللكترونيالتغيير 
  

الخـصائص الشخـصية اإليجابيـة    : " بعنوان) Gini, et.all, 2008 ( جيني وآخروندراسة -13

 "التي تدفعهم لسلوك التنمرلمراهقين ل والسلبية

 

الـذات  والتعـاطف   صورة  (لخصائص الشخصية للطالب المراهقين     ا هدف هذه الدراسة إلى قياس    
الذين المراهقين   من   )294(شارك في الدراسة ما مجموعه    ات التنمر، و  بسلوكي وعالقتها) االجتماعية

وباسـتخدام المعالجـة    ، و ) سـنة  14 -12( في المرحلة العمريـة      اإليطالية  يدرسون في المدارس    
التعاطف، وتقدير  (يوجد تأثير كبير للخصائص الشخصية للمراهقين        أنه    الدراسة    أظهرت اإلحصائية

لـسلوك   االسـتجابة    في يوجد تأثير كبير لمتغير العطف    لى سلوكيات التنمر، و   ع) الذات االجتماعية 
الكفاءة  مثل    يوجد تأثير كبير لمتغير تقدير الذات     ع اإليجابي والسلبي من المتنمرين، و     التنمر،  والدفا  

  وعالقة سلبية في دفـاع       كان لتقدير الذات تأثير متدنٍ    ، في حين    في سلوك التنمر  الذاتية االجتماعية   
  . لمراهق عن نفسه من المتنمرين
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مقيـاس  التقليدية علـى  سلوكيات التنمر آثار : " بعنوان) Griezel, 2008 (ة جريزيلدراس -14

 " متعدد األبعادمفهوم الذات
 
  لدى المـراهقين   واإللكترونيالتقليدي   التنمر إلى إلقاء الضوء على العالقة بين         هذه الدراسة  هدفت

علـى   الدراسة، وطبقت هذه    وتعرضهم للمعاملة القاسية مع جوانب متعددة األبعاد من مفهوم الذات         
، طبق عليهم استبيان مفهوم      طالباً وطالبة  )803(بواقع  عينة من طالب المدارس الثانوية االسترالية       

 التقليديـة   عالقـة سـلبية بـين الـسلوكيات        وجـود    نتائج التحليل اإلحصائي  أظهرت  الذات، وقد   
  . مفهوم الذاتتمجاالتعرضهم للمعاملة القاسية مع  بين  والتنمر لدى الطالبواإللكترونية من 

  
  

الخـصائص النفـسية   : "  بعنـوان (Campfield, et.all, 2008) وآخرونكامبفيلددراسة  -15

 "للتنمرين والضحايا

  

  التكنولوجيا باعتبارها سلوكيات التنمر واإليذاء الناتجة عن استخدامإلىالتعرف  الدراسة تهدف هذه
ن والضحايا لدى طلبة المرحلة المتوسطة في وعالقتها بالصحة النفسية للمتنمريأداة إليذاء األقران 

بالتنمر  المتعلقة النفسيةأيضا إلى تحديد المتغيرات الواليات المتحدة األمريكية، كما هدفت الدراسة 
الصفوف  طالب عينة الدراسةشملت و، شعور بالوحدة وعدم الثقة بالنفس المثل، اإللكتروني

أو ضحايا تخويف، لل اإلنترنتيستخدمون م بأنهم الذين عرفوا أنفسهالسادس والسابع والثامن 
 واختبار تحليل التباين ،اختبارات مربع كايسلوكيات التنمر اإللكتروني، وقد استخدم فريق البحث 

 & Asher( مثل مقياس التوحدعمليات التقييم الذاتي للشباب، كما شملت )ANOVAS ( األحادي

Wheeler, 1985(ومقياس تقدير الذات ،)DuBois, et al., 1996( أشارت النتائج إلى أن ، وقد
التنمر اإللكتروني،  كما بينت النتائج بأن هناك عالقة بين سلوكيات  كانوا مشاركين في )69٪(

أكثر عرضة اإلناث ، وأن اإلنترنت عن طريق وجها لوجه وتخويف الضحاياالتنمر التي تكون 
لمشاكل النفسية التي تصيب الضحايا الذين يتعرضون كما بينت النتائج أن أكثر التنمر اإللكتروني، ل

  . هو تدني احترام الذات، وخاصة عند اإلناثاإلنترنتللتنمر عن طريق 
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التنمر المدرسي  العالقة بين: " بعنوان) (Konishi, et.all, 2007  كونشي وآخروندراسة -16

 "األكاديمي في المدارس لدى الطالب والمعلمين على التحصيل

 

التنمـر   بينللمدرسة على التحصيل، والعالقة      االجتماعي   هذه الدراسة إلى بيان تأثير المناخ      هدفت
ولتحقيق أهداف الدراسـة تـم      ،   في المدارس  المدرسي لدى الطالب والمعلم وبين األداء األكاديمي      

 مشروع دراسة أجرتها منظمـة التعـاون االقتـصادي          من خالل استخدام البيانات التي تم جمعها      
 سنة  15طالباً، عمرهم   ) 27217( وقد كانت عينة الدراسة عينة عشوائية شملت      ،   في كندا  تنمية،وال

بين  عالقة سلبية    أظهرت نتائج الدراسة وجود   ، وقد    في كندا  مديري المدارس من  ) 1087(العمر و   
المناخ المدرسي وبين التنمر المدرسي، ووجود تأثير كبيـر للتنمـر المدرسـي علـى التحـصيل              

  .ديمي في المدارساألكا
 

التكيف النفسي واالجتمـاعي، واألداء  عالقة التنمر ب: " بعنوان) Glew ,2005(جليو دراسة  -17

  "األكاديمي في المدرسة االبتدائية
  

االلتحـاق بالمـدارس،    ب وعالقته في المرحلة االبتدائية     التنمرتحديد مدى انتشار     هذه الدراسة    هدفت
مـن  المبلـغ عنهـا      لمنع سلوكيات التنمـر      إلجراءات التأديبية ا إلىالتعرف  التحصيل الدراسي، و  و

، فـي   2002-2001 المدارس في العام الدراسي   تصميم دراسة مقطعية باستخدام بيانات      الضحية، و 
 مـن ) 3530(مـن    وتكون مجتمع الدراسة  ،  مدارس الساحل الغربي في الواليات المتحدة األمريكية      

 من المدارس االبتدائيـة فـي مـدارس         )٪91.4( بنسبة   س والخام ،الرابعوالثالث،  طلبة الصفوف   
 من األطفال الذين شملهم المسح في       %)22( وشاركالساحل الغربي في الواليات المتحدة األمريكية،       

  ،، أو كليهماأو متنمر إما كضحية، التنمر
 ي بين ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في تدني التحصيل الدراس         أنه  وخلصت نتائج الدراسة إلى     

 كانت أكثر ثالثة عوامل تساهم فـي      ، و )0.08( لغت قيمة الدالة اإلحصائية    إذ ب  ،والمتنمرينالضحايا  
 باألمـان   الشعور عدم :تدني التحصيل الدراسي لكل من المتنمرين والضحايا جاءت بالمرتبة األولى         

الخـوف  : ة الثانية ، وبالمرتب  )2.5( أما المتنمرين بمتوسط  ؛  )2.1(  بمتوسط الضحايا،( في المدرسة 
 أمـا المتنمـرين بمتوسـط     ؛  )4.1(  بمتوسط الضحايا،( من تقديم تقرير لألهل بالغياب عن المدرسة      

أما المتنمـرين   ؛  )1.8(  بمتوسط الضحايا،( الشعور بالحزن معظم األيام     : ، وبالمرتبة الثالثة   )3.1(
  .)1.5( بمتوسط
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  :تعقيب على الدراسات السابقة 3.11.2

  
 المناخ سواء  الحاليةسةاالدر تامتغير من لكل الكبيرة األهمية على السابقة ساتاالدر أكدت

 غاية في متغيرين بين تربط التي سةاالدر هذه أهمية على يؤكد وهذا ،التنمر المدرسي أو المدرسي
 بشكلالتنمر المدرسي  ظاهرة تواجد عن السابقة ساتاالدر أكدت فقد المدرسي، لمجتمعل األهمية من
 ،التنمر المدرسي ظاهرة فيها  ونجدإال المدارس من مدرسة تخلو فال العالم، مدارس كل في حواض
 المناخ  عناصرعلى التنمر المدرسي لظاهرة الواضح السلبي التأثير عن أيضاً ساتاالدر أكدتكما 

 على التعرف خالل منلهذا تبرز أهمية هذه الدراسة  ؛اداريينٕو ومعلمين، طالب من المدرسي
 إلية تسعي ما وهو ، بكل عناصرهالمدرسي المناخب ستوى ظاهرة التنمر لدى الطالب وعالقتهم

 المدرسي المناخ من كل بين ربطت عربية سةادر توجد ال أنه حيث  إليه، الوصول الحالية سةاالدر
كما أن معظم الدراسات  ،والتنمر المدرسي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا بجميع عناصره

عربية تناولت ظاهرة العنف أو السلوك العداوني، ولم تتطرق إلى دراسة ظاهرة التنمر الذي هو ال
، حيث تناولت )2012خوج، (تعبير أقوى وليس مرادف للعنف أو السلوك العداوني عدا دراسة 

ملكة التنمر المدرسي وعالقته بالمهارات االجتماعية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بمدينة جدة بالم
التي تناولت الفروق في تقدير الذات والعالقات ) 2009الصرايرة، (، ودراسة العربية السعودية

األسرية واالجتماعية والمزاج والقيادة والتحصيل الدراسي بين الطلبة المتنمرين وضحاياهم 
غة  في حين أن جميع الدراسات األجنبية تطرقت لظاهرة التنمر أو ما يرادفها باللالعاديين،

  ).Bullying" (البلطجة" االنجليزية 
  

كما هدفت باقي الدراسات العربية لقياس ظاهرتي العنف والسلوك العداوني، وتأثيرها على بعض  
التي تناولت العالقة بين السلوك العداوني والذكاء ) 2011الزعبي، (المتغيرات مثل  دراسة 

نف لدى طالب المرحلة المتوسطة في ضوء التي تناولت الع) 2009الشهري، (االجتماعي، ودراسة 
، وباقي الدراسات العربية تناولت هذه المتغيرات بشكل بعض المتغيرات النفسية واالجتماعية

منفصل، أما الدراسات األجنبية فقد ربطت بين ظاهرة التنمر وبعض المتغيرات األخرى غير المناخ 
وم الذات وسلوكيات التنمر، دراسة التي ربطت بين مفه) Hines,2011(المدرسي مثل دراسة 

)Ozturk, et.all,, 2011 ( العالقة بين البلطجة والمشاكل الصحية لدى أطفال التي ربطت
متغيرات الصحية مثل النطق، واإلدمان، ال، وما إلى ذلك من متغيرات كالمدارس االبتدائية

  .والحاجات النفسيةوالمتغيرات األكاديمية مثل التحصيل الدراسي، 
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وقد استخدمت هذه الدراسات عدة أدوات لتحقيق أهدافها كان معظمها االستبيان والمقاييس الجاهزة 
أو مقاييس من إعداد الباحث نفسه، كما أضافت بعض هذه الدراسة االختبارات مثل دراسة 

 كما استخدمت بعض الدراسات تطبيق بعض  Norris, 2010)(، ودراسة )2009الصرايرة، (
  ).2001حمزة، (، ودراسة  )2006زيادة، (شادية على الطلبة مثل دراسة البرامج اإلر

  
كما تم تطبيق هذه االستبانات والمقاييس واالختبارات والبرامج اإلرشادية على عينات مختلفة من 
الطلبة فمعظم هذه الدراسة قامت بتطبيق أدواتها على عينة من طالب المدارس بمختلف المراحل 

دراستها على عينة من طلبة الصف السادس األساسي، ) 2012خوج، (  طبقتحيثاألساسية 
 على الصف العاشر األساسي  كما طبقت )2009هندي، (، و)2011الزعبي،  (ودراسات كل من

) 2008العدوي، (ودراسة ) 2008بركات، (أدوات هذه الدراسة على المعلمين والطلبة مثل دراسة 
في مقياس ) 2009الصرايرة،( فادت الباحثة من دراسةوقد است، )...2007العتيبي، (ودراسة 
 الصرايرة،( كما أغنت دراسة ، مقياس المناخ المدرسي في)2009هندي، (من دراسة التنمر، و

  . اإلطار النظري الخاص بالتنمر وخاصة لقلة المراجع العربية التي بحثت في هذا المتغير)2009
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 80

  

  

  

  اإلجراءاتالطريقة و: الفصل الثالث

  

  

 منهج الدراسة

 مجتمع الدراسة

 عينة الدراسة

 أداة الدراسة

 صدق األداة

 ثبات األداة

 إجراءات الدراسة

  أساليب التحليل اإلحصائي
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  الفصل الثالث

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الطريقة واإلجراءات

  
اسة وعينته وتوزيعها على فئات الدراسة، كما يتضمن        يتناول هذا الفصل وصفاً مفصالً لمجتمع الدر      

  .وصفاً ألداة الدراسة، وصدقها، وثباتها، وتفصيالً لخطوات وإجراءات الدراسة
  

  منهج الدراسة 1.3
  

 التنمـر   عالقـة ، وذلك إلبـراز     االرتباطياعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على المنهج الوصفي         
مـن   المدارس في مدينة الخليـل  المدرسي في المناخب العليا المدرسي لدى طلبة المرحلة األساسية

، وذلك لكون هذا المنهج يتناسب مع طبيعة الدراسة الوصفية االجتماعية، حيـث             طلبةالوجهة نظر   
يعتمد على جمع البيانات وتبويبها وتحليلها والربط بين مدلوالتها والوصول إلى االستنتاجات التـي              

  .هتسهم في فهم الواقع وتطوير
  

  مجتمع الدراسة 2.3
  

التاسع والعاشـر    ألساسية العليا المكونة من الصفين    يتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة المرحلة ا       
 ذكوراً وإناثاً   2011/2012 المسجلين في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي          في مدينة الخليل  

طالباً وطالبـة حـسب     ) 8226(عددهم  والبالغ   ، في مدينة الخليل   في المدارس الحكومية والخاصة   
 توزيع أفراد مجتمـع الدراسـة     )3.1( الجدول   ويبين إحصائيات مديرية التربية والتعليم في الخليل،     

  .حسب الصف والجنس
  

  .توزيع مجتمع الدراسة حسب الصف والجنس: 1.3جدول 

  
  المجموع  أنثى  ذكر  الجنس/ الصف 

  4214  2222  1992  التاسع
  4012  2510  1502  العاشر

  8226  4732  3494  المجموع
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  عينة الدراسة 3.3
  

من إجمالي  %) 10( ممثلة لمجتمع الدراسة، وذلك بنسبة        طبقية قامت الباحثة باختيار عينة عشوائية    
طالباً وطالبة مـن طـالب الـصفين التاسـع          ) 822(عينة على   ال هذا المجتمع وقد بلغ إجمالي هذه     

والجـدول  ،  في المدارس الحكومية والخاصة في مدينـة الخليـل        والعاشر بالمرحلة األساسية العليا     
  .توزيع أفراد عينة الدراسة ونسبتهم من المجتمع األصلي للدراسةيوضح ) 2.3(
  

   توزيع أفراد عينة الدراسة ونسبتهم من المجتمع األصلي للدراسة:2.3جدول 

  
  النسبة المئوية من المجتمع  العدد  الجنس

  %10  364  ذكور
  %10  458  إناث

  %10  822  لمجموعا
  

استبانة لكونها كانت غير مكتملة اإلجابة، حيث تم تحليل         ) 22(وبعد تطبيق أداة الدراسة تم استبعاد       
مـن  %) 97.3(استبانة كانت صالحة للتحليل اإلحصائي وبنـسبة وصـلت نـسبتها إلـى            ) 800(

  . الموزعةتاالستبانا
  

  :خصائص عينة الدراسة 1.3.3
  

  :يأتية بعدة سمات وخصائص في ضوء متغيرات الدراسة يمكن توضيحها فيما تتسم عينة الدراس
  
   توزيع أفراد العينة حسب الجنس-أ

  .توزيع أفراد العينة وفقاً لمتغير الجنس) 3.3(يوضح الجدول 
  

  .توزيع أفراد العينة وفقاً لمتغير الجنس :3.3جدول 

  
  )%(النسبة المئوية   العدد    المتغير

  الجنس  45.5  364  ذكر

  54.5  436  أنثى

  100.0  800    المجموع
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مـن عينـة    %) 54.5( أن أفراد العينة اإلناث كانت نسبتهم هي األعلـى           السابقتبين من الجدول    
مـن عينـة الدراسـة      ) %45.5(طالبة، يليهم أفراد العينة من الذكور بنسبة        ) 436(الدراسة بواقع   

  .طالب) 364(بواقع 
  
  ي التحصيل الدراس توزيع أفراد العينة حسب-ب

  

  .توزيع أفراد العينة وفقاً لمتغير التحصيل الدراسي) 4.3(يوضح الجدول 
  

  . توزيع أفراد العينة وفقاً لمتغير التحصيل الدراسي:4.3جدول 

  
  )%(النسبة المئوية   العدد    المتغير

  21.9  175  ) فأعلى90(ممتاز

  30.8  246  )89-80(جيد جداً

  32.4  259  )79-70(جيد

  التحصيل الدراسي

  15.0  120  )69-50(مقبول

  100.0  800    المجموع

  
احتلـوا  ) 79-70(الطلبة الذين تحصيلهم الدراسـي جيـد         أن   السابق من الجدول    أظهرت البيانات 

 طالـب  )259(من عينـة الدراسـة بواقـع    %) 32.4(كانت نسبتهم هي األعلى  المرتبة األولى، و  
) %30.8( بنسبة   ) 89-80(الطلبة الذين تحصيلهم الدراسي جيد جداً       بالمرتبة الثانية   ، يليهم   وطالبة

 طالب وطالبة، يليهم بالمرتبة الثالثة الطلبة الذين تحصيلهم الدراسي          )246(من عينة الدراسة بواقع     
طالباً وطالبة، وأخيراً الطلبة الـذين تحـصيلهم        ) 175(بواقع  %) 21.9(بنسبة  )  فأعلى 90(ممتاز  

  .طالب وطالبة) 120( بواقع %)15( بنسبة )59-50(الدراسي مقبول 
  
  يع أفراد العينة حسب نوع المدرسةتوز -د

  

  .توزيع أفراد العينة وفقاً لمتغير نوع المدرسة) 5.3(يوضح الجدول 
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    توزيع أفراد العينة وفقاً لمتغير نوع المدرسة:)5.3(جدول 

  
  (%)النسبة المئوية   العدد    المتغير

  نوع المدرسة  87.0  696  حكومي

  13.0  104  خاص

  100.0  800    المجموع

 كانت نسبتهم هي األعلى     الذين يدرسون بالمدارس الحكومية    أن أفراد العينة     السابقتبين من الجدول    
الـذين يدرسـون فـي      طالبة، يليهم أفراد العينـة      طالباً و ) 696(من عينة الدراسة بواقع     %) 87(

  .اً وطالبةطالب) 104( عينة الدراسة بواقع من) %13( بنسبة المدارس الخاصة
  
  الترتيب الوالدي في األسرةاد العينة حسب توزيع أفر -ه

  

  .الترتيب الوالدي في األسرةتوزيع أفراد العينة وفقاً لمتغير ) 6.3(يوضح الجدول 
  

  .الترتيب الوالدي في األسرة توزيع أفراد العينة وفقاً لمتغير :6.3جدول 

  
  (%)النسبة المئوية   دالعد    المتغير

  26.8  214  األول

  58.5  468  الوسط
الترتيــب الــوالدي فــي 

  األسرة

  14.8  118  األخير

  100.0  800    المجموع

  
الطلبة الذين ترتيبهم الوسط من بين إخوتهم احتلوا المرتبـة األولـى،             أن   السابقمن الجدول   يظهر  

بالمرتبـة  ، يليهم    وطالبة اً طالب )468( بواقع   من عينة الدراسة  %) 58.5(كانت نسبتهم هي األعلى     و
من عينة الدراسـة بواقـع     ) %26.8( بنسبة   الثانية الطلبة الذين يحتلون الترتيب األول بين إخوتهم         

%) 14.8(  بنـسبة     يحتلون المركز األخير بين إخـوتهم      وطالبة، أخيراً الطلبة الذين      اً طالب )214(
  . وطالبةاًطالب) 118(بواقع 
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  نة حسب المستوى االقتصادي لألسرةوزيع أفراد العي ت-ـه

  

  توزيع أفراد العينة وفقاً لمتغير المستوى االقتصادي لألسرة) 7.3(يوضح الجدول 
  

  توزيع أفراد العينة وفقاً لمتغير المستوى االقتصادي لألسرة :7.3جدول 

  
  )%(النسبة المئوية   العدد    المتغير

  16.6  133  ) شيكل2000-1500(ي متدن

  47.1  377  ) شيكل3000 -2001(متوسط

  22.4  179  ) شيكل6000- 3001(عالي 

المستوى االقتصادي 

  لألسرة

  13.9  111  ) شيكل6000أكثر من (عالي جداً 

  100.0  800    المجموع

  
الطلبة الذين مستوى أسرتهم االقتصادي متوسـط  احتلـوا           أن   السابق من الجدول    أظهرت البيانات 

ـ  )377(من عينـة الدراسـة بواقـع        %) 47.1(كانت نسبتهم هي األعلى     ولى، و المرتبة األ   اً طالب
مـن  ) %22.4(بنسبة  بالمرتبة الثانية الطلبة الذين مستوى أسرتهم االقتصادي عالي           ، يليهم   وطالبة

 وطالبة، يليهم بالمرتبة الثالثة الطلبـة الـذين مـستوى أسـرتهم             اً طالب )179(عينة الدراسة بواقع    
طالباً وطالبة، وأخيراً الطلبة الذين مـستوى       ) 111(بواقع  %) 13.9(ادي عالي جداً  بنسبة      االقتص

  . وطالبةاًطالب) 133(بواقع %) 16.6(أسرتهم االقتصادي متوسط بنسبة 
  

  أداة الدراسة 4.3
  

 استبانة كأداة لجمع البيانات والمعلومات من أفـراد عينـة الدراسـة وذلـك               بتطوير قامت الباحثة   
بعـد  ، المدرسـي  المنـاخ ب التنمر المدرسي لدى طلبة المرحلة األساسية العليـا   عالقةإلىعرف للت

اإلطالع على األدب التربوي والدراسات والمقاييس السابقة المتعلقة بموضوع الدراسـة كمقيـاس             
لمقياس الطالب المتنمر وضحيته، ومقيـاس المنـاخ المدرسـي لـصالح هنـدي              ) 2010(قطامي  

  : ثالثة أقسام االستبانة إلىتوقسم، )2011(
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  : ألفراد عينة الدراسة الديموغرافيةيحتوى على البيانات المتعلقة بالخصائص: القسم األول 
  

المـستوى  و،  الترتيب الوالدي فـي األسـرة       نوع المدرسة،  الجنس، التحصيل الدراسي،  (  في تمثلت
  ) لألسرةاالقتصادي

  
  :فقرة والذي يضم ثالثة أبعاد) 27(مدرسي، بواقع مقياس مستوى التنمر ال: القسم الثاني 

  

 ).25، 21، 17، 12، 5، 2، 1 (:وهي فقرات،) 7( بواقع ،جسديتنمر  •
 ).26، 19، 16،18، 15، 14 ،6،10، 4، 3 (:فقرة، وهي )11(بواقع  لفظي،تنمر  •
 .)27، 13، 11، 10، 9، 8، 7(:فقرات، وهي) 9( بواقع، نفسيتنمر  •

  

  . أبعادأربعةفقرة والذي يضم ) 20( المناخ المدرسي بواقع مقياس: القسم الثالث

  
 ).31-28(فقرات، تشمل ) 4(، وتتضمن العالقة بين الطلبة أنفسهم •
 ).39-32(فقرات، تشمل ) 8(ويتضمن  العالقة بين الطلبة والمعلمين، •
 ).47-40(فقرات، تشمل ) 8(، ويتضمن  بين الطلبة واإلدارة المدرسيةةالعالق •

  
دائمـاً، غالبـاً،    ( على هذه الفقرات استخدمت الباحثة مقياس ليكرت وفق تدرج خماسـي             ولإلجابة

ما اإلجابة األقل تعطى الرقم     ، بين )5(، حيث تعطى اإلجابة األكثر وجوداً الرقم        )أحياناً، نادراً، مطلقاً  
)1(.  
  

  صدق األداوات 5.3
  

 الصدق الظاهري لألداة  - أ

للتأكد مـن صـدقها      الدكتور المشرف،    ورتها األولية على  قامت الباحثة بعرض أداة الدراسة في ص      
 منها،  تصحيحهمدى وضوح صياغة كل فقرة من فقرات االستبانة، وتصحيح ما ينبغي            و،  يالظاهر

 للمحور الذي تنتمي إليه، ومدى مناسبة كل فقرة لقياس ما وضعت             ومالءمتها ومدى أهمية كل فقرة   
بنـسبة  فقد اتفقت الفقرات    هزة ومعدة من باحثين سبقوها      ألجله، وكون الباحثة استخدمت مقاييس جا     
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ضرورة إعـادة صـياغتها حتـى تتناسـب         ت  ، حيث تم تعديل صياغة الفقرات التي رأ       %) 95(
  . يناسب البيئة الفلسطينية ماتها معمصطلحا

  
   الصدق البنائي لألداة-ب

 عينة عشوائية أوليـة تمثـل       قامت الباحثة بتطبيق أداة الدراسة بعد التأكد من صدقها الظاهري على          
، وذلك لتحديـد     من ضمن عينة الدراسة    طالباً وطالبة ) 200(فئات عينة الدراسة بلغ عددها أفرادها       

 الداخلي ألداة الدراسة بحساب معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة، والمقيـاس الـذي      االتساقمدى  
  .يوضح ذلك) 8.3(تنتمي إليه، والجدول 

  
لالتساق الداخلي بين كل فقرة من فقرات مقاييس ) بيرسون(االرتباط معامالت : 8.3 جدول

  .االستبانة وجميع فقرات المقياس الذي تنتمي إليه
  

  مقياس المناخ المدرسي  مقياس التنمر المدرسي

 اإلحصائية الداللة )ر (االرتباط معامل الفقرةاإلحصائية الداللة )ر (االرتباط معامل  الفقرة

1  0.349  0.00 28  0.393 0.00 
2 0.348  0.00  29  0.397  0.00  
3 0.536  0.00 30  0.465  0.00 
4 0.555  0.00  31  0.495  0.00  
5 0.496  0.00 32  0.617  0.00 
6 0.470  0.00 33  0.690  0.00 
7  0.492  0.00  34  0.629  0.00  
8 0.516  0.00 35  0.674  0.00 
9 0.548  0.08  36  0.644  0.08  

10 0.501  0.00  37  0.609  0.00  
11 0.386  0.00 38  0.654  0.00 
12 0.402  0.00 39  0.539  0.00 
13 0.580  0.00 40  0.602  0.00 
14 0.452  0.00  41  0.643  0.00  
15  0.556 0.00 42  0.740  0.00 
16  0.683  0.00 43  0.663  0.00 
17  0.539  0.00 44  0.681  0.00 
18  0.518  0.00 45  0.529  0.00 
19  0.560  0.00 46  0.727  0.00  
20  0.448 0.00  47  0.593 0.00 
21  0.383 0.00  
22  0.426 0.00  
23  0.415 0.00  
24  0.529 0.00  
25  0.452 0.00  
26  0.589 0.00  
27  0.367 0.00  
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 مرتبطة مع الدرجـة الكليـة       مقياس التنمر المدرسي   فقرات   جميع بأن   السابقجدول  اليتبين لنا من    
 وهـذا   لك جميع فقرات مقياس المناخ المدرسي مرتبطة مع الدرجة الكلية للمقيـاس،           للمقياس، وكذ 

  .لهما والدرجة الكلية فقرات المقياسينيشير إلى االتساق الداخلي بين 
  

  ثبات األداة 6.3
  

للعينـة األوليـة،   ) كرونباخ ألفـا  (قامت الباحثة بالتأكد من ثبات أداة الدراسة بحساب معامل الثبات           
  .يوضح ذلك) 9.3 (والجدول

  
  معامل ثبات أداة الدراسة: 9.3جدول 

  
   ألفامعامل كرونباخ  عدد العبارات  المجاالت   أداة الدراسةسامقي

  0.66  7  تنمر جسدي
  0.81  11  تنمر لفظي

  مقياس التنمر 

  0.68  9  تنمر نفسي
  0.87  27  الدرجة الكلية للمقياس

  0.71  4  العالقة بين الطلبة
  0.85  8  العالقة بين الطلبة والمعلمين

  مقياس المناخ المدرسي

  0.85  8  العالقة بين الطلبة واإلدارة المدرسية
  0.91  20  الدرجة الكلية للمقياس

  
، ولمقياس المناخ المدرسـي     )0.87( أن معامل الثبات لمقياس التنمر بلغ        السابقيتضح من الجدول    

  أن معامل الثبات لجميع أبعاد المقياسين بلغت         ، وهو معامل ثبات مرتفع، كما يشير الجدول       )0.91(
ن خـالل   ، مما يشير إلى إمكانية إثبات النتائج التي يمكن الحصول عليها م           )0.60(قيمتها  أكثر من     

وبعد التأكد من الصدق الظاهري والبنائي، وثبات أداة الدراسة أصـبحت           أداة الدراسة عند تطبيقها،     
  ).2(وضحها الملحق رقم األداة في صورتها النهائية كما ي
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  إجراءات الدراسة 7.3
  

تم تطبيق أداة الدراسة على الطالب في المدارس األساسية في مدينة الخليل في الفـصل الدراسـي                 
بعد حصول الباحثة على الموافقات الالزمة من الجهـات          ،2012/2013الثاني من العام الدراسي     

استبانة لغرض التحقق من ثبات     ) 200(امت الباحثة بتوزيع    ق وقد   المعنية لتطبيق الدراسة الميدانية،   
اسـتبانة،  ) 822( الموزعـة تبلغ عدد االستبانا ، وقداستبانة) 622(الباحثة بتوزيع  األداة، ثم قامت 

وقد زارت الباحثة جميع المدارس المشمولة في عينة الدراسة ووضحت للطلبة كيفية اإلجابة وتعبئة              
 منها، وتأكيد سرية المعلومات التي يدلي بها المـستجيبون، وحفـزهم            االستبانة، وتوضيح الغرض  

 قامت الباحثة بجمع االستبيانات ومراجعتها للتأكد       ثمللتعاون في جميع المعلومات الخاصة بالدراسة،       
استبانة كانت صالحة للتحليل اإلحـصائي وتـم اسـتبعاد          ) 800(من اكتمال بياناتها، حيث تبين أن       

الحيتها واكتمال بياناتها، ثم قامت الباحثة بترقيم االسـتبانات بـشكل تسلـسلي              لعدم ص  فقط) 22(
) SPSS(طة برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيـة        اإلدخال بياناتها إلى الحاسوب لتعالج بوس     

باستخدام االختبارات اإلحصائية الالزمة لتحليل أسئلة وفرضيات الدراسة للخروج بنتائج وتوصيات           
  .سةالدرا

  

  أساليب التحليل اإلحصائي 8.3
  

 Statistical( اإلحـصائية للعلـوم االجتماعيـة     الرزمتمت معالجة بيانات الدراسة وفقاً لبرنامج 

Package for Social Science ( ًوالذي يعبر عنه اختصارا ،)SPSS( حيث ستستخدم الباحثة ،
  :أساليب المعالجة اإلحصائية اآلتية

  
وذلك لوصف خـصائص أفـراد عينـة الدراسـة، وتحديـد             :المئويةالتكرارات والنسب    -1

 . النسب المئويةعن طريقاستجاباتهم إزاء المحاور الرئيسة التي تضمنتها أداة الدراسة 
وذلك لتحديد استجابات أفراد عينة الدراسة إزاء محاور الدراسة          :حساب المتوسط الحسابي   -2

 .من عبارات تلك المحاورالمختلفة واستخراج متوسط الترتيب لكل عبارة 
لقياس مدى التشتت في إجابات المبحوثين إزاء كل عبارة من عبارات            :االنحراف المعياري  -3

 .االستبانة
وذلك لتحديد مدى الـصدق البنـائي، واالتـساق الـداخلي ألداة             :معامل االرتباط بيرسون   -4

 .الدراسة، وللعالقة بين المقياسين
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 لتحديد معامل الثبات ألداة الدراسةوذلك  :ألفا معامل الثبات كرونباخ -5
وذلك إلظهار الفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة حول محاور  :)t- test(اختبار  -6

 .الدراسة المختلفة وفقاً لمتغيري الجنس ونوع المدرسة
وذلك إلظهار الفـروق بـين    :)One -Way ANOVA(اختبار تحليل التباين األحادي  -7

التحـصيل  (اد العينة حول محاور الدراسة المختلفة وفقاً لمتغيرات         متوسطات استجابات أفر  
 ).، والمستوى االقتصادي لألسرةالترتيب الوالدي في األسرةالدراسي، و

لتوضيح داللة الفروق بين متوسط استجابات أفراد العينة حول  :)Scheffe’ Test (اختيار -8
  ديموغرافيةاألبعاد المتعلقة بكل محور وفقاً الختالف خصائصهم ال
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  عرض بيانات الدراسة وتحليلها وتفسيرها: الفصل الرابع
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  الفصل الرابع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  نات الدراسة وتحليلهاعرض بيا
  

المرحلة األساسية العليا وبـين     تهدف هذه الدراسة إلى دراسة العالقة بين التنمر المدرسي لدى طلبة            
 من وجهة نظر هؤالء الطلبـة، ولمعرفـة         المناخ المدرسي في المدارس األساسية في مدينة الخليل       

الفروق بين التنمر المدرسي وبين المناخ المدرسي تبعاً لمتغيرات الدراسة المستقلة، ولتحقيـق هـذا        
 لطلبـة   الدراسـة مـن مجتمـع     %) 10(في  الهدف تم تطبيق االستبانة على عينة الدراسة المتمثلة         

الصفوف التاسع والعاشر في المدارس األساسية في مدينة الخليل في الفصل الدراسي الثـاني مـن                
  ).2012/2013(العام الدراسي 

  
وتقوم الباحثة في هذا الفصل بعرض تفصيلي للنتائج التي تم التوصل إليها من خـالل تطبيـق أداة                  

 عـن مـن خـالل اإلجابـة        ومناقشتها   سير ما تم التوصل إليه من نتائج      الدراسة، باإلضافة إلى تف   
  .تساؤالت الدراسة، والتحقق من فروضها

  
 إلـى وقد تم جمع البيانات، وتفريغ النتائج ومعالجتها إحصائياً لإلجابة عن أسئلة الدراسة، والتعرف              

 والمدى المستخدم للحكم    طبيعة العالقة بين التنمر المدرسي، والمناخ المدرسي، وبعض المتغيرات،        
  )1.4(على داللة المتوسطات الحسابية يوضحه الجدول 

  
  المدى المستخدم للحكم على داللة المتوسطات الحسابية: 1.4جدول 

  
  الوجوددرجة   المتوسط الحسابي

  متدنية  1-2.33
  متوسطة  2.34-3.66
  مرتفعة  3.67-5.00

  
لمعيار مطروحاً منه أدنى درجة مقسوماً على       وتم الحكم على ذلك عن طريق حساب أقصى درجة ل         

  .1.33 = 1/4-5: عدد المستويات الخمسة كاآلتي
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  النتائج المتعلقة بالسؤال األول. 1.4
  

 التنمر المدرسي لدى طلبـة المرحلـة        مستوى ما  : " ينص السؤال األول من أسئلة الدراسة على      

  في مدارس مدينة الخليل؟األساسية العليا 

 

 للدرجة الكلية لفقـرات      المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية    حسبتذا السؤال   لإلجابة عن ه  
  ).2.4(مقياس التنمر، وذلك كما هو واضح في الجدول 

  
  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجة الكلية لفقرات مقياس التنمر: 2.4جدول 

  
 الدرجة  يارياالنحراف المعالمتوسط الحسابي  العدد المقياس

 متدنية 0.48 1.68 800  مقياس التنمر المدرسي

  
 التنمر المدرسي لدى طلبة المرحلة األساسية العليـا فـي مدينـة             مستوىيوضح الجدول السابق أن     

الخليل هي درجة منخفضة، فقد جاءت استجابة الطالب على مقياس التنمر بمتوسط حسابي متـدن               
  ).0.48(وانحراف معياري ) 1.68(بواقع 

  
 مظاهر التنمر المدرسي بجميع أنواعه لدى طلبة المرحلة األساسية العليا فـي مدينـة               إلىوللتعرف  

الخليل، تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقـرات أبعـاد مقيـاس التنمـر               
  : والجداول التالية توضح ذلكالمدرسي
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  .لبة المرحلة األساسية العليا في مدينة الخليل التنمر الجسدي لدى طمظاهر: أوالً
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمظاهر التنمر الجسدي لدى طلبة : 3.4جدول 

  .المرحلة األساسية العليا في مدينة الخليل مرتبة تنازلياً

  

 مظاهر التنمر الجسدي الترتيب
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 جابةاالست

  متدنية 1.14 2.10  سبق وأن قمت بضرب أو دفع أحد زمالئي في المدرسة 5
 متدنية 1.11 1.97  حدث وأن قام بعض زمالئي في المدرسة بسرقة ممتلكاتي الخاصة 21
 متدنية 0.84 1.50  يهددني زمالئي في المدرسة 1
 متدنية 0.68 1.29  يضربني زمالئي في المدرسة 2
هديد أحد زمالئي في المدرسة أو الصف بـأدوات         سبق وأن قمت بت    25

 0.82 1.28  الخ..مثل سكين، قلم ، عصا

 متدنية

ل سكين، أو قلـم، أو      ثيهددني بعض زمالئي في المدرسة بأدوات م       17
 0.73 1.24  الخ...عصا

 متدنية

 متدنية 0.49 1.13  ن قمت بسرقة ممتلكات أحد زمالئي في المدرسةأحدث و 12
 متدنية 0.49 1.50  الدرجة الكلية 

 فـي مدينـة     التنمر الجسدي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا      درجة  يتضح من الجدول السابق أن      
وهذه القيمة تقع ضمن المـدى      ) 1.50(متوسط حسابي للدرجة الكلية     متدنية، ب  بدرجة   تكانالخليل  

  ).0.49( بانحراف معياري المنخفض

التـي  ) 5(الفقـرة رقـم      في  طلبة المرحلة األساسية العليا    أهم مظاهر التنمر الجسدي لدى     وتمثلت
بمتوسط حسابي متدٍن بواقع    " سبق وأن قمت بضرب أو دفع أحد زمالئي في المدرسة         " نصت على   

حدث وأن قام بعض زمالئي في المدرسة بسرقة        " التي نصت على  ) 21(، يليها الفقرة رقم     )2.10(
 التـي نـصت     )1(، يليهـا الفقـرة رقـم        )1.97(واقع   بمتوسط حسابي متدٍن ب    "ممتلكاتي الخاصة 

التـي  ) 2(، يليها الفقرة رقم    )1.50 (متدٍن بواقع  بمتوسط حسابي    "يهددني زمالئي في المدرسة   "على
  .)1.29(متدٍن بواقع  بمتوسط حسابي " يضربني زمالئي في المدرسة"نصت على

  

التـي  ) 25( الفقرة رقم    اسية العليا في  كما تمثلت أقل مظاهر التنمر الجسدي لدى طلبة المرحلة األس         
سبق وأن قمت بتهديد أحد زمالئي في المدرسة أو الصف بأدوات مثل سـكين، قلـم ،                  "نصت على 

يهددني "  التي نصت على   )17( رقم   ، يليها الفقرة  )1.28(متدٍن بواقع   بمتوسط حسابي   " الخ  ..عصا
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 بمتوسط حسابي متدٍن بواقع     "الخ...ال سكين، أو قلم، أو عص     ثبعض زمالئي في المدرسة بأدوات م     
ن قمت بسرقة ممتلكات أحد زمالئي في       أحدث و " التي نصت على  ) 12(، يليها الفقرة رقم     )1.24(

  .)1.13( بمتوسط حسابي متدٍن بواقع "المدرسة
  

  . لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في مدينة الخليلاللفظي التنمر مظاهر: ثانياً
  

طات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمظاهر التنمر اللفظي لدى طلبة المتوس: 4.4جدول 

  .المرحلة األساسية العليا في مدينة الخليل مرتبة تنازلياً
  

 اللفظيمظاهر التنمر  الترتيب
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 االستجابة
  متدنية 1.13 1.87  لنابيةأطلق على بعض زمالئي في المدرسة بعض األسماء واأللقاب ا 19
 متدنية 1.02 1.76  أطلق النكات االستهزائية على أحد زمالئي في المدرسة 16
 متدنية 1.09 1.75  يطلق علي بعض زمالئي في المدرسة أسماء أو ألقاباً نابية 26
 متدنية 0.97 1.74  أتعمد انتقاد أحد زمالئي في المدرسة أمام اآلخرين نقداً قاسياً 3
يضايقني زمالئي بتعليقات ساخرة على لون بـشرتي أو شـكلي أو             13

 1.01 1.72  الخ...وزني أو طولي أو طريقة كالمي أو لبسي

 متدنية

 متدنية 1.01 1.70  سبق وأن قمت بتهديد أحد زمالئي في المدرسة 6
 متدنية 0.96 1.66  ينشر زمالئي الشائعات عني 14
 متدنية 0.92 1.66  مام اآلخرين نقداً قاسياًينتقدني بعض زمالئي في المدرسة أ 10
وزنه، طوله، لـون    (أقوم بإطالق تعليقات ساخرة على زميلي بسبب         18

 0.95 1.58  )بشرته، شكله، طريقة كالمه، لبسه، عالماته، ووضعه االقتصادي

 متدنية

 متدنية 0.96 1.53  أطلق الشائعات حول بعض زمالئي 4
ون ؤنكات علي تجعل اآلخـرين يـستهز      يطلق زمالئي في المدرسة       15

 0.84 1.48  مني

 متدنية

 متدنية 0.58 1.68  الدرجة الكلية 

 فـي مدينـة      لدى طلبة المرحلة األساسية العليـا      اللفظيالتنمر  درجة  يتضح من الجدول السابق أن      
ـ     ) 1.68(متوسط حسابي للدرجة الكلية     متدنية، ب  بدرجة   تالخليل كان  دى وهذه القيمة تقع ضمن الم
  ).0.58( بانحراف معياري المنخفض

التـي  ) 19(الفقـرة رقـم      في  لدى طلبة المرحلة األساسية العليا     اللفظيأهم مظاهر التنمر     وتمثلت
بمتوسط حسابي  " أطلق على بعض زمالئي في المدرسة بعض األسماء واأللقاب النابية         "نصت على   
 أطلق النكات االستهزائية على أحـد       "علىالتي نصت   ) 16(، يليها الفقرة رقم     )1.87(متدٍن بواقع   
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 التـي نـصت     )26(، يليها الفقرة رقـم      )1.76( بمتوسط حسابي متدٍن بواقع      "زمالئي في المدرسة  
 بمتوسط حـسابي متـدٍن بواقـع        "يطلق علي بعض زمالئي في المدرسة أسماء أو ألقاباً نابية         "على

قاد أحد زمالئي في المدرسة أمام اآلخـرين        أتعمد انت "التي نصت على  ) 3(، يليها الفقرة رقم     )1.75(
  .)1.74( بمتوسط حسابي متدٍن بواقع "نقداً قاسياً

  
  . لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في مدينة الخليلالنفسي التنمر مظاهر: ثالثاً

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمظاهر التنمر النفسي لدى طلبة : 5.4جدول 

  .ألساسية العليا في مدينة الخليل مرتبة تنازلياًالمرحلة ا

  

 النفسيمظاهر التنمر  الترتيب
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 االستجابة
  متوسطة 1.04 2.48 سبق وأن قاطعتُ بعض زمالئي 8
 متدنية 1.04 2.20  أتجاهل أحد زمالئي في المدرسة وال أتحدث معه 22
 متدنية 1.15 2.03  مشاركتي في األنشطة الصفيةيتجنب  بعض زمالئي  7
 متدنية 1.09 1.90  أتعمد عدم مشاركة أحد الطلبة في الصف باألنشطة الصفية 23
 متدنية 0.97 1.69  يتجاهلني بعض زمالئي في المدرسة وال يتحدثون معي 11
 متدنية 0.96 1.66  سبق وأن حرضت اآلخرين على عدم مصادقة بعض زمالئي 9
 متدنية 0.87 1.61  قاطعني بعض زمالئي في المدرسة أو ال يريدون مصادقتيي 20
 متدنية 0.90 1.46  أقوم بإجبار أحد زمالئي في المدرسة على فعل شيء ال يرغب فيه 24

 متدنية 0.78 1.41  يجبرني بعض زمالئي في المدرسة على عمل شيء ال أريد عمله  27

 متدنية 0.54 1.83  الدرجة الكلية 

 فـي مدينـة      لدى طلبة المرحلة األساسية العليـا      النفسيالتنمر  درجة  يتضح من الجدول السابق أن      
وهذه القيمة تقع ضمن المـدى      ) 1.83(متوسط حسابي للدرجة الكلية     متدنية، ب  بدرجة   تالخليل كان 
  ).0.54( بانحراف معياري المنخفض

التي نصت  ) 8(الفقرة رقم    في سية العليا  لدى طلبة المرحلة األسا    النفسيأهم مظاهر التنمر     وتمثلت
ُت بعض زمالئي        "على   ، يليها الفقـرة رقـم   )2.48( بواقع متوسطبمتوسط حسابي   " سبق وأن قاطع

ه        "التي نصت على  ) 22(  بمتوسط حسابي متدٍن بواقع     "أتجاهل أحد زمالئي في المدرسة وال أتحدث مع
صفية      يتجنب    " التي نصت على   )7(، يليها الفقرة رقم     )2.20(  "بعض زمالئي مشارآتي في األنشطة ال
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د عدم مشارآة      "التي نصت علـى   ) 23(، يليها الفقرة رقم     )2.03(بمتوسط حسابي متدٍن بواقع      أتعم

  .)1.90( بمتوسط حسابي متدٍن بواقع "أحد الطلبة في الصف باألنشطة الصفية

  
نتـشاراً بـين طلبـة المـدارس         أن أكثر أنواع التنمر ا      إلى تشير النتائج من خالل الجداول السابقة     

، يليه التنمر اللفظي بمتوسـط      )1.83(األساسية في مدينة الخليل هي التنمر النفسي بمتوسط حسابي          
  ).1.50(، أخيراً التنمر الجسدي بمتوسط حسابي )1.68(حسابي 

  
  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني. 2.4

  

 التنمر المدرسي لـدى     مستوىفي   فروق هل توجد  : من أسئلة الدراسة على    الثانيينص السؤال   

الجنس، التحصيل الدراسي،    (اآلتية تبعاً للمتغيرات    طلبة المرحلة األساسية العليا في مدينة الخليل      

 ؟)المستوى االقتصادي لألسرةو، الترتيب الوالدي في األسرةنوع المدرسة، 

  

  :ة والرابعة والخامسة كاآلتي والثالثاألولى والثانية صيغت الفرضيات ، هذا السؤالعنلإلجابة 
  

  :نتائج الفرضية األولى التي نصها. 1.2.4

  

التنمر المدرسي لدى    مستوىفي  ) α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند المستوى      ال توجد فروق    

 . الجنستعزى لمتغيرطلبة المرحلة األساسية العليا في مدينة الخليل 

  
 الحـسابية  والمتوسـطات  ،)t-test" (ت "اختبـار  ماسـتخدا  تم ،الثانية الفرضية صحة من للتحقق

   .)6.4 (جدول في واضح هو كما وذلك المعيارية، واالنحرافات
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التنمر المدرسي لدى طلبة  مستوى في الفرق لفحص t-test)" (ت "اختبار  نتائج:6.4 جدول

  . الجنستعزى لمتغيرالمرحلة األساسية العليا في مدينة الخليل 
 

المتوسط  العدد  جنسال المحور

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

مستوى  )ت( قيمة

  الداللة

التنمر  0.53 1.70 364  ذكر

 0.39 1.33 436 أنثى الجسدي

798 11.08 *0.00 

التنمر  0.59 1.78 364 ذكر

 0.55 1.59 436 أنثى اللفظي

798 4.82  
  
 

*0.00 
 
 

التنمر  0.55 1.86 364 ذكر

 0.53 1.80 436 أنثى النفسي

798 1.38  
  
 

0.16 
 
 

الدرجة  0.50 1.79 364 ذكر

 0.44 1.59  436 أنثى الكلية

798 5.76  
 

0.00*  
 

  )α ≥0.05(ذات داللة إحصائية عند * 
  

فـي  ) α ≥0.05( الداللـة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود الجدول السابق  من يتضح
  الجـنس  تعزى لمتغيـر  درسي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في مدينة الخليل          التنمر الم  مستوى
 وبهذا ترفض   ،)0.05 (من أقل وهي ،)0.00 (اإلحصائية الداللة قيمة بلغت إذ الكلية، الدرجة على

لـدى  ) 1.59(مقابـل   ) 1.79( بمتوسط حسابي    مستوى التنمر لدى الذكور    فقد بلغ    الفرضية الثانية، 
  .الح الذكوراإلناث، لص

 فظيلكما يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التنمر الجسدي وال              
تبعاً لمتغير الجنس، فقد بلغـت قيمـة الداللـة          لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في مدينة الخليل         

ـ           )0.00(اإلحصائية   ) 1.70( ذكور  ، للمحورين، حيث بلغت درجة مستوى التنمر الجسدي لـدى ال
لدى اإلناث، لصالح الذكور، كما بلغت درجة مستوى التنمر اللفظي لـدى الـذكور              ) 1.33(مقابل  

  .لدى اإلناث، لصالح الذكور) 1.59(مقابل ) 1.78(

 لـدى طلبـة   كما يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التنمر النفسي        
تبعاً لمتغير الجنس، فقد بلغت قيمـة الداللـة اإلحـصائية           ينة الخليل   المرحلة األساسية العليا في مد    

لدى اإلناث، لـصالح    ) 1.80(مقابل  ) 1.86( ، حيث بلغت درجة التنمر النفسي لدى الذكور       )0.16(
  .الذكور، لكن هذه الفروق لم تبلغ مستوى الداللة
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  :نتائج الفرضية الثانية التي نصها 2.2.4
  

التنمر المدرسي لدى    مستوىفي  ) α ≥ 0.05(لة إحصائية عند المستوى     ذات دال ال توجد فروق    

  . التحصيل الدراسيتعزى لمتغيرطلبة المرحلة األساسية العليا في مدينة الخليل 
 

 والمتوسـطات  ،)ONE WAY ANOVA(األحـادي  التباين تحليل استخدام تم الفرضية هذه لفحص
التنمر المدرسـي    مستوى في اإلحصائية الفروق عن للكشف وذلك المعيارية، واالنحرافات الحسابية

 هـو  كما وذلك ، التحصيل الدراسيتعزى لمتغيرلدى طلبة المرحلة األساسية العليا في مدينة الخليل      
  .)8.4، 7.4 (ينجدولال من واضح

  

 األساسية التنمر المدرسي لدى طلبة المرحلة لمستويات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :7.4 جدول

  . التحصيل الدراسيتعزى لمتغيرالعليا في مدينة الخليل 
  

  

لسابق أن التنمر النفسي هو شكل التنمر السائد لدى طلبة المرحلة األساسية العليا يتضح من الجدول ا
 تحصيلهم الدراسي، فقد بلغت درجة التنمر النفسي لدى تعزى لمتغيرفي مدارس مدينة الخليل 

الطلبة الذين ، هم األعلى يليهم )2.01(سط حسابي الطلبة الذين تحصيلهم الدراسي مقبول بمتو
الطلبة الذين تحصيلهم الدراسي ممتاز ، يليهم )1.85 (راسي جيد بمتوسط حسابيمستواهم الد

  ).1.73(الطلبة الذين تحصيلهم الدراسي جيد جداً بمتوسط حسابي م ، يليه)1.80(بمتوسط حسابي
أما بالنسبة لدرجة ممارسة التنمر اللفظي والذي جاء بالمرتبة الثانية لدى طلبة المرحلة األساسية 

ي مدارس مدينة الخليل فقد بلغت درجة ممارسته لدى الطلبة الذين تحصيلهم الدراسي مقبول العليا ف
، يليهم )1.69(، يليهم الطلبة الذين تحصيلهم الدراسي جيد بمتوسط حسابي )1.90(بمتوسط حسابي 

يليهم الطلبة الذين تحصيلهم ) 1.61(الطلبة الذين تحصيلهم الدراسي جيد جداً بمتوسط حسابي 
  ).1.60(دراسي ممتاز بمتوسط حسابي ال
  

أما بالنسبة لدرجة ممارسة التنمر الجسدي والذي جاء بالمرتبة الثالثة لدى طلبة المرحلة األساسية 
العليا في مدارس مدينة الخليل فقد بلغت درجة ممارسته لدى الطلبة الذين تحصيلهم الدراسي مقبول 

  التنمر النفسي  التنمر اللفظي  التنمر الجسدي  شكل التنمر/ المتغير

المتوسط  التحصيل الدراسي

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
المتوسط

  الحسابي

االنحراف

  المعياري

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الشكل السائد

  التنمر النفسي 0.451.600.491.800.51 1.42  ) فأعلى90(ممتاز

  التنمر النفسي 0.381.610.531.730.47 1.43  )89-80(جيد جداً

  التنمر النفسي 0.511.690.601.850.54 1.53  )79-70(جيد

  التنمر النفسي 0.651.900.702.010.66 1.69  )69-50(مقبول
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، يليهم )1.53(تحصيلهم الدراسي جيد بمتوسط حسابي ، يليهم الطلبة الذين )1.69(بمتوسط حسابي 
يليهم الطلبة الذين تحصيلهم ) 1.43(الطلبة الذين تحصيلهم الدراسي جيد جداً بمتوسط حسابي 

  ).1.42(الدراسي ممتاز بمتوسط حسابي 
  

ومن الواضح من خالل المتوسطات الحسابية أن هناك فروقاً في ممارسة أشكال التنمر لصالح 
 ذوي التحصيل المنخفض، فكلما قل مستوى التحصيل الدراسي لدى الطالب زادت درجة الطلبة

  .ممارسته ألشكال التنمر
  

 وذلك ،)One Way Anova (األحادي التباين تحليل اختبار استخدام تم الفروق مصدر ولمعرفة
 )8.4 (جدول من واضح هو كما

  

التنمر المدرسي  مستويات بين الفروق لفحص )One Way Anova( األحادي التباين تحليل نتائج :8.4 جدول

  . التحصيل الدراسيتعزى لمتغيرلدى طلبة المرحلة األساسية العليا في مدينة الخليل 
  

متوسط   مصدر التباين  شكل التنمر

  المربعات

مجموع   درجة الحرية

  المربعات

مستوى   )ف(قيمة 

  الداللة

 7.01 3 2.34  بين المجموعات
 188.34 796 0.24  داخل المجموعات

  التنمر الجسدي

 195.35 799   المجموع

9.87 
 
 

*0.00 
 
 

 8.21 3 2.74  بين المجموعات
 259.10 796 0.33  داخل المجموعات

  التنمر اللفظي

 267.31 799   المجموع

8.41 
 
 

*0.00 
 
 

  )α≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند * 
  

 مستويات بين الفروق لفحص )One Way Anova( ألحاديا التباين تحليل نتائج : أ-8.4 جدول

  .تعزى لمتغير التحصيل الدراسيالتنمر المدرسي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في مدينة الخليل 

متوسط   مصدر التباين  شكل التنمر

  المربعات

مجموع   درجة الحرية

  المربعات

  مستوى الداللة  )ف(قيمة 

 6.59 3 2.20  تبين المجموعا
 226.40 796 0.28  داخل المجموعات

  التنمر النفسي

 232.99 799   المجموع

7.72 
 
 

*0.00 
 
 

 7.12 3 2.37  بين المجموعات
 174.84 796 0.22  داخل المجموعات

  الدرجة الكلية

 181.96  799   المجموع

10.80 
 
 

*0.00 
 
 

  )α ≥0.05(ذات داللة إحصائية عند * 
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 بين) α ≥0.05( الداللـة مستوى عند إحصائية داللة ذاتلسابق وجود فروق يتضح من الجدول ا
 تعزى لمتغيرالتنمر المدرسي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في مدينة الخليل  مستويات

 اإلحصائية الداللة قيمة بلغت، فقد  والدرجة الكلية لجميع أشكال التنمر المدرسيالتحصيل الدراسي
وبهذا ترفض الفرضية ،  القيمة دالة إحصائياًه، وهذ)0.00(تنمر والدرجة الكلية لجميع أشكال ال

  .الثانية
  

التحـصيل   مـستوى  حيث مناألربعة  الدراسة عينة فئات بين إحصائياً الدالة الفروق إلى وللتعرف
موضـح  ، كما هو البعدية للمقارنات شيفيه اختبار استخدم )ممتاز، جيد جداً، جيد، مقبول( األكاديمي

  ).9.4(في الجدول 
  

 لمستوى تبعاً  التنمر المدرسيمقياس على الطلبة لمجموعات الحسابية المتوسطات بين الفروق داللة: 9.4جدول 

  البعدية للمقارنات فيهيش اختبار حسب وداللتها التحصيل الدراسي
  

  )α ≥0.05(ذات داللة إحصائية عند * 
  

الطلبة األكثر تنمراً حسب المستوى الدراسي هم الطلبة ذوي التحصيل  أن إلى السابق لالجدو يشير
وهم أكثر تنمراً من الطلبة ذوي التحصيل       " جيد" والطلبة ذوي التحصيل الدراسي     " مقبول"الدراسي  
  ". ممتاز وجيد جيداً" الدراسي

  

 لـدى  التنمر المدرسـي  درجات متوسطي بين إحصائياً دالة فروق وجودكما يبين الجدول السابق 
التحصيل األكاديمي الممتاز والتحصيل  ذوي والطلبة  التحصيل الدراسي المقبولمستوى ذوي الطلبة

 دالـة  قـاً فرو هنـاك  أن كما ذوي التحصيل الدراسي المقبول،  الطلبة لصالح األكاديمي جيد جداً
التحـصيل   ذوي والطلبـة  لجيـد التحصيل ا ذوي الطلبة لدى  التنمردرجات متوسطي بين إحصائياً

 دالـة  فـروق  توجد لم حين في ،التحصيل الدراسي المقبول ذوي الطلبة صالحالدراسي المقبول، ل
التحصيل الدراسي الممتـاز، والطلبـة ذوي    ذوي الطلبة بين التنمر درجات متوسطي بين إحصائياً

  .التحصيل الدراسي جيد جداً
  

  

  ) فأعلى90( ممتاز  التحصيل الدراسي
  )1.62( المتوسط الحسابي

  )89-80( جيد جداً
  )1.60( المتوسط الحسابي

  )79-70( جيد
  )1.70( المتوسط الحسابي

  )69- 50( مقبول
  )1.88( المتوسط الحسابي

 *0.262- - - -  ) فأعلى90(ممتاز

 *0.279- 0.096 - -  )89-80(جيد جداً

 *0.182- - - -  )79-70(جيد

 - - - -  )69-50(مقبول
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  :نصها التي الثالثةنتائج الفرضية . 3.2.4
  

التنمر المدرسي لدى    مستوىفي  ) α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند المستوى      ال توجد فروق    

 .نوع المدرسة تعزى لمتغيرطلبة المرحلة األساسية العليا في مدينة الخليل 
  

 الحـسابية  والمتوسـطات  ،)t-test" (ت "اختبـار  اسـتخدام  تم ،الثالثة الفرضية صحة من للتحقق
   .)10.4 (جدول في واضح هو كما وذلك لمعيارية،ا واالنحرافات

  

التنمر المدرسي لدى طلبة  مستوى في الفرق لفحص t-test)" (ت "اختبار  نتائج:10.4 جدول
 .نوع المدرسة تعزى لمتغيرمدينة الخليل مدارس المرحلة األساسية العليا في 

 

نوع  المحور
  المدرسة

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

  قيمة

 )ت(

مستوى 

  الداللة
 التنمر الجسدي 0.51 1.51  696  حكومي
 0.38 1.42  104  خاص

798 2.12 *0.03 

 0.53 1.63  104  خاص التنمر اللفظي 0.59 1.68  696  حكومي

798 
0.82 0.41 

 0.51 1.78  104  خاص التنمر النفسي 0.54 1.83  696  حكومي

798  
0.95 0.34 

 0.49 1.69  696  حكومي
 0.41 1.63  104  خاص لدرجة الكليةا

798 
1.22 0.22 

  )α ≥0.05(ذات داللة إحصائية عند * 
  

) α ≥0.05( الداللـة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجودعدم   الجدول السابق  من يتضح
تعـزى  دينـة الخليـل     ممدارس  التنمر المدرسي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في          مستوىفي  

 مـن  أكبر وهي ،)0.22 (اإلحصائية الداللة قيمة بلغت إذ الكلية، الدرجة علىنوع المدرسة    لمتغير
 بمتوسـط حـسابي     مستوى التنمر لدى طلبة المدارس الحكومية      فقد بلغ    ؛)α≥0.05 (مستوى الداللة 

حكومية، لكن لم تبلـغ     لدى طلبة المدارس الخاصة، لصالح طلبة المدارس ال       ) 1.63(مقابل  ) 1.69(
  .هذه الفروق مستوى الداللة

لـدى  كما يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التنمر الجـسدي                
تبعاً لمتغير نوع المدرسة، فقد بلغـت قيمـة         مدينة الخليل   مدارس  طلبة المرحلة األساسية العليا في      

 لمستوى التنمر الجسدي، حيث بلغت درجة مستوى التنمر         للدرجة الكلية ) 0.03(الداللة اإلحصائية   
لدى طلبة المدارس الخاصة، لصالح     ) 1.42(مقابل  ) 1.51( الجسدي لدى طلبة المدارس الحكومية      

  .طلبة المدارس الحكومية
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 لدى  فظي والنفسي لكما يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التنمر ال             
تبعاً لمتغير نوع المدرسة، فقد بلغـت قيمـة         مدينة الخليل   مدارس  ة األساسية العليا في     طلبة المرحل 

على الترتيب، حيث بلغت درجة التنمر اللفظي لدى طلبة         ) 0.34،  0.40(الداللة اإلحصائية للمجالين  
لدى طلبة المدارس الخاصة، لـصالح طلبـة المـدارس          ) 1.63(مقابل  ) 1.68( المدارس الحكومية 

لدى ) 1.78(مقابل  ) 1.83( ية، كما بلغت درجة التنمر النفسي لدى طلبة المدارس الحكومية         الحكوم
  .طلبة المدارس الخاصة، لصالح طلبة المدارس الحكومية  لكن هذه الفروق لم تبلغ مستوى الداللة

  

  : التي نصهاالرابعةنتائج الفرضية  4.4.2

  

التنمر المدرسي لدى    مستوىفي  ) α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند المستوى      ال توجد فروق    

  .الترتيب الوالدي في األسرة تعزى لمتغيرطلبة المرحلة األساسية العليا في مدينة الخليل 

 

 الحسابية والمتوسطات ،)One Way Anova(األحادي التباين تحليل استخدام تم الفرضية هذه لفحص
التنمر المدرسي لدى طلبة     مستوى في صائيةاإلح الفروق عن للكشف وذلك المعيارية، واالنحرافات

 هـو  كما وذلك ،الترتيب الوالدي في األسرة    تعزى لمتغير المرحلة األساسية العليا في مدينة الخليل       
  .)12.4 11.4 (ينجدولال من واضح

التنمر المدرسي لدى طلبة المرحلة  لمستويات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :11.4 جدول

  .الترتيب الوالدي في األسرة تعزى لمتغيرساسية العليا في مدينة الخليل األ

  

  
سية العليا يتضح من الجدول السابق أن التنمر النفسي هو شكل التنمر السائد لدى طلبة المرحلة األسا

تنمر النفسي  ترتيب الطالب في األسرة، فقد بلغت درجة التعزى لمتغيرفي مدارس مدينة الخليل 
، يليهم طلبة المدارس ذوي )1.83( األخير بمتوسط حسابي  األسري الترتيبلدى طلبة المدارس ذو

  التنمر النفسي  التنمر اللفظي  التنمر الجسدي  شكل التنمر/ المتغير

الترتيب الوالدي في 

  األسرة

المتوسط

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
المتوسط

  الحسابي

االنحراف

  المعياري

المتوسط 

  الحسابي

النحراف ا

  المعياري

  الشكل السائد

  التنمر النفسي 0.431.660.541.790.51 1.49  األول

  التنمر النفسي 0.511.680.591.840.55 1.50  الوسط

  التنمر النفسي 0.561.710.611.830.54 1.54  األخير
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 متوسط حسابي، يليهم طلبة المدارس ذوي الترتيب األول ب)1.84(الترتيب الوسط بمتوسط حسابي 
)1.79.(  
  

أما بالنسبة لدرجة ممارسة التنمر اللفظي والذي جاء بالمرتبة الثانية لدى طلبة المرحلة األساسية 
العليا في مدارس مدينة الخليل فقد بلغت درجة ممارسته لدى طلبة المدارس ذوي الترتيب األخير 

، يليهم )1.68(ي  بمتوسط حساب، يليهم طلبة المدارس ذو الترتيب الوسط)1.71(بمتوسط حسابي 
  ).1.66( الترتيب األول بمتوسط حسابي طلبة المدارس ذو

  
أما بالنسبة لدرجة ممارسة التنمر الجسدي والذي جاء بالمرتبة الثالثة لدى طلبة المرحلة األساسية 

ر  الترتيب األخيرجة ممارسته لدى طلبة المدارس ذوالعليا في مدارس مدينة الخليل فقد بلغت د
، يليهم )1.50(ي  الترتيب الوسط بمتوسط حساب، يليهم طلبة المدارس ذو)1.54(ي بمتوسط حساب

  ).1.49( الترتيب األول بمتوسط حسابي طلبة المدارس ذو
  

ومن الواضح من خالل المتوسطات الحسابية أن فروقاً طفيفة في ممارسة أشكال التنمر لدى طلبة 
  .الترتيب الوالدي في األسرةالخليل تبعاً الختالف المرحلة األساسية في مدارس مدينة 

  
 كما وذلك) One Way Anova (األحادي التباين تحليل اختبار ماداستخ تم الفروق مصدر ولمعرفة

 .)12.4 (جدول من واضح هو
  

التنمر  مستويات بين الفروق لفحص )One Way Anova(األحادي التباين تحليل نتائج :12.4 جدول

  .الترتيب الوالدي في األسرة تعزى لمتغيرطلبة المرحلة األساسية العليا في مدينة الخليل المدرسي لدى 

  
مجموع   مصدر التباين  شكل التنمر

 المربعات

متوسط 

  المربعات

  مستوى الداللة  )ف(قيمة   درجة الحرية

 2 0.10 0.21  بين المجموعات

 797 195.140.24  داخل المجموعات
  التنمر الجسدي

 799 195.35  المجموع

0.43 
 
 

0.65 
 

 2 0.13 0.25  بين المجموعات

 797 267.060.34  داخل المجموعات
  التنمر اللفظي

 799 267.31  المجموع

0.37 
 
 

0.69 
 
 

 0.56 0.58 2 0.17 0.34  بين المجموعات  النفسيالتنمر 
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 797 232.650.29  داخل المجموعات

 799 232.99  المجموع

 
 

 
 

 2 0.09 0.19  بين المجموعات

 797 181.770.23  داخل المجموعات
  الدرجة الكلية

  799 181.96  المجموع

0.41 
 
 

0.66 
 
 

  
) α ≥0.05( الداللـة مستوى عند إحصائية داللة ذاتيتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق 

 تعزى لمتغيرالعليا في مدينة الخليل التنمر المدرسي لدى طلبة المرحلة األساسية  مستويات بين
 الداللة قيمة بلغت، فقد  والدرجة الكلية لجميع أشكال التنمر المدرسيالترتيب الوالدي في األسرة

 ه، وهذ) 0.67، 0.56، 0.69، 0.65( لجميع أشكال التنمر والدرجة الكلية على الترتيب اإلحصائية
  .القيم غير دالة إحصائياً

  

  : التي نصهاالخامسةرضية نتائج الف. 5.2.4

  

التنمر المدرسي لدى    مستوىفي  ) α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند المستوى      ال توجد فروق    

  .المستوى االقتصادي لألسرة تعزى لمتغيرطلبة المرحلة األساسية العليا في مدينة الخليل 

 

 الحسابية والمتوسطات ،)One Way Anova(األحادي التباين تحليل استخدام تم الفرضية هذه لفحص
التنمر المدرسي لدى طلبة     مستوى في اإلحصائية الفروق عن للكشف وذلك المعيارية، واالنحرافات

 هـو  كما وذلك المستوى االقتصادي لألسرة،   تعزى لمتغير المرحلة األساسية العليا في مدينة الخليل       
  .)14.4 ،13.4 (ينجدولال من واضح

  
التنمر المدرسي لدى طلبة المرحلة األساسية  لمستويات المعيارية واالنحرافات يةالحساب المتوسطات :13.4جدول

  .المستوى االقتصادي لألسرة تعزى لمتغيرالعليا في مدينة الخليل 

  
  التنمر النفسي  التنمر اللفظي  التنمر الجسدي  شكل التنمر/ المتغير

المتوسط   المستوى االقتصادي لألسرة

  الحسابي

نحراف اال

  المعياري

المتوسط 

  الحسابي

االنحرا

ف 

 المعياري

المتوسط 

  الحسابي

االنحرا

ف 

 المعياري

  الشكل السائد

  التنمر النفسي 0.64 1.92 0.69 1.72 0.65 1.59  ) شيكل2000-1500 (متدٍن

  التنمر النفسي 0.52 1.83 0.58 1.68 0.46 1.48  ) شيكل3000 -2001( متوسط

  التنمر النفسي 0.45 1.77 0.43 1.60 0.43 1.44  ) شيكل6000- 3001 (عاٍل

  التنمر النفسي 0.59 1.81 0.63 1.76 0.46 1.57  ) شيكل6000أكثر من ( جداً عاٍل
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يتضح من الجدول السابق أن التنمر النفسي هو شكل التنمر السائد لدى طلبة المرحلة األساسية العليا 
ألسرة، فقد بلغت درجة التنمر النفسي  المستوى االقتصادي لتعزى لمتغيرفي مدارس مدينة الخليل 

، هم األعلى يليهم الطلبة )1.92( بمتوسط حسابي ذين مستوى أسرتهم االقتصادي متدٍنلدى الطلبة ال
ذين مستوى ، يليهم الطلبة ال)1.83(الذين مستوى أسرتهم االقتصادي متوسط بمتوسط حسابي 

لذين مستوى أسرتهم االقتصادي هم الطلبة ا، يلي)1.81(جداً بمتوسط حسابيأسرتهم االقتصادي عاٍل 
  ).1.77( بمتوسط حسابي عاٍل

  
أما بالنسبة لدرجة ممارسة التنمر اللفظي والذي جاء بالمرتبة الثانية لدى طلبة المرحلة األساسية 

لذين مستوى أسرتهم العليا في مدارس مدينة الخليل فقد بلغت درجة التنمر اللفظي لدى الطلبة ا
ذين مستوى أسرتهم ، هم األعلى يليهم الطلبة ال)1.76( جداً، بمتوسط حسابي اٍلاالقتصادي ع

، يليهم الطلبة الذين مستوى أسرتهم االقتصادي متوسط )1.72(، بمتوسط حسابي االقتصادي متدٍن
 بمتوسط حسابي لذين مستوى أسرتهم االقتصادي عاٍل، يليهم الطلبة ا)1.68(بمتوسط حسابي

)1.60.(  
  

سبة لدرجة ممارسة التنمر الجسدي والذي جاء بالمرتبة الثالثة لدى طلبة المرحلة األساسية أما بالن
ذين مستوى أسرتهم العليا في مدارس مدينة الخليل فقد بلغت درجة التنمر الجسدي لدى الطلبة ال

لذين مستوى أسرتهم ، هم األعلى يليهم الطلبة ا)1.59(، بمتوسط حسابي االقتصادي متدٍن
، يليهم الطلبة الذين مستوى أسرتهم االقتصادي )1.57( جداً، بمتوسط حسابي صادي عاٍلاالقت

 بمتوسط حسابي م االقتصادي عاٍل، يليهم الطلبة الذين مستوى أسرته)1.48(متوسط بمتوسط حسابي
)1.44.(  
  

 ومن الواضح من خالل المتوسطات الحسابية أن هناك فروقاً في ممارسة أشكال التنمر الجسدي
 جداً، فكلما كان مستوى أسرة الطالب  وعاٍللصالح الطلبة الذين مستوى أسرتهم االقتصادي متدٍن

  .االقتصادي متدنياً جداً أو مرتفعاً جداً زاد مستوى التنمر الجسدي لديهم
  

في حين كانت فروقاً طفيفة في مستوى التنمر بشكل عام ومستوى ممارسة التنمر اللفظي  والنفسي 
  . المستوى االقتصادي لألسرة التابع لها الطالبتعزى لمتغيرالمرحلة األساسية العليا بين طلبة 

  
 كما وذلك ،)One Way Anova (األحادي التباين تحليل اختبار استخدام تم الفروق مصدر ولمعرفة

 .)14.4 (جدول من واضح هو
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التنمر  مستويات بين الفروق لفحص )One Way Anova(األحادي التباين تحليل نتائج :14.4 جدول

  . التحصيل الدراسيتعزى لمتغيرالمدرسي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في مدينة الخليل 

  
مجموع   مصدر التباين  شكل التنمر

 المربعات

متوسط   درجة الحرية

  المربعات

  مستوى الداللة  )ف(قيمة 

 0.86 3 2.57  بين المجموعات
 0.24 192.78796  خل المجموعاتدا

  التنمر الجسدي

  195.35799  المجموع

3.54 
 
 

*0.01 
 
 

 0.69 3 2.08  بين المجموعات
 0.33 265.22796  داخل المجموعات

  التنمر اللفظي

  267.31799  المجموع

2.09 
 
 

0.10 
 
 

 0.55 3 1.65  بين المجموعات
 0.29 231.34796  داخل المجموعات

  التنمر النفسي

  232.99799  المجموع

1.89 
 
 

0.13 
 
 

 0.57 3 1.71  بين المجموعات
 0.23 180.25796  داخل المجموعات

  الدرجة الكلية

   181.96799  المجموع

2.52 
 
 

0.06 
 
 

  )α ≥0.05(ذات داللة إحصائية عند * 
  

) α ≥0.05( الداللـة مستوى عند إحصائية داللة ذاتيتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق 
 لدى طلبة المرحلة األساسية  بشكل عام وبين التنمر اللفظي والنفسيالتنمر المدرسي مستوى بين

 اإلحصائية الداللة قيمة بلغت، فقد المستوى االقتصادي لألسرة تعزى لمتغيرالعليا في مدينة الخليل 
 القيم غير دالة ههذ، وعلى الترتيب ) 0.06، 0.13، 0.10(للتنمر اللفظي والنفسي والدرجة الكلية 

  .إحصائياً
  

) α ≥0.05( الداللـة مستوى عند إحصائية داللة ذاتكما يتضح من الجدول السابق وجود فروق 
 تعزى لمتغير لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في مدينة الخليل الجسديالتنمر  مستوى بين

، )0.01(على محور التنمر الجسدي  اإلحصائية الداللة قيمة بلغت، فقد المستوى االقتصادي لألسرة
  . القيم دالة إحصائياًهوهذ

 حيث مناألربعة  الدراسة عينة فئات بينفي التنمر الجسدي  إحصائياً الدالة الفروق على وللتعرف
 للمقارنات شيفيه اختبار استخدام تم )متدني، متوسط، عالي، عالي جداً (المستوى االقتصادي لألسرة

  ).15.4(و موضح في الجدول ، وذلك كما هالبعدية
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 التنمر مقياس على الطلبة لمجموعات الحسابية المتوسطات بين الفروق داللة: 15.4جدول 

  البعدية للمقارنات هفييش اختبار حسب وداللتها االقتصادي لألسرة مستوىلل تبعاً الجسدي

  

  )α ≥0.05( ذات داللة إحصائية عند يوجد فروق*
  

 ذوي للطلبـة  كانت التنمر الجسدي لدرجات الحسابية المتوسطات أقل أن إلى السابق الجدول يشير
األسر التـي مـستواها    ذوي للطلبة الحسابي المتوسط تاله ثم ،ألسر التي مستواها االقتصادي عاٍلا

 جداً ألسر التي مستواها االقتصادي عاٍلا ذوي للطلبة الحسابي المتوسطثم تاله  ،االقتصادي متوسط
، 1.44( الحسابية المتوسطات بلغت حيث  مستواها االقتصادي متدٍنسر التيوأخيراً الطلبة ذوي األ

  .الترتيب على)1.59، 1.57، 1.48

  

 لـدى  التنمر الجـسدي  درجات متوسطي بين إحصائياً دالة فروق وجودكما يبين الجدول السابق 
قتصادي سر التي مستواها اال وبين الطلبة ذوي األ االقتصادي عاٍلواها التي مستاألسر ذوي الطلبة
 إحصائياً دالة قاًفرو هناك أن كما، سر التي مستواها االقتصادي متدٍن ذوي األ الطلبة لصالحمتدٍن 
  التي مستوى أسرهم االقتصادي عـالٍ األسر ذوي الطلبة لدى  التنمر الجسديدرجات متوسطي بين

 التـي مـستوى   األسر ذوي الطلبة صالح جداً ، ل التي مستوى أسرهم االقتصادي عاٍلوبين األسر
التنمـر   درجـات  متوسطي بين إحصائياً دالة فروق توجد لم حين في ، جداًأسرهم االقتصادي عاٍل

 وبين متوسـطي درجـات   تي مستواها االقتصادي متوسط وعاٍلاألسر ال ذوي الطلبة بين الجسدي
  . جداً ومتوسطالتنمر الجسدي بين الطلبة ذوي األسر التي مستواها االقتصادي عاٍل

  

  

  

  

  

المستوى 

  االقتصادي لألسرة

   متدٍن
   المتوسط الحسابي

)1.59(  

   متوسط
   وسط الحسابيالمت

)1.48(  

   عاٍل
 المتوسط الحسابي

)1.44(  

   جداًعاٍل
  المتوسط الحسابي

)1.57(  
 - - - -  متدني 

 - - - *0.118 -   متوسط

 *0.131 - - - *0.150 -  عالي 

 - - - -  عالي جداً 
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  الثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال . 3.4
  

واقع المناخ المدرسي في المدارس األساسية في       ما   : من أسئلة الدراسة على    الثالثينص السؤال   

 مدينة الخليل؟

 

لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجة            
  ).16.4(مناخ المدرسي، وذلك كما هو واضح في الجدول الكلية لفقرات مقياس ال

  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجة الكلية لفقرات مقياس المناخ : 16.4جدول 

  .المدرسي

  
 الدرجة  االنحراف المعياريالمتوسط الحسابي  العدد المقياس

 متوسطة 0.77 3.45 800  المدرسي المناخمقياس 

  
ول السابق أن درجة رضا طلبة المرحلة األساسية العليا عن واقع المناخ المدرسي فـي               يوضح الجد 

المدارس األساسية في مدينة الخليل هي درجة متوسطة، فقد جاءت استجابة الطالب علـى مقيـاس                
  ).0.77(وانحراف معياري ) 3.45(المناخ المدرسي بمتوسط حسابي متوسط بواقع 

  
لمدرسي من وجهة نظر طلبة المرحلة األساسية العليا في مدينة الخليـل،             واقع المناخ ا   إلىوللتعرف  

 المدرسـي   المنـاخ تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات أبعاد مقيـاس           
  :توضح ذلك) 19.4، 18.4، 17.4(آلتية والجداول ا
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  ن الطلبة في المدارسيالعالقة ب مظاهر: أوالً

  

العالقة بين الطلبة في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمظاهر : 17.4جدول 

  . في مدينة الخليل مرتبة تنازلياًالمدارس األساسية

  

  األساسية العالقة بين الطلبة في المدارسمظاهر الترتيب
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 االستجابة
  عالية 1.20 3.87  الطلبة بين واأللفة المحبة روح تشيع 28
 مـواطن  عنـد  والتـسامح  األخوة بروح بعضهم مع الطلبة يتعامل 30

 1.26 3.59  االختالف

 متوسطة

 وخلفيـاتهم  أصـولهم  عن النظر بغض بعضاً بعضهم الطلبة يتقبل 29
 1.31 3.56  الثقافية

 متوسطة

 متوسطة 1.24 3.53  الفريق بروح ويعملون بعضهم مع الطلبة يتعاون 31

 متوسطة 0.97 3.64  الدرجة الكلية 

ساسية العليا في مدينة الخليل     العالقة بين الطلبة في المدارس األ     درجة  يتضح من الجدول السابق أن      
وهذه القيمـة تقـع ضـمن المـدى         ) 3.64(، بمتوسط حسابي للدرجة الكلية      متوسطةكانت بدرجة   

  ).0.97( بانحراف معياري المتوسط

) 28(الفقرة رقم    فيعالقة بين الطلبة في المدارس األساسية في مدينة الخليل           ال أهم مظاهر  وتمثلت
، يليهـا  )3.87( بواقع عاٍلبمتوسط حسابي " الطلبة بين واأللفة المحبة روح تشيع"التي نصت على 

 مـواطن  عنـد  والتسامح األخوة بروح بعضهم مع الطلبة يتعامل"التي نصت على) 30(الفقرة رقم 
 يتقبـل " التي نصت على)29(، يليها الفقرة رقم )3.59( بواقع متوسطتوسط حسابي  بم "االختالف
 بواقـع  متوسـط  بمتوسط حسابي "الثقافية وخلفياتهم أصولهم عن النظر بغض بعضاً بعضهم الطلبة

 "الفريق بروح ويعملون بعضهم مع الطلبة يتعاون"التي نصت على) 31(، يليها الفقرة رقم )3.56(
  ).3.53( بواقع متوسطبمتوسط حسابي 
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   األساسية في مدينة الخليلمظاهر العالقة بين الطلبة والمعلمين في المدارس: ثانياً

  

العالقة بين الطلبة والمعلمين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمظاهر : 18.4جدول 

  .مرتبة تنازلياًفي المدارس األساسية في مدينة الخليل 

  

 العالقة بين الطلبة والمعلمين في المدارس األساسية اهر مظ الترتيب
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 االستجابة
  عالية 1.34 3.68  وزيادته الطلبة بتحصيل اهتماماً المعلمون يبدي 36
 متوسطة 1.30 3.64  وسلوكهم الطلبة بشخصية اهتماماً المعلمون يولي 34
 متوسطة 1.20 3.56  الحترام لمعلميهميظهر معظم الطلبة ا 39
 متوسطة 1.32 3.41  يتعامل المعلمون مع الطلبة باحترام 32
 متوسطة 1.39 3.38  يكافيء المعلمون الطلبة على سلوكهم وأدائهم الحسن 37
 متوسطة 1.35 3.30  مختلفة بطرق مشكالتهم حل على الطلبة المعلمون يساعد 35
 متوسطة 1.32 3.16  التعليمية خبراتهم تثري للطالب وعةمتن أنشطة المعلمون ينظم 38

 متوسطة 1.34 3.02  بعدل الطلبة مع المعلمون يتعامل  33

 متوسطة 0.92 3.39  الدرجة الكلية 

 في المدارس األساسية العليا فـي        والمعلمين العالقة بين الطلبة  درجة  يتضح من الجدول السابق أن      
وهذه القيمة تقع ضـمن  ) 3.39(ة، بمتوسط حسابي للدرجة الكلية مدينة الخليل كانت بدرجة متوسط    
  ).0.92(المدى المتوسط بانحراف معياري 

الفقـرة    في المدارس األساسية في مدينة الخليل في    والمعلمين  العالقة بين الطلبة   أهم مظاهر  وتمثلت
 متوسط حسابي عـالٍ ب" وزيادته الطلبة بتحصيل اهتماماً المعلمون يبدي"التي نصت على ) 36(رقم 

 الطلبـة  بشخـصية  اهتماماً المعلمون يولي"التي نصت على) 34(، يليها الفقرة رقم )3.68(بواقع 
 يظهـر   " التي نصت على   )39(، يليها الفقرة رقم     )3.64( بمتوسط حسابي متوسط بواقع      "وسلوكهم

التي ) 32(الفقرة رقم   ، يليها   )3.56( بمتوسط حسابي متوسط بواقع      "معظم الطلبة االحترام لمعلميهم   
، يليها الفقرة   )3.41( بمتوسط حسابي متوسط بواقع      "يتعامل المعلمون مع الطلبة باحترام    "نصت على 

 بمتوسط حـسابي    "المعلمون الطلبة على سلوكهم وأدائهم الحسن     ىء  يكاف"التي نصت على  ) 37(رقم  
  ).3.38(متوسط بواقع 
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   األساسية في مدينة الخليلة المدرسية في المدارسمظاهر العالقة بين الطلبة واإلدار: ثالثاً

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمظاهر العالقة بين الطلبة واإلدارة : 19.4جدول 

  .المدرسية في المدارس األساسية في مدينة الخليل مرتبة تنازلياً
  

رس األساسية  في المداواإلدارة المدرسيةالعالقة بين الطلبة مظاهر  الترتيب
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 االستجابة
  عالية 1.28 3.82  للطالب والسالمة األمان من جو بتوفير المدرسة تهتم 44
 متوسطة 1.27 3.66  واألمهات اآلباء مع والتعاون التواصل إقامة على المدرسة تحرص 45
 متوسطة 1.39 3.59  أشعر بشكل عام باألمان في المدرسة 46
 متوسطة 1.43 3.33  تمييز دون الجميع على التعليمات تطبيق على المدرسة تعمل 43
 متوسطة 1.13 3.29  ولوائحها المدرسة لتعليمات الطلبة يستجيب 40
دي  41 اً  المدرسة  تب وفير  اهتمام سامح  من  جو  بت ي  الت ات  ف ين  العالق  ب

 1.31 3.27  الطلبة
 متوسطة

 متوسطة 1.24 3.22  الطلبة جميع أمام متكافئة ربويةت فرصًا المدرسة توفر 42
 متوسطة 1.33 3.11  المدرسي اليوم خالل بالسعادة عام بشكل أشعر  47

 متوسطة 0.89 3.41  الدرجة الكلية 

 في المـدارس األساسـية      واإلدارة المدرسية العالقة بين الطلبة    درجة  يتضح من الجدول السابق أن      
وهذه القيمـة   ) 3.41(كانت بدرجة متوسطة، بمتوسط حسابي للدرجة الكلية        العليا في مدينة الخليل     

  ).0.89(تقع ضمن المدى المتوسط بانحراف معياري 

  في المدارس األساسية في مدينة الخليل في       واإلدارة المدرسية  العالقة بين الطلبة     أهم مظاهر  وتمثلت

بمتوسـط  " للطالب والسالمة األمان من جو بتوفير المدرسة تهتم"التي نصت على ) 44(الفقرة رقم 
 إقامـة  على المدرسة تحرص"التي نصت على) 45(، يليها الفقرة رقم )3.82( بواقع حسابي عاٍل
، يليها الفقـرة رقـم   )3.66( بمتوسط حسابي متوسط بواقع "واألمهات اآلباء مع والتعاون التواصل

بمتوسـط حـسابي متوسـط بواقـع         "أشعر بشكل عام باألمان في المدرسة     " التي نصت على   )46(
 الجميع على التعليمات تطبيق على المدرسة تعمل"التي نصت على) 43(، يليها الفقرة رقم )3.59(

 يستجيب"التي نصت على) 40(، يليها الفقرة رقم )3.33( بمتوسط حسابي متوسط بواقع "تمييز دون
  ).3.29 ( بمتوسط حسابي متوسط بواقع"ولوائحها المدرسة لتعليمات الطلبة
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  الرابعالنتائج المتعلقة بالسؤال  4.4
  

 اتجاهـات طلبـة المرحلـة       فـي  فـروق وجد  يهل   : من أسئلة الدراسة على    الرابعينص السؤال   

تبعـاً للمتغيـرات التاليـة      مدينة الخليـل    مدارس   في   األساسية العليا نحو واقع المناخ المدرسي     

المستوى االقتـصادي   ، و  الوالدي في األسرة   الترتيبنوع المدرسة،   الجنس، التحصيل الدراسي،    (

  ؟)لألسرة

  

  :والتاسعة والعاشرة كاآلتي السادسة والسابعة والثامنة هذا السؤال صيغت الفرضيات عنلإلجابة 
  

  : التي نصهاالسادسةنتائج الفرضية  1.4.4

  
ـ     في  ) α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند المستوى      توجد فروق    ال ي واقع المناخ المدرسـي ف

  . الجنستعزى لمتغيرمن وجهة نظر طلبة المرحلة األساسية العليا مدينة الخليل مدارس 
 

 الحـسابية  والمتوسـطات  ،)t-test" (ت "اختبـار  استخدام تم ،السادسة الفرضية صحة من للتحقق
   .)20.4 (جدول في واضح هو كما وذلك المعيارية، واالنحرافات

  

من مدينة الخليل واقع المناخ المدرسي في مدارس  في الفرق لفحص t-test)" (ت "اختبار  نتائج:20.4 جدول

   الجنستعزى لمتغيروجهة نظر طلبة المرحلة األساسية العليا 

 
المتوسط  العدد  الجنس المحور

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

مستوى  )ت( قيمة

  الداللة

 العالقة بين الطلبة 0.97 3.61 364 ذكر

 0.97 3.67 436 أنثى

798 -0.85 0.39 

العالقة بين الطلبة  0.95 3.43 364 ذكر

 0.89 3.36 436 أنثى والمعلمين

798 
1.16 0.22 

العالقة بين الطلبة  0.88 3.36 364 ذكر

 0.90 3.46 436 أنثى  المدرسيةواإلدارة 

798 
-1.52 0.13 

 الدرجة الكلية 0.79 3.44 364 ذكر
 0.76 3.46  436 أنثى

798  
-0.36 0.72 

  )α ≥0.05(ذات داللة إحصائية عند * 
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) α ≥0.05( الداللـة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجودعدم   الجدول السابق  من يتضح
من وجهة نظر طلبة المرحلة األساسـية العليـا         مدينة الخليل   واقع المناخ المدرسي في مدارس      في  

 مـن  أكبر وهي ،)0.72 (اإلحصائية الداللة قيمة بلغت إذ الكلية، رجةالد على  الجنس تعزى لمتغير 
 بمتوسط حسابي   كانت درجة متوسطات استجابات الذكور نحو واقع المناخ المدرسي         فقد    ،)0.05(
  .اإلناثلدى اإلناث، لصالح ) 3.46(مقابل ) 3.44(

 طلبـة المرحلـة   تجاباتاسكما يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في          
 نحو العالقة بين الطلبة، والعالقة بين الطلبـة والمعلمـين،           مدينة الخليل مدارس  األساسية العليا في    

، 0.39(تبعاً لمتغير الجنس، فقد بلغت قيمة الداللة اإلحصائية          والعالقة بين الطلبة واإلدارة المدرسية    
بمتوسـط   ت الذكور نحو العالقة بين الطلبة     استجابا حيث بلغت درجة      على الترتيب،  )0.13،  0.25
 وبلغت استجابات الذكور نحو العالقـة       لدى اإلناث، لصالح الذكور،   ) 3.67(مقابل  ) 3.61( حسابي

لدى اإلناث، لصالح الذكور، وبلغـت      ) 3.36(مقابل   )3.43(بين الطلبة والمعلمين بمتوسط حسابي      
) 3.46(مقابل  ) 3.36(رة المدرسية بمتوسط حسابي     استجابات الذكور نحو العالقة بين الطلبة واإلدا      

  .لكن هذه الفروق لم تبلغ مستوى الداللةلدى اإلناث، لصالح الذكور، 

  : التي نصهاالسابعةنتائج الفرضية . 2.4.4

  

فـي  واقع المناخ المدرسـي     في  ) α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند المستوى      ال توجد فروق    

 التحـصيل   تعـزى لمتغيـر    نظر طلبة المرحلة األساسية العليـا        من وجهة مدينة الخليل   مدارس  

  .الدراسي

 

 الحسابية والمتوسطات ،)One Way Anova(األحادي التباين تحليل استخدام تم الفرضية هذه لفحص
اتجاهات طلبة المرحلة األساسـية      في اإلحصائية الفروق عن للكشف وذلك المعيارية، واالنحرافات
 كمـا  وذلك  تبعاً لمتغير التحصيل الدراسي    مدينة الخليل مدارس  في  ناخ المدرسي   واقع الم العليا نحو   

  .)22.4 ،21.4 (ينجدولال من واضح هو
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تجاهات طلبة المرحلة األساسية العليا نحو واقع ال المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :21.4جدول

  . التحصيل الدراسييرتعزى لمتغ مدينة الخليلمدارس في المناخ المدرسي 

  

اتجاهات طلبة المرحلة في طفيفة من الواضح من خالل المتوسطات الحسابية أن هناك فروقاً 
 تبعاً لمتغير التحصيل  بشكل عام في مدارس مدينة الخليلاألساسية العليا نحو واقع المناخ المدرسي

ستجابة  التحصيل الدراسي، حيث كانت امتغيرل تبعاً  متوسطة، فقد كانت استجابة الطلبةالدراسي
، )3.52(ألعلى بمتوسط حسابي الممتاز نحو المناخ المدرسي بشكل عام هي اذوي التحصيل الطلبة 

 ، يليها استجابة)3.48(بمتوسط حسابي "  جداجيد" الطلبة ذوي التحصيل الدراسي يليها استجابة 
  ).3.40( بمتوسط حسابي "الجيد" و"قبولالم"الطلبة ذوي التحصيل الدراسي

  
من الجدول السابق أن هناك فروقاً طفيفة في اتجاهات طلبة المرحلة األساسية العليا نحو كما يتضح 

، حيث كانت استجابة تبعاً لمتغير التحصيل الدراسي العالقة بين الطلبة في مدارس مدينة الخليل
  الطلبة ذوي، يليها استجابة)3.69(ألعلى بمتوسط حسابي هي ا" جيد جداً" الطلبة ذوي التحصيل 
 الطلبة ذوي التحصيل ، يليها استجابة)3.65(بمتوسط حسابي " متازم" التحصيل الدراسي 

" مقبول"  الطلبة ذوي التحصيل الدراسيا استجابة، يليه)3.64(بمتوسط حسابي " جيد"الدراسي
  ).3.52(بمتوسط حسابي 

  
األساسية العليا نحو كما يتضح من الجدول السابق أن هناك فروقاً طفيفة في اتجاهات طلبة المرحلة 

، حيث كانت  تبعاً لمتغير التحصيل الدراسيالعالقة بين الطلبة والمعلمين في مدارس مدينة الخليل
 الطلبة ا استجابةه، يلي)3.47(هي األعلى بمتوسط حسابي " ممتاز" استجابة الطلبة ذوي التحصيل 

 الطلبة ذوي التحصيل استجابة، يليها )3.41(ط حسابي بمتوس" جيد جداً"ذوي التحصيل الدراسي 

العالقة بين الطلبة   العالقة بن الطلبة واقع المناخ/ المتغير

  والمعلمين

العالقة بين الطلبة 

  واإلدارة المدرسية

  الدرجة الكلية

المتوسط   التحصيل الدراسي

  الحسابي

االنحرا

ف 

 المعياري

المتوسط 

  الحسابي

االنحرا

ف 

 المعياري

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  ريالمعيا

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 0.78 3.52 0.90 3.52 0.91 3.47 0.94 3.65  ) فأعلى90(ممتاز
 0.70 3.48 0.84 3.44 0.86 3.41 0.91 3.69  )89-80(جيد جداً

 0.82 3.40 0.95 3.33 0.95 3.34 1.03 3.64  )79-70(جيد
 0.78 3.40 0.86 3.37 0.98 3.37 0.99 3.52  )69-50(مقبول
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" جيد"  الطلبة ذوي التحصيل الدراسي، يليها استجابة)3.37(بمتوسط حسابي " قبولم"الدراسي
  ).3.34(بمتوسط حسابي 

  
كما يتضح من الجدول السابق أن هناك فروقاً طفيفة في اتجاهات طلبة المرحلة األساسية العليا نحو 

، حيث تبعاً لمتغير التحصيل الدراسي سية في مدارس مدينة الخليلالعالقة بين الطلبة واإلدارة المدر
 ، يليها استجابة)3.52(ألعلى بمتوسط حسابي هي ا" ممتاز" كانت استجابة الطلبة ذوي التحصيل 

 الطلبة ذوي ، يليها استجابة)3.44(بمتوسط حسابي " جداًجيد " الطلبة ذوي التحصيل الدراسي 
"  الطلبة ذوي التحصيل الدراسي، يليها استجابة)3.37 (توسط حسابيبم" مقبول"التحصيل الدراسي

  ).3.33(بمتوسط حسابي " جيد
  

 كما وذلك) One Way Anova (األحادي التباين تحليل اختبار استخدام تم الفروق مصدر ولمعرفة
  .)22.4( جدول من واضح هو
  

اتجاهات طلبة المرحلة  بين الفروق لفحص )One Way Anova(األحادي التباين تحليل نتائج :22.4 جدول

  . تبعاً لمتغير التحصيل الدراسياألساسية العليا نحو واقع المناخ المدرسي في مدارس مدينة الخليل

  
ات درج مجموع المربعات  المجاالت

  الحرية

  مستوى الداللة  )ف(قيمة  متوسط المربعات

2.51 3 0.84 
746.07 796 0.94 

  العالقة بين الطلبة

748.58 799  

0.89 
 
 

0.45 
 
 

1.79 3 0.60 
671.70 796 0.84 

العالقة بين الطلبة 

  799 673.50  والمعلمين

0.71 
 
 

0.55 
 
 

3.92 3 1.31 
633.62 796 0.80 

العالقة بين الطلبة 

  799 637.54  واإلدارة المدرسية

1.64 
 
 

0.18 
 
 

3.64 3 1.21 
502.29 796 0.63 

 المشكالت المدرسية

505.93 799   

1.92 
 
 

0.12 
 
 

2.15 3 0.72 
472.55 796 0.59 

  الدرجة الكلية

474.69 799  
1.21 

 
0.31 

 

) α ≥0.05( الداللـة مستوى عند إحصائية داللة ذاتوجود فروق عدم يتضح من الجدول السابق 
 نظر طلبة المرحلة األساسية العليا من وجهةمدينة الخليل مدارس في واقع المناخ المدرسي في 
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 قيمة بلغت، فقد  والدرجة الكليةمجاالت المناخ المدرسيلجميع   التحصيل الدراسيتعزى لمتغير
، ) 0.31، 0.18، 0.55، 0.45(والدرجة الكلية  مجاالت المناخ المدرسي لجميع اإلحصائية الداللة
  . دالة إحصائياً القيم غيرهوهذ

  
   التي نصها الثامنةضية نتائج الفر. 3.4.4

  

واقع المناخ المدرسـي فـي      في  ) α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند المستوى      توجد فروق    ال

  .نوع المدرسة تعزى لمتغيرمن وجهة نظر طلبة المرحلة األساسية العليا مدينة الخليل مدارس 
 

 واالنحرافـات  بيةالحـسا  والمتوسـطات  ،)t-test" (ت "اختبار استخدام تم ،لفحص هذه الفرضية  
   .)23.4 (جدول في واضح هو كما وذلك المعيارية،

  

من مدينة الخليل واقع المناخ المدرسي في مدارس  في الفرق لفحص t-test)" (ت "اختبار  نتائج:23.4 جدول

  نوع المدرسة تعزى لمتغيروجهة نظر طلبة المرحلة األساسية العليا 

 
نوع  المحور

 المدرسة

المتوسط  العدد

 حسابيال

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

مستوى  )ت( قيمة

  الداللة

 العالقة بين الطلبة 0.96 3.61  696  حكومي

 1.03 3.81  104  خاص

798 -1.95 0.051 

العالقة بين الطلبة  0.94 3.38  696  حكومي

 0.78 3.49  104  خاص والمعلمين

798 
-1.34 0.18 

العالقة بين الطلبة  0.91 3.41  696  حكومي

 0.77 3.42  104  خاص  المدرسيةواإلدارة 

798 
-0.13 0.89 

 الدرجة الكلية 0.78 3.44  696  حكومي
 0.67 3.53  104  خاص

798  
-1.10 0.27 

  )α ≥0.05(ذات داللة إحصائية عند * 
) α ≥0.05( الداللـة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجودعدم   الجدول السابق  من يتضح

من وجهة نظر طلبة المرحلة األساسـية العليـا         مدينة الخليل   واقع المناخ المدرسي في مدارس      في  
 أكبر وهي ،)0.27 (اإلحصائية الداللة قيمة بلغت إذ الكلية، الدرجة على نوع المدرسة  تعزى لمتغير 

ـ      طلبة المدارس الحكومية  فقد كانت درجة متوسطات استجابات       ،)0.05 (من اخ  نحـو واقـع المن
طلبـة  ، لـصالح    طلبة المـدارس الخاصـة    لدى  ) 3.53(مقابل  ) 3.44(المدرسي بمتوسط حسابي    

  .الخاصةالمدارس 
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 طلبـة المرحلـة   كما يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات         
طلبـة والمعلمـين،     نحو العالقة بين الطلبة، والعالقة بين ال       مدينة الخليل مدارس  األساسية العليا في    

، فقد بلغت قيمة الداللة اإلحـصائية       نوع المدرسة تبعاً لمتغير    والعالقة بين الطلبة واإلدارة المدرسية    
 نحـو   طلبة المدارس الحكومية  على الترتيب، حيث بلغت درجة استجابات       ) 0.89،  0.18،  0.051(

طلبة ، لصالح   لمدارس الخاصة طلبة ا لدى  ) 3.81(مقابل  ) 3.61( العالقة بين الطلبة بمتوسط حسابي    
 نحو العالقة بين الطلبـة والمعلمـين        طلبة المدارس الحكومية  ، وبلغت استجابات    المدارس الخاصة 
طلبـة المـدارس    ، لـصالح    طلبة المدارس الخاصـة   لدى  ) 3.49(مقابل  ) 3.38(بمتوسط حسابي   

 واإلدارة المدرسـية     نحو العالقة بـين الطلبـة      طلبة المدارس الحكومية  ، وبلغت استجابات    الخاصة
طلبـة المـدارس    ، لـصالح    طلبة المدارس الخاصـة   لدى  ) 3.42(مقابل  ) 3.41(بمتوسط حسابي   

  .، لكن هذه الفروق لم تبلغ مستوى الداللةالخاصة

   التي نصهاالتاسعةنتائج الفرضية . 4.4.4

  

فـي  سـي   واقع المناخ المدر  في  ) α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند المستوى      ال توجد فروق    

الترتيب الوالدي   تعزى لمتغير من وجهة نظر طلبة المرحلة األساسية العليا        مدينة الخليل   مدارس  

 .في األسرة

 

 والمتوسـطات  ،)ONE WAY ANOVA(األحـادي  التباين تحليل استخدام تم الفرضية هذه لفحص
 طلبة المرحلـة    اتجاهات في اإلحصائية الفروق عن للكشف وذلك المعيارية، واالنحرافات الحسابية

الترتيب الوالدي في    تبعاً لمتغير    مدينة الخليل مدارس  في  واقع المناخ المدرسي    األساسية العليا نحو    
  .)25.4 ،24.4 (ينجدولال من واضح هو كما وذلك ،األسرة

  
قع تجاهات طلبة المرحلة األساسية العليا نحو واال المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :24.4 جدول

  .الترتيب الوالدي في األسرة تعزى لمتغيرمدينة الخليل مدارس في المناخ المدرسي 
واقع / المتغير

  المناخ

العالقة بين الطلبة   العالقة بن الطلبة

  والمعلمين

العالقة بين الطلبة 

  واإلدارة المدرسية

  الدرجة الكلية

الترتيب الوالدي 

  في األسرة

المتوسط 

  الحسابي

االنحرا

ف 

 ريالمعيا

المتوسط 

  الحسابي

االنحرا

ف 

 المعياري

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 0.79 3.50 0.87 3.48 0.93 3.47 1.01 3.58  األول
 0.76 3.43 0.90 3.39 0.90 3.37 0.97 3.65  الوسط

 0.78 3.43 0.90 3.39 0.95 3.33 0.89 3.71  األخير



 119

ح من خالل المتوسطات الحسابية أن هناك فروقاً طفيفة في اتجاهات طلبة المرحلة من الواض
الترتيب األساسية العليا نحو واقع المناخ المدرسي بشكل عام في مدارس مدينة الخليل تبعاً لمتغير 

 ترتيب الطالب في أسرته، حيث  لمتغيرتبعاً، فقد كانت استجابة الطلبة متوسطة الوالدي في األسرة
ألعلى بمتوسط كانت استجابة الطلبة ذوي الترتيب األول نحو المناخ المدرسي بشكل عام هي ا

  ).3.43(ألخير بمتوسط حسابي االوسط و استجابة الطلبة ذوي الترتيب ، يليها)3.50(حسابي 
كما يتضح من الجدول السابق أن هناك فروقاً طفيفة في اتجاهات طلبة المرحلة األساسية العليا نحو 

، حيث كانت الترتيب الوالدي في األسرةالعالقة بين الطلبة في مدارس مدينة الخليل تبعاً لمتغير 
 استجابة الطلبة ذوي ، يليها)3.71(ألعلى بمتوسط حسابي استجابة الطلبة ذوي الترتيب األخير هي ا

ول في األسرة  استجابة طلبة الترتيب األ، يليها)3.65(ألسرة بمتوسط حسابي الترتيب األوسط في ا
  ).3.58(بمتوسط حسابي 

كما يتضح من الجدول السابق أن هناك فروقاً طفيفة في اتجاهات طلبة المرحلة األساسية العليا نحو 
، الترتيب الوالدي في األسرةالعالقة بين الطلبة والمعلمين في مدارس مدينة الخليل تبعاً لمتغير 

 استجابة ، يليها)3.47(ألعلى بمتوسط حسابي ل هي احيث كانت استجابة الطلبة ذوي الترتيب األو
 استجابة طلبة الترتيب ، يليها)3.37(ألسرة بمتوسط حسابي الطلبة ذوي الترتيب األوسط في ا
  ).3.33(األخير في األسرة بمتوسط حسابي 

  
 نحو كما يتضح من الجدول السابق أن هناك فروقاً طفيفة في اتجاهات طلبة المرحلة األساسية العليا

الترتيب الوالدي في  في مدارس مدينة الخليل تبعاً لمتغير واإلدارة المدرسيةالعالقة بين الطلبة 
 ، يليها)3.48(ألعلى بمتوسط حسابي ، حيث كانت استجابة الطلبة ذوي الترتيب األول هي ااألسرة

  ).3.39(استجابة الطلبة ذوي الترتيب األوسط  واألخير في األسرة بمتوسط حسابي 
  

 كما وذلك) One Way Anova (األحادي التباين تحليل اختبار استخدام تم الفروق مصدر ولمعرفة
 )25.4 (جدول من واضح هو
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اتجاهات طلبة المرحلة  بين الفروق لفحص )One Way Anova(األحادي التباين تحليل نتائج :25.4 جدول

  الترتيب الوالدي في األسرةمدينة الخليل تبعاً لمتغير األساسية العليا نحو واقع المناخ المدرسي في مدارس 

  
مجموع   مصدر التباين  المجاالت

  المربعات

ات درج

  الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

  )ف(

مستوى 

  الداللة

 0.67  2 1.34  بين المجموعات
 0.94  797 747.23  داخل المجموعات

  العالقة بين الطلبة

   799 748.58  المجموع

0.72 
 
 

0.49 
 
 

 0.92  2 1.84  بين المجموعات
 0.84  797 671.66  داخل المجموعات

العالقة بين الطلبة 

  والمعلمين

   799 673.50  المجموع

1.09 
 
 

0.34 
 
 

 0.73  2 1.45  بين المجموعات
 0.80  797 636.09  داخل المجموعات

العالقة بين الطلبة واإلدارة 

  المدرسية

   799 637.54  المجموع

0.91 
 
 

0.40 
 
 

 0.32  2 0.63  بين المجموعات
 0.59  797 474.06  داخل المجموعات

  الدرجة الكلية

  799 474.69  المجموع

0.53 
 
 

0.59 
 
 

  
) α ≥0.05( الداللـة مستوى عند إحصائية داللة ذاتيتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق 

من وجهة نظر طلبة المرحلة األساسية العليا ل مدينة الخليمدارس في واقع المناخ المدرسي في 
 بلغت، فقد  والدرجة الكلية لجميع مجاالت المناخ المدرسيالترتيب الوالدي في األسرة تعزى لمتغير

، 0.40، 0.34، 0.49(والدرجة الكلية   لجميع مجاالت المناخ المدرسياإلحصائية الداللة قيمة
  . القيم غير دالة إحصائياًه، وهذ) 0.59

  

   التي نصهاالعاشرةنتائج الفرضية . 5.4.4

  

فـي  واقع المناخ المدرسـي     في  ) α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند المستوى      ال توجد فروق    

المـستوى   تعـزى لمتغيـر   من وجهة نظر طلبة المرحلة األساسية العليـا         مدينة الخليل   مدارس  

  .االقتصادي لألسرة
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 الحسابية والمتوسطات ،)One Way Anova(األحادي التباين تحليل استخدام تم الفرضية هذه لفحص
اتجاهات طلبة المرحلة األساسـية      في اإلحصائية الفروق عن للكشف وذلك المعيارية، واالنحرافات
 المستوى االقتصادي لألسـرة    تبعاً لمتغير    مدينة الخليل مدارس  في  واقع المناخ المدرسي    العليا نحو   

  .)27.4 ،26.4 (ينجدولال من واضح هو كما وذلك
  

تجاهات طلبة المرحلة األساسية العليا نحو واقع ال المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :26.4 جدول

  .المستوى االقتصادي لألسرة تعزى لمتغيرمدينة الخليل مدارس في المناخ المدرسي 

  

من الواضح من خالل المتوسطات الحسابية أن هناك فروقاً طفيفة في اتجاهات طلبة المرحلة 
المستوى واقع المناخ المدرسي بشكل عام في مدارس مدينة الخليل تبعاً لمتغير األساسية العليا نحو 
، المستوى االقتصادي لألسرة  لمتغيرتبعاً، فقد كانت استجابة الطلبة متوسطة االقتصادي لألسرة

نحو المناخ المدرسي بشكل تي مستواها االقتصادي متوسط األسر الحيث كانت استجابة الطلبة ذوي 
يليها استجابة الطلبة ذوي األسر التي مستواها االقتصادي ، )3.48(على بمتوسط حسابي عام هي األ

جداً  االقتصادي عاٍلاألسر التي مستواها  الطلبة ذوي ا استجابةيليه،)3.46(عاٍل بمتوسط حسابي 
بمتوسط حسابي األسر التي مستواها االقتصادي متدني ، يليهم الطلبة ذوي )3.41(بمتوسط حسابي 

)3.37.(  
كما يتضح من الجدول السابق أن هناك فروقاً طفيفة في اتجاهات طلبة المرحلة األساسية العليا نحو 

حيث كانت ، المستوى االقتصادي لألسرةتبعاً لمتغير  العالقة بين الطلبة في مدارس مدينة الخليل
على بمتوسط حسابي أل جداً هي ا وعاٍلاستجابة الطلبة ذوي األسر التي مستواها االقتصادي عاٍل

توسط، بمتوسط حسابي  الطلبة ذوي األسر التي مستواها االقتصادي م، يليها استجابة)3.67(
  ).3.53( بمتوسط حسابي  الطلبة ذوي األسر التي مستواها االقتصادي متدٍن، يليها استجابة)3.65(

العالقة بين الطلبة   العالقة بن الطلبة واقع المناخ/ المتغير

  لمينوالمع

العالقة بين الطلبة 

  واإلدارة المدرسية

  الدرجة الكلية

المستوى االقتصادي 

  لألسرة

المتوسط 

  الحسابي

االنحرا

ف 

 المعياري

المتوسط 

  الحسابي

االنحرا

ف 

 المعياري

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 0.87 3.37 0.96 3.38 1.04 3.27 1.08 3.53  متدٍن
 0.75 3.48 0.89 3.46 0.90 3.42 0.91 3.65  متوسط
 0.72 3.46 0.84 3.39 0.90 3.43 0.96 3.67  عاٍل

 0.79 3.41 0.91 3.32 0.88 3.38 1.04 3.67  عاٍل جداً
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حلة األساسية العليا نحو كما يتضح من الجدول السابق أن هناك فروقاً طفيفة في اتجاهات طلبة المر
، المستوى االقتصادي لألسرةالعالقة بين الطلبة والمعلمين في مدارس مدينة الخليل تبعاً لمتغير 

حيث كانت استجابة الطلبة ذوي  األسر التي مستواها االقتصادي عالي هي األعلى بمتوسط حسابي 
، يليهم )3.42(وسط، بمتوسط حسابي ، يليهم الطلبة ذوي األسر التي مستواها االقتصادي مت)3.43(

، يليهم الطلبة ذوي )3.38(الطلبة ذوي األسر التي مستواها االقتصادي عالي جداً، بمتوسط حسابي 
  ).3.27(األسر التي مستواها االقتصادي متدني، بمتوسط حسابي 

  
ية العليا نحو كما يتضح من الجدول السابق أن هناك فروقاً طفيفة في اتجاهات طلبة المرحلة األساس

المستوى االقتصادي تبعاً لمتغير  العالقة بين الطلبة واإلدارة المدرسية في مدارس مدينة الخليل
هي األعلى  األسر التي مستواها االقتصادي متوسط ، حيث كانت استجابة الطلبة ذوي لألسرة

 بمتوسط ،صادي عاٍلألسر التي مستواها االقتا الطلبة ذوي ، يليها استجابة)3.46(بمتوسط حسابي 
 بمتوسط حسابي ،سر التي مستواها االقتصادي متدٍناأل الطلبة ذوي ا استجابة، يليه)3.39(حسابي 

 بمتوسط حسابي  جداً،ألسر التي مستواها االقتصادي عاٍلا الطلبة ذوي ، يليها استجابة)3.38(
)3.32.(  
  

 كما وذلك) One Way Anova (حادياأل التباين تحليل اختبار استخدام تم الفروق مصدر ولمعرفة
 .)27.4 (جدول من واضح هو

  
اتجاهات طلبة المرحلة  بين الفروق لفحص )One Way Anova(األحادي التباين تحليل نتائج :27.4 جدول

  .المستوى االقتصادي لألسرةاألساسية العليا نحو واقع المناخ المدرسي في مدارس مدينة الخليل تبعاً لمتغير 
  

مجموع   مصدر التباين  المجاالت

  المربعات

ات درج

  الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

  )ف(

مستوى 

  الداللة

 0.66 3 1.99  بين المجموعات
 0.94 796 746.59  داخل المجموعات

  العالقة بين الطلبة

  799 748.58  المجموع

0.71 
 
 

0.55 
 
 

 0.82 3 2.47  بين المجموعات
 0.84 796 671.03  داخل المجموعات

العالقة بين الطلبة 

  والمعلمين

  799 673.50  المجموع

0.98 
 
 

0.40 
 
 

العالقة بين الطلبة واإلدارة  0.68 3 2.05  بين المجموعات

 0.80 796 635.50  داخل المجموعات  المدرسية

0.85 
 
 

0.47 
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  799 637.54  المجموع
 0.50 3 1.49  بين المجموعات
 0.59 796 473.21  داخل المجموعات

  الدرجة الكلية

  799 474.69  المجموع

0.83 
 
 

0.47 
 
 

  

) α ≥0.05( الداللـة مستوى عند إحصائية داللة ذاتيتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق 
من وجهة نظر طلبة المرحلة األساسية العليا مدينة الخليل مدارس في واقع المناخ المدرسي في 

، فقد  والدرجة الكلية لجميع مجاالت المناخ المدرسيى االقتصادي لألسرةالمستو تعزى لمتغير
، 0.47، 0.40، 0.55(والدرجة الكلية   لجميع مجاالت المناخ المدرسياإلحصائية الداللة قيمة بلغت
  . القيم غير دالة إحصائياًه، وهذ) 0.47

  

  الخامسالنتائج المتعلقة بالسؤال  5.4
  

 التنمر المدرسي لـدى     درجة عالقة بين    توجدهل  : ئلة الدراسة على   من أس  الخامسينص السؤال   

 واقع المناخ المدرسي في المدارس األساسية في مدينة الخليل؟و طلبة المرحلة األساسية العليا
  

  .ةالحادية عشر هذا السؤال صيغت الفرضية عنلإلجابة 
  :ةالفرضية الحادية عشرالنتائج المتعلقة ب. 1.5.4

  

بين مستوى التنمر المدرسي لدى     ) α ≥ 0.05(ة ذات داللة إحصائية عند المستوى        عالق توجدال  

  . في المدارس األساسية في مدينة الخليلواقع المناخ المدرسيو طلبة المرحلة األساسية العليا 

 )Pearson Correlation(للتحقق من صحة الفرضية األولى تم استخدام  معامل االرتباط بيرسون
  ).28.4(واضح من الجدول وذلك كما هو 
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 بين مستوى التنمر المدرسي وواقع )Pearson Correlation(معامل االرتباط بيرسوننتائج : 28.4جدول

  المناخ المدرسي

التنمر     المتغيرات

  الجسدي

التنمر 

  اللفظي

التنمر 

  النفسي

الدرجة 

  الكلية

  العالقة بين الطلبة أنفسهم 0.22- **0.23 - **0.18 - **0.16 -  معامل االرتباط
 0.00 0.00 0.00 0.00  الداللة اإلحصائية

  العالقة بين الطلبة والمعلمين 0.22- **0.17 - **0.23 - **0.17 -  معامل االرتباط
 0.00 0.00 0.00 0.00  الداللة اإلحصائية

  العالقة بين الطلبة واإلدارة المدرسية 0.24- **0.18 - **0.24 - **0.19 -  معامل االرتباط
 0.00 0.00 0.00 0.00  الداللة اإلحصائية

  الدرجة الكلية 0.27- **0.22 - **0.27 - 0.21-  معامل االرتباط
 0.00 0.00 0.00 0.00  الداللة اإلحصائية

  0.05مستوى  عند دالة ** 
  
 نمـر الت بين )α ≥ 0.05( مستوى عند ائياًصإح ودالة سالبة عالقة وجود السابق الجدول من حضيت

 وبـين  الكليـة،  والدرجة )التنمر الجسدي، التنمر اللفظي، التنمر النفسي (المختلفة بأبعاده المدرسي
العالقة والعالقة بين الطلبة والمعلمين، والعالقة بين الطلبة أنفسهم،  (بأبعاده واقع المناخ االجتماعي

  .الكلية والدرجة )بين الطلبة واإلدارة المدرسية
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  الخامسلفصل ا

  

  مناقشة النتائج والتوصيات
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  الخامسالفصل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مناقشة النتائج والتوصيات

  
في مـدارس    التنمر المدرسي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا         مستوى إلىالتعرف  هدفت الدراسة   

 التنمر المدرسي لدى طلبة المرحلة األساسـية العليـا فـي            مستوىفي   الفروق على، و مدينة الخليل 
ونـوع المدرسـة،    الجنس، والتحـصيل الدراسـي،      : (اآلتية تبعاً للمتغيرات    مدينة الخليل مدارس  

 إلـى التعـرف   ، كما هـدفت أيـضاً       )المستوى االقتصادي لألسرة  ، و الترتيب الوالدي في األسرة   و
مدينـة  واقع المناخ المدرسي في المدارس األساسية في         األساسية العليا نحو     اتجاهات طلبة المرحلة  

 اتجاهات طلبة المرحلة األساسية العليا نحو واقع المناخ المدرسي        في   الفروق إلىالتعرف  ، و الخليل
ونـوع المدرسـة،    الجنس، والتحصيل الدراسـي،     : (اآلتيةتبعاً للمتغيرات   مدينة الخليل   مدارس  في  
 العالقـة  إلـى التعرف ، وهدفت كذلك    )المستوى االقتصادي لألسرة  ، و الوالدي في األسرة  الترتيب  و

فـي   وبين واقع المنـاخ المدرسـي       التنمر المدرسي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا       مستوىبين  
  .مدينة الخليلالمدارس األساسية في 

  
جديرة بالتعليق والمناقشة، وقد توصلت الدراسة في الفصل السابق إلى نتائج أبرزت مالحظات 

  :وسيوضح هذا التعليق والنقاش ضمن الخطوط اآلتية
  

 :مناقشة النتائج 1.5

 

 التنمر المدرسي مستوى ما  : الذي ينص علىالسؤال األول بالنتائج المتعلقة مناقشة . 1.1.5

  في مدارس مدينة الخليل؟لدى طلبة المرحلة األساسية العليا 

  

 أن مستوى التنمر المدرسي لدى طلبة المرحلة األساسية العليـا  ؤال األول تبين من خالل التحليل للس    
وانحـراف معيـاري    ) 1.68( بواقـع     درجة منخفضة، بمتوسط حسابي متدنٍ     في مدينة الخليل هي   

)0.48.(  
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كما أظهرت أن أكثر أنواع التنمر انتشاراً بين طلبة المدارس األساسية في مدينة الخليل هي التنمـر                 
أخيـراً التنمـر    و،  )1.68(، يليه التنمر اللفظي بمتوسط حـسابي        )1.83(توسط حسابي   النفسي بم 

  ).1.50(الجسدي بمتوسط حسابي 
 

 من طلبة المرحلة األساسية العليا في مدينة الخليل لدى الكلي تدني مستوى التنمر وتفسر الباحثة
 إلى ذلك سبب يرجع وقد ؛فظي مقارنةً بالتنمر النفسي واللتدني مستوى التنمر الجسدي تفسير خالل
 وتنظيمها، ضبط الذات على قدرة يمتلك الخليلفي مدينة العليا بالمرحلة األساسية  الطالب أن

 إذا ما قام بالتنمر الجسدي ضط أقرانه أو ضد المعلمين نظراً للقوانين رواألم عواقب وحساب
  .المدرسية الضابطة التي تحد من هذه السلوكيات بشكل كبير جداً

كما أن الطلبة يعتبرون االعتداء الجسدي على أقرانهم بالنسبة سلوك غير عادي وغير مقبول في 
المجتمع الفلسطيني، لما يترتب على ارتكاب هذه السلوكيات من عواقب سيئة تؤثر على الطالب، 
  حيث يتم التعامل معه بشدة من قبل إدارة المدرسة، كما يتم أخبار ولي أمره بما فعل، ونظراً

سياسة وزارة التربية والتعليم التي منعت العقاب البدني في المدارس ألي سبٍب كان، مما تنعكس ل
  . هذه السياسة على العالقة بين الطلبة ببعضهم

  
أن الطلبـة   التي بينـت  )Rivers & Poteat, 2009(هذا وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة 

نمر النفسي، كما اتفقت نتـائج هـذه الدراسـة مـع دراسـة               للتأكثر عرضة   الضحايا  للتنمر كانوا     
(Marsh, 2010)   بعض األحيان أو في كثيـر مـن   هم تم تخويفمن الطلبة )٪47(التي بينت أن 

 في الرسـائل النـصية، كمـا         للمعاملة القاسية  تعرضوا )٪11( كما تبين أن     )٪37(بنسبة  األحيان  
نسبة انتشار سلوك العدوان المادي اللفظي السلبي        ت أن التي بين  )2003أبو عيد،   (اتفقت مع دراسة    

  %).51( العدوان المادي بنسبة ه، يلي%)74(، يليه العدوان اللفظي بنسبة %)91.1(بنسبة 
  

بأن التي بينت ) Petrosino, and Other, 2010(في حين اختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة 
وتسجيلها ) الضحايا والمتنمرين( الفئتين  قبل منلمدرسة  تم إبالغ إدارة ااً تنمرياًسلوك 11هناك 

 والكحول، وحمل السالح،  المخدراتتداول: السلوكيات هي  وأهم هذه بتقارير مديري المدارس
والشجارات بين الطلبة وهذه السلوكيات متمثلة في التنمر الجسدي، كما اختلفت مع دراسة 

)Blood, 2010 (ودراسة) Vieno, et.all,, 2010 (أكثر مشاكل التنمر انتشاراً هي  التي بينت
  .ي تحتاج إلى تدخل، يليها التنمر اللفظيتالتنمر الجسدي وال
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ذات داللة إحصائية   ال توجد فروق     :النتائج المتعلقة بالفرضية األولى التي نصها     مناقشة   . 2.1.5

ة التنمر المدرسي لدى طلبة المرحلة األساسـي       مستوىفي  ) α ≥ 0.05(عند المستوى   

  .تعزى لمتغير الجنسالعليا في مدينة الخليل 

 
 α (الداللـة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجودتبين من خالل التحليل للفرضية األولى 

تعزى التنمر المدرسي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في مدينة الخليل  مستوىفي ) 0.05≤
  .ذكورالكلية، لصالح ال الدرجة على لمتغير الجنس

  
 لدى طلبة فظيلوجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التنمر الجسدي والكما أظهرت النتائج 

  .، لصالح الذكورتبعاً لمتغير الجنسالمرحلة األساسية العليا في مدينة الخليل 
  

 لدى طلبة المرحلة كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التنمر النفسي
  .تبعاً لمتغير الجنساسية العليا في مدينة الخليل األس

  
وتعزو الباحثة ارتفاع مستوى التنمر بشكل عام وارتفاع مستوى التنمر الجسدي واللفظي إلى أن 

الذكور بطبعهم يميلون إلى االعتداء باللفظ وبالجسد أكثر من اإلناث، إذ أن لديهم قدرة الجسدية  
، حيث نجد اآلباء يعلمون أطفالهم ذكوري، خاصة أننا في مجتمع على القيام بذلك أكثر من اإلناث

أال يعملوا شجاراً أو عدواناً لفظياً على زمالئهم، ولكنهم في الوقت ذاته يعلمونهم أال يقفوا مكتوفي 
األيدي أمام العدوان الذي يستهدفهم سواء كان جسدياً أو لفظياً، وأن عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم، 

ن ألبنائهم الذكور على العدوان سواء كان لفظياً او ية غير مباشرة على تشجيع الوالدوهذا إشار
جسدياً، ولو من غير قصد، فالكثير من الطلبة يعتدون على زمالئهم اآلخرين بحجة الدفاع عن 

، حيث يظهر الذكور بعض سمات التنمر مثل المهاجمة  محتمالًاًالنفس، أو يبعدوا عن أنفسهم عدوان
  .ار جام غضبهم حتى لو بالكالم عندما يريدون أن يفرغوا عن أنفسهم الكبت الذين يشعرون بهوإظه

  
في حين كان تشابه الذكور واإلناث في ممارسة سلوكيات التنمر النفسي مثل مقاطعة زمالئهم أو 

لى داً جسدياً أو قوة شخصية بالكالم، باإلضافة إتجاهلهم وذلك ألن هذه السلوكيات ال تتطلب جه
تأثيرات الحياة الضاغطة والمواقف المحبطة، مما يؤثر على تشابه وارتفاع التنمر النفسي لكال 

  .الجنسين على السواء
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وجود فروق ذات داللة    التي بينت   ) 2009الصرايرة،   (هذا وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة       
وجنـسه، لـصالح    )  ضحية، عـادي   متنمر،(إحصائية في تقدير الذات بين الطلبة تعزى لفئة الطالب        

التـي بينـت    ) 2003أبو عيد،   (، كما اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة         الطلبة العاديين، والذكور  
المـادي،  (وجود فروق واضحة في مجال العدوان السلبي والدرجة الكلية ألشكال السلوك العـدواني            

 كما اتفقت نتائج هذه الدراسة مع       ، وكانت الفروق واضحة لصالح الذكور،     ) اللفظي، السلوك السوي  
  .الذكور أكثر تنمراً من اإلناثأن التي بينت ) Dilmac, 2009 (دراسة 

  
ذات داللة ال توجد فروق  :النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية التي نصهامناقشة . 3.1.5

اسية التنمر المدرسي لدى طلبة المرحلة األس مستوىفي ) α ≥ 0.05(إحصائية عند المستوى 

  تعزى لمتغير التحصيل الدراسيالعليا في مدينة الخليل 

  
 α( الداللـة مستوى عند إحصائية داللة ذاتوجود فروق تبين من خالل التحليل للفرضية الثانية 

تعزى التنمر المدرسي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في مدينة الخليل  مستويات بين) 0.05≤
، وذلك لصالح )الجسدي واللفظي والنفسي(جميع أشكال التنمر المدرسي  ل التحصيل الدراسيلمتغير

  .الطلبة منخفضي التحصيل
 واللفظي والنفسي الجسدي العدوان من كل تأثير نتائج على النتائج هذه خالل من االستدالل ويمكن
 بأن السائدةاالجتماعية  الفكرة منظور من منطقية النتيجة وهذه لمستوى التنمر، النتيجة الكلية على
 بأن تفوق ويمكن القول المتفوقين، الطلبة من تنمراً وعدوانية أكثر ذوي التحصيل المنخفض الطلبة
ذوي  الطلبة أن في االجتماعي يفسر المنظور قد منخفضي التحصيل لدى واللفظي الجسدي التنمر

 سواء لتنمرا شكلي ألن وذلك المتفوقين؛ من تنمراً عموما أكثر يكونون التحصيل المنخفض
 تطغى وبالتالي الغضب والعدائية، من الفرد سلوك في وضوحا أكثر يكونان قد أم اللفظي الجسدي،

  .أشكال التنمر كافة على
  
 من بالمتفوقين مقارنة الطلبة منخفضي التحصيل لدى مستوى التنمر بشكل عام زيادة تفسر الباحثةو

وقد  واللفظي، الجسدي التنمر شكلي في حصيلمنخفضي الت الطلبة التنمر لدى زيادة تفسير خالل
 ضبط الذات على قدرة يمتلك ذوي التحصيل الدراسي األعلى الطالب أن إلى ذلك سبب يرجع

 عن والمعروف الطالب منخفض التحصيل، من أفضل بشكل األمور عواقب وحساب وتنظيمها،
 األكاديمي فاألداء خفض التحصيل،من بالطالب مقارنة األكاديمي في أدائه متميز أنه المتفوق الطالب
 واالهتمام وقت الدراسة، استثمار أجل من صحيح بشكل وضبطها الذات تنظيم من الطالب يتطلب
 الوصول على يحرص الذي المتفوق الطالب يمتلكه وهذا كله عليه، ملقاة متطلبات هناك تكون حينما
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تحصيل يشعرون بالغيرة والقهر نتيجة ، باإلضافة إلى أن الطلبة منخفضي الصحيح أهدافه بشكل إلى
تمييز المعلمين بينهم وبين الطلبة المتفوقون، مما يؤدي إلى تفريغ هذا القهر عن طريق سلوكيات 

  .تنمرية ضد أقرانهم
  

 ارتكب لو ألنه يعيها المتفوق الطالب فإن بالطالب المتفوق، الموسومة االجتماعية للفكرة وبالنظر
أكثر  اللوم عليه سينهال وبالتالي أمام أقرانه ومعلميه، واضحاً ذلك يكون أو جسديا لفظيا، تنمراً
  .منخفض التحصيل الطالب

وجـود فـروق دالـة      التي بينت    )2009الصرايرة،  (هذا وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة         
ـ    )متنمر، عـادي  (إحصائياً في التحصيل الدراسي بين الطلبة تعزى لفئة الطالب         ب، ، ولجـنس الطال

 Norris, 2010)( لصالح الطلبة العاديين، واإلناث، كما اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسـة 

، ومع نتائج دراسة     وبين التحصيل الدراسي    )التنمر(سلوك البلطجة سالبة بين    وجود عالقة التي بينت   
(Konishi, and other 2007)  التحـصيل  ووجود تأثير كبير للتنمر المدرسـي علـى   التي بينت

  .األكاديمي في المدارس
  

أنه ال يوجد فـروق  التي بينت ) Glew ,2005(في حين اختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
  .والمتنمرين الضحايا ذات داللة إحصائية في تدني التحصيل الدراسي بين

  
ذات داللة إحصائية   ق  ال توجد فرو   :النتائج  المتعلقة بالفرضية الثالثة التي نصها      مناقشة    4.1.5

التنمر المدرسي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا فـي          مستوىفي  ) α ≥ 0.05(عند المستوى   

 .نوع المدرسة تعزى لمتغيرمدينة الخليل 

  
 الداللـة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجودعدم  تبين من خالل التحليل للفرضية الثالثة

)α ≥0.05 ( لدى طلبة بشكل عام وفي مستوى التنمر اللفظي والنفسي المدرسي التنمر  مستوىفي
، لصالح طلبة المدارس نوع المدرسة تعزى لمتغيرمدينة الخليل مدارس المرحلة األساسية العليا في 

  .الحكومية
  

المرحلة  لدى طلبة وجود فروق ذات داللة إحصائية في التنمر الجسديكما أشارت النتائج إلى 
  .تبعاً لمتغير نوع المدرسةيا في مدارس مدينة الخليل األساسية العل
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 الباحثة تشابه مستويات التنمر اللفظي والنفسي بين طلبة المدارس الحكومية والخاصة في وتعز
ن من ضغط والمدارس األساسية في مدينة الخليل إلى تشابه الظروف التي يعيشها الطلبة الفلسطيني

الطالب لهذه الضغوطات النفسية واالجتماعية بزميله إما عن وكبت وقهر، مما يسبب ذلك تفريغ 
إما عن طريق شتمه أو االستهزاء به، أو نفسياً عن طريق االبتعاد عنه وطريق التهكم عليه لفظياً 

أو تهميشه أو تحريض اآلخرين ضده، ناهيك عن تشابه التربية األسرية التي قد تشجع الطلبة على 
ناهيك عن فعالية الضوابط ٍد من الوالدين، نفسي تجاه أقرانهم دون قصممارسة التنمر اللفظي وال

 في المدارس الخاصة والحكومية على السواء والتي تمنع منعاً باتاً االعتداء على ةوالقوانين الموجود
  .الطلبة اآلخرين، فكل طالب يقوم باالعتداء أو شتم غيره يعرض نفسه لعقوبة داخل المدرسة

 يمارسون التنمر الجسدي   طلبة المدارس الحكوميةأن إلى يشير الفارقئج أن أوضحت النتاكما 
أكثر من طلبة المدارس الخاصة، وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن المدارس الحكومية تتسم بكثرة 
عدد الطلبة داخل الصف الواحد، وقد يصل في كثير من المدارس الحكومية إلى الخمسين طالباً، 

دارس الخاصة، األمر الذي يزيد من احتكاك الطلبة ببعضهم داخل غرفة الصف، مما على عكس الم
  .يزيد من سلوكيات التنمر الجسدي لديهم، كالضرب والسرقة والركل

  
 فروق التي بينت عدم وجود )2003القضماني،  (هذا وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة

 تعزى إلى نوع في مدارس مدينة القدس هطرق منعذات داللة إحصائية في أسباب العنف و
  .المدرسة

  
ذات داللة إحصائية   ال توجد فروق     :النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة التي نصها     مناقشة   .6.1.5

التنمر المدرسي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا فـي          مستوىفي  ) α ≥ 0.05(عند المستوى   

  .يب الوالدي في األسرةالترت تعزى لمتغيرمدينة الخليل 

  
 الداللـة مستوى عند إحصائية داللة ذاتعدم وجود فروق  تبين من خالل التحليل للفرضية الرابعة

)α ≥0.05 (التنمر المدرسي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في مدينة الخليل  مستويات بين
  . والدرجة الكليةمدرسي لجميع أشكال التنمر الالترتيب الوالدي في األسرة تعزى لمتغير

  
، األمر الذي يجعل اهتمام متوسطاًوتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن عدد أفراد األسرة الفلسطينية 

األهل بجميع أطفالهم بشكل متساٍو إلى حد كبير، وال تميز بين الطفل األول أو األوسط أو األخير، 
سطيني في مدينة الخليل األهل يهتمون بأطفالهم كما تجعل األوضاع الراهنة التي يعيشها المجتمع الفل

دون التمييز بين أحد منهم، وهذا يعني تشابه تربية األهل ألطفالهم بغض النظر عن ترتيبه الوالدي، 
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مما يعكس تشابهاً في انخفاض سلوكيات التنمر بأنواعها اللفظي والنفسي والجسدي لدى جميع 
  .سرة الفلسطينية في مدينة الخليلالطالب باختالف ترتيبهم الوالدي في األ

  
 فروق في أشـكال      التي بينت عدم وجود    )2003أبو عيد،   (دراسة  وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع       

الترتيـب  السلوك العدواني لدى طلبة الصف السادس األساسي في محافظة نـابلس تبعـاً لمتغيـر                
  .الوالدي

  

ذات داللـة   ال توجـد فـروق       :سة التي نـصها   النتائج المتعلقة بالفرضية الخام   مناقشة  . 7.1.5

التنمر المدرسي لدى طلبة المرحلة األساسـية        مستوىفي  ) α ≥ 0.05(إحصائية عند المستوى    

  .المستوى االقتصادي لألسرة تعزى لمتغيرالعليا في مدينة الخليل 

 
 وىمست عند إحصائية داللة ذاتعدم وجود فروق  تبين من خالل التحليل للفرضية الخامسة

 لدى طلبة  بشكل عام وبين التنمر اللفظي والنفسيالتنمر المدرسي مستوى بين) α ≥0.05( الداللـة
  .المستوى االقتصادي لألسرة تعزى لمتغيرالمرحلة األساسية العليا في مدينة الخليل 

  
 مستوى بين) α ≥0.05( الداللـة مستوى عند إحصائية داللة ذاتوجود فروق كما بينت النتائج 

المستوى  تعزى لمتغير لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في مدينة الخليل الجسديلتنمر ا
  . جداً وعاٍلالطلبة الذين مستوى أسرتهم االقتصادي متدٍناالقتصادي لألسرة، لصالح 

  
وتعزو الباحثة تشابه مستويات التنمر اللفظي والنفسي وهذا التشابه بدوره عكس مستوى التنمر 

 تعيش في مستوى اقتصادي واحد في ظل ةإلى أن نسبة كبيرة من العائالت الفلسطينيبشكل عام 
الظروف السياسية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، فالحصار االقتصادي والسياسي الخانق ال يكاد 
يميز بين غني وفقير، األمر الذي ينعكس على الطلبة في حياتهم اليومية فابن الغني يدرس في 

 واحدة، وهذا بدوره اًتي يدرس فيها ابن الفقير ومتوسط الدخل، وجميعهم يعيشون ظروفالمدرسة ال
يؤدي إلى انسجام الطلبة سواء كانت أسرهم غنية أم فقيرة مع بعضهم، ويتأثرون ويؤثرون في 

  .بعضهم، مما تتشابه لديهم مستويات التنمر اللفظي والنفسي
  

ذين  في ممارسة أشكال التنمر الجسدي لصالح الطلبة الأن هناك فروقاًفي حين بينت نتائج الدراسة 
 جداً، فكلما كان مستوى أسرة الطالب االقتصادي متدنياً جداً مستوى أسرتهم االقتصادي متدٍن وعاٍل

 ارتفاع حالأنه في  الباحثة هذه النتيجة إلى مستوى التنمر الجسدي لديهم، وتعزوأو مرتفعاً جداً زاد 



 133

 المستوى أن حيث ، يؤثر على مستوى التنمر الجسدي لدى الطلبةانخفاضه أو االقتصادي المستوى
 اشباعٕو زمالئهم ولمسايرة الحرمان عن التعبير لمحاولة الطالب ببعض يدفع المنخفض االقتصادي
 أهمية االقتصادي للعامل فإن وبهذاراً عما يشعرون به، تعبي التنمر الجسدي بسلوك المفتقدة الحاجات
 لغة بأن يومياً ويتأكد يؤكد الذي المعاصر العالم ظل في التنمر الجسدي ظاهرة ظهور في كبيرة
 الخُلقية القيم سطوة من أضعفت االقتصادية القيم سيادة أن كما السائدة اللغة هى االقتصادية القوة

وبهذا   تجاه أقرانهم، سةاالشر نحو  الطلبة ذو األسر الغنية جهفيت اإلنساني، للسلوك أمين كضابط
 سلوك الطلبة الفقراء واألغنياء على السواء ويصبح لديهم تمرداً على زمالئهم في المدرسة يتشابه

  .حتى وإن كان جسدياً
  

 فروق ذات وجود التي بينت ) 2009الشهري، (هذا وقد اختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة
  .توى االقتصادي للوالدينداللة إحصائية في درجات مقياس العنف تبعاً لمتغير المس

  
  

واقع المناخ المدرسي في ما   :الثالث الذي ينص علىالنتائج المتعلقة بالسؤال مناقشة  .8.1.5

  المدارس األساسية في مدينة الخليل؟

  

أن درجة رضا طلبة المرحلة األساسية العليا عن واقع المناخ  تبين من خالل التحليل للسؤال الثالث
  )3.45(س األساسية في مدينة الخليل هي درجة متوسطة بواقع المدرسي في المدار

  
 :اآلتي النحو على تنازلياً مرتبة جاءت المدرسي المناخ لمجاالت الحسابية المتوسطات أنكما تبين 
واإلدارة المدرسية بمتوسط حسابي  الطلبة بين العالقةو ،)3.64( بمتوسط حسابي الطلبة بين العالقة

  ).3.39(والمعلمين بمتوسط حسابي  الطلبة نبي العالقة ،)3.41(
  

 المناخ أن يرون طلبة المرحلة األساسية العليا في مدارس مدينة الخليل أن النتيجة هذه من ويتبين
 المرتبة تشيرجميعها؛ ف مجاالته في تمثلت إيجابية خصائص له األساسية المدارس في المدرسي
 التي المجاالت أكثر فقراته عنه تعبر كما المجال هذا أن إلى بين العالقة مجال احتلها التي األولى
 أكثر الطلبة بين العالقة مجال تقدير يعزى وقد، األساسية المدارس في المدرسي المناخ بها يتصف

 فالطلبة ،المدرسية الحياة في ودورها العالقة هذه أهمية إلى المدرسي المناخ مجاالت من غيره من
 نجاح يتوقف أن الطبيعي ومنة، المدرس لعمل األساسي والميدان التعلمية يةالتعليم العملية محور هم

 وعملهم وتعاونهم بعضاً بعضهم الطلبة احترام على رئيس بشكل عملهم في فشلهم أو المعلمين
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 للمعلمين ومعاناة قلقاً عادة يسبب العالقة هذه مثل وغياب ،التعليمية األنشطة تنفيذ في الفريق بروح
 والمهم األول المؤشر هي الطلبة بين اإليجابية العالقة أن التربويون يرى ولهذا ،نفسهمأ والطلبة
  .وآمن إيجابي مدرسي مناخ على

  
 للمدارس المدرسي المناخ خصائص ثاني هي والطلبة بين اإليجابية العالقةوهذه النتيجة تفسر 

 دعم استراتيجيات تبني ةليومسؤ المدارس هذه على يرتب ما وهو ،مدينة الخليل في األساسية
 المدرسي للمدارس المناخ  أنوهذا يعني ا،عليه والمحافظة وتعزيزها الطلبة بين اإليجابية العالقة

  .واإلدارة المدرسية بين الطلبة يجابيةإ عالقات تسوده مدينة الخليل في األساسية
  

 تعبر كما المجال هذا ليكون ،ة الثالثالمرتبة في المدرسية واإلدارة الطلبة بين العالقة مجال ويأتي
 الثالثة المرتبة وتشيرة، األساسي المدارس في المدرسي للمناخ اإليجابية الخصائصثالث  فقراته عنه
ثالث  هو فقراته عنه تعبر كما المجال هذا أن إلى والمعلمين، الطلبة بين العالقة مجال احتلها التي

 أهمية إلى النتيجة هذه تعود وقد ،األساسية سالمدار في المدرسي للمناخ اإليجابية الخصائص
 التعليمي المناخ وتعزيز والمعلم الطالب بين الروابط تقوية في والمعلمين الطلبة بين اإليجابية العالقة
 الطالب بتحصيل المعلمين واهتمام والمعلم الطالب بين المتبادل فاالحترام ؛وخارجه الصف داخل

  .اإليجابي المدرسي المناخ على مهمة مؤشرات عليه ومكافأته الحسن وأدائه وسلوكه وزيادته،
  

 أن إلى يشير والطالبات الطالب تقدير في متوسطة درجة على الفقرات هذه حصول فإن ذلك ومع
 المناخ لواقع السابقة والدراسات البحوث رسمتها التي بالصورة ليست بالمعلمين الطلبة عالقة

  .المجال هذا في المدرسي
  

 الجوانب تعزيز لىإ مدينة الخليل في االساسية معلمي المدارس حاجة لنتيجة تدلل علىوهذه ا
 متوسطة بدرجة حظيت التي العالقة هذه جوانب في النظر وإعادتها الطلبة مع معالقته في يجابيةاإل
 للطالب ة حل مشكالتهم بطرق مختلفة، وتنظيم المعلمين ألنشطة متنوعفيلطلبة امساعدتهم  مثل
  .ي خبراتهم التعليمية، وأن يتعامل المعلمون مع الطلبة بعدل دون تمييز بين طالب وآخرتثر
  

 الخـصائص  أهم أنالتي بينت  )2009هندي، (هذا وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
 نظـر  وجهة من الزرقاء محافظة في األساسية للمدارس المدرسي المناخ بها يتصف التي اإليجابية

 الطلبـة  بين والعالقة الطلبة، بين بالعالقة المتعلقة الخصائص :الترتيب على هي والطلبة علمينالم
 أمـا ، المدرسية واإلدارة المعلمين بين ةالمدرسية، والعالق واإلدارة الطلبة بين والعالقة والمعلمين،
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العتيبي، (راسة ، كما اتفقت مع نتائج دمدرسية مشكالت وجود في فتمثلت للمناخ السلبية الخصائص
أن أكثر أنماط العالقات اإلنسانية التي تسود المناخ المدرسي تمثلـت فـي جـو               التي بينت   ) 2007

ية علـى    بصورة غير رسمية، والعالقة الطيبة المبن       يسود بين المعلمين عندما يتجمعون     المرح الذي 
أن المنـاخ كـان     تي بينت    ال  )2006الحجار والعاجز،   (الثقة واالحترام والتقدير، ومع نتائج دراسة     

  .إيجابياً بدرجة متوسطة
  
  
  
  
  

ذات داللـة   توجـد فـروق      ال :النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة التي نـصها      مناقشة   .9.1.5

مـن  مدينة الخليـل    واقع المناخ المدرسي في مدارس      في  ) α ≥ 0.05(إحصائية عند المستوى    

  . الجنستغيرتعزى لموجهة نظر طلبة المرحلة األساسية العليا 

  

 مـستوى  عنـد  إحـصائية  داللـة  ذات فروق وجودعدم   تبين من خالل التحليل للفرضية السادسة     
من وجهـة نظـر طلبـة       مدينة الخليل   واقع المناخ المدرسي في مدارس      في  ) α ≥0.05( الداللـة

  .الكلية الدرجة على  الجنستعزى لمتغيرالمرحلة األساسية العليا 
  

 طلبة المرحلـة األساسـية      دم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات       ع كما تبين من التحليل   
 نحو العالقة بين الطلبة، والعالقة بين الطلبة والمعلمين، والعالقة بين           مدينة الخليل مدارس  العليا في   

  .تبعاً لمتغير الجنس الطلبة واإلدارة المدرسية
 

ي العالقة بين الطلبة، والعالقة بين الطلبة تشابه مدارس الذكور ومدارس اإلناث فوتعزو الباحثة 
 في األساسية المدارس ظروف تشابهوالمعلمين، والعالقة بين الطلبة واإلدارة المدرسية يعود إلى 

  .جنسها عن بغض النظر مدينة الخليل
  

الحجار والعاجز، ( ودراسة )2007العتيبي، (هذا وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء أفراد عينة الدراسة حول التي بينت   )2006

  .سالجن  تعزى لمتغيرمجاالت المناخ المدرسي
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ذات داللـة   ال توجـد فـروق       :النتائج المتعلقة بالفرضية السابعة التي نصها     مناقشة  . 10.1.5

مـن  مدينة الخليـل    مدارس  في  واقع المناخ المدرسي    في  ) α ≥ 0.05(إحصائية عند المستوى    

  . التحصيل الدراسيتعزى لمتغيروجهة نظر طلبة المرحلة األساسية العليا 

  
 الداللـة مستوى عند إحصائية داللة ذاتعدم وجود فروق  تبين من خالل التحليل للفرضية السابعة

)α ≥0.05 ( رحلة من وجهة نظر طلبة الممدينة الخليل مدارس في واقع المناخ المدرسي في
  . والدرجة الكلية لجميع مجاالت المناخ المدرسي التحصيل الدراسيتعزى لمتغيراألساسية العليا 

  
 مدينة  األساسية فيمدارسالوتعود هذه النتيجة حسب رأي الباحثة إلى أن المناخ المدرسي في 

 تتبنىيل المدارس األساسية في مدينة الخل أن، وهذا يعني كان إيجابياً بدرجة متوسطةالخليل 
ة الطلب لجميع التعلم على مشجعة بيئة خلقي مما ؛اإليجابي المدرسي المناخ دعم استراتيجيات

 عندما األفضل والتعلم باألمان يشعرونباختالف مستوياتهم الدراسية وهذا ما يجعل هؤالء الطلبة 
 جميع ليعم وعندما ،لتصدي للمشكالت المدرسيةبا يتصل فيما واضحة سياسات للمدرسة تكون

 تعليمية بيئة في طالب كل حق حفظ على والطلبة والمعلمين المديرين من المدرسة مجتمع أعضاء
  .، بغض النظر عن مستواه الدراسيآمنة

  
ذات داللـة   توجـد فـروق      ال :النتائج المتعلقة بالفرضية  الثامنة التي نـصها       مناقشة   .11.1.5

مـن  مدينة الخليـل    خ المدرسي في مدارس     واقع المنا في  ) α ≥ 0.05(إحصائية عند المستوى    

  .نوع المدرسة تعزى لمتغيروجهة نظر طلبة المرحلة األساسية العليا 

  
في ) α ≥0.05( الداللـة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجودتبين من خالل التحليل عدم 

تعزى سية العليا من وجهة نظر طلبة المرحلة األسامدينة الخليل واقع المناخ المدرسي في مدارس 
  .الكلية الدرجة على نوع المدرسة لمتغير

  
في المدارس  والتعليم التربية ومديريات والمديرات المديرين تركيزإلى  ذلك يعزى أن ويمكن

 االهتمام من بمزيد وإحاطتهم المعلمين علىالحكومية والخاصة في مدينة الخليل على السواء 
ن ون والمديرو، مما يحرص المعلمزمالئهم مع المتبادلة لزياراتوا واإلرشادية اإلشرافية والزيارات

 ،على تطبيق القوانين واللوائح واألنظمة، والحفاظ على عالقة المعلمين واإلدارة المدرسية مع الطلبة
مما يساهم ذلك بالحفاظ على مناخ مدرسي سليم، وكذلك تشابه الظروف البيئية واالجتماعية التي 

مدينة الخليل سواء كانوا يدرسون في مدارس حكومية أو خاصة،  وهذا ما عكس يعيشها الطلبة في 
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تشابه إجابات الطلبة حول واقع المناخ المدرسي في المدارس األساسية في مدينة الخليل باختالف 
  .نوع المدرسة سواء كانت خاصة أو حكومية

  
 فروق عدم وجودالتي بينت  )2003القضماني، (هذا وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 

 تعزى إلى هذات داللة إحصائية في البعد الخاص بمعلومات المدرسة، وأسباب العنف وطرق منع
  .نوع المدرسة

  
ذات داللـة   ال توجـد فـروق       :النتائج المتعلقة بالفرضية التاسعة التي نـصها      مناقشة   .12.1.5

مـن  مدينة الخليـل    مدارس  في  مدرسي  واقع المناخ ال  في  ) α ≥ 0.05(إحصائية عند المستوى    

 .الترتيب الوالدي في األسرة تعزى لمتغيروجهة نظر طلبة المرحلة األساسية العليا 

  
 الداللـة مستوى عند إحصائية داللة ذاتعدم وجود فروق  تبين من خالل التحليل للفرضية التاسعة

)α ≥0.05 ( جهة نظر طلبة المرحلة من ومدينة الخليل مدارس في واقع المناخ المدرسي في
 والدرجة  لجميع مجاالت المناخ المدرسيالترتيب الوالدي في األسرة تعزى لمتغيراألساسية العليا 

  .الكلية
  
 في لها تتعرض التي وللمواقف لموضعها اًتبع وتتعدل وتتغير تتشكل الطالب شخصية أن يعني هذا

 فمن وهي المدارس األساسية في مدينة الخليل، ونتيجة وجود الطلبة في نفس البيئة الدراسية حياتها،
 الخاصة بالمناخ المدرسي من ناحية عالقتهم مع مورلأل استجابتهم شخصية الطالب في تتشابه هنا

 ،بعضهم البعض، وعالقتهم مع المعلمين ومع اإلدارة المدرسية ومع التعامل مع المشكالت المدرسية
  .الطالب، بغض النظر عن ترتيبه الوالدي في أسرته لدى ةوالمزاجي االنفعالية السماتلهذا تتشابه 

  
ذات داللـة   ال توجـد فـروق       :النتائج المتعلقة بالفرضية العاشرة التي نصها     مناقشة   .13.1.5

مـن  مدينة الخليـل    مدارس  في  واقع المناخ المدرسي    في  ) α ≥ 0.05(إحصائية عند المستوى    

  .المستوى االقتصادي لألسرة ى لمتغيرتعزوجهة نظر طلبة المرحلة األساسية العليا 

  

 الداللـة مستوى عند إحصائية داللة ذاتعدم وجود فروق  تبين من خالل التحليل للفرضية العاشرة
)α ≥0.05 ( من وجهة نظر طلبة المرحلة مدينة الخليل مدارس في واقع المناخ المدرسي في

 والدرجة  لجميع مجاالت المناخ المدرسيالمستوى االقتصادي لألسرة تعزى لمتغيراألساسية العليا 
  .الكلية
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وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن المستوى االقتصادي للطلبة له دور بسيط في استجابات الطلبة 
نحو واقع المناخ  المدرسي، فالمناخ المدرسي السليم الذي أكد عليه الطلبة في المدارس األساسية 

 لكل طالب، وتكون فيه الروح المعنوية بين الطلبة والمعلمين في مدينة الخليل يتيح فرصة النمو
واإلدارة عالية، ويسود فيه العدل والثقة بين أفراده، وهذا يعني الدور الحيوي الذي يلعبه المناخ 
المدرسي السليم الذي يسود في المدارس األساسية في مدينة الخليل كان له تأثير كبير على سلوك 

  .ف مستواهم االقتصاديالطلبة الجيد باختال
  

وجد عالقة ذات داللة إحـصائية      تال   :ةبالفرضية الحادية عشر  النتائج المتعلقة   مناقشة   .14.1.5

 بين مستوى التنمر المدرسي لدى طلبة المرحلـة األساسـية العليـا            ) α ≥ 0.05(عند المستوى   

  . في المدارس األساسية في مدينة الخليلواقع المناخ المدرسيو

  
ـ  ودالـة  سـالبة  عالقـة  وجـود  ن خالل التحليل للفرضية الحادية عـشرة تبين م  عنـد  ائياصإح
 )التنمر الجسدي، التنمر اللفظي، التنمر النفسي (المختلفة بأبعاده المدرسي التنمر بين )0.05(مستوى
الطلبة العالقة بين الطلبة أنفسهم، العالقة بين  (بأبعاده واقع المناخ االجتماعي وبين الكلية، والدرجة

  .الكلية والدرجة )والمعلمين، العالقة بين الطلبة واإلدارة المدرسية
  
 واقع المناخ االجتمـاعي  وبين المختلفة، بأبعاده المدرسي التنمر العالقة السلبية بين تفسر الباحثةو

إلدارة العالقة بـين الطلبـة وا     والعالقة بين الطلبة والمعلمين،     والعالقة بين الطلبة أنفسهم،      (بأبعاده
بأنه كلما زاد مستوى التنمر لدى الطلبة تدنت درجة عالقة هؤالء الطلبة مع أنفسهم، ومع  )المدرسية

  .المعلمين ومع اإلدارة المدرسية
  

وترجع هذه النتائج إلى أن الطالب المتنمرين الذين لديهم مستوى تنمر عاٍل يكون لديهم إحساس 
دفع المتنمرين إلى تكوين مشاعر سلبية ضد أقرانهم الذين  الطلبة العاديين وهذا يعنبالذات منخفض 

يشعرون بأنهم أقل قوة، وذلك تعويضاً عما قد يعانون منه من اضطرابات في سمات شخصياتهم 
كما يين، أو بسبب مشكالت أسرية لديهم، وشعورهم بالقلق واالكتئاب بصورة أكبر من الطلبة العاد

بة إلى انخفاض قدرة هؤالء الطلبة على فهم واستقبال انفعاالت يؤدي ارتفاع مستوى التنمر لدى الطل
، مما يضعف العالقة بينهم وبين معلميهم وتفسيرها المعلمين والمدير وقراءة رسائلهم االنفعالية

ومديريهم وذلك لعدم فهمهم آداب السلوك االجتماعي واالهتمام به بالطريقة الالئقة في المواقف 
  .ريهم ومعلميهمي مداالجتماعية بينهم وبين
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التي بينت وجود عالقـة دالـة       ) 2012خوج،  (هذا وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة          

الزعبـي،  (وسالبة بين التنمر المدرسي، وبين المهارات االجتماعية، كما اتفقت مع نتـائج دراسـة               
اء االجتمـاعي والـسلوك    ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بين الـذك       وجود عالقات التي بينت   ) 2011

 Konishi, and، كما اتفقت مع نتـائج دراسـة   وشكلي العدوان الجسدي، واللفظي العدواني ككل،

other 2007) (بين المناخ المدرسي وبين التنمـر المدرسـي، كمـا     عالقة سلبية التي بينت وجود
 ومفهوم  نمر التقليدي  الت  عالقة عكسية بين   وجودت  نالتي بي ) Hines,2011(اتفقت مع نتائج دراسة     

التنمـر  الطالب المشاركين في  التي بينت أن (Marsh, 2010)كما اتفقت مع نتائج دراسة ، الذات
  .كانوا أقل عرضة للشعور باألمان في المدرسة
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  :التوصيات. 2.5

  
  :في ضوء نتائج الدراسة الحالية فإنه يمكن تقديم مجموعة من التوصيات اآلتية

  
نظراً الرتفاع مستوى التنمر النفسي مقارنة بالتنمر اللفظي والجسدي توصي الباحثة بتعزيـز              -1

البيئة التعليمية المناسبة للطلبة كي يعبروا عن رغباتهم واستعداداتهم عن طريـق األنـشطة              
 .التعليمية الفعالة، وخاصة األنشطة الرياضية والترفيهية

 

نمر الجسدية واللفظية بين الطلبة لصالح الذكور توصـي         نظراً لوجود فروق في مستويات الت      -2
الباحثة أولياء األمور بعدم غرس العداء في نفوس الذكور من خالل تحسين البيئـة األسـرية                

 .واالجتماعية، وتوصيتهم باحترام اآلخرين ومحاولة ضبط سلوكياتهم مع أقرانهم الطلبة
  

ن الطلبة لصالح ضعيفي التحصيل توصي       نظراً لوجود فروق في مستوى التنمر المدرسي بي        -3
بتقديم الدعم للطلبة ضعيفي التحصيل للتخيف من إحباطاتهم من خالل توفير األدوات            الباحثة  

واألساليب الفاعلة للتعلم، ويكون ذلك بمراعاة حاجاتهم واستعداداتهم وميولهم وقدراتهم، حتى           
ى التنمر لدى الطلبـة منخفـضي       ال يشعر الطلبة منخفضي التحصيل بالغيرة مما يرفع مستو        

 .التحصيل
  

نتيجة لوجود فروق في مستوى التنمر الجسدي بين الطلبة لصالح طلبة المدارس الحكوميـة               -4
توصي الباحثة بمراعاة المدارس الحكومية لعدد الطلبة في الصف الواحـد حتـى ال يحـدث                

العبء التدريـسي   ازدحام وتضخم مما يزيد من التنمر الجسدي بين الطالب، وكذلك تخفيف            
وغير التدريسي الملقى على عاتق معلم المدرسة الحكومية لزيادة قدرته على ضـبط الطلبـة               

 . في المدرسة الحكوميةهوخارج داخل الصف
 

نتيجة لوجود فروق في مستوى التنمر الجسدي بين الطلبة لـصالح الطلبـة ذوي المـستوى                 -5
لمعلمين بالحد من سلوك بعض الطلبة ذوي       االقتصادي المرتفع جداً والمتدني توصي الباحثة ا      

األسر التي مستواها االقتصادي مرتفع جداً والتي تتمثل بالسخرية من أقرانهم، أو لدى الطلبة              
ذوي األسر الفقيرة الذين يسخرون من زمالئهم اآلخرين للتعبير عـن حرمـانهم، باسـتخدام              

  أساليب التعديل أو التقليل منها ما أمكن 

مجال العالقة بين المعلمين والطلبة نسبة متدنية أكثر من غيرها من مجاالت             نتيجة لحصول    -6
المناخ المدرسي توصي الباحثة باالهتمام بتنمية العالقات اإلنسانية بين المعلمين والطالب في            
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المدارس األساسية في مدينة الخليل، داخل وخارج المجتمع المدرسي، بحيث تكـون العالقـة    
االحترام والتقدير المتبادل والتعاون البناء لما لذلك من أثر إيجابي فـي            قائمة على أساس من     

 .تعزيز المناخ المدرسي، والنهوض بمستوى األداء التربوي بشكل عام
 

 وتوضيح توجيههم فيها يتم والمرشدين التربويين والمعلمات للمعلمين التدريبية الدورات عقد -7
 من أجل الحفـاظ  معها التعامل وكيفية معرفتها لهم مليت الطلبة لدى السلبية مظاهر التنمر أهم

 .على مناخ مدرسي سليم
  
  

 فئـات  على في مستوى التنمر الدراسات من المزيد إجراء اآلخرين الباحثين ةالباحث وصيت -8
 . بشكل أكثرإليها والتعرف المظاهر هذه لتأكيد الطلبة من أخرى ومراحل
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  االستبانة في صورتها النهائية

א א א
א

   )استبانة( 

  أختي الطالبة/ أخي الطالب

  :تحية طيبة وبعد

اسية  عالقة التنمر المدرسي لدى طلبة المرحلة األس       "إلىتقوم الباحثة بإجراء دراسة تهدف التعرف       

 وتعد هذه الدراسـة اسـتكماال لمتطلبـات          "العليا بالمناخ المدرسي في المدارس في مدينة الخليل       

 اإلرشاد النفسي والتربوي من كلية العلوم التربوية في جامعـة           الحصول على درجة الماجستير في    

   .القدس

جابات دقيقة  لذا أرجو من حضرتكم اإلجابة عن كل فقرة حسب الواقع العملي، وأن تكون اإل

وموضوعية لما لها من أهمية على نتائج الدراسة، علماً بأن المعلومات الواردة في االستبانة 

  .ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط، وستحاط بالسرية التامة 

  مع االحترام والتقدير لتكرمكم باإلجابة

  ةرشا منذر مرق:  إعداد الطالبة                                  

  إياد الحالق:   إشراف الدكتور                                      



 154

  
  معلومات عامة: القسم األول

  

  :في المربع المالئم لحالتك) X(الرجاء وضع إشارة 

  

     أنثى-    ب     ذكر-أ   الجنس-1
          
  )89-80( جيد جداً-    ب    ) فأعلى90( ممتاز- أ   التحصيل الدراسي-2
  ) 69-50( مقبول -    د    )79-70(جيد -ج  
        
   خاص-ب      حكومي-أ   نوع المدرسة-3
        
     الوسط-  ب     األول-أالترتيب الوالدي في األسرة -4
       األخير-ج  
  
) شيكل3000 -2001( متوسط-ب          ) شيكل2000-1500 ( متدٍن-أالمستوى االقتصادي لألسر -5
) شيكل6000أكثر من ( جداً  عاٍل-د    ) شيكل6000- 3001(  عاٍل-ج  
      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 155

  مقياس التنمر المدرسي: القسم الثاني

  

  تحت الدرجة التي تناسبك لكل فقرة مقابلة ) ×(الرجاء وضع إشارة 

 مطلقاً  نادراً  أحياناً غالباً  دائماً  الفقرات  الرقم

            يهددني زمالئي في المدرسة . 1

            ني زمالئي في المدرسةيضرب . 2

            أتعمد انتقاد أحد زمالئي في المدرسة أمام اآلخرين نقداً قاسياً . 3

            أطلق الشائعات حول بعض زمالئي . 4

            سبق وأن قمت بضرب أو دفع أحد زمالئي في المدرسة . 5

            سبق وأن قمت بتهديد أحد زمالئي في المدرسة . 6

            تي في األنشطة الصفيةيتجنب  بعض زمالئي مشارك . 7

           سبق وأن قاطعتُ بعض زمالئي . 8

9.ضت اآلخرين على عدم مصادقة بعض زمالئيسبق وأن حر            

            ينتقدني بعض زمالئي في المدرسة أمام اآلخرين نقداً قاسياً.10

            يتجاهلني بعض زمالئي في المدرسة وال يتحدثون معي.11

            ات أحد زمالئي في المدرسةحدث وإن قمت بسرقة ممتلك.12

يضايقني زمالئي بتعليقات ساخرة على لون بشرتي أو شـكلي          .13
  الخ...أو وزني أو طولي أو طريقة كالمي أو لبسي

          

            ينشر زمالئي الشائعات عني.14

يطلق زمالئي في المدرسة نكـات علـي تجعـل اآلخـرين             .15
  ون منيؤيستهز

          

            ة على أحد زمالئي في المدرسةأطلق النكات االستهزائي.16

يهددني بعض زمالئي في المدرسة بأدوات مل سكين، أو قلم،          .17
  الخ...أو عصا

          

وزنه، طوله،  (أقوم بإطالق تعليقات ساخرة على زميلي بسبب        .18
لون بشرته، شكله، طريقة كالمه، لبسه، عالماتـه، ووضـعه          

  )االقتصادي

          

مدرسة بعض األسماء واأللقاب    أطلق على بعض زمالئي في ال     .19
  النابية
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 مطلقاً  نادراً  أحياناً غالباً  دائماً  الفقرات  الرقم

            يقاطعني بعض زمالئي في المدرسة أو ال يريدون مصادقتي.20

حدث وأن قام بعض زمالئي في المدرسة بـسرقة ممتلكـاتي           .21
  الخاصة

          

            أتجاهل أحد زمالئي في المدرسة وال أتحدث معه.22

            ة الصفيةأتعمد عدم مشاركة أحد الطلبة في الصف باألنشط.23

أقوم بإجبار أحد زمالئي في المدرسة على فعل شيء ال يرغب           .24
  فيه
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