العالقة بين السلوك التنمري لدى طلبة المرحلة اإلعدادية ومهاراتهم االجتماعية ودور األسرة في
الحد منه
1

نيفين مصطفى حافظ  ،رجاء علي عبد العاطي

 -3وجود فروا دالة احراديا عند مستوى احتمالي  0.001بين

الملخص العربى
استتتهدف البحتتف برتتسة رديستتية دراستتة العالقتتة بتتين الستتلوك

التنمري لدى طلبة المرحلة االعدادية ومها ارتهم االجتماعية ودور
األسرة في الحد منه وقد تم اتباع المنهج الورسي التحليلتي وتتم

جمتتا البيانتتا عتتن طريتتا االستتتبيان ومقيتتا
لألطسال والمراهقين ومقيا

2

الستتلوك التنمتتري

المها ار االجتماعية للمراهقين وذلك

المتوسط الحسابي المصتاهد والمتوستط السرفتي فتي المهتا ار
االجتماعيتة لرتتالم المتوستط الحستتابي المصتاهد حيتتف بلفت

قيمتتة

–  .19.39ممتتتا يعنتتتى ارتستتتاع مستتتتوى المهتتتا ار

االجتماعية لدى الطال المبحوثين برسة عامة.

 -4وجتتود فتتترا دال احرتتتادياط بتتتين الطتتال التتتذكور واإلنتتتاف فتتتي
السلوك التنمري لرالم الذكور حيف بلفت قيمتة

بالمقابلتتة الصخرتتية لعينتتة صرفتتية رتتدفية قوامهتتا  113طال ت

عند مستوي احتمالي .0.01

الحكوميتة والخارتتة والتجريبيتة لفتتا فتي السرتتل الدراستي الثتتاني

في المها ار االجتماعية حيف بلف قيمه

وطالبتتتتة متتتتن طتتتتال المرحلتتتتة االعداديتتتتة الملتحقتتتتين بالمتتتتدار

متتن العتتام الجتتامعي  2021 – 2020م وقتتد تتتم حستتا التك ترار
والنس المدوية والمتوسطا واالنحراف المعيتاري ومعامتل ارتبتاط

بيرستتتتون واختبتتتتار

 T-testللبيانتتتتا

باستخدام برنامج .SPSS Ver.20

وتتتتتم تحليتتتتل البيانتتتتا

 -5عدم وجود فتروا دالتة احرتادياط بتين الطتال التذكور واإلنتاف
.1.865

 -6أكثتتتر متتتن  %80متتتن األستتتر لهتتتا دور محتتتدود  %36.3أو
متوستط  %44.2فتي مقابتل  %19.5متتن األستر تقتوم بتتدور
كبير في الحد من السلوك التنمري لدي األبناء.
وقد أورى البحف بعدة توريا أهمها:

وقد أسسر البحف عن عدة نتادج أهمها:
 -1وجود فروا دالة احراديا عند مستوى احتمالي  0.001بين
المتوسط الحسابي المصاهد والمتوسط السرفتي المعبتر عتن

الستتتلوك التنمتتتري حيتتتف بلفتتت قيمتتتة

2.614

 9.27-وكانتتت

الستتروا لرتتالم المتوستتط الحستتابي المصتتاهد ممتتا يصتتير لتتى
انخستتام مستتتوى الستتلوك التنمتتري لتتدى الطتتال المبحتتوثين

برسة عامة.
 -2أكثتتتتتر متتتتتن ثلثتتتتتي المبحتتتتتوثين  %69.9ستتتتتلوكهم التنمتتتتتري
متتنخسم فتتتي مقابتتتل  %12.4 %17.7ستتتلوكهم التنمتتتري
متوسط ومرتسا على التوالي.

 .1تهيدتتة جتتو أستتري ختتالي متتن التتتوت ار والمصتتكال األستترية

والتعامتتل متتا األبنتتاء بمرونتتة بعيتتدا عتتن اللجتتوء لتتى استتتخدام
العنف والصدة والتزم في المعاملة وعدم اإلسراف في أسلو

العقتتتا اللسأتتتي أو البتتتدني واالهتمتتتام بالتربيتتتة االجتماعيتتتة

واصراكهم في النصاط االجتماعي الذي يتالءم ما ميولهم.

 .2توعية األبناء بمسهوم التنمر وآثتار الستلبية علتى السترد وعلتى
اآلخرين.

 .3اهتمتتتام المدرستتتة باألنصتتتطة الالرتتتسية واصتتتراك الطتتتال فتتتي
عدادها وتنسيذها واإلصراف عليها.

 .4تقديم االعالم للبرامج التوعوية التي تحسز على قراء السلوك
التنمري ونبذة باعتبار سلوك يؤثر على السرد والمجتما.

معرف الوثيقة الرقمى10.21608 /asejaiqjsae.2022.237744:

1
2

أستاذ االرشاد االقتصادي المنزلي -قسم االقتصاد المنزلي -كلية الزراعة  -جامعة اإلسكندرية.
أخصائية تغذية  -قسم االقتصاد المنزلي -كلية الزراعة  -جامعة اإلسكندرية.

استالم البحث فى 20ابريل  ،2022الموافقة على النشر فى15مايو 2022
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الكلما المستاحية :التنمر المدرسي -السلوك التنمري  -دور

األسرة في خسم السلوك التنمري -المرحلة اإلعدادية.

المقدمة
فترة الطفولة منن أمنم الفتنراي فني تكنوين شخصنية الطفنل،
إذ تعد مرحلة تكوين واعداد ترسم فيها مالمح شخصية الطفنل
مستقبال ،وتكمن خطورة منذ المرحلنة فني كونهنا مرحلنة تكنوين
العنناداي واالتجامنناي والمهنناراي العقليننة واالجتماعيننة والنفسننية
والجسمية التي تشكل في مجموعهنا شخصنية اإلنسنان التني ال

تلبث أن تتبلور خالل مراحل النمو المختلفة .ووجنود خلنل فني
ذلن الجانني يكنون منن العسننير إلنى درجنة ااسنتحالة اسننتبدال
أو تغيين ن ننر  .والن ن ننذي سيتبن ن ننح انعكاس ن ن ن سن ن ننلبا علن ن ننى اكتمن ن ننال
مواصننفاي الشخصننية الجسننمية والعقليننة واالجتماعيننة والنفسننية
والتنني ينظننر إليهننا ككننل متكامننل ،ال ينفصننل جاننني منهننا عننن

اآلخر .وان أي نقص في بعض جوانبها يعني عدم اكتمال أو
انسن ننجام فن نني شخصن ننية صن نناحبها ل م ن نراد 2004 ،وجن ننابر،
.)2005
وتعند ااسنرة الننواة ااولننى التني ينشننف فيهنا اافنراد ،وتتكننون
من خاللها مبناد العالقناي والطبناال االجتماعينة ،ومنهنا تنشنف

أسننا العالقنناي بي ننهم ،كمننا أنهننا المسنننولة عننن بلننورة سننلوكهم
وتقالي ندمم وق نيمهم واتجامنناتهم ونبننن انفعنناالتهم .كمننا تتشننكل
شخص نياتهم مننن خننالل المنننائ السننائد فنني أسننرمم والننذي ينشننف
م ن ننن خ ن ننالل العالق ن نناي ااس ن ننرية التفاعلين ن نة ،إذ يعتم ن نند المن ن ننائ
ااس ننري علننى ش ننبكة معقنندة مننن الس ننلوكياي واالتجامنناي بن نين

الوالدين

والطفل.

فنالجو العننام المشننحون بالخالفنناي والتننوتر يننثر سننلبا علننى
الشخصن ن ننية والعكن ن ننا صن ن ننحيح ،فن ن نننذا كن ن ننان المنن ن ننائ ااسن ن ننري
مكوننا مننن عالقنناي الننود والعطن
بين الوالدين ،فسو

والتعننفون واالمتمننام والعنايننة

يكون ل ااثر الجيد على أسناليي تنشنئة

اابناء وأساليي التفاعل بين أفراد ااسرة ،حينث أنن كلمنا كنان
المن ننائ ااسننري سننويا وخننال م ننن المشننكالي ،كلمننا كننان نم ننو

ااطفننال سننليما وخننال مننن االبننطراباي النفس نية .فهننو يعمننل

علنننى إشنننباال حاجن نناي اابن نناء بطريق ننة سن ننوية وبش ننكل مت ن نوازن
حسن نني أولوي ن نة الحاجن نناي وأمميتهن ننا وتناسن ننبها م ن ن كن ننل مرحلن ننة
نمائي نة ،كم ننا يننندي المن ننائ المت ننوتر إل ننى عنندم أو س ننوء إش ننباال
الحاجاي النفسنية لببنناء أو إحباطهنا بشنكل يندفعهم إلنى القلن
والتننوتر واالننندفاال نحننو س ننلوكياي سننلبية منحرفننة عيسننو وب ننو
علي.)2020 ،

ويع نند الس ننلو التنم ننري أح نند الس ننلوكياي الس ننلبية المنحرف ننة
ومننو مكتسنني مننن البيئننة التنني يعنني
تتنوافر الظننرو

فيهننا الفننرد ويظهننر عننندما

المناسننبة الدسننوقى .)2016 ،وسننلو التنمننر

يبنندأ فنني عمننر مبكننر م نن الطفولننة يبنندأ تنندريجيا ويسننتمر حتننى
المرحلة اإلبتدائية ويواصل استمرار حتى يصل إلى الذروة فني

المرحلة المتوسطة ويت ارجن تندريجيا فني المرحلنة الثانوينة وقلمنا
يكون في المرحلة الجامعية ،وقد امنتم البناحثون بد ارسنة ظنامرة
التنم ن ننر حي ن ننث ثب ن نني أمميته ن ننا وخاص ن ننة ف ن نني مرحل ن ننة الطفول ن ننة
والمرامق ننة وذلن ن ف نني ظ ننل ااوب نناال اإلقتص ننادية واالجتماعي ننة
وفننني ظ ننل وجنننود التكنولوجين ننا وتطورمنننا المس ننتمر الص ننبحيين

والقباة.)2013 ،
والتنمر المدرسي سلو يحدث عندما يتعرض تلمينذ بشنكل
متكن ننرر لسن ننلوكياي وأفعن ننال سن ننلبية من ننن تالمين ننذ خ ن نرين بقصن نند
إيذائن ن  ،وم ننو إم ننا يك ننون جس ننديا كالب ننري ،أو لفظي ننا كالتن ننابز

باالق ن نناي ،أو عاطفي ن ننا كالنبنن ننذ االجتم ن نناعي أو اإلس ن نناءة ف ن نني
المعاملننة قطننامي والصنرايرة .)2009 ،ومننو شننكل مننن أشننكال
العن ن

أو العنندوان المدرسنني التنني تمننارا ومننو يحنندث عننندما

يتعرض طفل أو فرد بشكل مستمر إلى سلو سلبي يسنبي لن
االم ينتن عن عدم التكافن فني القنوي بنين فنردين يسنمي ااول

ُمتنمر واآلخر بحية الصوفي و المالكي.)2012 ،

والتنم ننر المدرس نني يع نند م ننن المش نناكل الت نني تالق نني امتمام ننا

مت ازينندا مننن قبننل البنناحثين فنني مجننال الطفولننة والمرامقننة ،وذلن
نظن ن ار النتش ننار بمختلن ن

أبع نناد ومظ ننامر ب ننين تالمي ننذ وطلب ننة

المن نندراا وخارجهن ننا ويقن ننوم الفن ننرد المتنمن ننر بس ن نلوكياي عدوانين ننة

مباش نرة و يننر مباش نرة لغننرض إلحننا ااذ بشننخص خننر لننم

نيفين مصطفى حافظ ،رجاء علي عبد العاطي :العالقة بين السلو التنمري لد طلبة المرحلة اإلعدادية...
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يرتكي ذنبا ويعد بحية للتنمر ومذ البحية تكنون أكثنر قلقنا

أنواع فحايا التنمتر :أشناري العنادلي و ناصنر  )2016إلنى

االجتماعية وروح المبادرة وناد ار ما تواجن إسناءة للمتنمنر فهنى

الفحايا الستلبيون :ومنم اافنراد النذين يتجنبنون المواجهنة ومنم

واكتئاب ن ن ننا ونقص ن ن ننا ف ن ن نني إعتب ن ن ننار ال ن ن ننذاي ،وافتق ن ن ننار للمه ن ن نناراي
تشن ننعر بالبن ننع

فن نني الق ن نندراي والكفن نناءة العن ننادلي وناص ن ننر،

.)2016
ويقدر أن أكثر من واحد من كنل ثالثنة أطفنال حنول العنالم
يتعرض للتنمر .وفي مصر تعرض  %70من الطنالي النذين
تتراوح أعمنارمم بنين  13و 15سننة لشنكل منن أشنكال التنمنر
مثننل السننلو البنندني العنندواني تجننا الطفننل أو تجننا متعلقات ن ،
والمبننايقاي اللفظيننة ،واإلمانننة ،أو التهدينند ،أو االسننتبعاد عننن
اانش ننطة بش ننكل متعم نند ومتك ننرر المجل ننا الق ننومي لبموم ننة

والطفولة.)2018 ،
وفنني بيئننة التنمننر المدرسنني البننا مننا يكننون بننحية التنمننر
طالبا وحيدا يتعرض للمبنايقة منن مجموعنة تتكنون منن اثننين
أو ثالثننة مننن الطننالي يتننزعمهم قائنند سننلبي لكننن منننا نسننبة

مامننة م ننن الب ننحايا تتن نراوح م ننا ب ننين  )%40 - %20أف ننادوا
بننفنهم تعرب نوا للتنمننر مننن قبننل طننالي منفننردين بهنسنناوي و
حسن.)2015 ،
وقد أشاري خوج  )2012إلى أن سلو التنمر ينقسم إلى
قسمين:
 -1ستتتتلوك مباصتتتتر :يقتب نني مواجه ننة مباشن نرة ب ننين ك ننل م ننن
المتنمنننر والبن ننحية ،إذ يتبن ننمن م ننذا الشن ننكل من ننن أشن ننكال

س ن نلو التنمن ننر المواق ن ن

التن نني من ننن خاللهن ننا ين ننتم مبن ننايقة

الب ن ننحية ،أو تهدي ن نند م ن ننن قبي ن ننل الس ن ننخرية ،واالس ن ننتهزاء،
أوالتقلينل منن الشنفن ،واإل اظنة ،والتعليقناي البذيئنة ،وجننرح
وامان ننة مش نناعر الب ننحية ،ورف ننض التعام ننل معن ن والتن ننابز
باالقاي البذيئة.
 -2ستتتتلوك صيتتتتر مباصتتتتر :يص ننعي مالحظتن ن  ،ولك ننن يمك ننن
اسننتنتاج والوقننو

علننى أشننكال مننن خننالل نشرالشننائعاي

الخبيثة وكتابة التعليقاي الشخصية عن البحية والنظراي

واإليماءاي الوقحة بين زمالئ  ،وجعل منبوذا.

أن منا نوعين من البحايا مما-:

ب ننعفاء جس ننديا ،م ننادئون ال ين نندافعون ع ننن أنفس ننهم ،ومن ننم
الب ننا م ننا يتحول ننون نح ننو ال ننداخل ،ينس ننحبون م ننن المواقن ن

أكثننر مننا يتوجهننون نح ننو الننرد عليهننا ،وتتسننم ردود أفع ننالهم
بفنها أقل من العادي.
الفتتتتحايا النصتتتتطون :وهتتتتم ااف ن نراد الن ننذين يواجهن ننون المتنمن ننر

بنظه ننار العدواني ننة نح ننو  ،يجادلونن ن ويقطع ننون علين ن ممارس ننت

ويننردون ااذ بمثلن  ،ومننم قنند يعننادون أطفنناال خنرين مننن يننر
المتنمن نرين ،وق نند يعوب ننون ب ننعفهم ع ننن طرين ن التنم ننر عل ننى
ي ننرمم ويحول ننون ث ننورة ب ننبهم نح ننو اآلخن نرين والتنم ننر عل ننيهم

واإلساءة إليهم كما أساء المتنمرين إليهم.

أصتتتتتتكال التنمتتر :ذكننر كننل مننن الصننبحين و القبننا )2013
أن منا عدة أشكال للتنمر يمكن عربها كما يلي:
 -1التنمتتتر الجستتتمي :كالب ننري أو الص ننف  ،أو الق ننرص ،أو
ال نرفا ،أو السننحي ،أو إجبننار علننى فعننل شننيء ال ير نني

في .

 -2التنمتتتتر اللسأتتتتي :السن نني والشن ننتم واللعن ننن ،أو اإلثن ننارة ،أو
التهدين نند ،أو التعني ن ن  ،أو اإلشن نناعاي الكاذبن ننة ،أو إعطن نناء
ألقاي ومسمياي للفرد ،أو إعطاء تسمية عرقية.

 -3التنمر الجنستي :اسنتخدام أسنامي جنسنية وينناد بهنا ،أو
كلماي قذرة ،أو لما ،أوتهديد بالممارسة.

 -4التنمتتر العتتاطسي والنسستتي :المبننايقة والتهدينند والتخوي ن
واإلذالل والرفض من الجماعة.
 -5التنمتر فتي العالقتا االجتماعيتة :منن بعنض اافنراد منن
ممارسننة بعننض اانشننطة بنقصننائهم أو رفننض صننداقتهم أو

نشر إشاعاي عن خرين.

 -6التنمتتر علتتى الممتلكتتا  :أخننذ أشننياء اآلخ نرين والتصننر
فيها أوعدم إرجاعها أو إتالفها ومنا البد من القول إن منذ
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ااشننكال السننابقة قنند تنرتبط معناط فقنند ينرتبط الشننكل اللفظنني
م الجسدي أو الجسدي م االجتماعي أو يرما.

كمننا يمكننن أن يكننون التنمننر اليننوم أكثننر تطننو اطر مننن خننالل

الوسننائل الحديثننة كاإلنترننني مثننل :إرسننال رسننائل عننن طري ن
البري نند اإللكترون نني ،أواله ننات

الخل ننوي ،أونش ننر إش نناعاي عل ننى

صفحاي اإلنترني ،ومذا يعطي مساحة إبافية لإلستقواء.
ويب نني

أب ننو س ننحلول و خ ننرون  )2018عل ننى م ننا س ننب

التنم ننر العنص ننري :وال ننذي يتمث ننل ف نني اإليم نناءاي والتلميح نناي
وشتم اآلخرين نتيجة للتحيز لعر أو دين أو لون.
أجريي بعض الدراساي عن التنمنر المدرسني ومنهنا د ارسنة

أجرين نني للكش ن ن

عن ننن أشن ننكال ومسن ننتوياي التنمن ننر لن نند طلبن ننة

المرحلننة ااساسننية فنني المنندارا التركيننة طبقنني الد ارسننة علننى
 692طالبا وطالبة أظهري النتائن إنتشنار ظنامرة التنمنر لند
الطلب ننة بنس نني متفاوت ننة حي ننث ك ننان التنم ننر الجس نندي بالمرتب ننة
ااول ن ننى بنس ن ننبة  ،٪35.5يلين ن ن التنم ن ننر اللفظ ن نني  ،٪33وج ن نناء
التنم ننر الجنسن نني فننني المرتبن ننة ااخين نرة وكانن نني نس ننبت المئوين ننة

 ،٪15.6كمننا كشننفي النتننائن عننن وجننود فننرو إحصننائية فنني
التنم ن ن ننر تع ن ن ننزي للج ن ن نننا وكان ن ن نني الف ن ن ننرو لص ن ن ننالح ال ن ن ننذكور
.)Kepenekci&sinkir, 2016
بهد

وف نني د ارس ننة الص ننبحين و القب نناة  )2013الت نني أجري نني
التعر على أشكال التنمر وحجم التنمر والتعر على

الطلب ننة المتنمن نرين بالمرحل ننة ااساس ننية العلي ننا ف نني لن نواء البادي ننة
الش ننمالية ب ننااردن ،حي ننث أجري نني الد ارس ننة عل ننى عين ننة قوامه ننا
 139تلميذ وتلميذة .أظهري النتائن أن نسنبة المتنمنرين كانني
منخفبن ن ن

 )%9.8وأن  )%12.9م ن نننهم يمارس ن ننون التنم ن ننر

االجتماعي )%11.3 ،يمارسون التنمر الجسدي ،و )%7.9

يمارسن ننون التنمن ننر اللفظن نني )%6.6 ،يمارسن ننون التنمن ننر علن ننى
الممتلكناي ،و  )%5.6يمارسننون التنمننر الجنسنني كمننا أظهننري
النتائن أن التنمر وأشكال لد الذكور كان أكبر من اإلناث.
ود ارس ننة الع ننادلي وناص ننر  )2016والت نني أجري نني به نند

التعننر علننى العالقننة بننين اإلرادة والتفكيننر االنتحنناري لنند

بحايا التنمر المدرسي من طلبة المرحلة المتوسنطة علنى عيننة
قوامهننا  )200طالنني وطالبننة مننن  )4منندارا ،وقنند أسننفري
الدراسة عنن عندة نتنائن أممهنا :وجنود عالقنة إيجابينة دالنة بنين
درجاي أفراد العينة على مقياا بحايا التنمر ودرجاتهم علنى
ك ننل م ننن مقي نناا التفكي ننر االنتح نناري ومقي نناا اإلرادة .بينم ننا ال

توج نند عالق ننة ب ننين درج نناي أفن نراد العين ننة عل ننى مقي نناا التفكي ننر
االنتحاري ،ودرجاتهم على مقياا اإلرادة.
وفي دراسة محمد  )2019التني طُبقني علنى عيننة مكوننة

من  )132طالي و  )127طالبة من طالي المرحلة الثانوية
بمحافظة الفيوم .توصلي الد ارسنة إلنى أن نسنبة انتشنار التنمنر

اإللكترونن نني لن نند الطن ننالي جن نناءي بدرجن ننة متوسن ننطة ،كم ن نا أن
الطننالي يمارسننون العدينند مننن أشننكال التنمننر اإللكتروننني جنناء
ترتيبهن ننا علن ننى النحن ننو التن ننالي :السن ننخرية عن ننن طري ن ن االقت ن نراال،
التش ننهير بش ننخص م ننا م ننن خ ننالل الش ننائعاي ،نش ننر معلوم نناي
مغلوط ن ننة أو صن ن ننور مزعجن ن ننة ،التح ن ننر  ،اإلمانن ن نناي المتكن ن ننررة
بفش ننكال مختلف ننة ،انتح ننال أو س ننرقة الهوي ننة إلحن نراج أو ت نندمير

شن ن ن ننخص من ن ن ننا ،إفشن ن ن نناء ااس ن ن ن نرار ،المالحقن ن ن نناي والمبن ن ن ننايقاي
اإللكترونية ،وأخي ار تشوي السمعة وانتحال الشخصية.
أسبا التنمر العوامل التي تسهم في حدوف التنمر
أوال العوامتتتل النسستتتية :وم نني العوام ننل الت نني توب ننح شخص ننية
المتنمننر حيننث أن ن يسننتمت بتحقي ن ذات ن
ونفسننية الشننخص ُ

في التقليل من اآلخرين ويتلذذ بفنرض سنيطرت وقوتن بمثنل
مننذ الطننر فهننو دائمننا ال يتعنناط
البن ننحية دائمن ننا من ننا يتص ن ن

م ن بننحايا  ،كمننا أن

بخصن ننائص نفسن ننية أال ومن نني

االستس ن ن ننالم والخبن ن ن نوال وتجن ن ن نني الصن ن ن نراال والبك ن ن نناء وم ن ن ننذ

الخص ننائص تزي نند م ننن ق ننوة وس ننيطرة ااش ننخاص المتنمن نرين

وزي ن ننادة س ن ننلو التنم ن ننر الدس ن ننوقي،

 2016و أحانن ن ندو،

.)2018
ثانيتا العوامتتل األستترية :يت ازينند سنلو التنمننر لند الطفننل إذ لننم
ُيقابل من ااسرة بالعقاي أو التهديد ير البندني ،فااطفنال
يالحظننون ذل ن ااسننلوي مننن خننالل ااس نرة فنمننا أن يكننون

نيفين مصطفى حافظ ،رجاء علي عبد العاطي :العالقة بين السلو التنمري لد طلبة المرحلة اإلعدادية...
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أحد أفرادما يمارس أو تعرض ل وكنان منن بنحايا والبند

ومش ننامدة أش ننخاص خ ننرون يقوم ننون ب ننالتنمر وع نندم تعرب ننهم

أن نفخنذ بعنين االعتبنار أنن عنندما يتعنرض الطفنل للعقنناي

للعقاي .بهنساوي و حسن 2015 ،و أحمد)2020 ،

البنندني يكننون ذل ن داف ن ل ن ليننزداد فنني مننذا السننلو لك نني
يشعر بالقوة والهيبة بين زمالئ

الدسوقي.)2016 ،

تن ننندي لحن نندوث التنمن ننر المدرسن نني منهن ننا القن ننوة البدنين ننة فالطلبن ننة

ثالثتتتا العوامتتتل المدرستتتية :تتب ننمن ثقاف ننة المدرس ننة ،المح ننيط
المن ن ن ننادي ،الرفن ن ن ننا  ،عالقن ن ن ننة المن ن ن نندرا بتالمين ن ن ننذ  ،وجن ن ن ننود

ااخصائي النفسي واالجتماعي ،التعني
الطال نني م ننن مقب ننل المعل ننم ان م ننذا العنن ن

الذي يتعرض لن

يجع ننل الطال نني

يحمننل جرعننة كبي نرة مننن الكننر بنند كننل مننن حول ن ويصننبح
سنناخطاط علننيهم ممننا يسننبي تحننول سننلوك للتنمننر .فاافعننال

االسننتف اززية التنني يمارسننها المعلننم لتالميننذ  ،وتننفثر الننزمالء
الس ننلبي ،وب ننع

التحص ننيل الد ارس نني للطال نني ،والعوام ننل

النفسية ير السوية ،وعدم االرتباط بنين ااسنرة والمدرسنة،
والظننرو

المعيشننية للطالنني كننل مننذ ااسننباي تننندي إلننى

ح ن نندوث التنمن ن ننر الص ن ننبحين والقبن ن ننا  2013 ،وأحانن ن نندو،
.)2018
رابعا عوامل تتعلا بالطسل فحية التنمر :فالمعربون للتنمنر
دائمن ن ننا من ن ننا يش ن ن ننعرون بن ن ننالخو

وقنند أشننار ) coloroso (2003إلننى أن منننا عنندة عوامننل

واال ن ن ننم النفسن ن نني والكب ن ن نني

االجتم ناعي والوحنندة وعنندم اامننان وعنندم الثقننة فنني الننذاي
ولديهم عدد قليل منن ااصندقاء وتعند سنلوكياي وشخصنية
التلمينذ أو الشنخص بنحية التنمننر مني التني تجعلن منند

للمتنمر دائما .بهنساوي و حسن.)2015 ،

ااقوينناء يتنمننرون علننى الطلبننة ااب نع

منننهم ،كننذل الطلبننة

ااكبر سناط يتنمرون على منن منم أصنغر سنناط ،والطلبنة ااكثنر

ناء ،وكننذل الطلبننة ذوي
ناء يتنمننرون علننى الطلبننة ااقننل ذكن ط
ذكن ط
المسننتو االقتصننادي المرتف ن يتنمننرون علننى مننن مننم مسننتوامم
االقتصادي منخفض.
سادسا :أسبا

مجتمعية:

قنند تعننود ااسننباي المجتمعيننة المسننئولة عننن انتشننار التنمننر
فنني المجتم ن إلننى ينناي الننوعي بخطننورة انتشننار العن ن
المنندارا بكننل أشننكال وصننور  ،وبننع

داخننل

المشنناركة المجتمعيننة

فنني التصنندي لظننامرة العن ن  ،باإلبننافة إلننى عنندم القنندرة علننى
الحنند مننن التسننري داخننل المنندارا ،من ت ارجن دور ااسنرة فنني
القي ننام ب نندورما ف نني توعي ننة وتوجين ن ااطف ننال وك ننذل دورم ننا ف نني
تع ننديل س ننلو الطفننل ومواجه ننة أشننكال العنن ن  ،وأيبننا ي نناي
الوعي بفساليي التنشئة السليمة وبع

ثقافة حقو اإلنسنان،

وس ننوء ااحن نوال االقتص ننادية واالجتماعي ننة لبسن نرة والت نني ت نندف
الطفننل والم ارمن للعنن  ،من التسننوي اإلعالمنني لثقافننة العنن
فن ن نني بعن ن ننض الب ن ن نرامن واافن ن ننالم وألعن ن نناي الكمبين ن ننوتر محمن ن نند،
.)2019

خامسا عوامتل تتعلتا بالطستل المتنمتر :يرتبم الطستل متنمت ارط
بسب عد رسا وهي:

آثار التنمر
التنمر المدرسي ل العديد من ااثار السلبية التي تق علنى

القص ن ن ن ننور ف ن ن ن نني فه ن ن ن ننم كيفي ن ن ن ننة التعام ن ن ن ننل من ن ن ن ن اآلخن ن ن ن نرين،

المتنمننر علينن أو الب ننحية وتسننبي لنن العدي نند مننن المش ننكالي

وأقنل

مستو الذاي ،كمنا يعناني البنحية منن العديند منن المشنكالي

والشعورباإلحباط ،واإلساءة ل وتجاملن فني المننزل ممنا يجعلن
ار ي في تفريغ شنحنة الطاقنة السنلبية فنيمن منم أبنع

س نننا منن ن  ،و ي نناي الرقاب ننة ف نني المن ننزل وع نندم تعليمن ن الس ننلو
الصننحيح ،وقنند سننيطرت علننى نفس ن عننند الغبنني ،ومشننامدة
النمن ن نناذج السن ن ننيئة فن ن نني كافن ن ننة وسن ن ننائل التواصن ن ننل االجتمن ن نناعي.

النفس ننية فالب ننحية يع نناني م ننن الخ ننو

والقلن ن والح ننزن وت نندني

االجتماعين ن ننة مثن ن ننل قص ن ن ننور المه ن ن نناراي االجتماعين ن ننة ،والعزل ن ن ننة
االجتماعية ،وقلة عدد ااصدقاء وكذل العديد منن المشنكالي
الد ارسننية مثننل كث نرة الغينناي عننن المدرسننة ،الهننروي ،التسننري،

انخفاض التحصيل الدراسي .)Black&Jackson,2007
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محمن نند  )2019وأحمن نند  )2020أن البن ننحية

وفي ظل االمتمام المتزايد بسلو التنمر في المدارا يبرز

ويبن نني

يصبح ير مر وي فين  ،ويعناني منن مشناكل نفسنية وعاطفينة

موبوال المهاراي االجتماعية كفحد الموبوعاي التني حظيني

وس ننلوكية عل ننى الم نند الطوي ننل كاالكتئ نناي والش ننعور بالوح نندة

بنمتمام ملحوظ في ااونة ااخيرة لما لها من أممية في الحياة

واالنطوائية والقل واإلدمان وايذاء الننفا ،باإلبنافة إلنى سنوء

االجتماعيننة للف ننرد حيننث تشننكل الحينناة االجتماعيننة ركننن مامننا

العالقاي االجتماعية وسنوء الظنن .كمنا تلجنف البنحية للسنلو

وأساس ن ننيا ف ن نني حي ن نناة الف ن ننرد .وتتطل ن نني العدينن نند م ن ننن المه ن نناراي

الع نندواني نتيج ننة للتنم ننر ،وق نند تتح ننول من ن م ننرور الوق نني إل ننى

االجتماعيننة لنجاح ن واندماج ن فنني المجتم ن  ،ويفسننر انخفنناض

متنمن ننر أو إلن ننى إنس ن ننان عنينن ن  .وقن نند يس ن ننتمر التنمن ننر وي ن ننزداد

مسننتو المهنناراي االجتماعيننة االخفننا الننذي يعانيننة الفننرد كمننا

انسن ننحاي البن ننحية من ننن اانشن ننطة االجتماعين ننة الحاصن ننلة فن نني

يفس ننر االب ننطراباي الوجداني ننة وخصوص ننا االكتئ نناي والش ننعور

العائلن ننة أو المدرسن ننة ،حتن ننى يصن ننبح إنسن ننانا صن ننامتا ومنع ن نزال.

بالوحدة ،والمشكالي السنلوكية الند يثر )2008 ،فااشنخاص

وين ننزداد مين ننل البن ننحية لالنتحن ننار ،حين ننث أثبتن نني الد ارسن نناي أن

الن ننذين يفتقن ننرون للمهن نناراي االجتماعين ننة الالزمن ننة للتعبين ننر عن ننن

مننن يتع نرض للتنم ننر إل ننى الصننداال و الم المع نندة وحنناالي م ننن

إل ننى س ننلوكياي عدواني ننة كس ننلو التنم ننر .وله ننذا تع نند المه نناراي

بحايا االنتحار بسنبي التنمنر فني ازديناد مسنتمر ،كمنا يعناني

الخو

والذعر.

االجتماعيننة مننن المحنندداي الرئيسننية لنجنناح الفننرد أو فشننل فنني

وال تقتصر ثار التنمر المدرسي على البحية فقط ،ولكنن
الب ننا م ننا يك ننون ل نند المتنم ننر أيب ننا العدي نند م ننن الس ننلوكياي

العدوانين ن ننة والسن ن ننلوكياي الفوبن ن ننوية ،وسن ن ننوء التواف ن ن ن النفسن ن نني
واإلجتمن نناعى ،والسن ننلوكياي المعادين ننة للمجتم ن ن

الدس ن نوقى،

 .)2016وقن ن نند يتعن ن ننرض المتنمن ن ننر للحرمن ن ننان أو الطن ن ننرد م ن ن ننن
المدرسة ،وقد ينخرط في أعمنال إجرامينة خطينرة فني المسنتقبل
بهنس نناو و حس ننن ،)2015 ،أو إدم ننان الخم ننور والمخ نندراي

وارتكنناي مخالفنناي قانونيننة ،والنندخول فنني عن ار دائننم وممارسننة
نشاطاي جنسية مبكرة االنح ار

ر بنناتهم يتعربننون فنني الغالنني الننى إحبنناط متكننرر ممننا يننندي

الجنسي) محمد.)2019 ،

وم ننن خن ننالل العن ننرض السن نناب نجن نند أن منن ننا العدين نند من ننن
العوامل التي تسهم في حدوث السلو التنمري وبما أن مرحلنة
التعلننيم المتوسننط مننى المرحلننة التنني تت نزامن م ن فت نرة المرامقننة

ففنهننا تحنندث فنني مرحلننة نمائيننة مهمننة مننن م ارحننل نمننو الفننرد
والتنني تتسننم بننالتغيراي فنني الننواحي الجسننمية والعقلينة والنفسننية
واالجتماعين ننة كمن ننا أن البن ننغوطاي الممارسن ننة علن ننى التالمين ننذ
تندي في كثير من ااحيان إلى التوتر واالبطراباي وقينامهم
بسلوكياي ير مقبولة اجتماعيا كسلو التنمر لنذا فننن د ارسنة

مذ المرحلة مهم حمود و العمري.)2015 ،

المواق

المتنوعة فهي التي تمكنن فني حالنة ارتفاعهنا منن داء

االسنتجابة المناسنبة لموقن

منا ،وفني المقابننل فننن بنعفها يعنند

أكث ننر العوائن ن ف نني س ننبيل توافن ن الف ننرد من ن اآلخن نرين حي ننث إن
القص ننور ف نني المه نناراي االجتماعي ننة يعن نني ارتك نناي الحماق نناي
الس ن ننلوكية واالتص ن ننا

بالعدواني ن ننة للمتنم ن ننر والس ن ننلبية للب ن ننحية

خوج.)2012 ،
وقد نالي المهاراي االجتماعية االمتمام الكبير لمنا لهنا منن

دور فنني العالقنناي االجتماعيننة بننين الطلبننة فنني المندارا وأفنراد
المجتم ن ن ولن نندورما فن نني تحدين نند التفن نناعالي اليومين ننة للفن ننرد م ن ن
المحيطين ب والتي تعند فني حالنة اتصنافها بالكفناءة منن ركنائز
التواف النفسي على المستو الشخصي فرج .)2003 ،وتعند
المهاراي االجتماعية منن أمنم العوامنل التني تحفنظ تنوازن الفنرد

فنني بيئتن االجتماعيننة وتحقن لن الفاعليننة والكفنناءة فنني تواصننل

االجتم نناعى من ن أسن نرت وأق ارنن ن وأفن نراد المجتمن ن وم ننن خالله ننا
يسننتطي الم ارم ن أن يحظننى بقبننول المحيطننين بن ويننتمكن مننن
التعامل معهم )Chaneon, 2011
وق نند أش نناري كننال مننن حس ننونة و أب ننو ناشن ن

 )2006إل ننى

بعض المهاراي االجتماعينة التني تحندد الشخصنية االجتماعينة
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للفننرد ومننن أمننم مننذ المهنناراي مهننارة التعبيننر االنفعننالي ومهننارة

المتسمة بالعن  ،كما تبين وجود عالقنة عكسنية بنين المهناراي

الحساس ن ننية االجتماعي ن ننة حي ن ننث تس ن ننهم مات ن ننان المهارت ن ننان ف ن نني

االجتماعي ن ننة والتنم ن ننر المدرس ن نني حي ن ننث تب ن ننين أن المتنمن ن نرين ال

التعامل العاطفي م اآلخرين والقندرة علنى التواصنل االنفعنالي

يمتلكننون المهنناراي االجتماعيننة ،ويفتقننرون إلننى الصننفاي التنني

من ن اآلخن نرين وتفه ننم االنفع نناالي وقن نراءة المش نناعر والعواطن ن

تنمنني مهنناراتهم االجتماعيننة ،كم نا أن سننلوكهم التنمننري يبننع

لآلخ ن ن نرين ،ومن ن ننن المهن ن نناراي المهمن ن ننة كن ن ننذل مه ن ن نارة البن ن ننبط

مه ن نناراتهم االجتماعي ن ننة ،وم ن ننم يفتق ن ننرون إل ن ننى الح ن ننا الفك ن ننامي

االجتماعي كالحديث م اآلخرين والبدء بالحوار وا القن عنند

افتقن ن ن ن ن ن ن ننارمم المرونن ن ن ن ن ن ن ننة فن ن ن ن ن ن ن نني التعامن ن ن ن ن ن ن ننل م ن ن ن ن ن ن ن ن اآلخ ن ن ن ن ن ن ن نرين

االجتمن ن نناعي وتقم ن ن ننص اادوار االجتماعي ن ن ننة ومه ن ن ننارة التعبي ن ن ننر

انتهاء الموبوال وبلباقة تامة.

وسننلوكهم العنندواني الخطيننر يبعنند اافنراد عنننهم ،باإلبننافة إلنني
.)Pollen&Mcmorris, 2013

وتتع ن نندد أنن ن نواال المه ن نناراي االجتماعي ن ننة الت ن نني ينبغ ن ننى عل ن ننى

ونظن ن اطر لم ننا أثبتتن ن نت ننائن العدي نند م ننن الد ارس نناي ع ننن ال نندور

والمسن نتقبلية وي نننظم م ننن خالله ننا عالق ننتهم من ن اافن نراد والبيئ ننة

االجتماعية ،وأيبا في ظهور السلو التنمنري لند اابنناء أو

الم ن نرامقين اكتسن ننابها ليواجه ن نوا بهن ننا الحين نناة الد ارسن ننية والمنزلين ننة

المه ن ننم ال ن ن نذي تلعب ن ن ن ااسن ن نرة ف ن نني إكس ن نناي اابن ن نناء المهن ن نناراي

ااسن نرية واالجتماعين ننة والمدرس ننية ومن ننن م ننذ المهن نناراي من ننامو

الح نند منن ن ل ننذا نس ننتعرض بع ننض الد ارس نناي الت نني تتن نناول دور

أساسي مثل اإلصغاء أو االستماال والبندء فني الحنوار وتشنكيل

ااسرة ومنها:

الحوار وطرح ااسئلة ،ومهاراي متقدمة مثل االندماج واعطاء

 -دراسة  Ryherd (2014التي مدفي إلى معرفة العالقة بين

التوجيهنناي ،ومهنناراي الزمننة للتعامننل م ن المشنناعر مثننل فهننم

أسنناليي اآلبنناء فنني التنشننئة وسننلوكياي اابننناء ف ني مرحلننة

واممية المهاراي االجتماعية في حياة الفرد أجريني العديند

وقبل المرامقة حيث أجريي الد ارسنة علنى  273منن اآلبناء

مشاعر

اآلخرين ). (Beauchamp &Anderson, 2010

الطفولة المبكرة والتي تنبف بالتنمر واإليذاء في فترة الطفولنة

من الدراساي ومنها د ارسناي مندفي إلنى التعنر علنى الفنرو

وأطفالهم ،أظهري نتائن الد ارسنة أن اآلبناء النذين يمارسنون

ب ن ننين مرتفع ن نني ومنخفب ن نني التنم ن ننر المدرس ن نني ف ن نني المه ن نناراي

ااس نناليي القاس ننية من ن أبن ننائهم يتس ننببون ف نني خلن ن ظ ننامرة

االجتماعي ننة أجري نني علن ننى  243تلمين ننذا وتلمين ننذة فننني الص ن ن

التنمننر لنند أبنننائهم فنني وقنني الحن  .كم نا تبننين أن اابننناء

السادا بالمرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية أظهنري
النتائن وجود عالقة دالة سالبة بين التنمر المدرسي والمهاراي

الننذين تُلبننى احتماجنناتهم مننن قبننل اآلبنناء يشننعرون باامننان

وتزينند ثقننتهم بنفسننهم ويشننعرون بننالقبول اابننوي ويقننل لننديهم

االجتماعيننة ،كمننا أظهننري النتننائن وجننود فننرو دالننة إحصننائية

سلو التنمر.

ب ننين متوس ننطي درج نناي التالمي ننذ مرتفع نني ومنخفب نني التنم ننر
المدرسنني فنني المهنناراي االجتماعيننة لصننالح منخفبنني التنمننر
خ ننوج ،)2012 ،وف نني د ارس ننة أجري نني بمدين ننة  Muglaبتركي ننا

علننى 171طالبناط وطالبننة مننن المنرامقين فنني المرحلننة ااساسننية
العليننا بهنند

والعن ن

الكش ن

عننن العالقننة بننين المهنناراي االجتماعيننة

 -وف نني د ارس ننة بعنن نوان ألالموقن ن

ااب ننوي وس ننلو المعل ننم ف نني

التنب ننن ب ننالتنمر المدرس ننيأل أج ارم ننا

Erdogdu

)2016

بنسننطنبول علننى عينننة مكون نة مننن  702طالبننا مننن طننالي
منهننا التعننر علننى

الص ن

ال ارب ن االبتنندائي وكننان الهنند

الموق

اابوي وسلو المعلم في التنبنن بنالتنمر .وأظهنري

الطالبنني .وأظهننري النتننائن وجننود عالقننة س ننلبية بننين

النتائن أن السلوكياي السلطوي للمعلمين واامهاي واالبناء

الطالبنني حينث تسننامم المهنناراي

علننى الت نوالي منني المتنب ن الرئيسنني للتنمننر ،فااس نرة التنني

المهناراي االجتماعيننة والعنن

االجتماعي ن ننة ف ن نني تقلي ن ننل خط ن ننر اتب ن نناال المن ن نرامقين الس ن ننلوكياي

ترعننى أبنائه ننا بفس ننلوي يعننزز س ننلو التنمننر ،والت نني ترع ننى
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أبنائهن ننا بن ننالعن  ،وااسن ننر ين ننر المتماسن ننكة فن نني عالقتهن ننا،
وااسر البعيدة عن أبنائها جمي مذ الظرو
المدرسنني لنند اابننناء وان اابننناء سننو
العني
-

تنبف بالتنمر

يكننررون السننلو

م أصدقائهم في المستقبل.

 كمننا أوبننحي د ارسننة السننعدي  )2019والتنني منندفي إلننىالتعننر علننى دور ااس نرة فنني خفننض سننلو التنمننر لنند
الطلبننة مننن وجهننة نظننر المرشنندين النفسننيين فنني المنندارا
الحكومين ننة .حين ننث طبقن نني علن ننى عينن ننة مكونن ننة من ننن )50

وف نني د ارس ننة أبوس ننحلول و خ ننرون  )2018الت نني أجرين ني

لبين ننان واق ن ن ظن ننامرة التنمن ننر المدرسن ننية لن نند طلبن ننة مرحلن ننة
الثانويننة بخننان يننونا بفلسننطين والتعننر علننى أسننباي مننذ

مرشداط نفسياط.
وق نند أظه ننري نت ننائن الد ارس ننة أن دور ااسن نرة فن ني خف ننض
سلو التنمر لند الطلبنة منن وجهنة نظنر المرشنديين النفسنيين

الظ ننامرة م ننن وجه ننة نظ ننر المرش نندين الترب ننويين ال ننذين بل ننغ

في المدارا الحكومينة جناء مرتفعناط .وأوصني الباحثنة ببنرورة

منتشنرة بالمنندارا الثانويننة بدرجننة كبينرة ،وأن أمننم ااسننباي

المشن ننكالي السن ننلوكية التن نني يعيشن ننونها ،وعمن ننل ب ن نرامن تدريبين ننة

وأسلوي التنشنئة االجتماعينة للطالني المتننم ،فالطفنل النذي

أبنائهم.

عننددمم عش نرة مرشنندين أظهننري النتننائن أن ظننامرة التنمننر
وراء انتش ننارما التفكن ن ااس ننري والمسننتو الثق ننافي لبب ننوين
ينشن ننف فن نني جن ننو أسن ننري يطبع ن ن طن نناب العن ن ن

س ن نواء بن ننين

الزوجين أو اابناء البد أن يتفثر بما شامد وبالتالي يمينل
إلننى ممارسننة العن ن  ،والتنمننر علننى الطلبننة اابننع

فنني

المدرسننة ،ك نذل الحمايننة ال ازئنندة مننن الحنند تقلننل عننن شننفن
اإلبن وتبع

ثقت بنفس .

 وأيبناط د ارسننة رينني و خننرون  )2018والتنني منندفي إلننىالتعر على بعض خصائص الشخصية وأنماط العالقاي

ااسنرية التنني تسننهم فنني تشننكيل سننلو التنمننر لنند تالميننذ
المرحلن ننة اإلعدادين ننة .تكونن نني عينن ننة الد ارسن ننة من ننن )100

تلمين نذاط منننن تالمي ننذ المرحل ننة اإلعدادي ننة ال ننذكور ،بمتوس ننط
عمن ننري  )13.2سن نننة ُمقسن ننمة بالتسن نناوي إلن ننى مجمن ننوعتين

مجموع ننة المتنمن نرين ،مجموع ننة ب ننحايا التنم ننر) ،توص ننل

البحث إلى وجود عالقة ارتباطية دالنة وموجبنة بنين سنلو

التنمر وكل من العصابية والصراال ااسنري لند مجموعنة
المتنمرين وعالقنة ارتباطينة دالنة وسنالبة بنين سنلو التنمنر

بن نناء بن نرامن تربوي ننة وارش ننادية لمس نناعدة الطلب ننة عل ننى مواجه ننة
لتوعيننة ااسننر بننالتنمر المدرسنني وكيفيننة التعامننل اإليجننابي م ن

 وف نني د ارس ننة عيسننو وب ننو عل ننى  )2020والت نني منندفي إل ننىالكش

عن التنمر المدرسي وعالقت بالمننائ ااسنري لند

تالميذ السنة الخامسة االبتدائية ،تم التوصل إلى أن

:

 توجن نند عالقن ننة ب ن نين التنمن ننر المدرسن نني والمنن ننائ ااسن ننري فن ننيأبع نناد  :الالأنس نننة ،والح نني المصن نطن  ،والمن ننائ الوج ننداني
ين ن نر الس ن ننوي ،وااسن ن نرة المدمج ن ننة ل ن نند تالمين ن نذ الخامس ن ننة
ابتدائي.
 توجد فرو لد تالميذ الخامسة ابتدائي فني مسنتو التنمنرالمدرس نني وف نني المن ننائ ااس ننري تع ننز إل ننى متغي ننر الج نننا

ومي لصالح

الذكور.

المصكلة البحثية
نظن ن ار إلرتف نناال مع نندالي إنتشن ننار التنم ننر بكاف ننة ص ننور ب ننين
طالي المدارا و ثنار السنلبية علنى المتنمنر والبنحية وااسنرة
والمدرسننة والمجتم ن بفكمل ن والتنني قنند تصننل إلننى االنتحننار فنني

وك ن ننل م ن ننن االنبس ن نناط والتماسن ن ن ااس ن ننري ل ن نند مجموع ن ننة

بعننض ااحيننان ،لننذا فننن مننن البننروري أن يكننون لبسنرة دو اطر

وكنل مننن االنبسناط والكننذي لند مجموعننة بنحايا التنمننر،

عل ننى خف ننض س ننلو التنم ننر ل نند اابن نناء والوقاي ننة منن ن وبن نناء

المتنمرين ،وعالقة ارتباطية دالة وسالبة بين سنلو التنمنر

ماماط في مذا الموبنوال وأن يكنون لهنا يند العنون فني المسناعدة

وك ن ننان المتنمن ن نرين أكث ن ننر عص ن ننابية م ن ننن ب ن ننحايا التنم ن ننر،

الشخصننية المتوازنننة ،وتزوينندمم بالع نناداي الس ننليمة الت نني تظننل

وبحايا التنمر أكثر في التماس ااسري من

المتنمرين.
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مالزمة لهم طوال حياتهم ،وتقل مهاراتهم االجتماعية التي من

األهميتتة التطبيقيتتة :تتبننح أمميننة الد ارسننة فنني تسننليط البننوء

ومما سنب فننن يمكنن صنيا ة مشنكلة البحنث فني التسنانل

االسنتفادة منهنا فني وبن بنرامن إرشنادية لعنالج مشنكلة التنمنر

شفنها تحقي التواف النفسي واالجتماعي.

علننى أمميننة دور ااس نرة ،ومننا قنند تسننفر عن ن مننن نتننائن يمكننن

اآلتي:
م ن ن ننل يوج ن ن نند ف ن ن ننرو ف ن ن نني الس ن ن ننلو التنم ن ن ننري ،والمه ن ن نناراي

وتوعينة اآلبنناء بااسناليي الصننحيحة للحند مننن السنلو التنمننري
لد اابناء.

االجتماعية بين البنين والبناي ،ومل منا عالقة بين السنلو
التنمري والمهاراي االجتماعية لديهم؟

 -1ال يوجننند فن ننر دالن ننة احصن ننائياط ف نني سن ننلوكياي التنمن ننر لن نند

أهداف البحف
يهن نند

ط ن ننالي المرحل ن ننة اإلعدادي ن ننة مح ن ننل الد ارس ن ننة وفق ن ننا لمتغي ن ننر

البحن ننث بصن ننفة رئيسن ننية إلن ننى د ارسن ننة العالقن ننة بن ننين

السن ننلو التنمن ننري لن نند طلبن ننة المرحلن ننة االعدادين ننة ومهن نناراتهم
االجتماعية ودور ااسرة في الحد من وذل من خنالل تحقين
اامدا

الفرعية اآلتية-:

 -1تحدين ن نند مسن ن ننتو السن ن ننلو التنمن ن ننري لن ن نند طلبن ن ننة المرحلن ن ننة
االعدادية محل الدراسة.
 -2تحدي نند مس ننتو المه نناراي االجتماعي ننة لنند طلب ننة المرحل ننة
االعدادية محل الدراسة.
 -3التع ننر علنننى الف ننرو فن نني س ننلوكياي التنم ننر ل نند طلبن ننة
المرحلة االعدادية وفقا لمتغير الجنا.

 -4التعننر علننى الفننرو فنني مسننتوياي المهنناراي االجتماعيننة
لد طلبة المرحلة االعدادية وفقا لمتغير الجنا.
 -5د ارس ننة العالق ننة االرتباطي ننة ب ننين الس ننلو التنم ننري للط ننالي
والمهاراي االجتماعية لهم.

 -6التعن ننر علن ننى دور ااس ن نرة فن نني خفن ننض السن ننلو التنمن ننري
للطالي والحد من .
أهمية البحف :تتبح أممية الد ارسنة فني محاولنة الكشن

السروم البحثية

عنن

طبيع ننة العالق ننة ب ننين التنم ننر المدرس نني والمه نناراي االجتماعي ننة

لد طلبة المرحلة االعدادية.
األهميتتة النأريتتة :يعنند مننذا البحننث إبننافة علميننة فنني مجننال
االقتصنناد المنزلنني عامننة وموب نوال التنمننر المدرسنني وعالقت ن

بالمهاراي االجتماعية لد طلبة المرحلة االعدادية خاصة.

الجنا.
 -2ال يوج ن نند فنن ننر دالنن ننة احص ن ننائياط ف ن نني مس ن ننتوياي المهنن نناراي

االجتماعيننة لنند طننالي المرحلننة اإلعداديننة محننل الد ارسننة

وفقا لمتغير الجنا.
 -3ال توجنند عالقننة إرتباطيننة ذاي داللننة إحصننائية بننين السننلو
التنمري للطالي والمهاراي االجتماعية لهم.

اإلسلو البحثى
أوال :مرطلحا البحف والتعاريف اإلجرادية:
التنمر يعرف لفويا :أن التشب بنالنمر فهنو انمنر ومني نمنراء.

نمتتر فتتالن :أي بنني وأسنناء خلق ن  .تنمتتر فتتالن :أي توعنند

باإليذاء المعجم الوجيز.)2002 ،

سلوك التنمر :مو سلو عدواني ير مر نوي يننتن عنن عندم
وجود توازن في القو بين المتنمر والبحية ،والذي يتكرر م

م ننرور الوق نني ،حي ننث يم ننارا المتنم ننر عدوانن ن المباش ننر و ي ننر
المباشننر علننى البننحية دون إكت نراث من ن أو إنزعنناج ،وبر بننة
داخلية للعدوان .)hughes, 2014
وعننر ) :Al-Raqqad et al. (2017سننلو التنمننر بفن ن
أعمننال متكننررة مننن العنندوان يننر المبننررة التنني تبننر البننحية

نفس ننياط أو جس نندياط ،وتك ننون فين ن ق ننو المعت نندي والب ننحية ي ننر
متساوية .ولكي يطل على الموق

تنمر البد وأن يكون منا

نيننة للبننرر ،وأن يحنندث عنندة م نراي ،كمننا يجنني أن ال يكننون
منا تساوي وتوازن بين قوة المتنمر والبحية.
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بننالعن

التنمتتر المدرستتتي :مننو عبننارة عننن سننلوكياي تتص ن

والعداء والتي تصدر من قبنل الطالني المتنمنر وبشنكل مسنتمر
وطيلة الوقي بد الطالي المتنمر علي يطل علي البنحية،

يق ن علي ن اإليننذاء الجسنندي أو النفس نني أو المعنننوي مننن أجننل
وص ن ن ننول الطال ن ن نني المتنم ن ن ننر إل ن ن ننى الس ن ن ننيطرة علن ن ن نى اآلخن ن ن نرين
السعد .)2019،
ويعر التنمر المدرسي إجرائياط :بفنن الدرجنة التني يحصنل

عليها طالي المرحلة االعدادية على مقياا التنمنر المسنتخدم
في الدراسة.
منني مجموعننة مننن السننلوكياي التنني تعننني اكتسنناي الطفننل
لمهنناراي تحمننل المسنننلية وتوكينند الننذاي وبننبط إنفعاالت ن فنني
التفاعل م اآلخرين وبما يتناسي م طبيعة المواقن ،

وكننذل اكتسنناي الطفننل لمهنناراي التعننفون والتعنناط

والتواصننل

اللفظي و ير اللفظي عكاشة و عبد الحميد.)2012،
ومنني المهنناراي التنني تسننمح للشننخص بالتفاعننل والتصننر
بشننكل مناسنني فنني سننلوكياي اجتماعيننة معينننة وتشننمل مهناراي
ب ن ننبط االنفع ن نناالي ،والتعام ن ننل ،والتواص ن ننل ومه ن نناراي تك ن ننوين
الصداقة .)Cunningham, 2014
فالمهنناراي االجتماعيننة سننلو مكتسنني يهنند

إلننى التفاعننل

االجتمن نناعي والتن نندعيم اإليجن ننابي م ن ن اآلخ ن نرين ،وتن نندور حن ننول
أسنناليي التفاعننل والتفننامم بننين الننناا تنندعيما للعالقنناي وحننال
للمشكالي ،وعالجا لبزمناي ،وتعنامال من المواقن

واخرون.)2020 ،
ثالثا :الصاملة والعينة:
الصتتاملة :تبننمني طننالي المرحلننة االعداديننة الننذكور واإلننناث
بالمرحلننة العمريننة  16-13سنننة) الملتحقننين بالمنندارا محننل
الد ارسن ن ننة الحكومين ن ننة والخاص ن ن ننة والتجريبين ن ننة لغن ن نناي بمحافظ ن ن ننة

االسكندرية.
العينة :عينة ربنية صندفية بلنغ قوامهنا  113طالني وطالبنة
مم ننن وج نندوا أثن نناء فتن نرة تجمين ن البيان نناي م ننن الط ننالي ال ننذكور

المها ار االجتماعية:

مواق

بنسننتخدام الطننر اإلحصننائية ثننم اسننتخالص النتننائن عبيننداي

المفاجئنة،

والطارئة التي يمكن أن يتعرض لها الفرد السعدي .)2019،
وتعننر المهنناراي االجتماعيننة إجرائيننا :بفنهننا مجم نوال النندرجاي
التني يحصنل عليهنا الطلبنة علنى مقيناا المهناراي االجتماعيننة

المستخدم في الدراسة.
ثانيا :منهج البحف:
اتب ن البحننث المنننهن الوصننفي التحليلنني الننذي يعتمنند علننى
د ارسننة الظننامرة كمننا توجنند ف نني الواق ن  ،ويهننتم بوصننفها وصننفا
دقيقا والتعبير عنها كما وكيفنا ،وتحديند العالقنة بنين المتغينراي

واإلناث بالمرحلة اإلعدادينة الملتحقنين بالمندارا محنل الد ارسنة
الحكومين ننة والخاصن ننة والتجريبين ننة لغن نناي فن نني الفصن ننل الد ارسن نني
الثاني من العام الدراسي2021 – 2020م.
رابعا :تجميا البيانا البحثية أدوا البحف
.1استتتمارة استتتبيان أعتتداد الباحثتتتان يجي ت عنهتتا الطتتال
المبحوثين تصتمل على:

أ -بيانا أولية عن الطال وأسرهم:
يحتننوي مننذا المحننور علننى بياننناي عننن ننوال الجنننا ،السننن،

الصن ن

الد ارس نني ،مس ننتو التحص ننيل الد ارس نني للط ننالي ،نن نوال

المدرسة ،عمر ااي واام ،ومستو تعليمهما ،والحالة المهنينة
لهمننا ،عنندد ااخننوة وااخ نواي ،الترتينني المننيالدي للطالنني بننين
أخوت  ،ومتوسط الدخل الشهري لبسرة.
 بيانتا عتن دور األستترة المصتجا علتتى الستلوك التنمتتريلألبناء أو الحد منه:

يحتو مذا المحنور علنى  40عبنارة تعكنا اإلسنلوي النذي
قنند يتبع ن الوالنندين فنني تعاملهمننا م ن اابننناء ،منننهم  20عبننارة
تعكا اإلسلوي السلبي لآلباء والمشنج علنى السنلو التنمنري
لببنناء مثننل إتاحننة الفرصننة لببننناء للعنني االعنناي القتاليننة فنني
أي وقنني واي م نندة زمني ننة ،وع نندم تنندخل الوال نندين ف نني إختي ننار

نوعيننة االعنناي االكترونيننة التنني يلعبهننا اابننناء ،والسننماح لهننم
بمش ننامدة أف ننالم العنن ن  ،وع نندم الس ننماح لببن نناء بالتح نندث من ن

نيفين مصطفى حافظ ،رجاء علي عبد العاطي :العالقة بين السلو التنمري لد طلبة المرحلة اإلعدادية...

وال ننديهم إال ف نني الوق نني ال ننذي يح نندد الوال نندين ،وش ننيوال الت ننوتر
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ردا المحكمين:

وع نندم االس ننتقرار ف نني ج ننو ااسن نرة ،ومطالب ننة الوال نندين اابن نناء

ت ننم ع ننرض العب نناراي الت نني تعكننا دور ااسننرة ف نني خف ننض

وامكانينناتهم ،ومعاقبننة اابننناء بالبننري عننند إرتكنناي خطننف مننا،

ميئن ننة التن نندريا المتخصصن ننين فن نني مجن ننال اامومن ننة والطفولن ننة

بب ن ن ننرورة تحقين ن ن ن مس ن ن ننتو د ارس ن ن نني مرتفن ن ن ن يف ن ن ننو ق ن ن نندراتهم
أو السننخرية منننهم ،أو التس ننامل م ن اابن نناء عن نندما يخطئ ننون،

كذل تنازال الوالدين على كثير من اامور ااسرية.

كمننا يب ننم المحننور  20عب ننارة تعكننا ااسننلوي اإليجننابي

السننلو التنمننري للطننالي والحنند من ن علننى خمسننة مننن أعبنناء
والرعاية ااسنرية واإلرشناد االقتصنادي المنزلني بقسنم االقتصناد
المنزلن نني  -كلين ننة الز ارعن ننة ،وكلين ننة التربين ننة النوعين ننة  -جامعن ننة
ااس ننكندرية وق نند ت ننم ااخ ننذ ف نني االعتب ننار مقترح نناتهم الخاصن نة

لآلبنناء للحنند مننن السننلو التنمننري لببننناء مننن حيننث الحننرص

بنع ن ننادة ص ن ننيا ة بع ن ننض العب ن نناراي واب ن ننافة بع ن ننض العب ن نناراي

عل ننى االس ننتماال له ننم والتح نندث معه ننم وتش ننجعيهم عل ننى تك ننوين

وابافة البعض منها.

ص ن ننداقاي جدي ن نندة واالس ن ننتفادة م ن ننن وق ن نني الفن ن ن ار بم ن ننا ينفن ن ن ،

واالشت ار في اانشطة الطالبينة ،واالمتمنام بقندراتهم ومينولهم،
واالسن ننتماال آلرائهن ننم فن نني بعن ننض اامن ننور الخاصن ننة ،وااسن ننلوي
المتب ن ف نني التعام ننل م ن اابننناء عن نند الخطننف ،والحننرص عل ننى
إتبناال التعناليم الدينينة وم ارعناة القنيم ااخالقينة ،والتعامنل بننفدي
واحت نرام م ن اآلخ نرين ،والننتحكم فنني االنفعنناالي وبننبطها عننند
الغبنني وتعرينن

اابننناء بمفهننوم التنم نر و ث ننار السننلبية عل ننى

اآلخنرين و يرمننا مننن ااسناليي التنني تحنند منن السننلو التنمننري
لد اابناء.
يننتم اإلجابننة علننى عبنناراي مننذا المحوربن ن ينطب ن تمامننا أو
ينطب لحد منا أو ال ينطبن وتعطنى الندرجاي  1، 2، 3علنى
التوالي في حالة العباراي اإليجابية والعكنا صنحيح فني حالنة

العباراي السلبية حيث تعطي درجناي  3، 2، 1علنى التنوالي.
وتحسي الدرجة الدالة على دور ااسرة بمجموال الدرجاي التي
يحصن ننل عليهن ننا المبحن ننوث ،وتشن ننير الدرجن ننة ااعلن ننى إلن ننى دور
ااسرة الكبير في خفض السلو التنمري لببناء.
وقنند تراوحنني النندرجاي المشننامدة التنني تعكننا دور ااس نرة
في الحد من السلو التنمري لببنناء بنين  118 – 64درجنة.
وبناء عليها قسمي ااسر إلى ثالث فئاي كما يلي-:
ط
 -أسر لها دور محدود  82 < - 64درجة).

 أسر لها دور متوسط  100 < - 82درجة). -أسر لها دور كبير  100درجة ففكثر).

-2قيا

السلوك التنمري:

ت ننم اس ننتخدام مقي نناا الس ننلو التنم ننر لالطف ننال والمن نرامقين
إعنداد الدسنوقي  )2016ويهند

المقينناا إلنى د ارسنة مسننتو

السلو التنمري لد ااطفال والمرامقين.
ويتك ننون المقي نناا م ننن  40عب ننار تعك ننا الس ننلو التنم ننري
بفبعاد ااربعة الفرعية التالية-:
البعد األول :التنمر النسسي  14عبارة :
يسعى في المتنمر إلى التقليل من شفن البحية من خالل

التجام ننل ،والعزل ننة ،والس ننخرية واإلزدراء ،وابع نناد الب ننحية ع ننن
ااقران ،والتحدي في وج البنحية تحنديقا عندوانيا ،والبنح
بصوي منخفض ،واستخدام اإلشاراي العدوانية الجسدية.
البعد الثانى :التنمر اللسأي  13عبارة :

يهدد في المتنمر البحية أمام مجموعة من ااقنران بقصند
ااذ والسخرية والتقليل من شفنها ونقدما نقدا قاسنيا والتشنهير
بها ،كمنا يتبنمن اسنتخدام الكلمناي إلذالل البنحية ،أو إينذاء
مشاعرما من خالل المبايق أو التننابز باالقناي أو السني أو

التهديد.

البعد الثالف :التنمر االجتماعي  7عبا ار :
يقوم المتنمر بعزل البنحية عنن مجموعنة ااقنران ،ومراقبنة
تصرفات ومبايقت  ،ورفض صنداقت أو مشناركت فني ممارسنة
اانشطة المختلفة ،والتجامل المتعمد.
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البعد الرابا :التنمر الجسمي  6عبا ار - :
يقصنند ب ن إيننذاء الفننرد جسننديا ويفخننذ أشننكال مختلفننة منهننا

الدف واللطم والبري والركل والبصن والهجنوم علنى البنحية

وق نند بل ننغ المتوس ننط الحس ننابي ل نندرجاي الس ننلو التنم ننري
 12.08 ± 107.71درجة.
وتراوحن نني من نند الن نندرجاي المشن ننامدة التن نني حصن ننل عليهن ننا

وتحطيم ممتلكات الخاصة.

المبحن ننوثين علن ننى مقين نناا السن ننلو التنمن ننري بن ننين 120 – 68

ردا المقيا  :قام معد المقيناا بالتفكند منن صندق بحسناي

درجة.

معامالي االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بعد فرعي منن أبعناد
المقياا والدرجة الكلية للمقياا ،وقد تراوحني القنيم لمعنامالي

االرتباط ما بين  )0.764 – 0.662وجميعها دالنة احصنائيا
عند مستو .0.01
ثبتتا المقيتتا  :اسننتخدم معنند المقينناا معامننل ألفننا كرونبننائ
لبيان ثباي المقياا حيث تراوحي قيم معامالي الثباي ابعناد

المقي ناا الفرعيننة والدرجننة الكليننة للمقينناا مننا بننين – 0.882
 )0.912ومي قيم مرتفعة تدل على ثباي المقياا.

ي ننتم اإلجاب ننة عل ننى عب نناراي المقي نناا ب ننفن م ننذا الس ننلو ال
يح ن نندث مطلق ن ننا أو يح ن نندث أحيان ن ننا أو يح ن نندث كثين ن ن ار وتعط ن نني
النندرجاي  1 ،2 ،3علننى التنوالي وتحسنني الدرجننة الدالننة علننى
السن ن ننلو التنمن ن ننري بمجم ن ن نوال الن ن نندرجاي التن ن نني يحصن ن ننل عليهن ن ننا
المبح ننوث وتش ننيرالدرجة ااق ننل عل ننى المقي نناا إل ننى أن س ننلو
المبحوث تنمريا بدرجة مرتفعة.
وتن نراوح المن نند النظن ننري للمقين نناا من ننا بن ننين )120 – 40
درجننة وتبلننغ قيمننة المتوسننط الفربنني لقينناا السننلو التنمننري
 80درج ننة حي ننث ي ننتم حس نناي المتوس ننط الفرب نني كم ننا يل نني
بامي:)2018 ،

المتوسن ن ن ن ن ننط الفربن ن ن ن ن نني
 80درجة.
بينم ن ننا ت ن ننم حس ن نناي المتوس ن ننط الحس ن ننابي لمقي ن نناا الس ن ننلو
التنمري القيم المشامدة) كما يلي:
المتوسط الحسابي

وبناءا عليها قسم المبحوثين إلى ثالث فئاي كما يلي:
 -طالي ذوي سلو تنمري مرتف

 85 – 68درجة).

 طالي ذوي سلو متوسط  103 – 86درجة). طالي ذوي سلو منخفض  104درجة ففكثر). -3قيا

المها ار االجتماعية للمراهقين:

تم استخدام مقيناا المهناراي االجتماعينة للمنرامقين إعنداد
المقي نناا إل ننى د ارس ننة مس ننتو

عب نند الحمي نند  )2012ويه نند

المهاراي االجتماعية لند المنرامقين ويتكنون المقيناا منن 45

عبارة مقسمة على  5أبعاد ومي:
* البعد األول :العالقة ما األقران  13عبارة - :
وم نني الق نندرة عل ننى م نندح اآلخن نرين ومع نناملتهم ،ومس نناعدتهم
والوقننو

بج نوارمم وقنني الحاجننة ،ومشنناركتهم الح نوار والحننديث

والتمت بالقيادة وروح الفكام .
* البعد الثاني :دارة الذا

 7عبا ار -:

ومنني الق نندرة علننى ال ننتحكم فنني االنفع نناالي ،واتبنناال القواع نند
والتع نناون من ن اآلخن نرين والق نندرة عل ننى ف ننض المنازع نناي وتقبن نل
النقد.
* البعد الثالف :المها ار األكاديمية  8عبا ار - :
ومي القدرة علنى إتمنام المهنام والواجبناي ،وتنفينذ التعليمناي
واستغالل وقي الف ار بطريقة جيدة.
*البعد الرابا :الطاعة  7عبا ار - :
من نني القن نندرة علن ننى اتبن نناال التعليمن نناي واالرشن نناداي والق ن نوانين

واللوائح.

*البعد الخام  :التوكيدية  10عبا ار - :
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من نني القن نندرة علن ننى المبن ننادأة بن ننالحوار وتكن ننوين الصن ننداقاي،
والمشاركة في اللعي ،والقدرة على التعبير عن المشاعر
في اانشطة الجماعية.
رتتتدا المقيتتتا  :قام نني مع نندة المقي نناا بالتفك نند م ننن ص نندق

بحسنناي معننامالي االرتبنناط بننين الدرجننة الكليننة لكننل بعنند مننن

أبع نناد المقي نناا والدرجن ننة الكلي ننة للمقي نناا حين ننث تراوح نني قن ننيم
معامالي االرتباط ما بين  )0.854 – 0.735وجميعها دالة
احصائيا عند مستو .0.01

ثبا المقيا  :استخدمي معدة المقياا معامنل ألفنا كرونبنائ
لبيان ثباي المقياا حيث تراوحي قيم معامالي الثباي ابعناد

المقياا والدرجة الكلية للمقياا ما بنين )0.849 – 0.804
ومي قيم مرتفعة تدل على ثباي المقياا.

ويتم اإلجابة على عباراي المقياا بن دائما أو أحيانا أو ال
يحن نندث وتعطن نني الن نندرجاي  1 ،2 ،3علن ننى الت ن نوالي وتحسن نني
الدرجن ننة الدالن ننة علن ننى مسن ننتو المهن نناراي االجتماعين ننة بمجم ن نوال

الدرجاي التي يحصنل عليهنا المبحنوث وتشنير الدرجنة ااعلنى
على المقياا إلى تمت المبحوث بدرجة مرتفعنة منن المهناراي
االجتماعية.
وتن نراوح المن نند النظن ننري للمقين نناا من ننا بن ننين )135 – 45
درج ن ننة ،وتبل ن ننغ قيم ن ننة المتوس ن ننط الفرب ن نني لمقي ن نناا المه ن نناراي

االجتماعية  90درجة حيث تم حسناي المتوسنط الفربني كمنا
يلي:
المتوس ن ننط الفرب ن نني
 90درجة
بينمن ننا تن ننم حسن نناي المتوسن ننط الحسن نناي لمقين نناا المهن نناراي
االجتماعية القيم المشامدة) كما يلي:
المتوسط الحسابي القيم المشامدة)
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وقنند بلننغ المتوسننط الحسننابي لنندرجاي المهنناراي االجتماعيننة
 15.55 ± 106.61درجة.
وتراوحي الندرجاي المشنامدة التني حصنل عليهنا المبحنوثين
علن نى مقي نناا المه نناراي االجتماعي ننة ب ننين  134 – 47درج ننة،
وبناء عليها قسم المبحوثين إلى ثالث فئاي كما يلي- :
ط

 ط ن ن ننالي ذوي مه ن ن نناراي إجتماعي ن ن ننة منخفب ن ن ننة 75 - 47درجة).
 طن ن ننالي ذوي مهن ن نناراي إجتماعين ن ننة متوسن ن ننطة 104 - 76درجة).
 ط ن ن ننالي ذوي مه ن ن نناراي إجتماعي ن ن ننة مرتفع ن ن ننة  105درج ن ن ننةففكثر).

اختبار االستبيان :Pretest
قام نني الباحثتنننان بن نننجراء اختبن ننار لالس ننتبيان  Pretestعلنننى
عين ننة بل ننغ قوامه ننا  )30طال نني وطالب ننة م ننن ط ننالي المرحل ننة
اإلعدادية وذلن للتحقن منن وبنوح صنيا ة أسنئلة االسنتبيان،
ومد واقعيتها وقابلتيها للتطبي  ،وتحديد الزمن المسنتغر فني
اإلجابة عليها.
خامسا :طرا جما البيانا :
تن ننم جم ن ن البيانن نناي عن ننن طري ن ن المقابلن ننة الشخصن ننية لعينن ننة
صنندفية مننن طننالي المرحلننة االعداديننة الننذكور واالننناث ومننلء

االستبيان منهم.

سادسا :المعامال اإلحرادية
بع ن نند تجمين ن ن البيان ن نناي وتفريغه ن ننا وج ن نندولتها ت ن ننم اإلس ن ننتعانة
ببرنامن الحزمة االحصائية للعلوم

االجتماعية SPSS Ver.20

تم استخدام بعم األسالي اإلحرادية وهي:
 .1حسن نناي التكراروالنسن نني المئوين ننة والمتوسن ننطاي واالنح ن ن ار
المعينناري لوصن ن

العينننة وتحدي نند خصائصننها االجتماعيننة

االقتصادية.
 .2حساي معامل ارتبناط بيرسنون لتوبنيح العالقنة االرتباطينة
بين السلو التنمري والمهاراي االجتماعية للطالي.
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 .3اختب ن ننار ي)  T-testللتع ن ننر عل ن ننى دالل ن ننة الف ن ننرو ب ن ننين

الطننالي المبحننوثين .أم ننا عننن ن نوال المدرسننة فكننان  %85مننن

الطننالي المبحننوثين الننذكور واإلننناث فنني السننلو التنمننري

الطالي بمدارا حكومينة ونسنبة الطنالي الملتحقنين بالمندارا

والمهاراي االجتماعية.

الخاصننة كاننني  ،% 8و %7.1تجريب نني لغنناي .وفيمننا يتعل ن
بترتيي الطالي المبحوثين ميالديا فكان  %42.5من الطنالي

النتادج والمناقتصة
أوال :الخرادص الصخرية واالجتماعيتة االقترتادية للطتال
وأسرهم- :

يتب ن ن ن ننح م ن ن ن ننن ج ن ن ن نندول  )1أن  %59.3م ن ن ن ننن الط ن ن ن ننالي

المبحوثين إناث في مقابل %40.7ذكنور .وكانني أعلنى نسنبة
للمبحوثين %40.7عند عمر  15سنة ففكثر يليها من مم فني
عمر  13سننة بنسنبة  %31.9ثنم منن منم فني عمنر  13سننة
ونسبتهم .%27.4
وفيمن ن ننا يتعل ن ن ن بالص ن ن ن

المبحن ن ن ننوثين فن ن ن نني الص ن ن ن ن

الد ارسن ن نني تبن ن ننين أن  %37.16من ن ننن
الثالن ن ن ننث االعن ن ن نندادي يلن ن ن ننيهم ثلن ن ن ننث

المبحننوثين %33.6فنني الصن
نسننبة فنني الص ن

الثنناني االعنندادي ،وكاننني أقننل

ااول االعنندادي وتمثننل  .%29.2وبالنسننبة

لمس ن ننتو التحص ن ننيل الد ارس ن نني تب ن ننين أن  %37.2م ن ننن نس ن ننبة
الطالي المبحوثين كان تقنديرمم جيند جندا ،و %23.9تقنديرمم

ترتيبهم الثاني %29.2 ،تنرتيبهم ااول %19.5 ،كنان تنرتيبهم
الثالث.

الخرادص االجتماعية االقترادية لألسرة:
يتبنح منن جنندول  )2أن نسنبة اآلبنناء النذين أعمننارمم 40
سنة ففكثر بلغي  ،%56.6ونسبة من في سنن الثالثنين فنفكثر
 .%23أما بالنسبة لبمهاي في ااربعين فنفكثر كانني نسنبتهم
 %51.3ونسبة من من في سن الثالثين ففكثر .%44.2
أمن ننا ع ن ننن مس ن ننتو تعل ن ننيم ااي واام فكان ن نني نس ن ننبة اآلبن ن ناء

الحاص ن ن ننلين عل ن ن ننى ش ن ن ننهادة الثانوي ن ن ننة وم ن ن ننا يعادله ن ن ننا ،%38.9
والحاصلين على شهادة جامعية كاني نسبتهم .%15.9

وفيما يتعل باامهاي فكاني نسبة الحاصالي على شهادة
الثننانوي ومننا يعادل ن  ،%27.4ونسننبة الحاصننالي علننى شننهادة
جامعية .%17.7

ممت نناز ،أم ننا تق نندير الجي نند فق نند تمث ننل ف نني نس ننبة  %18.6م ننن
جدول  .1توزيا الطال المبحوثين وفقا لخرادرهم الصخرية
العدد ن= 113

%

الخرادص الصخرية
نوع الجن
ذكر
أنثى

46
67

40.7
59.3

العمر
-13
-14
 15ففكثر

36
31
46

31.9
27.4
40.7

الرف الدراسي
أولى إعدادي
ثانية إعدادي
ثالثة إعدادي

33
38
42

29.2
33.6
37.16

الخرادص الصخرية
نوع المدرسة
حكومي
خاص
تجريبي لغاي
مستوى التحريل الدراسي:
مقبول
جيد
جيد جدا
ممتاز
الترتي الميالدي:
أول
ثاني
ثالث

العدد ن= 113

%

96
9
8

85.0
8.0
7.1

23
21
42
27

20.4
18.6
37.2
23.9

33
48
22

29.2
42.5
19.5
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جدول  .2توزيا الطال المبحوثين وفقا للخرادص االجتماعية االقترادية لألسرة
الخصائص االجتماعية لبسرة
سن األ واألم
- 30
- 40
 50فأكثر
تعليم األ واألم
أمي
يق أر ويكتي
ابتدائي
اعدادي
ثانوي وما يعادل
جامعي
تعليم فو جامعي
وأيسة األ واألم
ال يعمل
وظيفة حكومية
أعمال حرة حرة وقطاال خاص
أعمال حرفية
معا
متوسط الدخل الصهري لألسرة
أقل من 2000
4000 > 2000
 4000ففكثر

ااي
العدد ن )113

%

اام
العدد ن )113

%

المجموال
العدد ن )226

%

26
64
23

23
56.6
20.4

50
58
5

44.2
51.3
4.4

76
122
28

33.6
53.9
12.4

9
14
8
12
44
18
8

8
12.4
7.1
10.6
38.9
15.9
7.1

12
12
12
18
31
20
8

10.6
10.6
10.6
15.9
27.4
17.7
7.1

21
26
20
30
75
38
16

9.3
11.5
8.8
13.3
33.2
16.8
7.1

14
27
19
31
22

12.4
23.9
16.8
27.4
19.5

84
18
7
2
2

74.3
15.9
6.2
1.8
1.8

98
45
26
33
24

43.4
19.9
11.5
14.6
10.61

19.5 22
30.9 35
49.6 56

وبالنس ن ننبة لوظيفن ن نة ااي واام كان ن نني نس ن ننبة اآلب ن نناء ال ن ننذين

مننن خننالل جنندول  )3يتبننح وجننود فننرو بننين المتوسننط

يعملننون فنني أعمننال حرفيننة  %27.4والننذين يشننغلون الوظننائ

الحسننابى المشننامد) والمتوسننط الفربننى المعبننر عننن السننلو

الحكومية كاني نسبتهم  %23.9ونسبة من منم علنى المعنا

التنمننري حيننث بلغنني قيمننة ي) 9.27-ومنني قيمننة دالننة عننند

 %19.5أمننا عننن اامهنناي فكاننني نسننبة اامهنناي الالت نني ال

مستو  0.001حيث كانني الفنرو لصنالح المتوسنط الحسنابى

.%15.9

التنمننر لنند الطننالي المبحننوثين بصننفة عامننة .وتتف ن نتننائن

تعملن ن ننن  %74.3ونسن ن ننبة من ن ننن يشن ن ننغلن الوظن ن ننائ

الحكومين ن ننة

وفيمننا يتعل ن بمتوسننط النندخل الشننهري لبس نرة كاننني نسننبة
ااسر التي دخلها  4000جني ففكثر  ،%49.6وااسر التني
تت ن ن نراوح دخلهن ن ننا بن ن ننين  4000> 2000جني ن ن ن من ن ننى ،%30.9

وااسن ننر التن نني دخلهن ننا أقن ننل من ننن  2000جني ن ن كانن نني نسن ننبتهم

.%19.5
ثانيا :مستوي السلوك التنمري لدي طال المرحلة االعداديتة
محل الدراسة:

المشامد ،وتشير الدرجة ااعلى إلنى انخفناض مسنتو السنلو

الد ارس ن ننة من ن ن نت ن ننائن د ارس ن ننة ب ن ننانوي  )2017الت ن نني أظه ن ننري
انخف ن نناض السن ن ننلو التنمن ن ننري لن ن نند الطن ن ننالي بمرحلن ن ننة التعلن ن ننيم
المتوسن ننط عينن ننة بحثين ننة ،وتختل ن ن

م ن ن نتن ننائن د ارسن ننة العنن ننزي

 )2021الت نني أوب ننحي أن حج ننم التنم ننر المدرس نني بمختلن ن

أبعاد المنتشر بين تالميذ عينة دراست كان بدرجة متوسطة.
وبتقسننيم الطننالي المبحننوثين وفقننا لمسننتو السننلو التنمننري
ل ننديهم يتب ننح م ننن ش ننكل  )1ان أكث ننر م ننن ثلث نني المبح ننوثين
 )%69.9س ننلوكهم التنم ننري م نننخفض ،ف نني مقاب ننل ،%17.7

 %12.4سلوكهم التنمري متوسط ومرتف على التوالي.

مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى – مجلد  43عدد خاص 2022

182

جدول  .3السرا بين المتوسطين الحسابي المصاهد والسرفي في السلوك التنمري للطال
المتفير
السلو التنمري

العينة
113

المتوسط الحسابي المصاهد
107.71

المتوسط السرفي
80

قيمة
9.279 -

مستوى الداللة
.000

صكل  .1توزيا الطال المبحوثين وفقا لمستوى السلوك التنمري لديهم
وربمننا كننان السننبي فنني انخفنناض مسننتو السننلو التنمننري
لنند ثلثنني أف نراد العينننة إلننى عنندم ر بننة بعبننهم فنني اإلفصنناح
عن حقيقة سلوكهم التنمري خوفا من العقاي ،أو ربمنا العتقناد

بعبهم أن ما يفعلون ال يعد من سلوكياي التنمر.

ثالثتتتا :مستتتتوى المهتتتا ار االجتماعيتتتة لتتتدى طتتتال المرحلتتتة
االعدادية محل الدراسة:

 %1.8 ،%48.7ذوي مهاراي اجتماعينة متوسنطة ومنخفبنة
على التوالي.
رابعا :النتادج في فوء السروم البحثية:
 -1الستتتترا فتتتتي ستتتتلوكيا التنمتتتتر لتتتتدى طتتتتال المرحلتتتتة
االعدادية وفقا لمتفير الجن - :

ينننص الفننرض ااول علننى أنن ال يوجنند فننر دال إحصننائيا

يتبح من جدول  )4وجود فرو بنين المتوسنط الحسنابي

ف نني س ننلوكياي التنم ننر ل نند ط ننالي المرحل ننة االعدادي ننة مح ننل

المشننامد والمتوسننط الفربنني فنني المهنناراي االجتماعيننة حيننث

الد ارسنة وفقننا لمتغينر الجنننا .وإلختبننار صنحة الفننرض اسننتخدم

بلغ نني قيم ننة ي) –  .19.39وم نني قيم ننة دال ننة عن نند مس ننتو

 0.001حي ن ننث كانن ن نني الفن ن ننرو لصن ن ننالح المتوسن ن ننط الحسن ن ننابي
المشامد ،مما يعننى ارتفناال مسنتو المهناراي االجتماعينة لند
الطالي المبحوثين بصفة عامة.

وبد ارس ن الفننر فنني السننلو التنمننري للطننالي وفقننا لمتغيننر

الجنننا يتبننح مننن جنندول  )5وجننود فننر دال احصننائياط بننين

الطالي الذكور واإلناث في السنلو التنمنري حينث بلغني قيمنة

وبتقسن ن ننيم الطن ن ننالي المبحن ن ننوثين وفقن ن ننا لمسن ن ننتو المهن ن نناراي

االجتماعيننة لننديهم يتبننح مننن شننكل  )2أن نص ن

إختبار ي).

المبحننوثين

 )%49.6ذوي مه ن ن نناراي اجتماعين ن ن ننة مرتفع ن ن ننة ،فن ن ن نني مقابن ن ن ننل

ي)  2.614عند مستوي  0.01لصنالح النذكور .وبنذل ثبني
ع ن نندم ص ن ننحة الف ن ننرض البحث ن نني ااول حي ن ننث ي ن ننرفض الف ن ننرض
الصفر ويقبل الفرض البديل.
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جدول  .4السرا بين المتوسطين الحسابي المصاهد والسرفي في المها ار االجتماعية للطال
العينة
113

المتفي ار
المهاراي االجتماعية

المتوسط الحسابي
106.6

المتوسط السرفي
90

مستوى الداللة
.000

قيمة
19.398 -

صكل  .2توزيا الطال المبحوثين وفقا لمستوى المها ار االجتماعية لديهم
جدول  .5السروا في السلوك التنمري للطال وفقا لمتفير الجن
المتفي ار
الذكور

العينة ن=113
46

المتوسط الحسابي
104.91

االنحراف المعياري
15.136

اإلناث

67

111.78

11.350

درجة الحرية

قيمة

مستوى الداللة

111

2.614

0.010

• الدرجة المنخفبة على المقياا تدل على سلو تنمري مرتف .

وقد ترج نتيجة الدراسة الحالية إلى طبيعة البنية الجسندية
القوي ننة والتنش ننئة االجتماعي ننة الت نني تش ننج ال ننذكور عل ننى الق ننوة

والسيطرة علنى عكنا اإلنناث حينث يطلني مننهن االبتعناد عنن
العن ن ن

والمشن ننكالي السن ننلوكية ،ومن ننو من ننا تفكن نند نتن ننائن د ارسن ننة

داللن ننة إحصن ننائية بن ننين تالمين ننذ المرحلن ننة االبتدائين ننة فن نني التنمن ننر
المدرسي تعز لمتغير الجنا ذكر أنثى).
 -2الستترا فتتي مستتتويا المهتتا ار االجتماعيتتة لتتدى طتتال
المرحلة االعدادية وفقا لمتفير الجن .

العادلي وناصر  )2016حيث تبين أن منا فرو دالنة فني

نائيا
ينننص الفننرض الثنناني علننى أنن ال يوجنند فننر دال احصن ط

بننحايا التنمننر مننن اإلننناث أكثننر مننن الننذكور ،كمننا أكنند أحمنند

اإلعداديننة محننل الد ارسننة وفقننا لمتغيننر الجنننا .والختبننار صننحة

وتتفن ن نت ننائن الد ارس ننة الحالي ننة من ن نت ننائن د ارس ننة ك ننل م ننن

بد ارسن ننة الفن ننر فن نني المهن نناراي االجتماعين ننة للط ن نالي وفقن ننا

ب ننحايا التنم ننر ب ننين ال ننذكور واإلن نناث لص ننالح اإلن نناث ،أي أن
 )2020أن الفتياي يتعربن للتنمر أكثر من الذكور.

الص ن ننبحين والقب ن نناة  ،)2013ودخ ن ننان  ،)2015و ب ن ننانوي
 ،)2017عيسن ننو وب ن ننو عل ن ننى  .)2020وم ن ننو عك ن ننا نت ن ننائن
د ارس ننة العن ننزي  )2021الت نني بين نني ع نندم وج ننود ف ننرو ذاي

فن نني مس ن ننتوياي المه ن نناراي االجتماعي ن ننة ل ن نند ط ن ننالي المرحل ن ننة
الفرض استخدم اختبار ي).

لمتغيننر الجنننا يتبننح مننن جنندول  )6عنندم وجننود فننرو دالننة
احص ن ن ننائياط ب ن ن ننين الط ن ن ننالي ال ن ن ننذكور واإلن ن ن نناث ف ن ن نني المه ن ن نناراي
االجتماعية حيث بلغي قيم

ي)  .1.865ومذا ما يفسر
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جدول  .6السروا في مستويا المها ار االجتماعية للطال وفقا لمتفير الجن
المتفي ار
الذكور

العينة ن=113
46

المتوسط الحسابي
109.87

االنحراف المعياري
14.74

اإلناث

67

104.37

15.82

درجة الحرية
111

قيمة
1.865

مستوى الداللة
0.065

جدول  .7نتادج معامل االرتباط بين السلوك التنمري للطال والمها ار االجتماعية لهم
المتفي ار
السلو التنمري
المهاراي االجتماعية

العينة
113
113

اال نحراف المعياري
1.4.08
1.5.55

المتوسط الحسابي
107.71
106.61

التق نناري الكبي ننر ف نني المتوس ننطاي الحس ننابية .وب ننذل ثب نني
صحة الفرض البحثي الثاني حيث يقبل الفرض الصفري.
تتفن منذ النتيجننة من نتننائن د ارسننة بننانوي  )2017بينمننا
تختل

م نتائن دراسة دخان .)2015

 -3دراستة العالقتة االرتباطيتة بتتين الستلوك التنمتري للطتتال
والمها ار االجتماعية لهم-:
ينننص الفننرض الثالننث علننى أن ن ال توجنند عالقننة ارتباطيننة

ذاي داللننة إحصننائية بننين السننلو التنمننري للطننالي والمهنناراي
االجتماعيننة لهننا .وللتحق ن مننن صننحة الفننرض اسننتخدم معامننل
االرتباط البسيط لبيرسون.
بد ارسننة العالقننة االرتباطيننة بننين السننلو التنمننري للطننالي
والمهاراي االجتماعية لهم يتبح من جدول  )7وجود عالقنة

ارتباطي ننة س ننالبة احص ننائياط عن نند مس ننتو دالل ننة  )0.001ب ننين
المتغي نرين .بمعنننى أن ن كلمننا زادي المهنناراي االجتماعيننة لنند

الطننالي قننل السننلو التنمننري لننديهم .ويمكننن تفسننير ذل ن بننفن
اكتس نناي الطال نني للمه نناراي االجتماعي ننة تجعلن ن يحقن ن تكين ن
اجتماعي أكبر داخل الجماعة التني ينتمني إليهنا ،كمنا تسناعد

في تحقين االسنتقالل النذاتي واالعتمناد علنى الننفا والتواصنل
م ن ااق ن ارن ممننا يرف ن مننن مسننتو ثقت ن بنفس ن والتخفي ن

مننن

قلق ومخاوفن  ،وجمين منذ اامنور تجعلن بعيند كنل البعند عنن
سننل السننلوكياي السننلبية العدوانيننة والتنني منهننا سننلو التنمننر.

معامل االرتباط
0.461 -

مستوى الداللة
0.001

وبننذل ثبنني عنندم صننحة الفننرض البحثنني الثالننث حيننث يننرفض
الفرض الصفري ويقبل الفرض البديل.
تتفن نتنائن الد ارسننة الحالينة من نتنائن د ارسنة كننل منن خننوج
 ،)2012ودخ ننان  ،)2015بينم ننا تختلن ن

من ن نت ننائن د ارس ننة

بانوي .)2017
خامستتتاط :دور األستتترة فتتتي خستتتم الستتتلوك التنمتتتري للطتتتال
والحد منه:

يشننير جنندول  )8إلننى ااسننلوي السننلبي الننذي تتبعن بعننض
ااسننر والمشننج علننى السننلو التنمننري حيننث ينطب ن تمامننا أو
ينطب ن إلننى حنند مننا وبنسننبة  %60أو أكثننر بعننض السننلوكياي
السلبية ومنها إتاحة الفرصة لببناء للعني االعناي القتالينة فني
أي وقي واي مدة زمنينة  ،كمنا ال يتندخل الوالندين فني اختينار

نوعي ننة االعن نناي اإللكترونين ننة الت نني يلعبهن ننا اابنن نناء ،ويسن ننمحون
لببناء بمشامدة أفالم العنن  ،وال يسنتطي اابنناء التحندث من
والننديهم إال فنني الوقنني الننذي يحنندد الوالنندين ،كمننا يسننود التننوتر
وعندم االسنتقرار جنو ااسنرة ،ويطالني الوالندين اابنناء ببنرورة
تحقين ن ن مس ن ننتو د ارس ن نني مرتفن ن ن يف ن ننو ق ن نندراتهم وامكاني ن نناتهم،

ويعناقبون اابنناء بالبنري عنند ارتكناي خطنف منا ،أو يسننخرون

منننهم ،أو يتسنناملون م ن اابننناء عننندما يخطئننون ،كننذل يتنننازال
الوالندين علننى كثيننر مننن اامنور ااسنرية ،وتتفن نتننائن الد ارسننة
الحاليننة م ن خريطننة العن ن

بنند ااطفننال فنني مصننر بفنواع ن

والتنني أعنندما المجلننا القننومي للطفولننة واامومننة بالتعنناون م ن

منظم ننة يونيسن ن

مص ننر وطبق نني عل ننى ث ننالث محافظ نناي م نني

نيفين مصطفى حافظ ،رجاء علي عبد العاطي :العالقة بين السلو التنمري لد طلبة المرحلة اإلعدادية...
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القامرة واإلسكندرية وأسيوط والتني أوبنحي أن نسنبة ااطفنال

الجسنندي مننن الفتينناي بنسننبة  %78المجلننا القننومي للم نرأة،

ما بين  13إلى  17سنة الذين تمي مقابلتهم وتعربوا للعن

.)2018

الجسن نندي كانن نني %61من ننن القن ننامرة و %65من ننن اإلسن ننكندرية
و %67من أسنيوط وأن مننا رأي شنائ بنين ااطفنال واآلبناء

وعل ننى ال ننر م م ننن أنن ن ف نني بع ننض ااحي ننان يك ننون للب ننري
السلو

نتائن فورية وسريعة في إيقا

ير المر وي في لد

والمدرسين بفن العقوبة الجسدية وسيلة تفديبية مشنروعة ،وأنهنا

ااطفننال ،إال أنن يننندي لنتننائن سننلبية علننى نفسننية الطفننل ،كمننا

اآلب ن نناء والمدرس ن ننون وااطف ن ننال المش ن ننتركون ف ن نني الد ارس ن ننة ،أن

بع ننض ااحي ننان ،كم ننا أنن ن بنس ننتمرار اآلب نناء أو المدرس ننين ف نني

تستخدم بااساا ا راض تفديبية ،وفي بعنض الحناالي ذكنر
البننغوط يمكننن أن تكننون عننامال مسننامما فنني إسننتخدام العن ن
الجسدي ر نم أن بعنض اآلبناء واامهناي يقولنون إنهنم ينندمون
أحيانا على بري أطفنالهم وكنان الفتينان أكثنر عربنة للعنن

أن ن قنند يسننبي كنندماي وسننحجاي وربمننا إعاقنناي جسنندية فنني
إنتهنناج الب ننري كوس ننيلة تفديبي ننة للطفننل يتك ننون ل نند ااخي ننر
سلو مباد قد يكون في صورة المزيد من العناد ،أو العن

جتتدول  .8توزيتتا الطتتال وفقتتا إلجابتتاتهم علتتى العبتتا ار التتتي تعكت
السلوك التنمري
العبا ار
 -1ال يهتم والدي بمعرف ما يحدث في الفصل الدراسي
 -2يت نناح ل نني لع نني االع نناي اإللكتروني ننة القتالي ننة ف نني أي
وقي واي مدة.
 -3ال يتن ن ن نندخل والن ن ن نندي فن ن ن نني اختين ن ن ننار نوعين ن ن ننة االعن ن ن نناي
اإللكتروني التي ألعبها.
 -4يسمح لي والدي بمشامدة أفالم العن .
 -5ال يبدي والدي امتماما بقدراتي وميولي.
 -6ال أس ننتطي التح نندث من ن وال نندي إال ف نني الوق نني ال ننذي
يحددو مم.
 -7يسود التوتر وعدم االستقرار جو ااسرة.
 -8يطن ننالبني والن نندي ببن ننرورة تحصن ننيل مسن ننتو د ارسن نني
مرتف يفو قدراتي وامكانياتي.
 -9يعاقبني والدي بالبري إذا ارتكبي خطف ما.
 -10يتنازال والدي على كثير من اامور ااسرية.
 -11يسخر والدي مني إذا ما ارتكبي خطف ما.
 -12يعنفني والدي بشندة بالسنباي والشنتائم علنى أي خطنف
ارتكب .
 -13يتسامل والدي معي عندما اخط .
 -14عودني والدي على رد إساءة اآلخرين لي بالمثل.
 -15يهتم والدي بنخواتي أكثر مني
 -16يناديني والدي بفسماء أكرما حينما يغببون مني.
 -17يهن ننددني والن نندي ويتوعن نندونني باالين ننذاء إذا لن ننم اطي ن ن
جمي أوامرمم.
 -18يرفض والدي تلبية طالباتي بدون مبرر.
 -19يتبادل والدي السباي واإلماناي عند تشاجرمما.
 -20ع ن ننودني وال ن نندي عل ن ننى أن أحص ن ننل عل ن ننى م ن ننا أري ن نند
بنستخدام القوة.

األستتلو الستتلبي التتذي قتتد تتبعتته األستترة والمصتتجا علتتى
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يننر مننن ااطفنال أو ااشننياء ،وقنند يصناي بالتبلنند فننال

ويش ننير جننندول  )9إلن ننى ااسنننلوي اإليج ننابي ال ننذي تتبعن ن

اتجنا

يبالي بالعقوبة الجسدية ممنا يندف أحياننا منن يعاقبن فني صني

ااسرة للحد من السلو التنمري حينث ينطبن تمامنا أو ينطبن

النفسنني والجسنندي علين ممننا يكننون لن بننالغ

لح ن نند م ن ننا وبنس ن ننبة  %80أو أكث ن ننر بع ن ننض الس ن ننلوكياي ومنه ن ننا

المزي ند مننن العن ن

ااثننر علننى الطفننل نفسننيا وجسننديا .وقنند أشنناري نفننا الد ارسننة

الحنرص علنى التحندث من اابنناء واالسنتماال لمشناكلهم يوميننا،

كمن ن ننا أوبن ن ننحي نتن ن ننائن نفن ن ننا الجن ن نندول أن  %22.1من ن ننن

المنن ن ننزل ،وتشن ن ننجي اابنن ن نناء علن ن ننى تكن ن ننوين صن ن ننداقاي جدين ن نندة،

سالفة الذكر في القامرة و %73من ااطفال في اإلسكندرية.

المبحن ننوثين تعن ننودوا علن ننى اسن ننتخدام القن ننوة ليحصن ننلوا علن ننى من ننا
يرينندون ،ومننذا السننلو ينمنني لنند اابننناء الشننعور باإلسننتقواء
خاصننة علننى مننن مننم أبننع

منننهم ،وبالتننالي قنند يننندي إلننى

التنمر على الفئة المستبعفة ،ومو يتفن من منا توصنلي إلين

دراسة أحمند  )2020أن التلمينذ كلمنا شنعر بقوتن فننن يتنمنر
علننى زمالئ ن ليشننعرمم بننفنهم أبننع

من ن  ،حيننث بلغنني أكثننر

العوامننل الصننحية المنديننة للتنمننر إذا كننان التلميننذ مننو المتنمننر
بفصدقائ مي شعور بفن ااقو منهم بنسبة .%77
وسوء المعاملة الوالدية قد يشج اابناء على التنمر لتفريغ
طاق ن نناتهم الس ن ننلبية ،أو ربم ن ننا يجعله ن ننم محبط ن ننين ومستب ن ننعفين
فيقعون بحية للتنمنر ممنن منم أقنو مننهم ،وقند أكندي د ارسنة
المحجان  )2021أن إممال الوالندين وسنوء التربينة من تنفثير
البيئة المحيطة تعتبر من ااسباي المندينة للتنمنر ،كمنا أكندي

ك ننال م ننن عيس ننو وبن نو عل نني  )2020أنن ن م ننن خ ننالل معامل ننة
الوالنندين ابنننائهم كننفنهم أدواي وأشننياء وتجرينندمم مننن صننفاتهم
اإلنسننانية وحقننوقهم كبشننر والنظننر إلننيهم كننفداة لتحقي ن أمنندا
ولننيا كغايننة فنني ذاتهننم ،يننندي إلننى وجننود عالقننة يننر سننوية
ويصبح الطفل يشنعر بنالنقص والقلن واإلحبناط وأن لنيا لدين

مكان ننة ف نني المجتمن ن  ،وم ننو م ننا ي ننندي بن ن إل ننى الس ننلو
السوي.

ي ننر

والسنال عن ااشخاص الذين يقبي معهم اابناء وقني خنارج
والتواصننل م ن المدرسننة لمتابعننة اابننناء ،وتشننجي اابننناء علننى
اإلستفادة من وقي ف ار هم بما ينف  ،وتشجيعهم على المشناركة
ف ن نني اانش ن ننطة الطالبي ن ننة ،وتعوين ن نندمم عل ن ننى المحافظ ن ننة علن ن ننى

ممتلكنناي الغيننر والممتلكنناي العامننة والخاصننة ،والتعامننل بننفدي
واحتن نرام من ن اآلخن نرين ،وتعرين ن

اابن نناء بمفه ننوم التنم ننر و ث ننار

السلبية على اآلخرين ،وتدريبهم على كيفية التعبير عنن الننفا
بوب ننوح ولباق ننة دون إزع نناج اآلخن نرين ،والح ننرص عل ننى إتب نناال
اابنن نناء للتع ن نناليم الديني ن ننة وم ارعن نناة الق ن ننيم ااخالقي ن ننة والمع ن ننايير

االجتماعي ن ننة ،وتعوي ن نند اابن ن نناء عل ن ننى ب ن ننبط انفع ن نناالتهم عننن نند
الغبي.
ونظن ن ار ان ااسن نرة م نني العام ننل الم نننثر عل ننى اابن نناء ف نني
المق ن ننام ااول ،يليه ن ننا البيئ ن ننة المدرس ن ننية ،ث ن ننم وس ن ننائل اإلع ن ننالم
ومنصنناي التواصننل االجتم نناعي ،لننذا ف نننن ااسننلوي اإليجننابي
الذي تتبع ااسرة فني تربينة اابنناء يسنامم فني خفنض السنلو

التنمري لد اابناء ،وقد يندي أيبا إلنى مقناومتهم للتنمنر إذا
تعربن ن نوا لن ن ن م ن ننن قب ن ننل جماع ن ننة ااقن ن نران أو المحيط ن ننين به ن ننم
السعدي.)2019 ،
وبتقسننيم أسننر الطننالي المبحننوثين وفقننا لمسننتو دورمننم فنني

خفننض السننلو التنمننري والحنند من ن يتبننح مننن شننكل  )3أن
أكث ن ننر م ن ننن  %80م ن ننن ااس ن ننر له ن ننا دور مح ن نندود  %36.3أو
متوسننط  %44.2ف نني مقابننل  %19.5مننن ااسننر تقننوم بنندور
كبير في الحد من السلو التنمري لدي اابناء.

نيفين مصطفى حافظ ،رجاء علي عبد العاطي :العالقة بين السلو التنمري لد طلبة المرحلة اإلعدادية...

جتدول  .9توزيتا الطتال وفقتا الجابتاتهم علتى العبتا ار التتي تعكت
التنمرى

العبا ار
 -1يح ن ن ننرص وال ن ن نندي عل ن ن ننى التح ن ن نندث مع ن ن نني
واالستماال لمشاكلي يوميا.
 -2يسن ن ننفلني والن ن نندي عن ن ننن ااشن ن ننخاص الن ن ننذين
أقبي معهم وقي خارج المنزل.
 -3يشن ننجعني والن نندي علن ننى تكن ننوين صن ننداقاي
جديدة.
 -4يتواصل والدي م المدرسة لمتابعتى.
 -5يه ننتم وال نندي بمعرف ننة كين ن أقب نني وقت نني
خارج المنزل.
 -6يحننرص والنندي علننى االسننتماال ل أرينني فنني
بعض اامور الخاصة بهم.
 -7يشننجعني والنندي علننى االسننتفادة مننن وقنني
ف ار ي بما ينف .
 -8يلن ن ن ننومني والن ن ن نندي إذا قصن ن ن ننري فن ن ن نني أداء
الصالة.
 -9يشن ن ننجعني وال ن ن نندي عل ن ن ننى المش ن ن نناركة ف ن ن نني
اانشطة الطالبية.
 -10يس ن نناعدني وال ن نندي عل ن ننى تج ن نناوز لحظ ن نناي
الحزن ،واليفا ،اإلكتئاي.
 -11ع ننودني وال نندي المحافظ ننة عل ننى ممتلك نناي
الغير والممتلكاي العامة والخاصة.
 -12يسن ننند لن نني والن نندي بعن ننض المهن ننام وتحمن ننل
مسئوليتها.
 -13ربنناني والنندي علننى التعامننل بننفدي واحت نرام
م اآلخرين.
 -14عرفنني والندي مفهنوم التنمنر و ثنار السننلبية
على اآلخرين.
 -15حننذرني والنندي مننن خطننورة مصننادقة رفقنناء
السوء.
 -16يحننرص والنندي علننى متابعننة الب نرامن التنني
تطنرح قبنية التنمننر وسنبل عالجهنا بفسننلوي
تربوي فعال.
 -17علمنن نني وال ن نندي كي ن ن أعب ن ننر عن ننن نفس ن نني
بوبوح ولباقة دون إزعاج اآلخرين.
 -18يحرص والدي على اتبناعي للتعلنيم الدينينة
وم ارعن ن ن ن ن نناة القن ن ن ن ن ننيم االخالقين ن ن ن ن ننة والمعن ن ن ن ن ننايير
االجتماعية.
 -19علمني والدي كي اببط انفعاالتي مهمنا
تملكتني مشاعر الغبي.
 -20علمنني والنندي أن اإلسننتقواء علننى اآلخنرين
حرام وال يتف م تعاليم الدين.

ينطبا تماما
٪
العدد
39.8 45
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األستلو اإليجتابي التذي تتبعته األسترة للحتد متن الستلوك
ال ينطبا
٪
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113

100

60

53.1

32

28.3

21

18.6

113

100

56

49.6

36

31.9

21

18.6

113

100

68

60.2

33

29.2

12

10.6

113

100

57

50.4

36

31.9

20

17.7

113

100

73

64.6

18

15.9

22

19.5

113

100

51

45.1

35

31

27

23.9

113

100

75

66.4

18

15.9

20

17.7

113

100

43

38.1

42

37.2

28

24.8

113

100

66

58.4

29

25.7

18

15.9

113

100

73

64.6

30

26.5

10

8.8

113

100

50

44.2

43

38.1

20

17.7

113

100

55

48.7

28

24.8

30

26.5

113

100

مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى – مجلد  43عدد خاص 2022

188

صكل  .3توزيا أسر الطال المبحوثين وفقا لمستوى دورهم في خسم السلوك التنمري

ومن مذ النتيجة يتبح برورة عمل برامن لتوعية ااسنر
بنندورما ااساسنني فنني خفننض سننلو التنمننر ومواجهت ن  ،وكيفيننة
التعامل اإليجابي م اابناء.
ومم ن ننا ال شن ن ن فين ن ن أن اابن ن نناء يتعلم ن ننون الس ن ننلوكياي م ن ننن

الوال نندين ،سن نواء كان نني م ننذ الس ننلوكياي منامب نندة للتنم ننر أو
معبنندة ل ن  ،فاابننناء ينطب ن فنني أذمننانهم ردود أفعننال والننديهم

الطننالي المبح ننوثين سن نواء لبسن نرة أو الهيئ ننة واإلدارة المدرس ننية
على النحو التالي:
أوال :التوريا الموجهة لى األسر:
 -1تهيئة جو أسري خالي من التوتراي والمشكالي ااسرية.
 -2التعامل م اابنناء بمروننة بعيندا عنن اللجنوء إلنى اسنتخدام
العن ن

والشنندة والتزمنني فنني المعاملننة وعنندم اإلس ن ار

تجن ننامهم واتجن ننا اآلخن ننرين ،فن نننذا وجن نندوا أن أحن نند الوالن نندين أو

إسلوي العقاي اللفظي أو البدني.

التقلينند ث ننم التعننود ،ولق نند كشننفي د ارسننة العنننزي  )2021عننن

السليمة.

كالممننا يمننارا سننلو التنمننر فسننيقوم االبننن بننذل علننى سننبيل
وج ن ننود عالق ن ننة إرتباطي ن ننة دال ن ننة إحص ن ننائيا ب ن ننين التنمرالمدرس ن نني
وأسنناليي المعاملننة الوالديننة صننورة ااي) ،صننورة اام) لنند
تالميذ المرحلة اإلبتدائية بمدينة الرياض.

التوريا
في بوء النتائن التي توصل إليها البحث فنن يمكن تقديم
بعن ننض التوصن ننياي التن نني قن نند تخن نندم فن نني خفن ننض التنمن ننر بن ننين

فنني

 -3االمتم ننام بتعل ننيم وت نندعيم وتنمي ننة الق ننيم والمع ننايير الس ننلوكية
 -4التح نندث من ن اابن نناء واالس ننتماال إل ننيهم بش ننكل ي ننومي ح ننول
حياتهم االجتماعية.
 -5االمتمننام بالتربيننة االجتماعيننة واشنن ار اابننناء فنني النش نناط
االجتماعي الذي يتالءم م ميولهم.

 -6شننغل أوقنناي ف ن ار اابننناء بالمفينند مننن ااعمننال والهواينناي
واستثمار ميولهم في تنمية شخصيتهم.
 -7تنميننة الثقننة بننالنفا لنند اابننناء والتغلنني عل ننى المخنناو
وببط االنفعاالي.

نيفين مصطفى حافظ ،رجاء علي عبد العاطي :العالقة بين السلو التنمري لد طلبة المرحلة اإلعدادية...

 -8الح ن ن نند م ن ن ننن مش ن ن ننامدة اابن ن ن نناء اف ن ن ننالم العنن ن ن ن

واالع ن ن نناي

اإللكترونية العنيفة.
 -9التواصننل م ن مدرسننة اابننناء ومتننابعتهم وحبننور الننندواي
واالجتماعاي التي تعقد بها.
 -10توعيننة اابننناء بمفهننوم التنمننر و ثننار السننلبية علننى الفننرد
وعلى اآلخرين.
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طلبة المرحلة الثانوية في محافظة خان يونا وسنبل مواجهتهنا،

مديرية التربية والتعليم – خان يونا – فلسطين.

أحاندو ،سيسي  :2018تفعيل الدور التكاملي بنين ااسنرة والمدرسنة
للحد من ظنامرة التنمنر لند تالمينذ المرحلنة االبتدائينة .جامعنة:

أبحن نناث فن نني العلن ننوم التربوين ننة واالجتماعين ننة ،من ننن ،21 .ال،1 .

فلسطين.

https://search.emarefa.net/detail/BIM-79590

ثانيا :التوريا الموجهة لى المعلمين واإلدارة المدرسية:
 -1التعر على الحاجاي النفسية واالجتماعية ااساسية لكنل
مرحل ن ننة عمرينن ننة واش ن ننباعها بااس ن نناليي والبن ن نرامن التربوي ن ننة
المناسبة.

أحمنند ،منننى س ننيد محمنند  :)2020د ارسننة العوام ننل المنديننة للتنم ننر

ودور الممارسة العامنة للخدمنة االجتماعينة فني التعامنل معهنا –
مجلن ننة د ارسن نناي فن نني الخدمن ننة االجتماعين ننة والعلن ننوم اإلنسن ننانية –

المجلد  – )2العدد  – )51مصر.

الدسن ننوقي ،مجن نندي محمن نند  :)2016مقين نناا التعامن ننل م ن ن السن ننلو

 -2االمتمام باانشطة الالصفية واش ار الطنالي فني إعندادما

التنمري – دار جون للنشر والتوزي – القامرة.

 -3إعتمنناد القنندوة الحسنننة فنني التعامننل م ن الطننالي واالبتعنناد

اإلس ن ننالمي وعالقته ن ننا بك ن ننل م ن ننن ال ن ننذكاء الوج ن ننداني والتحص ن ننيل

وتنفيذما واإلش ار

عليها.

الدعيثر ،مودي محمند  )2008المهناراي االجتماعينة منن المنظنور

عن كثرة النصائح واستبدالها باافعال ال بااقوال.
 -4إظهار وتفكيد الجاني اإليجابي فني سنلو الطنالي وزينادة
إحساسهم بنمكانياتهم وقدراتهم.
 -5تطبي قانون االنبباط المدرسني والحند منن العنن
فاعل على جمي الطلبة.

بشنكل

 -6نشر العديد من الالفتاي للتوعية بالسلوكياي اإليجابية.
 -7التواصل م أوليناء اامنور لمواجهنة أي مشنكالي سنلوكية
تظهر على اابناء.

الد ارسنني والحالننة االجتماعيننة والسننن – جامعننة االمننام محمند بننن

سعود اإلسالمية – المملكة العربية السعودية.

السننعدي ،سننحر عبنند ا

 :)2019دور ااس نرة فنني خفننض سننلو

التنم ننر ل نند الطلبن ننة م ننن وجه ننة نظن ننر المرش نندين النفس ننين فن نني

الم نندارا الحكومي ننة – مجل ننة رواف نند البح ننوث والد ارس نناي الع نندد
 – )16جامعة رداية – الجزائر.

الصوفي ،أسامة حميد وفاطمة ماشم المالكي  :)2012التنمر عنند
ااطف ننال وعالقتن ن بفس نناليي المعاملن ننة الوالدي ننة ،مجل ننة البحن ننوث

التربوية والنفسية ،العدد .)4

ثالثا :التوريا الموجهة لى وسادل اإلعالم:
 -1تقننديم ب نرامن توعويننة تحفننز علننى إقصنناء السننلو التنمننري
ونبذة بنعتبار سلو ينثر على الفرد والمجتم .
 -2الرقاب ننة الص ننارمة عل ننى البن نرامن وااف ننالم الت نني تب ننث عب ننر
القنواي الفبائية واإلنترني والتي تشج على العن .

المراجا
أبو سحلول ،محمود وبالل الحداد وحسن حمدان وعنادل أبنو شنمالة
ومحمد أبو عصر  :)2018واق ظامرة التنمنر المدرسني لند

الصننبحيين ،علنني موسننى ومحم نند سننرحان القبنناة  )2013س ننلو

التنمننر عننند ااطفننال والم نرامقين مفهوم ن – أسننباب  -عالج ن )

 -مكتبة المل فهد الوطنية الرياض.

العنادلي ،رامبنة عبناا وأشنوا صنبر ناصنر  :)2016العالقنة بننين
اإلرادة والتفكي ننر االنتح نناري ل نند ب ننحايا التنم ننر المدرس نني م ننن

طلبن ننة المرحلن ننة المتوسن ننطة  -مجلن ننة كلين ننة التربين ننة ااساسن ننية –

المجلد  - )22العدد  - )93الع ار .

المجل ننا القن ننومي لبمومن ننة والطفولن ننة  :)2018التنمن ننر وأطفالنن ننا -
مش ننروال التوسن ن ف نني الحص ننول عل ننى التعل ننيم والحماي ننة لبطف ننال
المعربننين للخطننر بالتعننفون م ن منظمننة يونيس ن

وبتمويننل مننن
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االتحنناد ااوروبنني  -بالشنراكة من و ازرة التربيننة والتعلننيم والتعلننيم

الفني.

https://www.unicef.org/egypt/sites/unicef.org.egypt/files/2018
-12/Bullying%20Final.pdf

العنن ننزي ،فرحن ننان بن ننن سن ننالم بن ننن ربي ن ن

 :)2021التنمن ننر المدرسن نني

وعالقتن ن ن بفسن ن نناليي المعامل ن ننة الوالدين ن ننة ل ن نند تالمين ن ننذ المرحلن ن ننة

االبتدائيننة بمدينننة الرينناض فنني بننوء بعننض المتغينراي  -مجلننة

كليننة التربيننة  -ال  -100كليننة التربيننة  -جامعننة كفننر الشنني –

مصر.

ل من ن نراد ،نبن ن نراا ي ن ننونا محم ن نند  :)2004أث ن ننر اس ن ننتخدام بن ن نرامن
باالعنناي الحركيننة واالعنناي االجتماعيننة والمختلطننة فنني تنميننة

التفاع ن ننل االجتم ن نناعي ل ن نند أطف ن ننال الري ن نناض بعم ن ننر )6 - 5

سن نننواي  -رسن ننالة دكتن ننو ار  -كلين ننة تربين ننة ريابن ننية  -جامعن ننة

الموصل  -الع ار .

المعجننم الننوجيز  :)2002معجننم اللغننة العربيننة  -الهيئننة المص نرية
العامة لشئون المطاب ااميرية -القامرة.

أنن نوار ناص ننر عب نند ا س ننعود المحج ننان  :)2021أس ننباي التنمن ننر
المدرسي من وجهة نظر ااخصائيين االجتمناعيين فني مندارا

المرحلننة االبتدائيننة فنني دولننة الكوينني  -المجلننة العربيننة للعل نوم
التربويننة والنفسننية – ال  –19المنسسننة العربيننة للتربيننة والعلننوم

واآلداي  -مصر.

ب ن ننانوي ،أس ن ننماء  :)2017التنم ن ننر المدرس ن نني وعالقتن ن ن بالمه ن نناراي
االجتماعية لد تالميذ السننة الثانينة والثالثنة منن مرحلنة التعلنيم

المتوسننط – رسننالة ماجسننتير -قسننم علننم النننفا  -كليننة العلننوم

اإلنسننانية واالجتماعيننة  -جامعننة محمنند بوبننيا
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

-المسننيلة -

بننامي ،مصننطفى  :)2018المرجن فنني اإلحصنناء التطبيقنني نظننري
وعملي  -مكتبة اانجلو المصرية القامرة

بهنسن نناوي ،أحمن نند فكن ننري ورمبن ننان علن نني حسن ننن  )2015التنمن ننر
المدرسي وعالقت بداف االنجاز لند تالمينذ المرحلنة اإلعدادينة

 -مجلة كلية التربية  -العدد  - )17جامعة بورسعيد.

جن ننابر ،ولين نند أحمن نند  :)2005طن ننر التن نندريا العامن ننة :تخطيطهن ننا
وتطبيقاتهن ننا التربوين ننة – دار الفكن ننر للنشن ننر والتوزي ن ن – الطبعن ننة

الثانية  -عمان.

حسن ننونة ،أمن ننل محمن نند ومنن ننى سن ننعيد أبن ننو ناش ن ن

 :)2006الن ننذكاء

الوجداني ،الدار العالمية للنشر والتوزي  ،القامرة.

حمننود ،ط ن ووابننح العمننري  :)2015أسننباي العن ن

لنند تالميننذ

المرحلن ننة المتوس ن ننطة حس ن نني راء المدرس ن ننين  -د ارس ن ننة ميداني ن ننة

ببعض متوسطاي والية المسببة ،مجلنة ااسنتاذ ،العندد ،)214

الجزائر.

خلي ننل ،وف نناء محم نند عب نند الجن نواد  ،رمب ننان عاش ننور حس ننين س ننالم
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ABSTRACT

The Relationship between Bullying Behavior among Middle School Students
and their Social Skills and the Role of the Family in Reducing It
Neven Mostafa Hafez, Ragaa Aly Abd El-Aty
The research was mainly aimed at examining the
relationship between bullying behavior among middle
school students, their social skills, and the family’s role
in reducing it. The personal sample of a clamshell
purposive sample of 113 students from the middle
school enrolled in public, private, and experimental
schools languages in the second semester of the
academic year 2020-2021. The data has been
calculated: iterations and ratios percentage, averages,
standard deviation, Pearson correlation coefficient, and
T-test, data analyzed using SPSS Ver.20.
Results:
1. There are statistically significant differences at the
probability level of 0.01 between the arithmetic
average (viewer) and the hypothetical average
expressing bullying behavior, where the value (t)
was -9.27 and the differences were for the benefit of
the observed arithmetic average, indicating a
decrease in the level of bullying behavior in the
students generally demonstrated.
2. More than two-thirds of respondents (69.9%) have
low bullying behavior, compared to 17.7%, and
12.4% have moderate and high bullying behavior,
respectively.
3. There are statistically significant differences at the
probability level of 0.001 between the average
arithmetic seen and the hypothetical average in
social skills for the benefit of the average arithmetic
seen, where the value of (t) - 19.39. This means a
high level of social skills among students who are
generally involved.

4. There is a statistically difference between male and
female students in bullying behavior for the benefit
of males, with a probability level of 2.614 at a
probability level of 0.01.
5. There are no statistically significant differences
between male and female students in social skills,
with a value of 1,865.
6. More than 80% of families have a limited role 36.3%,
or an average of 44.2%, compared to 19.5% of
families that play a significant role in reducing the
bullying behavior of their children.
Recommendations:
1. Create a family atmosphere free of tensions and
family problems, and deal with children flexibly
away from resorting to violence and severity and
have committed themselves to treatment, not to
waste verbal or physical punishment, to take care of
social education and to involve them in a social
activity that is appropriate to their inclinations.
2. Educating children about the concept of bullying and
its negative effects on the individual and others.
3. The school's interest in extracurricular activities and
the involvement of students in their preparation,
implementation, and supervision.
4. Providing information for awareness programs that
stimulate the exclusion of bullying behavior and
profile it as behavior that affects the individual and
society.
key words: School bullying - bullying behavior - the
role of the family in reducing bullying behavior middle school.

