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  ملخص البحث
 تحدید المشکلة فى العوامل المؤدیة إلی التنمر من وجهة نظر المتنمر والمتنمر        تم

. فى التعامل مع العوامل المؤدیة إلی التنمرللخدمة االجتماعية  أدوار الممارسة العامةبه، و
التنمر إذا کان الطالب متنمر به،  الدراسة مفهوم التنمر ، العوامل المؤدیة إلی حددتوقد 

ها ، فى التعامل معللخدمة االجتماعية  أدوار الممارسة العامة إذا کان الطالب هو المتنمر، و
وتم االعتماد علی أداتین فی هذه الدراسة  لدراسة علی منهج المسح االجتماعیواعتمدت ا

مایو سمارت  درسة زهورتالمیذ وتلمیذات المرحلة االبتدائیة بم لهما استمارة استبار
للغات واستمارة استبیان لفریق العمل بالمدرسة وتحدد المجال المکانی للدراسة فى 

 وتوصلت الدراسة الى ان هناك ادوار هامة للمارسة مایو سمارت للغات مدرسة زهور
العامة فى التعامل مع العوامل المؤدية للتنمر منها ما يتعلق بالطالب ، ومنها ما يتعلق 

  .الخصائى االجتماعى ، ومنها ما يتعلق بالمدرسة ، ومنها ما يتعلق بالمجتمعبا
  الكلمات االفتتاحية

  للخدمة االجتماعية الممارسة العامة دور– العوامل المؤدية للتنمر – مفهوم التنمر 
 

Abstract 
       Often the focus was where talking about the phenomenon of 
bullying was on the weak or bullying party, on which the painful 
coercive act was located, and it could lead to severe consequences on 
its academic course and psychological health sometimes reaches the 
degree of suicide, but if we looked at the phenomenon from another 
angle We would find another victim who did not often pay attention to 
it, which was the child or the group of bullying students who took the 
image of violence in a steady manner in their dealing and two tools 
were used in this study, which was a questionnaire form for the study 
sample of primary school pupils in 15 May City for Smart Languages 
and a questionnaire for the work team at May 15 Flowers School for 
Smart Languages 
Keywords: bullying- Factors- Generalist Practice 
 

  :مدخل لمشكلة الدراسة: أوالً
تعد مشكلة التنمر المدرسي من المشكالت الخطيرة التى تهدد األمن المدرسي بأسره        

وبالرغم من يوجد اهتمامات بهذه المشكلة فى المجتمعات العربية، سواء من حيث انتشار 
المشكلة أو إحصاءات حول ممارسة التنمر فى المدارس، ويوصف التنمر فى كثير من 

ل المضايقات التى يرتكبها المتنمر لدي الذي يمتلك قوة بدنية األحيان علي أنه شكل من أشكا
  .أو اجتماعية وهيمنة أكثر من الضحية
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كيركا ويعتبر التنمر الذي تتعرض له الفتيات أكثر من الذكور، حيث أشارت دراسة        
إلي ارتفاع مستويات القلق لدي اإلناث بخصوص  Kircaburun ( 2016(بيورون

بأن اإلناث  Brown)٢٠١٤( براون قارنة بالذكور، وأتفقت معها دراسة تعرضهن للتنمر م
 روبسون أكثر معاناة من التنمر مقارنة بالذكور، كما أشارت نتائج دراسة

2013)(Robsonسنا إلي ممارسة التنمر علي الطالب األصغر   إلي ميل الطالب األكبر
 مع الدراسات السابقة، Connell ( 2013(كونيل منهم فى السن، واختلفت نتائج دراسة 

  .حيث أشارت إلي تفوق اإلناث علي الذكور فى ارتكاب أعمال التنمر
ويعد التنمر مشكلة كبيرة ألنه يؤذي التالميذ جسديا ونفسيا، كما أن وجود التنمر فى        

الفصل الدراسي يعمل علي إشاعة الفوضي ويعمل علي عرقلة عملية التعليم وعدم االستفادة 
 إلي أن التنمر له Espionza (2006(اسبيونزا  البرامج التعليمية، حيث توصلت دراسة من

أثر سلبي علي األداء المدرسي، وأنه كلما زاد التنمر كلما قل األداء المدرسي، إضافة إلي 
  .يؤدي إلي إعاقة العملية التعليمية أن التنمر
دني أو غيرها من األساليب العنيفة، والتنمر يكون عن طريق االعتداء اللفظي أو الب       

 أن التنمر الشفوي اللفظي المباشر Kilpatrick (2009 ( كيلباتريكحيث أكدت نتائج دراسة
وغير المباشر هو األكثر شيوعا مثل الشتم والسخرية والكالم البذئ والغيبة، كما أشارت 

تكاب أعمال التنمر  إلي زيادة نسبة ارGaragordobil (2015(جراجوردبيل نتائج دراسة 
فيما يتعلق بعدة سلوكيات منها إرسال رسائل بذيئة ونشر فيديوهات أو صور خاصة 

  .لآلخرين
والتنمر يمكن أن يحدث وجها لوجه أو عبر اإلنترنت، ويسمي التنمر عبر اإلنترنت        

جها أحيانا بالتنمر االلكتروني، ويمكن أن يحدث التنمر اللفظي والجسدي واالجتماعي و
لوجه، ويمكن أن يحدث علي شبكة اإلنترنت، وكذلك التهديدات بالتنمر الجسدي، حيث 

 إلي Natgun (2015(ناتجن  ودراسة 2015) Athanasiade ( اثاناسيادأشارت دراسة
  هاشميانوجود عالقة بين استخدام اإلنترنت وارتكاب سلوك التنمر، كما توصلت دراسة

)Hashemian(2014مان اإلنترنت لدي صغار الراشدين، وبالتالي البد من  إلي خطورة إد
  .توجيه هؤالء الصغار نحو االستخدام المثالي لإلنترنت للحد من مشكلة التنمر

 بضرورة سن قوانين تنظم Okwaraji (2015 ( اوكواراجىوقد أوصت دراسة       
  .استخدام اإلنترنت لدي الطالب
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عاطفية وسلوكية علي المدي الطويل، حيث يسبب ويعاني ضحايا التنمر من مشاكل        
التنمر الشعور بالوحدة، االكتئاب والقلق، ويؤدي إلي تدني تقدير الذات، حيث استهدفت 

طبيعة التنمر والعوامل تحديد ) ٢٠١٠  ( ودراسة سناري2004) Akiba(اكيبا دراسة 
ي وجود عالقة بين إل) ٢٠١٦ (النفسية واالجتماعية المرتبطة به، وتوصلت دراسة حامد

إلي وجود لديهم، ) ٢٠٠١  (األمن النفسي والتنمر المدرسي، كما توصلت دراسة راضي
الديناميكية  إلي وجود بعض الخصائص) ٢٠١٢  (وتوصلت أيضا دراسة البهاص

 -  فقدان األمن النفسي-المشتركة بين التالميذ المتنمرين والضحايا، مثل الوحدة النفسية
  .قلقارتفاع معدالت ال

 أن للتنمر المدرسي العديد من على Black (2007 ( بالككما اتفقت نتائج دراسة       
 كان متنمرا أو ضحية، فالتنمر مشكلة سلوكية لها أثارها الطالب سواءاآلثار السلبية علي 

الخطيرة علي األطفال، فعندما يقع الطالب ضحية للتنمر يالحظ أنه يعاني العديد من 
 الخوف والعزلة االجتماعية والقلق وقصور فى تقدير الذات والغياب من المشكالت مثل

 وغيرها، أما المتنمر فيعاني من القلق وتدني .التحصيلالمدرسة ونقص الدافعية وانخفاض 
تقدير الذات والحزن ويشعرهم بعدم المساندة من قبل اآلخرين ولوم شديد للذات واالنسحاب 

فى المهارات االجتماعية وقلة عدد األصدقاء أو عدم من المواقف االجتماعية وقصور 
  .وجود أصدقاء علي اإلطالق

 علي أن التنمر يترتب عليه تهديد Martin (2010 ( مارتنوأكدت نتائج دراسة       
  .األمن النفسي للمتنمر به

ين علي األفراد سواء كانوا أطفال أو بالغ والتنمر يمكن أن يكون له أثار خطيرة جدا       
والذين يتعرضون باستمرار للسلوك التعسفي، يكونون معرضين لخطر األمراض المتعلقة 
بالضغط النفسي، والتى من الممكن فى بعض األحيان أن تؤدي إلي االنتحار، وهذا ما أكدت 

  .Smith (2004(سميث دراسة عليه نتائج 
ة والقوة الجسمية وتكسير ومن مظاهر التنمر لدي األطفال النشاط الزائد واالندفاعي       

ممتلكات اآلخرين وتخريبها، كذلك نقد اآلخرين بكلمات قاسية ومخالفة الروتين والنظام 
  .وعدوانية تجاه األقران

 وجود ارتباط يحابي بين التنمر على Ireland (2004(ايرالند دراسة حيث أكدت        
ة علي ضحاياهم فى التنمر وسلوك العدوان، وأظهر المتنمرون استجابة عدوانية عالي

  .االجتماعي واللفظي والجسمي
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 أن هناك إلىالتى أشارت  Fisoun (2012 ( فيسيونواتفقت معها نتائج دراسة       
 )2008(ادمز عالقة بين السلوكيات العدوانية المعادية للمجتمع وبين التنمر، ونتائج دراسة 

Adamsسلوك تنمري لدي الطالبإلى أن السلوك العدواني يؤدي على  والتى أكدت .  
ولألسرة دور كبير في حدوث التنمر سواء كان الطفل متنمرا أو ضحية للتنمر حيث        

تميل األسرة فى المجتمعات المعاصرة إلي تلبية االحتياجات المادية لألبناء من مسكن 
 لنسبة للطفلوملبس ومأكل وتعليم جيد وترفيه، مقابل إهمال الدور األهم الواجب عليهم با

أو الشاب، إال هو المتابعة التربوية وتقويم السلوك وتعديل الصفات السيئة والتربية الحسنة، 
 إلي أن هناك عالقة بين تعلق الطالب Chang (2015 ( شانجحيث أشارت نتائج دراسة

  .بوالديهم واعتمادهم عليهم وبين التعرض للتنمر
سباب التنمر، فالطفل الذي ينشأ فى جو أسري كما يعتبر العنف األسري من أهم أ       

أن يتاثر بما يشاهده أو ما مورس لزوجين أو تجاه أو األبناء،البد يطبعه العنف سواء بين ا
عليه، وهكذا فإن الطفل الذي يتعرض للعنف فى األسرة يميل إلي ممارسة العنف، والتنمر 

 2006 )  ( نيوانئج دراسةعلي الطالب األضغف فى المدرسة، وهذا ما أكدت عليه نتا

Newwan حيث أشارت إلي أن التنشئة االجتماعية ومعاملة اآلباء وراء سلوك التنمر حيث 
أن سلوك الطالب ينمو من خالل مالحظته لسلوك أفراد أسرته، وكذلك تحفيزه وإثابته من 

  .أجل زيادة دافعيته أو عقابه عليه
 أثار نفسية واجتماعية سلبية علي ضحايا ونظرا لما يترتب علي سلوك التنمر من       

التنمر يجب التأكيد علي أنه إذا لم يتم التدخل مبكرا لمنع التنمر ووقفه، قد يزاداد مع مرور 
إلي ) ٢٠١٠ (الوقت وقد يتحول إلي سلوك إجرامي عدواني، حيث توصلت دراسة سناري

 المدرسية، كما توصلت دراسة فعالية العالج بالقراءة في خفض التنمر بما يتناسب مع البيئة
إلي وضع تصور مقترح من منظور الممارسة العامة فى التعامل مع ) ٢٠١٩ (الجعفراوي

  .التنمر المدرسي لبناء شخصية طالب المرحلة اإلعدادية السليمة
وفى ضوء ما تم عرضه من تمهيد لمشكلة الدراسة، ومن عرض الدراسات السابقة        

ة يتضح أنه غالبا ما يتم التركيز حيث الحديث عن ظاهرة التنمر علي األجنبية أو  العربي
الطرف الضعيف أو المتنمر عليه، والذي يقع عليه الفعل اإلكراهي المؤلم، ويمكن أن يؤدي 
إلي عواقب وخيمة علي مساره الدراسي وصحته النفسية تصل في بعض األحيان إلي درجة 

رة من زاوية أخري فسنجد ضحية أخري ال يلتفت إليها االنتحار، لكننا إذا نظرنا إلي الظاه
غالبا، تتمثل فى الطفل أو مجموعة الطالب المتنمرين الذين يتخذون صورة العنف سلوكا 
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ثابتا فى تعامالتهم، أنها ضحايا سوء التنشئة األسرية أو االجتماعية، وكاننا الضحيتنان 
أساسيان فى المجتمع، وإذا أهملنا تحتاجان للدراسة، فالمعتدي والمعتدي عليه عضوان 

 سنعرض أطفاال آلخرين للوقوع فى -الطفل المعتدي ولم نقومه تربويا وسلوكيا واجتماعيا
نفس المشكلة، وهكذا سنساهم فى انتشار الظاهرة بصورة اكبر فى المجتمع، وبناء عليه 

 -درسية الم-  األسرية- النفسية-الصحية(يمكن تحديد المشكلة فى تحديد العوامل 
أدوار الممارسة المؤدية إلي التنمر من وجهة نظر المتنمر والمتنمر به، و) التكنولوجية

  . فى التعامل مع العوامل المؤدية إلي التنمرالعامة
  :أهداف الدراسة: ثانياً

 إذا كان للتنمرالمؤدية )  بالمدرسةالمرتبطة-األسرية-النفسية- الصحية(تحديد العوامل  )١(
 .بهمتنمر  التلميذ

 إذا للتنمرالمؤدية ) التكنولوجية-المدرسية- األسرية- النفسية-الصحية(تحديد العوامل  )٢(
 . هو المتنمرالتلميذكان 

  للتنمر فى التعامل مع العوامل المؤدية للخدمة االجتماعية   الممارسة العامة دورتحديد )٣(
  :أهمية الدراسة: ثالثاً

ا بهدف الوصول إلي مقومات اإلبداع التنمر من أهم الظواهر التى يجب أن تتصدي له) ١(
  .والطموح

تعدد مظاهر التنمر علي األطفال بصورة متكررة ويومية، مما أثار الرأي العام  )٢(
 .وتحمس المراكز البحثية والمؤسسات العلمية في مصر لدراسة هذه الظاهرة

ل  خطرا حقيقيا يهدد كيان المجتمع، فهؤالء األطفاوالتى تشكلانتشار ظاهرة التنمر  )٣(
 .يشكلون تهديدا لكيان المجتمع ويمثلون بذور األجرام والتطرف والعنف فى المستقبل

إسهامات الخدمة االجتماعية مع األطفال المعرضين للتنمر والمتنمرين محدودة للغاية،  )٤(
 .رغم أن هذه الفئة فى أشد الحاجة إلي الرعاية واالهتمام

فى التعامل مع العوامل المؤدية الى تحديد دور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية  )٥(
 .التنمر يساعد على زيادة التحصيل الدراسى للتالميذ

انتشار التنمر بين تالميذ المدارس يؤثر سلبا على العالقات االسرية والتماسك  )٦(
 .االسرى، لذا البد من التعامل مع هذه الظاهرة
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  :تساؤالت الدراسة: رابعاً
إذا كان للتنمر المؤدية )  بالمدرسةالمرتبطة-ريةاألس-النفسية-الصحية(ماالعوامل  )١(

  متنمر به؟التلميذ
 إذا كان للتنمرالمؤدية ) التكنولوجية- المدرسية-األسرية-النفسية- الصحية(ماالعوامل  )٢(

  هو المتنمر؟التلميذ
 ؟للتنمرفى التعامل مع العوامل المؤدية للخدمة االجتماعية   الممارسة العامة دورما )٣(

  : الدراسةمفاهيم: خامساً
 :تعريف التنمر -

 عالقة واضحة بين مفهوم العدوان والعنف والتنمر، فالبعض يعتبر العنف هناك       
صورة متطرفة من العدوان، فالعنف وخاصة العنف المدرسى هو كل تصرف يؤدى الى 
الحاق الضرر باحد عناصر المدرسة الرئيسية سواء أكان الطالب أو المعلم أو ممتلكات 

  .ةالمدرس
       أما التنمر، فهو عدوان عام ومتعمد، قد يكون ماديا أو لفظيا او جسديا أو من خالل 

   .استخدام التكنولوجيا 
       وعلى ذلك فالتنمر هو أحد أشكال السلوك العدوانى، كما أن التنمر قد يؤدى الى 

  .      العنف الشديد بين التالميذ فى المدارس 
 يخيف، أو يهدد، أو يؤذي ويضايق، أهو الذي بأنه الطفل المتنمر          وبالتالى يعرف

اآلخرين الذين ال يتمتعون بنفس درجة القوة التى يتمتع بها، وهو يخيف غيره من األطفال 
 موسي. ( العالية واستخدام التهديده صوتةفى المدرسة، ويجبرهم علي فعل ما يريد بنبر

  :)٣٦ص ,٢٠١٣,فرحان
  :خالل هذه الدراسة بأنهويعرف التنمر من 

  .شكل من أشكال العنف واإلساءة واإليذاء )١(
 .ذلك السلوك المتكرر يهدف إلي إيذاء شخص أخر جسديا أو لفظيا أو جنسيا )٢(
 شخص أخر أو إلىذلك السلوك يكون موجها من شخص أو مجموعة من األشخاص  )٣(

 .قوةمجموعة من األشخاص األقل 
 .يف، والترهيب، والتهديديتبع األشخاص المتنمرين سياسة التخو )٤(
 .قد يمارس التنمر فى أكثر من مكان داخل المدرسة أو خارجها )٥(
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  الموجهات النظرية للدراسة
  . نظرية األنساق العامة– ١
  . نظرية األنساق االيكولوجية– ٢
  . نظرية السلوكية– ٣
  . نظرية التحليل النفسى– ٤
  . النظرية البيولوجية– ٥

   :)١١٣ -٨٩ص ص , ٢٠٠٩ ,أبو غزالة (:للتنمرالعوامل المؤدية  -
  .قلة الثقة فى النفس، عدم تقدير الذات - ١
 .الظروف االجتماعية السيئة التى يعيشها الفرد - ٢
 التعرض للعنف الجسدي أو النفسي - ٣
 .مشاهدة البرامج العنيفة خاصة أفالم الكرتون أو برامج المصارعة - ٤
 .األلعاب االلكترونية العنيفة - ٥
  : من وجهة نظر المتنمرينرللتنمالعوامل المؤدية  -
  .التظاهر بأنه شخص مهم   - ١
 .ألنه ليس لديه أصدقاء يدافعون عنه - ٢
 .ألنه طالب متكبر علي زمالئه - ٣
 .ألنه غير منسجم مع الطلبة اآلخرين - ٤

  :أماأسباب الوقوع ضحية التنمر لدي الطلبة الضحايا، فيمكن إجمالها فيما يلي
  .الصمت الدائم وعدم التحدث مع أحد - ١
 .س والزي والمظهر المتميزاللبا - ٢
                 .لفقر ا- ٣
  .المظهر الجاذب جداً - ٤
  ):الضحية(عالمات الطفل المتنمر به  -
  .انسحاب الطفل بشكل متكرر من األنشطة المفضلة لديه - ١
 .تراجع اهتمامه باألنشطة المدرسية أو ما بعد المدرسة - ٢
 .ابتعاده عن أصدقائه أو أي تجمعات - ٣
 .ارجي ومظهرالعامإهمال شكله الخ - ٤
 .إذا عاد الطفل إلي المنزل بجروح أو كدمات، أو خدوش ولم يستطيع تفسيرها - ٥
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 .إذا عاد بقطع مالبس أو كتب أو حاجات ممزقة أو مفقودة - ٦
 .التأخر عن باص المدرسة - ٧
 .يسعي الطفل المعرض للتنمر إلي الهروب من الواقع الذي يعيشه - ٨
 .صبية والغضبيعاني الطفل المعرض للتنمر حالة من الع - ٩

 .إذا كان يبدو حزينا وكئيبا عند عودته من المدرسة -١٠
 .إذا كان يعاني من مشاكل فى النوم، أو تتكرر له الكوابيس المزعجة -١١
 .يعاني من القلق الدائم والخوف -١٢

 ,٢٠١٥ ,الشريف: (للتنمر فى التعامل مع العوامل المؤدية  الممارسة العامةدور -
  ):٢٤ -٩ص ص 

  :للتنمر فى التعامل مع العوامل المؤدية دور الطالب: أوالً
  .طلب النصح من المدرسين عند التعرف لمواقف التنمر )١(
 .طلب الدعم من األسرة فى مواقف التعرض للتنمر )٢(
 .القراءة فى سبيل الحماية من التنمر داخل المدرسة )٣(
 .حذف الشتائم التى من الممكن أن تستفز الطالب علي التليفون )٤(
 . الشخصية مع األصدقاءرفض التحدث عن الحياة )٥(

  :للتنمردور األسرة فى التعامل مع العوامل المؤدية : ثانياً
  .تعزيز عوامل الثقة بالنفس )١(
 .الحرص علي تربية األبناء فى ظروف صحية بعيدا عن العنف واالستبداد )٢(
 .بناء عالقة صداقة مع األبناء منذ الصغر )٣(
 .راد والبعد عن األلعاب العنيفةن القدرات العقلية لدي األفتحستوفير األلعاب التى  )٤(
 .تدريب األطفال علي رياضيات الدفاع عن النفس )٥(
 .متابعة السلوكيات المختلفة لألبناء )٦(
 .مراقبة األبناء علي اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي )٧(
االستماع إلي المعلمين والمرشدين االجتماعيين والنفسيين فى المدارس والحرص علي  )٨(

 .معهم واألخذ بأرائهماللقاءات الدورية 
فـى التعامـل مـع    ) الممارس العام للخدمة االجتماعية(دور األخصائي االجتماعي    : ثالثاً

  :للتنمرالعوامل المؤدية 
 ـاالنتباه إلي أي عالمة من عالمات التنمر  )١(
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  ـحماية حقوق الطالب الممارس عليهم  )٢(
 .عقد اجتماعات مدرسية لمناقشة ظاهرة التنمر )٣(
 .لمدرسية ومشاركة الطالب فيهاتنفيذ األنشطة ا )٤(
 .التدخل الفوري لمنع سلوكيات التنمر داخل المدرسة )٥(
 .يضع قواعد جزائية مناسبة ضد التنمر لمن يرتكب التنمر )٦(
 .توفير اإلشراف الكامل فى األماكن المحكمة لوقوع سلوكيات التنمر فيها )٧(
  :للتنمردور المدرسة فى التعامل مع العوامل المؤدية : ابعاًر
 .ب حماية كل طفل من التعرف لإليذاء داخل المدرسة فهي بيئة أمنة وهادئةيج )١(
 .علي المعلم أن يكون ملماً بمهارات التواصل وحل النزاعات بين الطالب )٢(
 .توعية المعلمين واألهالي والطلبة بماهية سلوك التنمر وخطورته )٣(
 .رةإشراك المجتمع المدني والشركاء المؤسسين للمدرسة فى محاربة الظاه )٤(
 .إدراج التربية علي المواطنة والسلوك المدني فى المناهج الدراسية )٥(

  :للتنمردور المجتمع فى التعامل مع العوامل المؤدية : خامساً
  .تشديد المراقبة واليقظة التربوية للرصد المبكر لحاالت التنمر )١(
 .وضع برامج عالجية للمتنمرين بالشراكة مع المختصين فى علم النفس )٢(
 للفصل يوضح حقوق جميع األطراف وواجباتهم فى شكل التزام يشارك وضع ميثاق )٣(

 .الجميع فى صياغته والتوقيع عليه
 .تنظيم أنشطة موازية تهتم بتنمية الثقة بالنفس وتأكيد احترام الذات )٤(
 .تشجيع الضحايا علي التواصل مع المختصين فى حالة تعرضهم لسلوكيات التنمر )٥(
ل علي بث البرامج التعليمية والدينية والوثائقية الهادفة علي المحطات التليفزيونية العم )٦(

 .وتجنب البرامج العنيفة
  :اإلجراءات المنهجية للدراسة: سادساً

  :نوع الدراسة
تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية، فالدراسة الوصفية تهدف إلي وصف        

كيفيا وكميا، فالبحوث موضوع أو مشكلة البحث وتقرير خصائصها، وتحديدها تحديدا 
الوصفية تقوم بجمع البيانات وتحليلها وتفسيرها بهدف الوصول إلي تعميمات بشأن 

  .موضوع أو مشكلة البحث
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وتعتبر الدراسة الوصفية من أنسب الدراسات التى تصلح لموضوع هذه الدراسة        
 المرتبطة - سرية األ- النفسية-الصحية(العواملحيث تركز الدراسة الراهنة علي تحديد 

المؤدية إلي التنمر من وجهة نظر الطالب المتنمر به، ومن وجهة )  التكنولوجية- بالمدرسة
فى التعامل مع هذه  للخدمة االجتماعية  الممارسة العامةدورنظر الطالب المتنمر، وتحديد 

  .العوامل 
  :نوع المنهج المستخدم

اعي الذي يستخدم لوصف الظاهرة اعتمدت الدراسة علي منهج المسح االجتم       
المدروسة وتصويرها كميا عن طريق جمع معلومات مقننة عن المشكلة وتصنيفها وتحليلها 

  :)٨٧ ص ,٢٠٠٥ ,شفيق. (وإخضاعها للدراسة الدقيقة
وتستخدم هذه الدراسة منهج المسح االجتماعي الشامل، حيث استخدم منهج المسح        

 مايو سمارت للغات، بجانب استخدام ١٥لعمل بمدرسة زهور االجتماعي الشامل لفريق ا
 مايو ١٥منهج المسح االجتماعي الشامل لتالميذ وتلميذات المرحلة االبتدائية بمدرسة زهور 

  .سمارت للغات
  :أدوات الدراسة

  :تم االعتماد علي أداتين في هذه الدراسة هما       
راسة من تالميذ وتلميذات المرحلة االبتدائية استمارة استبار لمجتمع الد : االداة االولى

  . مايو بمحافظة القاهرة ١٥بمدرسة زهور مايو سمارت للغات بمدينة 
  :وقد اعتمدت الباحثة على استمارة االستبار نظرا لالعتبارات االتية 

  . صغر المرحلة السنية  لمجتمع الدراسة –أ 
  . توضيح االسئلة الغامضة لمجتمع الدراسة –ب 
  . ضمان الدقة فى جمع البيانات من مجتمع الدراسة –ج 

  :وقد اتبعت الباحثة الخطوات االتية فى اعداد االستبار 
  :لة جمع العبارات ح مر– ١

قامت الباحثة باالطالع على ما سبق من دراسات وكتابات نظرية ذات صلة        
ى ستة محاور رئيسية تحديد محاور االستمارة ، وقد تم تقسيمها ال، وبموضوع الدراسة

  : تتمثل فى االتى 
البيانات االولية عن المبحوثين من تالميذ وتلميذات المرحلة االبتدائية : المحور االول 

  .بمدرسة زهور مايو سمارت للغات
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  .مفهوم التنمر : المحور الثانى 
    .اماكن حدوث التنمر: المحور الثالث 

 – الجنسى – االجتماعى – الجسمى –ظى اللف( المقصود بالتنمر : المحور الرابع 
   .) ضد الممتلكات العامة –االلكترونى 

المؤدية )  المرتبطة بالمدرسة – االسرية – النفسية –الصحية ( العوامل : المحور الخامس 
   .) هو المتنمر به التلميذاذا كان  ( للتنمر

)  التكنولوجية –درسية  الم– االسرية – النفسية –الصحية ( العوامل : المحور السادس 
   .) هو المتنمر التلميذاذا كان  ( للتنمرالمؤدية 

نعم ، : (        قامت الباحثة بوضع تدرج ثالثى ، بحيث تكون االستجابة لكل عبارة هى 
" ،  ودرجتان لالستجابة " نعم " ، بحيث تعطى ثالث درجات لالستجابة  ) الى حد ما ، ال 

، وبالنسبة للعبارات السالبة اعطيت درجة " ال " حدة لالستجابة  ، ودرجة وا" الى حد ما  
  "ال" ، وثالثة درجات لالستجابة  "الى حد ما"، ودرجتان لالستجابة " نعم " واحدة لالستجابة 

  : مرحلة تحكيم االستمارة وتعديلها - ٢
ة تم عرض االستمارة على عدد من المتخصصين من اعضاء هيئة التدريس بكلية الخدم

محكما لتحكيم االستمارة من حيث ارتباط  ) ١٢( االجتماعية كمحكمين ، حيث بلغ عددهم 
العبارات بالمضمون ووضوح العبارات ومدى مناسبة العبارات من حيث الصياغة ، وفى 
ضوء التحكيم تم نعديل االستمارة بحذف بعض العبارات واضافة بعض العبارات االخرى ، 

   . % )٧٠( ر العبارات التى قلت درجة االتفاق عليها عن حيث استبعدت من االستبا
   : مرحلة حساب صدق االستمارة– ٣

االعتماد على صدق المضمون او المحتوى ، حيث تم صياغة عبارات االستمارة من خالل 
االساس النظرى للدراسة ، باالضافة الى الصدق الظاهرى او ما يسمى بصدق المحكمين ، 

ة على المحكمين ، وتم استبعاد العبارات الخاصة باالسئلة التى لم وذلك بعرض االستمار
   . % )٧٠( تحصل على نسبة اتفاق 

  : مرحلة التاكد من ثبات االستمارة – ٤
من المبحوثين من تالميذ وتلميذات المرحلة  ) ١٠( عرض االستبار على عدد      

و بمحافظة القاهرة ، وذلك  ماي١٥االبتدائية بمدرسة زهور مايو سمارت للغات بمدينة 
  :لمعرفة االتى 

  . مدى فهم المبحوثين ألسئلة االستبار –أ 
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   . معرفة زمن تطبيق االستبار–ب 
  . اضافة بعض العبارات التى يراها المبحوثين مهمة بالنسبة لموضوع الدراسة –ج 

  :وتمثل الشكل النهائى لالستبار فى المحاور التالية       
البيانات االولية عن المبحوثين من تالميذ وتلميذات المرحلة االبتدائية : المحور األول 

  .بمدرسة زهور مايو سمارت للغات 
  .مفهوم التنمر : المحور الثانى 
المؤدية ) المرتبطة بالمدرسة  – األسرية – النفسية –الصحية ( العوامل : المحور الثالث 

   . متنمر بهالتلميذ، اذا كان للتنمر
)  التكنولوجية – المدرسية – األسرية – النفسية –الصحية ( العوامل : لرابع المحور ا
  . هو المتنمر التلميذ ، اذا كان للتنمرالمؤدية 

   :المحاور التى تم حذفها 
   .اماكن حدوث التنمر : االولالمحور 
 – الجنسى – االجتماعى – الجسمى –اللفظى ( المقصود بالتنمر  : الثانىالمحور 

   .) ضد الممتلكات العامة –ترونى االلك
  :التأكد من ثبات االستمارة 

مفردة من تالميذ وتلميذات المرحلة ) ١٠(التأكد من ثبات االداه بتطبيقها على عينة قوامهاتم 
مايو بمحافظة القاهرة ، واعادة تطبيقها بعد ١٥االبتدائية بمدرسة زهور مايو للغات بمدينة 

 دالة احصائیا عند ٠,٨٨=  ، وتم ايجاد معامل ارتباط بيرسون يوم) ١٥(فترة زمنية قدرها 

= الجذر التربیعى لمعامل الثبات =  ، كما أن معامل الصدق االحصائى ٠,٠١مستوى معنویة 

 . ، وھذا یدل على ثبات االداه وصالحیتھا للتطبیق ٠,٩٣٨

عمل بمدرسة زهور مايو استمارة استبيان لالخصائيين االجتماعيين وفريق ال : االداة الثانية 
تحديد العوامل المؤدية  مايو بمحافظة القاهرة ، وذلك بهدف ١٥سمارت للغات بمدينة 

  . ، وادوار الممارسة العامة فى التعامل معها للتنمر
  :خطوات اعداد استمارة االستبيان 

  : مرحلة جمع العبارات – ١
 ما سبق من نظريات وكتابات قامت الباحثة بتحديد محاور االستمارة بعد اطالعها على

نظرية ذات صلة بموضوع البحث ، وكذلك االطار النظرى السابق عرضه ، وقد تم 
  :تقسيمها الى سبعة محاور تتمثل فيما يلى 
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البيانات االولية لالخصائيين االجتماعيين وفريق العمل : المحور األول : المحور االول 
  .مايو محافظة القاهرة   ١٥بمدرسة زهور مايو سمارت للغات مدينة 

  .مفهوم التنمر : المحور الثانى 
  .اماكن حدوث التنمر : المحور الثالث 

 – الجنسى – االجتماعى – الجسمى –اللفظى ( المقصود بالتنمر : المحور الرابع 
   .) ضد الممتلكات العامة –االلكترونى 

المؤدية ) لمرتبطة بالمدرسة  ا– االسرية – النفسية –الصحية ( العوامل : المحور الخامس 
   .) هو المتنمر به التلميذاذا كان  ( للتنمر

)  التكنولوجية – المدرسية – االسرية – النفسية –الصحية ( العوامل : المحور السادس 
   .) هو المتنمر التلميذاذا كان  ( للتنمرالمؤدية 

   .للتنمرالمؤدية  الممارسة العامة فى التعامل مع العوامل دور: المحور السابع 
نعم ، : (        قامت الباحثة بوضع تدرج ثالثى ، بحيث تكون االستجابة لكل عبارة هى 

" ،  ودرجتان لالستجابة " نعم " ، بحيث تعطى ثالث درجات لالستجابة  ) الى حد ما ، ال 
 درجة ، وبالنسبة للعبارات السالبة اعطيت" ال"، ودرجة واحدة لالستجابة  " الى حد ما  

، وثالثة درجات لالستجابة  " الى حد ما  " ، ودرجتان لالستجابة " نعم " واحدة لالستجابة 
  " .ال " 
  : مرحلة تحكيم االستمارة وتعديلها - ٢

تم عرض االستمارة على عدد من المتخصصين من اعضاء هيئة التدريس بكلية الخدمة 
محكما لتحكيم االستمارة من  ) ١٢ ( االجتماعية جامعة حلوان كمحكمين ، حيث بلغ عددهم

حيث ارتباط العبارات بالمضمون ووضوح العبارات ومدى مناسبة العبارات من حيث 
عديل االستمارة بحذف بعض العبارات ، حيث استبعدت تالصياغة ، وفى ضوء التحكيم تم 

   . % )٨٠( من االستبيان العبارات التى قلت درجة االتفاق عليها عن 
  
   :ة حساب صدق االستمارة مرحل– ٣

االعتماد على صدق المضمون او المحتوى ، حيث تم صياغة عبارات االستمارة من خالل 
االساس النظرى للدراسة ، باالضافة الى الصدق الظاهرى او ما يسمى بصدق المحكمين ، 
وذلك بعرض االستمارة على المحكمين ، وتم استبعاد العبارات التى لم تحصل على نسبة 

   . % )٨٠( تفاق ا
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  : مرحلة التاكد من ثبات االستمارة – ٤
من االخصائيين االجتماعيين وفريق العمل العاملين  ) ١٠( عرض االستبيان على عدد 

وهم  من مجتمع  ،  مايو بمحافظة القاهرة١٥بمدرسة زهور مايو سمارت للغات بمدينة 
  :البحث وذلك لمعرفة االتى 

   .بيان معرفة زمن تطبيق االست–أ 
 اضافة بعض العبارات التى يراها االخصائيين وفريق العمل مهمة بالنسبة لموضوع –ب 

   .الدراسة
  . معرفة مدى فهم االسئلة –ج 

  :وتمثل الشكل النهائى الستمارة االستبيان على النحو التالى       
رسة زهور مايو البيانات االولية لالخصائيين االجتماعيين وفريق العمل لمد: المحور األول 
  .سمارت للغات 
  .مفهوم التنمر : المحور الثانى 
 فى التعامل مع العوامل المؤدية  للخدمة االجتماعية الممارسة العامةدور: المحور الثالث 

  .للتنمر 
  :المحاور التى تم حذفها 

  .اماكن حدوث التنمر  : االولالمحور  
 – الجنسى – االجتماعى –لجسمى  ا–اللفظى ( المقصود بالتنمر  : الثانىالمحور 

   .) ضد الممتلكات العامة –االلكترونى 
المؤدية )  المرتبطة بالمدرسة – االسرية – النفسية –الصحية ( العوامل  : الثالثالمحور 

   .) هو المتنمر به التلميذاذا كان  ( للتنمر
)  التكنولوجية – المدرسية – االسرية – النفسية –الصحية ( العوامل  : الرابعالمحور 
   .) هو المتنمر التلميذاذا كان  ( للتنمرالمؤدية 

  :التأكد من ثبات االستمارة 
مفردة من تالميذ وتلميذات المرحلة ) ١٠(تم التأكد من ثبات االداه بتطبيقها على عينة قوامها

ها بعد مايو بمحافظة القاهرة ، واعادة تطبيق١٥االبتدائية بمدرسة زهور مايو للغات بمدينة 
 دالة احصائیا ٠,٨١٢= يوم ، وتم ايجاد معامل ارتباط بيرسون ) ١٥(فترة زمنية قدرها 

الجذر التربیعى لمعامل =  ، كما أن معامل الصدق االحصائى ٠,٠١عند مستوى معنویة 
 . ، وھذا یدل على ثبات االداه وصالحیتھا للتطبیق ٠,٩٠١= الثبات 
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  :مجاالت الدراسة 
تحدد المجال المكانى للدراسة فى مدرسة زهور مايو سمارت للغات  :المجال المكانى 

  . مايو بمحافظة القاهرة ١٥بمدينة 
  :مبررات اختيار المجال المكانى 

   . مايو١٥ ارتفاع نسبة التنمر بمدرسة زهور مايو سمارت للغات بمدينة – ١
باهمية هذه الدراسة  استعداد المسئولين فى المدرسة للتعاون مع الباحثة واقتناعهم – ٢

   .وقبولهم باجرائها
 اشراف الباحثة على تدريب طالب التدريب الميدانى للفرقة الثالثة لكلية الخدمة – ٣

   .االجتماعية جامعة حلوان بالمدرسة 
يعتبر المجال الزمنى للدراسة هو فترة جمع البيانات ، وقد بلغت شهرين ، :المجال الزمنى 
  ) . م ٢٠١٩ / ٥ / ١:  م ٢٠١٩/  ٣ / ١( وهى الفترة من 
 ١٥التطبيق علي جميع أعضاء فريق العمل العاملين بمدرسة زهور  تم :المجال البشري

 مايو ١٥مايو سمارت للغات، وجميع تالميذ وتلميذات المرحلة االبتدائية بمدرسة زهور 
  سمارت

  : للغات وبالتالي تكون األعداد التى سوف تجري عليها الدراسة كالتالي
 مايو سمارت للغات وعددهم ١٥تالميذ وتلميذات المرحلة االبتدائية بمدرسة زهور  )١(
  .تلميذ وتلميذة) ٢٠٦(
 .عضو) ٣٠( مايو سمارت للغات وعددهم ١٥فريق العمل بمدرسة زهور  )٢(

تالميذ وتلميذات (عرض الجداول الخاصة بمجتمع البحث  :نتائج الدراسة الميدانية: سابعاً
  ):المرحلة االبتدائية

  وصف عينة الدراسة من تالميذ وتلميذات المرحلة االبتدائية : )١(جدول رقم 
  م  عدد األخوة واألخوات  المرحلة التعليمية  النوع

  النسبة  التكرار  االستجابة  النسبة  التكرار  االستجابة  النسبة  التكرار  االستجابة
األول   %٤٤  ٩١  ذكر  ١

  االبتدائي
  %٥٢  ١٠٨  واحد  %٢٧  ٥٥

اني   %٥٦  ١١٥  أنثي  ٢ الث
  االبتدائي

  %٢٦  ٥٤  أثنان  %٢٢  ٤٧

ث         ٣ الثال
  االبتدائي

  %١٣  ٢٦  ثالثة  %١٣  ٢٦

ع         ٤ الراب
  االبتدائي

ة   %١٤  ٢٨ أربع
  فأكثر

٩  ١٨%  

امس         ٥ الخ
  االبتدائي 

١٥  ٣٠%        

سادس         ٦ ال
  االبتدائي

٩  ٢٠%        

  %١٠٠  ٢٠٦  المجموع  %١٠٠  ٢٠٦  المجموع      المجموع
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الخاص بوصف عينة الدراسة من تالميذ وتلميذات المرحلة ) ١(  جدوليتضح من    
  :االبتدائية مجتمع البحث ما يلي

 التالميذ أما نسبة %٥٦ ة التلميذاتت نسبزيادة عدد التلميذات عن التالميذ ، حيث بلغ
 ، وتنوع المراحل التعليمية وأعالها نسبة الصف االول االبتدائى حيث وصلت %٤٤
، بينما نجد أن أقل نسبة هى نسبة  الصف % ٢٢لصف الثانى وصلت ، اما ا% ٢٧

 % . ٩السادس حيث كانت 
       ويتضح ايضا ان الغالبية العظمى من أسر التالميذ لديهم طفالن فقط وعلى 

، أما %٥٢الرغم من ذلك يعانون من التنمر ، حيث بلغت نسبة من لديهم أخ واحد 
 % .٩ن لديهم أربعة أخوة ونسبة م% ٢٦نسبة من لديهم أخان 

  تالميذ وتلميذات(مفهوم التنمر من وجهة نظر مجتمع البحث  : )٢(جدول رقم  
  ٢٠٦= ن )المرحلة االبتدائية

د    نعم  العبارات  م ي ح إل
  ما

ج   ال م
  الدرجات

ط  متوس
  الوزن

  نسبة 
  الوزن

  الترتيب

رد     ١ ي ف اع األذي عل إيق
سيا أو  دنيا أو نف ر ب أوأكث

  عاطفيا أو لفظيا

٢  ٠٫٩٠  ٢٫٦٩  ٥٥٤  ١٣  ٣٨  ١٥٥  

دا       ٢ ون متعم سلوك يك هذا ال
ذ        ي تلمي وي عل من تلميذ ق

  ضعيف 

  م٢  ٠٫٩٠  ٢٫٦٩  ٥٥٤  ٢٣  ٩٥  ٨٨

يتميز هذا السلوك بتصرف   ٣
ن    ة م رق معين ردي بط ف
ي   سلطة عل ساب ال ل ات أج

  حساب أخر

٣  ٠٫٨١  ٢٫٤٣  ٥٠٠  ٣٢  ٥٤  ١٢٠  

داء     ٤ رد االعت ع أن ي ال يتوق
لقوة علي نفسه وال يبادل ا     

  بالقوة

  م٣  ٠٫٨١  ٢٫٤٥  ٥٠٣  ٢٠  ٧٥  ١١١

م     ٥ سبب أل سلوك ي ذا ال ه
ال   ى المج ضحية ف لل
سي  سمي والنف الج

  .واللفظي والعاطفي

١  ٠٫٩٢  ٢٫٧٥  ٥٦٧  ٢  ٤٧  ١٥٧  

أن مفهوم التنمر من وجهة نظر التالميذ مجتمع البحث له ) ٢(من الجدول يتضح        
االذى باالخرين ، وهو سلوك فردى متعمد جوانب مختلفة تتضمن استخدام القوة وايقاع 

السلوك الذي يسبب ألم يهدف الكتساب السلطة على حساب االخرين ، حيث تبين أنه هو 
 ومن ناحية أخرى ،%٩٢ بنسبةللضحية فى المجال النفسي والجسمي واللفظي والعاطفي 

هذا السلوك يكون  ، وأكثر بدنيا أو نفسيا أو عاطفيا أو لفظيا إيقاع األذي علي فرد أوهو 
   ٠,٩٠ وذلك بنسبة متعمدا من طالب قوي علي طالب ضعيف
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 من وجهة  ) متنمر بهالتلميذإذا كان  (للتنمرالعوامل الصحية المؤدية  : )٣(جدول رقم 
        ١٥٠= ن)مجتمع البحث(نظر التالميذ 

ي    نعم  العبارات  م إل
د  ح

  ما

ج   ال م
  الدرجات

ط  متوس
  الوزن

سبة  ن
  الوزن

  الترتيب

رض     ١ ن م اني م أع
  عضوي فى جسمي

٢  ٠٫٨٨  ٢٫٦٣  ٣٩٤  ١٧  ٢٢  ١١١  

ى    ٢ ة ف ن إعاق اني م أع
  جسمي

١  ٠٫٩١  ٢٫٧٣  ٤١٠  ١١  ١٨  ١٢١  

أن معاناة التلميذ من اعاقة فى جسده تجعله عرضه للتنمر من ) ٣(جدوليتضح من          
ذ المعاق ، حيث زمالئه اكثر من غيره ، مما يترتب عليه العديد من المشكالت النفسية للتلمي

كانت االعاقة الجسدية هى أكثر العوامل الصحية المؤدية للتنمر من وجهة نظر المتنمر به 
 بنسبة من مرض عضوي بينما اقل العوامل الصحية هى المعاناه،  %٩١ بنسبة وذلك
٨٨.%  

  )  متنمر بهالتلميذإذا كان  (للتنمرالعوامل النفسية المؤدية  : )٤(جدول رقم 
  ١٥٠= ن)مجتمع البحث(نظر التالميذ من وجهة 

د   نعم  العبارات  م ي ح إل
  ما

ج   ال م
  الدرجات

ط  متوس
  الوزن

سبة  ن
  الوزن

  الترتيب

  ١  ٠٫٩٤  ٢٫٨٢  ٤٢٣  ٨  ١١  ١٣١  ليس لدي ثقة فى نفسي  ١
  ٥  ٠٫٨٩  ٢٫٦٨  ٤٠٢  ١٠  ٢٨  ١١٢  أعاني من الوحدة  ٢
صمت وال     ٣ ب ال أح

  أتحدث مع أحد
٤  ٠٫٩٠  ٢٫٧١  ٤٠٧  ١٤  ١٥  ١٢١  

  ٦  ٠٫٨٨  ٢٫٦٤  ٣٩٦  ١٨  ١٨  ١١٤  آلخرون يغارون منيا  ٤
دقاء     ٥ دي أص يس ل ل

  يدافعون عني
٢  ٠٫٩٢  ٢٫٧٦  ٤١٤  ٩  ١٨  ١٢٣  

  ٣  ٠٫٩١  ٢٫٧٣  ٤١٠  ٨  ٢٤  ١١٨  ال شئ أفضل منهم  ٦
ضعف الثقة بالنفس والشعور بالضعف وعدم الشعور أن ) ٤(يتضح من جدول        

 حيث بلغت اكثر العوامل النفسية المؤدية للتنمر باالمن النفسى للتلميذ يجعله عرضه للتنمر ،
 كما أن عدم وجود،  %٩٤ ضعف الثقة فى النفس بنسبة اذا كان التلميذ متنمر به هى

، % ٨٩والمعاناه من الوحدة جاء بنسبة ،  %٩٢جاء بنسبة عن التلميذ أصدقاء يدافعون 
، وذلك يتفق % ٨٨بنسبة بينما كانت  غيرة االخرين من التلميذ هى أقل نسبة حيث جاءت 

إلي وجود عالقة بين األمن النفسي حيث توصلت ) ٢٠١٦ (دراسة حامداليه توصلت مع ما
  ، حيث توصلت)٢٠١٢  ( دراسة البهاص اليه توصلتكما يتفق مع ما والتنمر المدرسي، 

الديناميكية المشتركة بين التالميذ المتنمرين والضحايا، مثل  إلي وجود بعض الخصائص
  عليهأكدت، كما يتفق مع ما ارتفاع معدالت القلق-من النفسي فقدان األ-وحدة النفسيةال

 علي أن التنمر يترتب عليه تهديد األمن النفسي Martin (2010 ( مارتننتائج دراسة
  للمتنمر به
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  من وجهة )  متنمر بهالتلميذإذا كان  (للتنمرالعوامل األسرية المؤدية  : )٥(جدول رقم 
   ١٥٠= ن)مجتمع البحث(ميذ  نظر التال

د   نعم  العبارات  م ي ح إل
  ما

ج    ال م
  الدرجات

ط  متوس
  الوزن

سبة  ن
  الوزن

  الترتيب

  ٥  ٠٫٩٢  ٢٫٧٦  ٤١٤  ٧  ٢٢  ١٢١  غياب األب عن األسرة  ١
ة    ٢ ن تربي شغال األم ع ان

  األبناء
٢  ٠٫٩٦  ٢٫٨٧  ٤٣١  ٣  ١٦  ١٣١  

ي    ٣ دائم عل اد ال االعتم
  الوالدين

٦  ٠٫٩١  ٢٫٧٤  ٤١١  ٥  ٢٩  ١١٦  

  ١  ٠٫٩٧  ٢٫٩١  ٤٣٦  ٥  ٤  ١٤١  الحماية الزائدة لألبناء  ٤
  م٥  ٠٫٩٢  ٢٫٧٧  ٤١٥  ١١  ١٣  ١٢٦  النزاعات األسرية  ٥
  ٣  ٠٫٩٥  ٢٫٨٦  ٤٢٩  ٦  ٩  ١٣٥  االنفصال بين الزوجين  ٦
ن     ٧ رة لألب ة األس دم متابع ع

  فى المدرسة
٤  ٠٫٩٣  ٢٫٨٠  ٤١٩  ١٣  ٥  ١٣٢  

ذ     ٨ ين التلمي ة ب ور العالق فت
  والوالدين

  م٤  ٠٫٩٣  ٢٫٧٩  ٤١٨  ١٠  ١٢  ١٢٨

كثرة اعتماد التلميذ على الوالـدين والحمايـة        أن  ) ٥(يتضح من جدول رقم                   
الزائدة منهم تؤدى الى زيادة نسبة تعرضه للتنمر ، حيث بلغت اكثـر العوامـل االسـرية                 

 ة ألبنـاء  ئـد الحماية الزا العوامل االسرية المؤدية للتنمر اذا كان التلميذ هو المتنمر به هى            
، ثم االنفصال عن الـزوجين      % ٩٦االبناء بنسبة    انشغال األم عن تربية      ايليه% ٩٧ بنسبة

، وذلك يتفق  % ٩١،  أما أقل نسبة فجاءت االعتماد الدائم على الوالدين بنسبة            % ٩٥بنسبة  
ن هناك عالقة األإلي والتى أشارت  Chang (2015 ( شانجنتائج دراسةإليه  أشارت مع ما

  . تعلق الطالب بوالديهم واعتمادهم عليهم وبين التعرض للتنمربين
من  ) متنمر بهالتلميذإذا كان  (للتنمرالعوامل المرتبطة بالمدرسة المؤدية  : )٦(جدول رقم 

  ١٥٠= ن)مجتمع البحث(وجهة نظر التالميذ 
د     نعم  العبارات  م ي ح إل

  ما
ج   ال م

  الدرجات
ط   متوس

  الوزن
سبة   ن

  الوزن
  الترتيب

م  ض  ١ يطرة المعل عف س
  علي التالميذ

٥  ٠٫٨٨  ٢٫٦٥  ٣٩٨  ١٥  ٢٢  ١١٣  

شطة   ٢ اب األن غي
  الموازية داخل الفصل

٤  ٠٫٨٩  ٢٫٦٧  ٤٠٠  ١١  ٢٨  ١١١  

ات    ٣ ل معلوم ه ينق ألن
  عن التالميذ للمعلمين

١  ٠٫٩٤  ٢٫٨٢  ٤٢٣  ٥  ١٧  ١٢٨  

ي     ٤ يئة ف ه س عالقات
  المدرسة

  م١  ٠٫٩٤  ٢٫٨١  ٤٢٢  ٨  ١٢  ١٣٠

ل     ٥ وانين داخ الق
  مدرسة غير واضحةال

٢  ٠٫٩٢  ٢٫٧٥  ٤١٢  ١٠  ١٨  ١٢٢  

ق    ٦ ة لفري اد المدرس افتق
اعي  وي اجتم ل ترب عم

  متخصص

  م٤  ٠٫٨٩  ٢٫٦٧  ٤٠١  ١٤  ٢١  ١١٥

ات    ٧ ود عقوب دم وج ع
  رادعة فى المدرسة

٣  ٠٫٩١  ٢٫٧٤  ٤١١  ٨  ٢٣  ١١٩  
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سوء العالقات وضعف القوانين داخل المدرسة تؤدى الى أن  )٦(جدول يتضح من        
زيد من التنمر داخل المدرسة مما يؤثر على االداء المدرسى ويعيق العملية التعليمية ، م

ويعتبر سوء عالقة التلميذ بزمالئه ونقل معلومات عنهم للمعلمين أكثر العوامل المرتبطة 
 عدم وضوح يليها، %٩٤نسبة ب بالمدرسة المؤدية للتنمر اذا كان التلميذ متنمر به وذلك

، وايضا عدم وجود عقوبات رادعة فى % ٩٢بنسبة داخل المدرسة  قوانين واضحة
 والتى  التالميذضعف سيطرة المعلم علي ، أما اقل نسبة فجاءت %٩١المدرسة بنسبة 

 Espionza ( 2006(اسبيونزا دراسة اليه  توصلت  ،        وذلك يتفق مع ما%٨٨بلغت 
 المدرسي، وأنه كلما زاد التنمر كلما إلي أن التنمر له أثر سلبي علي األداءوالتى أشارت 

  .يؤدي إلي إعاقة العملية التعليمية قل األداء المدرسي، إضافة إلي أن التنمر
من )  هو المتنمر بأصدقائهالتلميذإذا كان  (للتنمرالعوامل الصحية المؤدية  : )٧(جدول رقم 

  )مجتمع البحث(وجهة نظر التالميذ 
د   نعم  العبارات  م ي ح إل

  ما
ج م  ال

  الدرجات
ط  متوس

  الوزن
سبة  ن

  الوزن
  الترتيب

ى       ١ ة ف ن إعاق أعاني م
  جسدي

٢  ٠٫٦٧  ٢  ١١٢  ٢٢  ١٢  ٢٢  

أشعر بأنني أقوي من   ٢
  أصدقائي

١  ٠٫٧٧  ٢٫٣٢  ١٣٠  ١٥  ٨  ٣٣  

التلميذ كلما شعر بقوته فانه يتنمر على زمالؤه ليشعرهم أن ) ٧(جدول من يتضح        
 الصحية المؤدية للتنمر اذا كان التلميذ هو للعواملاكثر ابانهم اضعف منه ، حيث بلغت 

 ، أما اقل نسبة %٧٧ المتنمر بأصدقائه هى شعور التلميذ بأنه أقوى من اصدقائه بنسبة
   .%٦٧فجاءت معاناة التلميذ من إعاقة فى جسده بنسبة 

من ) قائه هو المتنمر بأصدالتلميذإذا كان  (للتنمرالعوامل النفسية المؤدية  : )٨(جدول رقم 
        ٥٦= ن )مجتمع البحث(وجهة نظر التالميذ 

د     نعم  العبارات  م ي ح إل
  ما

ج   ال م
  الدرجات

ط   متوس
  الوزن

سبة   ن
  الوزن

  الترتيب

  ٧  ٠٫٧١  ٢٫١٣  ١١٩  ١٧  ١٥  ٢٤  سرعة الغضب  ١
سلوكيات       ٢ ي ال اإلدمان عل

  العدوانية
٤  ٠٫٧٩  ٢٫٣٨  ١٣٣  ٧  ٢١  ٢٨  

  ٢  ٠٫٨٣  ٢٫٥  ١٤٠  ٥  ١٨  ٣٣  التعرض للعنف النفسي  ٣
  ٣  ٠٫٨٢  ٢٫٤٦  ١٣٨  ٩  ١٢  ٣٥  الغيرة من أصدقائه  ٤
  ١  ٠٫٨٥  ٢٫٥٥  ١٤٣  ٧  ١١  ٣٨  عدم وجود أصدقاء  ٥
ة     ٦ ر بالثق عور المتنم ش

  الزائدة
٦  ٠٫٧٤  ٢٫٢١  ١٢٤  ١٦  ١٢  ٢٨  

  م٢  ٠٫٨٣  ٢٫٤٨  ١٣٩  ٦  ١٧  ٣٣  حب السيطرة  ٧
رغبته فى الحصول علي      ٨

  االهتمام من أصدقائه
٥  ٠٫٧٦  ٢٫٢٩  ١٢٨  ٩  ٢٢  ٢٥  
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التلميذ المتنمر باصدقائه يعانى من وجود العديد من أن ) ٨(يتضح من جدول        
االعراض النفسية كحب السيطرة وسرعة الغضب واالدمان على السلوكيات العدوانية ، كما 
أنه يسعى للحصول على أصدقاء ويرغب فى الحصول على اهتمام االخرين مما يدل على 

ى وبالتالى يلجأ للتنمر، وأكثر العوامل النفسية المؤدية للتنمر إذا شعوره بفقدان االمن النفس
 ، %٨٥للمتنمر وذلك بنسبة دم وجود أصدقاء كان التلميذ هو المتنمر هى ع

سرعة وتمثلت أقل نسبة فى ،  %٨٣ بنسبةالتعرض للعنف النفسي وحب السيطرة يليه
حيث أشارت ) ٢٠١٦ (مد دراسة حا اليهتوصلت ، وذلك يتفق مع ما%٧١بنسبة الغضب 

دراسة اليه توصلت يتفق مع ما إلي وجود عالقة بين األمن النفسي والتنمر المدرسي، كما 
الديناميكية المشتركة بين  إلي وجود بعض الخصائصوالتى أشارت ) ٢٠١٢  (البهاص

 ارتفاع معدالت - فقدان األمن النفسي-التالميذ المتنمرين والضحايا،مثل الوحدة النفسية
  .القلق

من )  هو المتنمر بإصدقائهالتلميذإذا كان  (للتنمرالعوامل األسرية المؤدية  : )٩(جدول رقم 
  ٥٦= ن )مجتمع البحث(وجهة نظر التالميذ 

التنشئة االجتماعية وطريقة معاملة االبناء وسوء أن ) ٩(يتضح من جدول رقم        
لمؤدية للتنمر العالقات الزوجية داخل االسرة يؤدى الى التنمر ، و أكثر العوامل االسرية ا

د   نعم  العبارات  م ي ح إل
  ما

ج   ال م
  الدرجات

ط  متوس
  الوزن

سبة  ن
  الوزن

  الترتيب

ات    ١ ع احتياج ة جمي تلبي
  األبناء

٣  ٠٫٨٢  ٢٫٤٦  ١٣٨  ٦  ١٨  ٣٢  

  م٣  ٠٫٨٢  ٢٫٤٦  ١٣٨  ٩  ١٢  ٣٥  العنف بين الزوجين  ٢
ة    ٣ ر بمتابع ال األس إهم

  سلوك أبنائهم
٥  ٠٫٧٣  ٢٫٢٩  ١٢٣  ١٦  ١٣  ٢٧  

  ٤  ٠٫٧٩  ٢٫٣٦  ١٣٢  ٩  ١٨  ٢٩  العنف مع األبناء  ٤
نهم    ٥ رة ألب شجيع األس ت

ن    ام مم ي االنتق عل
  يعتدون عليهم

١  ٠٫٨٦  ٢٫٥٩  ١٤٥  ٤  ١٥  ٣٧  

  ٦  ٠٫٧٨  ٢٫٣٣  ١٣١  ٩  ١٩  ٢٨  غياب األب عن األسرة  ٦
ة    ٧ ن رعاي شغال األم ع ان

  أبنائها
٨  ٠٫٦٩  ٢٫٠٧  ١١٦  ١٩  ١٤  ٢٣  

  م٥  ٠٫٧٩  ٢٫٣٦  ١٣٢  ١٢  ١٢  ٣٢  انفصال بين الزوجين  ٨
ة       ٩ ات الزوجي سوء العالق

  داخل المنزل
٢  ٠٫٨٥  ٢٫٥٤  ١٤٢  ٥  ١٦  ٣٥  

د     ١٠ ن أح ذ م ان التلمي حرم
  الوالدين

  م٥  ٠٫٧٩  ٢٫٣٦  ١٣٢  ٧  ٢٢  ٢٧

ب للعمل طوال خروج األ  ١١
  اليوم

٧  ٠٫٧١  ٢٫١٤  ١٢٠  ١٠  ٢٨  ١٨  

ين   ١٢ ة ب عف العالق ض
  األسرة والمدرسة

  م٧  ٠٫٧١  ٢٫١٤  ١٢٠  ١٧٥  ١٤  ٢٥
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 تشجيع األسرة ألبنهم علي االنتقام ممن يعتدون اذا كان التلميذ هو المتنمر بأصدقائه هى
، يليه سوء  %٨٦نسبةبسوء العالقات الزوجية داخل المنزل وايضا ،  %٨٦نسبة بعليهم  

انشغال األم عن ، أما أقل نسبة فجاء فيها % ٨٥العالقات االسرية داخل المنزل بنسبة 
) ٢٠٠٦ ( نيوان نتائج دراسة عليه أكدت ، وذلك يتفق مع ما %٦٩نسبة باية أبنائها رع

Newwan أن التنشئة االجتماعية ومعاملة اآلباء وراء سلوك التنمر حيث  والتى أكدت على
زيادة لتحفيزه وإثابته وأن سلوك الطالب ينمو من خالل مالحظته لسلوك أفراد أسرته، 

  .دافعيته أو عقابه عليه
)  هو المتنمر بأصدقائهالتلميذإذا كان (للتنمر العوامل المدرسية المؤدية  : )١٠(جدول رقم 

  ٥٦= ن )مجتمع البحث(من وجهة نظر التالميذ 

عدم احترام التلميذ للمعلم وتسلط المعلم مع التالميذ يزيد أن ) ١٠(من جدول يتضح        
من سلوك التنمر ويؤثر سلبيا على االداء المدرسى مما يؤدى فى النهاية الى اعاقة العملية 

صدقائه هو التعليمية ، وأكثر العوامل المدرسية المؤدية للتنمر اذا كان التلميذ هو المتنمر بأ
 والمعلم التلميذ عدم االحترام بين يليه ،%٨٢ ر بنسبةتعامل المعلم السلطوي مع المتنم

 ، %٦٩نسبة ب لفظياعلي المدرسين اولياء االمور   ، وجاءت أقل نسبة ألعتداء%٨٠نسبةب
إلي أن والتى أشارت  Espionza ( 2006(اسبيونزا  دراسة  اليهتوصلتوذلك يتفق مع ما 

د   نعم  العبارات  م ي ح إل
  ما

ج   ال م
  الدرجات

ط  متوس
  الوزن

سبة  ن
  الوزن

  الترتيب

اعتداء اولياء االمور علي    ١
  المدرسين 

٧  ٠٫٦٩  ٢٫٠٧  ١١٦  ١٨  ١٦  ٢٢  

ذ    ٢ ين التلمي رام ب عدم االحت
  والمعلم

٢  ٠٫٨٠  ٢٫٣٩  ١٣٤  ٦  ٢٢  ٢٨  

ين   ٣ أثير المعلم ع ت تراج
  علي التالميذ

٦  ٠٫٧٠  ٢٫١١  ١١٨  ١٦  ١٨  ٢٢  

شطة    ٤ صص األن ال ح إهم
  )- الرسم-التربية الفنية(

٤  ٠٫٧٦  ٢٫٢٧  ١٢٧  ١٣  ١٥  ٢٨  

ق     ٥ ة لفري اد المدرس افتق
اعي    وي اجتم ل ترب عم

  متخصص

٣  ٠٫٧٩  ٢٫٣٦  ١٣٢  ١٢  ١٢  ٣٢  

قوانين غير متخصصة فى    ٦
  المدرسة 

  م٣  ٠٫٧٩  ٢٫٣٨  ١٣٣  ١٢  ١١  ٣٣

رين    ٧ ي اآلخ تقوائه عل اس
  تعويضا لتأخره دراسيا

٥  ٠٫٧٢  ٢٫١٦  ١٢١  ١٥  ١٧  ٢٤  

تعامل المعلم السلطوي مع   ٨
  المتنمر

١  ٠٫٨٢  ٢٫٤٦  ١٣٨  ٩  ١٢  ٣٥  

ات     ٩ ود عقوب دم وج ع
  .رادعة بالمدرسة

  م٦  ٠٫٧٠  ٢٫٠٩  ١١٧  ١٦  ١٩  ٢١
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قل األداء المدرسي، إضافة المدرسي، وأنه كلما زاد التنمر ه أثر سلبي علي األداء التنمر ل
  .يؤدي إلي إعاقة العملية التعليمية إلي أن التنمر
 هو المتنمر التلميذإذا كان  (للتنمرالعوامل التكنولوجية المؤدية  : )١١(جدول رقم 

  ٥٦= ن )مجتمع البحث(من وجهة نظر التالميذ ) بأصدقائه

 التكنولوجية له دور كبير فى أن االنترنت واستخدام الوسائل) ١١( من جدول رقم يتضح
انتشار سلوك التنمر ، وذلك لوجود مشاهد عنف يرغب الطالب فى تقليدها ، حيث بلغت 

ميل اذا كان التلميذ هو المتنمر بأصدقائه هى  أكثر العوامل التكنولوجية المؤدية للتنمر
ة نسببلحرة يليه تزايد قنوات المصارعة ا،  %٨٨ نسبةبالعنف   مشاهداألطفال إلي تقليد

 ، وذلك يتفق مع ما %٨٢ بنسبةاأللعاب المخيفة  ، أما أقل نسبة فجاءت النتشار %٨٧
 Natgun (2015(ناتجن  ودراسة 2015) Athanasiade ( اثاناسياددراسةاليه أشارت 

  .إلي وجود عالقة بين استخدام اإلنترنت وارتكاب سلوك التنمرحيث أشارت 

د   نعم  العبارات  م ي ح إل
  ما

ج    ال م
  الدرجات

ط  متوس
  الوزن

سبة  ن
  الوزن

  الترتيب

تزايد مشاهدة القتل الهمجي       ١
  فى التلفاز

٤  ٠٫٨٣  ٢٫٥  ١٤٠  ٥  ١٨  ٣٣  

ا    ٢ د م ي تقلي ال إل ل األطف مي
ن   از م ي التلف رض عل يع

  مشاهد العنف

١  ٠٫٨٨  ٢٫٦٣  ١٤٧  ٣  ١٥  ٣٨  

صارعة    ٣ وات الم د قن تزاي
  الحرة

٢  ٠٫٨٧  ٢٫٦١  ١٤٦  ٥  ١٢  ٣٩  

ة     ٤ اب االلكتروني ان األلع إدم
  التى تعتمد علي العنف

٣  ٠٫٨٥  ٢٫٥٥  ١٤٣  ٦  ١٣  ٣٧  

  ٥  ٠٫٨٢  ٢٫٤٥  ١٣٧  ٧  ١٧  ٣٢  انتشار األلعاب المخيفة  ٥
ذ      ٦ شاهدة التالمي هولة م س

  مقاطع فيديو عنيفة
  م٤  ٠٫٨٣  ٢٫٥  ١٤٠  ٦  ١٦  ٣٤
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 أن معظم صف مجتمع الدراسة من فريق العملالخاص بو) ١٢(يتضح من جدول 
فريق العمل من االناث وهم اكثر قدرة على العمل والعطاء والتفاعل مع التالميذ فى مختلف 

  حيث جاءت إلناثجاءت أكبر نسبة لبالنسبة لفريق العمل من حيث النوع المواقف ، ف
 مما يدل على ، %١٧بنسبة حيث جاءت لذكور أقل نسبة ل  ، بينما جاءت%٨٣بنسبة 

تفضيل المؤسسة لعمل االناث أكثر من الذكور خاصة فى المرحلة العمرية للتالميذ حيث أن 
 بالنسبة لفريق االناث أكثر قدرة على احتواء التالميذ وحل مشكالتهم أكثر من الذكور ، و

 ) سنة٣٥ -٢٥(المرحلة العمرية ت أكبر نسبة للذين يقعون فى جاء، من حيث السن  العمل
)  سنة فأكثر٤٥ (اقل نسبة فجاءت للذين يقعون فى المرحلة العمريةما أ، % ٧٦بنسبة 
  ،%)١(بنسبة 

حرصت المؤسسة على وجود بالنسبة لفريق العمل من حيث المؤهل العلمي 
أخصائيين اجتماعيين للتعامل مع المشكالت المختلفة التى تواجه التالميذ ، وايضا وجود 

ن خريجى كلية االداب للتعامل مع المشكالت النفسية للتالميذ متخصصين فى علم النفس م
الى جانب وجود نسبة كبيرة من المدرسين خريجى كلية التربية والقادرين على اكساب 

أكبر نسبة للحاصلين على بكالوريوس  تجاءالتالميذ المهارات التعليمية ، حيث 
ماجستير فى الخدمة االجتماعية ، أما أقل نسبة فجاءت للحاصلين على % ٨٣التربيةبنسبة 
  %.٣حيث بلغت 

 فان فريق العمل  مدة العمل بالمجال التعليمي أما بالنسبة لفريق العمل من حيث     
بالمؤسسة لديهم خبرة بالعمل فى المجال التعليمى والتعامل مع التالميذ وكيفية التعامل مع 

 سنوات إلي أقل ٧من  (هم خبرةبلغت أكبر نسبة لمن لدي المشكالت التى تواجههم ، حيث
، بينما % ٢٣بنسبة  )سنوات٣اقل من ( يليهم من لديهم خبرة ، %)٥٠(بنسبة )  سنة١٠من 

   . %١٠بنسبة )  سنة فاكثر١٠(جاءت أقل نسبة لمن لديهم خبرة من 
  ٣٠= ن) مجتمع البحث(مفهوم التنمر من وجهة نظر فريق العمل  : )١٣(جدول رقم 

ي إل  نعم  العبارات  م
  حد ما

ج   ال م
  الدرجات

ط  متوس
  الوزن

سبة   ن
  الوزن

  الترتيب

ر        ١ رد أو أكث ي ف إيقاع األذي عل
ا أو   سيا أو عاطفي دنيا أو نف ب

  لفظيا

١  ٠٫٩٨  ٢٫٩٣  ٨٨  -  ٢  ٢٨  

ن          ٢ دا م هذا السلوك يكون متعم
  تلميذ قوي علي تلميذ ضعيف

٤  ٠٫٧٢  ٢٫١٧  ٦٥  ١٠  ٥  ١٥  

صرف    ٣ سلوك بت ذا ال ز ه يتمي
رق معي ردي بط ساب ف ة الكت ن

خص    ساب ش ي ح سلطة عل ال
  أخر

٣  ٠٫٩١  ٢٫٧٣  ٨٢  ١  ٣  ٢٥  

ي     ٤ ال يتوقع أن يرد االعتداء عل
  نفسه وال يرد القوة بالقوة

٥  ٠٫٦٣  ١٫٨٧  ٥٦  ١٣  ٨  ٩  

هذا السلوك يسبب ألم للضحية   ٥
فى المجال الجسمي أو النفسي 

  أو اللفظي أو العاطفي

٢  ٠٫٩٧  ٢٫٩  ٨٧  -  ٣  ٢٧  
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هناك اتفاق بين عدد كبير من فريق العمل واالخـصائيين  أن  ) ١٣ (يتضح من جدول         
االجتماعيين ان التنمر هو ايقاع االذى على فرد او اكثر بدنيا او نفسيا او عاطفيا او لفظيا ،               
بينما هناك ضعف اتفاق على ان التنمر يكون له رد فعل من قبل المتنمرين بهم او ان يـرد           

إيقاع األذي علي فرد أو أكثر بدنيا أو نفـسيا أو عاطفيـا أو              ه  القوة بالقوة  ، حيث تبين أن      
توقع أن يرد االعتداء علي نفـسه   بأن التنمر ال ي    أقل نسبة فجاءت    أما   ،   %٩٨نسبة  بلفظيا  

  %).٦٣(نسبة بوال يرد القوة بالقوة 
  التالميذ المتنمرين والمتنمرين بهم : )١٤(جدول رقم 

  النسبة  التكرار  االستجابة  م
   %٢٧  ٥٦  الميذ متنمرينت  ١
   %٧٣  ١٥٠  تالميذ متنمر بهم  ٢

   %١٠٠  ٢٠٦                المجموع
، بينما بلغت %)٧٣(ارتفاع اعداد الطالب المتنمر بهم بنسبة ) ١٤(يتضح من بيانات جدول 
، مما يدل على تأثر نسبة كبيرة من التالميذ بالتنمر، %) ٢٧(نسبة الطالب المتنمرين 

 العديد من المشكالت صحية ونفسية واجتماعية ودراسية يعانى منها التالميذ ، ويترتب عليه
وبالتالى هناك حاجة ماسة لدراسة العوامل المؤدية للتنمر وادوار الممارسة العامة فى 

  .التعامل معها 
 فى المدرسة من للتنمر فى التعامل مع العوامل المؤدية التلميذدور  : )١٥(جدول رقم 
  ٣٠= ن )مجتمع البحث(ريق العمل وجهة نظر ف

د   نعم  العبارات  م ي ح إل
  ما

ج   ال م
  الدرجات

ط   متوس
  الوزن

سبة  ن
  الوزن

  الترتيب

أطلب النصح من معلمي عند    ١
  التعرض لمواقف التنمر

١  ٠٫٩٦  ٢٫٨٧  ٨٦  ١  ٢  ٢٧  

ى         ٢ ن أسرتي ف دعم م أطلب ال
ل    ر داخ ف التنم مواق

  المدرسة

٢  ٠٫٩٤  ٢٫٨٣  ٨٥  ١  ٣  ٢٦  

ى س    ٣ رأ ف ن   أق ة م بل الحماي
  التنمر داخل المدرسة

٤  ٠٫٨٢  ٢٫٤٧  ٧٤  ٤  ٨  ١٨  

ل         ٤ أحذف من علي التليفون ك
  ما يضايقني من شتائم

٥  ٠٫٨٠  ٢٫٤  ٧٢  ٥  ٨  ١٧  

اتي     ٥ ن حي دث ع ض التح أرف
  الشخصية مع أصدقائي 

٣  ٠٫٨٤  ٢٫٥٣  ٧٦  ٣  ٨  ١٩  

درسيه لالبالغ  ضرورة قيام الطالب باللجوء الى اسرته او م       ) ١٥(من جدول   يتضح          
النـصح مـن   عن تعرضه للتنمر لطلب الدعم منهم  ، حيث بلغت نسبة ضـرورة طلـب                

طلب الدعم مـن األسـرة   ب قيام التلميذيليه   ، %٩٦  معلمين عند التعرض لمواقف التنمر ال
حذفكل مـا   بضرورة   تجاءف نسبة أقلأما   ، %٩٤نسبة  ب فى مواقف التنمر التى تواجههم      

    .%٨٠نسبة على التليفون بن شتائم م التالميذ يضايق

mailto::com.gmail@eg.jsswh


 
 
 

 

 
 

٤٦٦

  ٢٠٢٠  يوليو ٢المجلد ٥١ العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية 
 com.gmail@eg.jsswh:     بريد إليكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: الموقع االليكتروني

 فى المدرسة من للتنمردور األسرة فى التعامل مع العوامل المؤدية  : )١٦(جدول رقم 
  ٣٠= ن)مجتمع البحث(وجهة نظر فريق لعمل 

ي   نعم  العبارات  م إل
د   ح

  ما

ج   ال م
  الدرجات

ط  متوس
  الوزن

سبة  ن
  الوزن

  ترتيب

رك       ١ اء وت ع األبن دائم م ل ال التواص
شعروا     باب   ا لي ا دائم الحوار مفتوح

  بالراحة للجوء لألهل

١  ٠٫٩٧  ٢٫٩  ٨٧  ١  ١  ٢٨  

اء       ٢ ة لألبن متابعة السلوكيات المختلف
ي       وف عل رة والوق ن مبك ي س ف

  السلوكيات ومعالجتها

٤  ٠٫٩١  ٢٫٧  ٨١  ٢  ٥  ٢٣  

ت      ٣ ي اإلنترن اء عل ة االبن مراقب
  واالنتباه لعالمات غير عادية

٦  ٠٫٨٥  ٢٫٥٧  ٧٧  ٣  ٧  ٢٠  

الب واستثمار         ش  ٤ راغ الط غل وقت ف
ى     رامج الت شطة والب اتهم باألن طاق

  تعود عليهم بالنفع

٣  ٠٫٩٠  ٢٫٦  ٧٨  ١٠  ٧  ١٨  

ه    ٥ ت علي ن إذا ثب بة األب محاس
د   ع أح ر م لوكيات التنم ة س ممارس

  زمالئه

٥  ٠٫٨٦  ٢٫٧٧  ٨٣  ٢  ٣  ٢٥  

اء     ٦ ين اآلب ستمر ب ل الم التواص
اء      والمعلمين من خالل مجالس األب

  والمعلمين

٢  ٠٫٩٦  ٢٫٨٧  ٨٦  ١  ٢  ٢٧  

ى      ٧ اء ف ة األبن ي تربي رص عل الح
ة        سية واجتماعي ظروف صحية ونف
ات   ف والنزاع ن العن دا ع بعي

  الزوجية

  م١  ٠٫٩٧  ٢٫٩  ٨٧  ١  ١  ٢٨

ذ         ٨ اء من ع األبن ة صداقة م اء عالق بن
  الصغر

  م١  ٠٫٩٧  ٢٫٩  ٨٧  ١  ١  ٢٨

ذ وبناء عالقة صداقة اهمية التواصل بين االسرة والتلمي) ١٦(يتضح من جدول        
دائمة بينهم حتى يتسنى لها معرفة اى تغيير فى حياة التلميذ والتصرف بشكل سليم لصالح 
التلميذ ، حيث تمثلت أكبر نسبة فى ضرورة التواصل الدائم مع االبناء وترك باب الحوار 

 ظروف الحرص علي تربية األبناء فىيشعروا بالراحة للجوء إلي األهل،مفتوحا دائما لكي 
صحية ونفسية واجتماعية بعيدا عن العنف والنزعات الزوجية، بناء عالقة صداقة مع 

يليها ضرورة التواصل المستمر بين االباء والمعلمين من ،% ٩٧نسبة باألبناء منذ الصغر 
مراقبة األبناء علي لفى ، بينما جاءت أقل نسبة % ٩٦خالل مجالس االباء والمعلمين بنسبة 

  %.٨٥نسبة بسائل التواصل االجتماعي واالنتباه ألي عالمات غير عادية اإلنترنت وو
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 من   فى المدرسةللتنمردور المدرسة فى التعامل مع العوامل المؤدية  : )١٧(جدول رقم 
        ٣٠= ن)مجتمع البحث(وجهة نظر فريق العمل 

إلي   نعم  العبارات  م
د  ح

  ما

ج    ال م
  الدرجات

ط  متوس
  الوزن

سبة  ن
  الوزن

  بالترتي

ذاء أي     ١ ع إي ة تمن وانين حازم ن ق س
دنيا         ذاء ب ان اإلي طفل لألخر سواء ك

  أو نفسيا

٢  ٠٫٩٤  ٢٫٨٣  ٨٥  ١  ٣  ٢٦  

ي      ٢ راف عل ة وإش ف الرقاب تكثي
هم     دم تعرض ضمن ع ا ي ذ مم التالمي

  للتنمر

٣  ٠٫٩٢  ٢٫٧٧  ٨٣  ٢  ٣  ٢٥  

ارات           ٣ ا بمه علي المعلم أن يكون ملم
  التواصل وحل نزاعات بين التالميذ

٤  ٠٫٩٠  ٢٫٧  ٨١  ٢  ٥  ٢٣  

التفرقة بين ارتكاب العنف واكتساب      ٤
  المهارات الالزمة للدفاع عن النفس

٦  ٠٫٨٦  ٢٫٥٧  ٧٧  ٣  ٧  ٢٠  

ذ     ٥ ين التالمي اون ب ز روح التع تحفي
  ونشر المودة بينهم

٧  ٠٫٨١  ٢٫٤٣  ٧٣  ٥  ٧  ١٨  

ات     ٦ ن عالم ة م اه ألي عالم االنتب
ذ    ي التالمي ا عل ال ظهوره ر ح التنم

   علي الفور وفي هدوءوالحديث معه

٥  ٠٫٨٩  ٢٫٦٧  ٨٠  ٢  ٦  ٢٢  

ل    ٧ ي ك اعي ف صائي اجتم وفير أخ ت
ل     ة التواص ز أهمي ة و تعزي مدرس

  معه عندالتعرض ألي عنف أو أذي

١  ٠٫٩٧  ٢٫٩  ٨٧  ١  ١  ٢٨  

أهمية التعاون بين فريق العمل داخل المدرسة بقيادة ) ١٧(يتضح من جدول        
عالمة من عالمات التنمر حال ظهورها على التالميذ االخصائى االجتماعى لالنتباه ألى 

والتفرقة بين ارتكاب العنف واكتساب المهارات الالزمة للدفاع عن النفس مع تكثيف الرقابة 
توفير على التالميذ لضمان عدم تعرضهم للتنمر ، حيث بلغت أكبر نسبة فى ضرورة 

ه فى حال التعرض ألي أخصائي اجتماعي فى كل مدرسة مع تعزيز أهمية التواصل مع
طفل لألخر سواء كان  يليه سن قوانين حازمة تمنع إيذاء أي، %٩٧نسبة بعنف أو أذي 

تحفيز روح التعاون بين  ، وكانت أقل نسبة فى ضرورة %٩٤نسبة ببدنيا أو نفسيا  
  ( دراسة سناري اليهتوصلت ، وذلك يتفق مع ما %)٨١(نسبة ب ونشر المودة بينهم التالميذ
 بما يتناسب مع البيئة  فعالية العالج بالقراءة في خفض التنمر ووالتى أكدت على)٢٠١٠

  .المدرسية
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فى التعامل مع العوامل ) الممارس العام(دور األخصائي االجتماعي  : )١٨(جدول رقم 
  )مجتمع البحث(المؤدية للتنمر فى المدرسة من وجهة نظر فريق العمل 

د    نعم  العبارات  م ي ح إل
  ما

ج م   ال
  الدرجات

ط  متوس
  الوزن

سبة  ن
  الوزن

  الترتيب

ن     ١ ة م ي أي عالم اه إل االنتب
عالمات التنمر في هدوء حال  
ذ   ي التلمي ا عل ظهوره

  والحديث معه علي الفور 

١  ٠٫٩٧  ٢٫٩  ٨٧  ١  ١  ٢٨  

الب    ٢ وق الط ة حق حماي
ر    يهم التنم ارس عل المم
رار   ن األض ضهم ع وتعوي
ى    سدية الت سية أو الج النف

  تعرضوا لها

  م١  ٠٫٩٧  ٢٫٩  ٨٧  ١  ١  ٢٨

ية     ٣ ات مدرس د اجتماع يعق
  لمناقشة ظاهرة التنمر

٥  ٠٫٩٠  ٢٫٧  ٨١  ٢  ٥  ٢٣  

ية     ٤ شطة المدرس ذ األن تنفي
  ومشاركة التلميذ فيها

٦  ٠٫٨٩  ٢٫٦٧  ٨٠  ٢  ٦  ٢٢  

ع      ٥ وري لمن دخل الف الت
ل    ر داخ لوكيات التنم س

  المدرسة

٤  ٠٫٩٢  ٢٫٧٧  ٨٣  ١  ٥  ٢٤  

بة    ٦ ة مناس د جزائي ضع قواع ي
  د التنمر لمرتكب التنمرض

٢  ٠٫٩٤  ٢٫٨٣  ٨٥  ١  ٣  ٢٦  

شورة    ٧ دعم والم ديم ال تق
د      للتالميذ وأولياء أمورهم عن

  تعرضهم لسلوكيات التنمر

٣  ٠٫٩٣  ٢٫٨  ٨٤  ٢  ٢  ٢٦  

ي    ٨ ل ف راف الكام وفير األش ت
وع   ة لوق اكن المحتمل األم

  سلوكيات التنمر فيها

  م٤  ٠٫٩٢  ٢٫٧٧  ٨٣  ٢  ٣  ٢٥

ع أولي     ٩ ل م ور التواص اء األم
  لمنع سلوكيات التنمر

  م٣  ٠٫٩٣  ٢٫٨  ٨٤  ١  ٤  ٢٥

اهمية دور االخصائى االجتماعى داخل المدرسة للتعامل مع ) ١٨(يتضح من جدول        
سلوكيات التنمر والحد منها ، وضرورة التواصل الدائم بين تالميذ المدرسة وبين االخصائى 

ة للحد من هذه السلوكيات ، وتمثلت اكبر االجتماعى وبين أولياء االمور وادارة المدرس
عالمة من عالمات التنمر فى حال ظهورها علي نسبة فى ضرورة انتباه االخصائى ألى 

الطالب والحديث معه علي الفور وفى هدوء، حماية حقوق الطالب الممارس عليهم التنمر 
يليها ،  %٩٧نسبة بوتعويضهم عن األضرار النفسية أو الجسدية التى تعرضوا لها، 

ضرورة تقديم الدعم والمشورة للتالميذ وأولياء أمورهم عند تعرضهم لسلوكيات التنمر ، 
، أما أقل نسبة % ٩٣وضرورة التواصل مع أولياء االمور لمنع سلوكيات التنمر بنسبة 

  لشغل وقت فراغ التالميذ تنفيذ األنشطة المدرسية ومشاركة الطالب فيهافجاء فيها ضرورة 
والتى أشارت ) ٢٠١٩  (دراسة الجعفراوياليه  توصلت ، وذلك يتفق مع ما% ٨٩بنسبة 
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إلي وضع تصور مقترح من منظور الممارسة العامة فى التعامل مع التنمر المدرسي لبناء 
  .شخصية طالب المرحلة اإلعدادية السليمة

   :النتائج العامة للدراسة
  ) : هو المتنمر باصدقائه ميذالتلاذا كان  ( للتنمرالعوامل المدرسية المؤدية 

  .تعامل المعلم السلطوى مع المتنمر  -
  . والمعلم التلميذعدم االحترام بين  -
   .افتقاد المدرسة لفريق عمل تربوى اجتماعى متخصص -
   .ضعف القوانين داخل المدرسة -
   .)الخ .......التربية الفنية ـ الرسم ( اهمال حصص االنشطة  -
  .التأخر الدراسى  -
  .التلميذ ير المعلمين على تراجع تأث -
  .اعتداء اولياء االمور على المدرسين -

  ) : هو المتنمر باصدقائه التلميذاذا كان  ( للتنمرالعوامل التكنولوجية المؤدية 
   .ميل االطفال الى تقليد ما يعرض على التلفاز من مشاهد العنف -
   .تزايد قنوات المصارعة الحرة -
   .ى تعتمد على العنفادمان االلعاب االلكترونية الت -
   .تزايد مشاهدة القتل الهمجى فى التلفاز -
   .سهولة مشاهدة االطفال مقاطع فيديو عنيفة -
  .انتشار االلعاب المخيفة -
  : فى التعامل مع العوامل المؤدية للتنمر فى المدرسة التلميذدور 

   .طلب النصح من المعلم عند التعرض للتنمر -
   .التنمر داخل المدرسةطلب الدعم من االسرة فى مواقف  -
   .عدم التحدث عن الحياة الشخصية مع االصدقاء -
   .زيادة المعرفة والقراءة على سبيل الحماية من التنمر فى المدرسة -

  : فى المدرسة للتنمردور االسرة فى التعامل مع العوامل المؤدية 
احة للجوء التواصل الدائم مع االبناء وترك باب الحوار مفتوحا دائما ليشعروا بالر -

  .الى االهل 
   .الحرص على تربية االبناء فى ظروف صحية ونفسية واجتماعية بعيدا عن العنف -
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   .بناء عالقة صداقة مع االبناء منذ الصغر -
   .التواصل المستمر بين االباء والمعلمين من خالل مجالس االباء -
د عليهم شغل وقت فراغ الطالب واستثمار طاقاتهم باالنشطة والبرامج التى تعو -

   .بالنفع
متابعة السلوكيات المختلفة لالبناء فى سن مبكرة والوقوف على السلوكيات السلبية  -

  .ومعالجتها 
   .محاسبة االبن اذا ثبت عليه ممارسة سلوكيات التنمر مع احد زمالؤه -
   .مراقبة االبناء على االنترنت واالنتباه الى عالمات غير عادية -

  : فى المدرسة للتنمرالعوامل المؤدية دور المدرسة فى التعامل مع 
توفير اخصائى اجتماعى فى كل مدرسة وتعزيز اهمية التواصل معه عند التعرض  -

   .ذىأالى عنف او 
   .سن قوانين حازمة تمنع ايذاء اى طفل لالخر سواء كان االيذاء بدنيا او نفسيا -
   .مر مما يضمن عدم تعرضهم للتنالتالميذتكثيف الرقابة واالشراف على  -
  .التالميذ المام المعلم بمهارات التواصل وحل النزاعات  بين  -
 والحديث التلميذاالنتباه الى اى عالمة من عالمات التنمر فى حال ظهورها على  -

   .معه على الفور وفى هدوء
   .التفرقة بين ارتكاب العنف واكتساب المهارات الالزمة للدفاع عن النفس -
   . ونشر المودة بينهمميذالتالتحفيز روح التعاون بين  -

   :دور األخصائي االجتماعي فى التعامل مع العوامل المؤدية للتنمر
 الممارس عليهم التنمر وتعويضهم عن األضرار النفسية أو التالميذحماية حقوق  -

   .الجسدية التى تعرضوا لها
   .رتكب التنمرلمئية مناسبة ضد التنمر اضع قواعد جزو -
   . وأولياء أمورهم عند تعرضهم لسلوكيات التنمرلتالميذلتقديم الدعم والمشورة  -
   .التواصل مع أولياء األمور لمنع سلوكيات التنمر -
   .التدخل الفوري لمنع سلوكيات التنمر داخل المدرسة -
   .توفير األشراف الكامل في األماكن المحكمة لوقوع سلوكيات التنمر فيها -
   .عقد اجتماعات مدرسية لمناقشة ظاهرة التنمر -
   . فيهاالتالميذتنفيذ األنشطة المدرسية ومشاركة  -
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  : الصعوبات التى واجهت الباحثة أثناء اجراء الدراسة ـ 
  .ـ صغر المرحلة العمرية لمجتمع البحث ١
  .الخلط الشائع بين التنمر والعدوان والنشاط الزائد لدى التالميذ . ٢
  . ـ بعد المكان  الجغرافى للباحثة ٣

  قائمة المراجع
قواعد ومراحل البحث العلمي، دليل إرشادي فى كتابة البحوث وإعداد رسائل ) ٢٠٠٤(أبو النصر، مدحت محمد 

  .ماجستير والدكتوراه، مجموعة النيل العربية، القاهرة
التنمر وعالقته بالوحدة والدعم االجتماعي، المجلة األردنية فى العلوم ) ٢٠٠٩(أبو غزالة، معاوية محمود 

 .٢،العدد ٥ألردن، مجلد والتربية، ا
األمن النفسي لدي التالميذ المتنمرين وأقرانهم ضحايا التنمر المدرسي، دراسة ) ٢٠١٢(البهاص، سيد أحمد 

  .سيكومترية، إكلينيكية، مجلة كلية التربية، جامعة بنها
لمدرسي كآلية تصور مقترح من منظور الممارسة العامة للتعامل مع التنمر ا) ٢٠١٩(الجعفراوي،أسماء محمد 

لبناء شخصية طالب المرحلة اإلعدادية السليمة، المؤتمر العلمي الدولي الثاني والثالثون، كلية الخدمة 
 .االجتماعية،جامعة حلوان 

  .التنمر والمستقبل، الطبعة األولي) ٢٠١٥(الشريف،رانيا 
لمراهقين، مفهومه، سلوك التنمر عند األطفال وا) ٢٠١٣(الصبحين،علي موسي والقضاه،محمد فرحان 

  .أسبابه، عالجه، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض
التنمر بين طالب وطالبات المرحلة المتوسطة فى مدينة الرياض، دراسة ) ٢٠٠٨(القطحاني، نورة سعد 

مسحية، دراسة واقتراح برامج التدخل المضادة بما يتناسب مع البيئة المدرسية، رسالة دكتوراه غير 
  .لية التربية، جامعة الملكمنشورة، ك

األمن النفسي وعالقته بالتنمر لدي المراهقين، مجلة البحث العلمي فى التربية، ) ٢٠١٦(حامد،أسماء أحمد 
  .العدد السابع عشر
تقدير الذات واالكتئاب والوحدة النفسية لدي ضحايا مشاغبة األقران فى ) ٢٠٠١(راضي، فوقية محمد 

  .٤٧، العدد ٤لدراسات النفسية،المجلدالمدرسة، المجلة المصرية ل
بعض المتغيرات النفسية لدي ضحايا التنمر المدرسي فى المرحلة االبتدائية، ): ٢٠١٠(سناري، هالة خير 

  .مجلة دراسات تربوية واجتماعية، كلية التربية، جامعة حلوان
ل، المجلة المصرية للدراسات فاعلية العالج بالقراءة فى خفض التنمر لدي األطفا) ٢٠١٠(سناري ،هالة خير 

  .٦٦النفسية، القاهرة، العدد 
البحث العلمي مع تطبيقات فى مجال الدراسات االجتماعية، المكتب الجامعي الحديث، ) ٢٠٠٥(شفيق، محمد 
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