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 ظاهرة التنمر المدرسي

 المقدمة:

َها َيا :))الحكيم كتابه في تعالىقال  ا َيُكوُنووا أَنْ  َعَسوى َقوْوم   ِمنْ  َقوم   َيْسَخرْ  ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ  ِمونْ  نَِسوا    َوال ِموْنُهمْ  َخْيورا

ا َيُكنَّ  أَنْ  َعَسى نَِسا    وا َوال ِمْنُهنَّ  َخْيرا ُُ وا َوال أَنفَُسوُكمْ  َتْلِمو ُُ ْْ َ  بِاألَْلَقوا ِ  َتَنواَب  لَومْ  َوَمونْ  اإلِيَموانِ  َبْعو َ  اْلفُُسوو ُ  االِْسومُ  بِو

الُِمونَ  ُهمُ  َفأُْولَِْكَ  َيُت ْ   . الحجرات سورة (( الظَّ

ا االخيرة الكثير مون الظوواهر السولبية فوي مجتمعنوا التوي اثورت سولبا علوى افورا  المجتمو  ومنهو اآلونةانتشرت في 

 السولوك بهوذا الجهول نسبة ُا ت كلما التنمر ويُي  ، المجتم  في انتشرت التي الع اْية السلوكيات أح  هوو التنمر

 فووي عليووه القضووا  وكيفيووة الموو ار  فووي منتشوورا نجوو   مووا غالبوواا  الووذ  ، النفسووية والجسوو ية اتووهبتبع الوووعي وعوو م

لو  )المتنمر(ضو  االو  آخور من قبول ااالمتعم ة  الع وانية االفعال السلبية يعرف التنمر الم رسي بانه. الم ار 

 بصورة متكررة.)الضحية(

ونشوور  الْقووة اسووتخ ام القابووا وكلمووات غيوورو التوووبيو والته يوو ) للتنموور انووواش واشووكال مختلفووة منهووا التنموور اللفظووي 

كالضوور  ضوو  الاالوو   بصووورة ع وانيووة )اسووتخ ام القوووة ضوو  الاالوو  الضووحية( والتنموور الجسوو    االشوواعات

  ونفسوية وغالبوا موا يكوون المتنمور لوه صوفات ع وانيوة ناتجوة عون اسوبا  مختلفوة منهوا اجتماعيوة واسورية الضحية(

االقوو  فوي الم رسووة  والفقور او الظهوور بمظهور الشووخ وحو  الوذات واالنانيووة  لفوت انتبووا  االخورينن يكوون لكوأ

 للمتنموور منووذ الافولووة جتماعيووةاال التنشووْة أسوولو خلوول فووي و بووويناال الثقووافي والمسووتو  سوور الا التفكووكنتيجووة 

الاالوو  المتنموور يختووار  .لعنووف  اخوول االسوورة انعكوو  سوولبا علووى اسولو  تعاملووه موو  اقرانووه الاوو  ومعاناتوه موون ا

 . ضحيته من الا   من هم  اضعف وأقل سنا منه

للم رسة  ور مهم في الح  من ظاهرة التنمر من خ ل متابعة الاال  المتنمور وخاصوة مون قبول المرشو  التربوو  

قرانوه  ل راسة حالة الاال  المتنمور و راسوة االسوبا  التوي ا ت الوى خلو  هوذا االسولو  العو اْي فوي التعامول مو  ا

ووض  برنامج ع جي ت ريبي لكول االو   وخل  نقاا اتصال بين الم رسة واالبوين لتقويم سلوك الاال  المتنمر

ومكافْتوه علوى  كالمعوار  الم رسوية فوي نشوااات م رسوية متنمر ك  حس  حالته واسبابها كأن يكوون مشواركته

وتحويلها الى ااقوة ايجابيوة كخلو  رول التعواون والمسواع ة تابعة مستوا  ال راسي وتوظيف ااقته السلبية وم ذلك

 . ل يه تجا  اقرانه من الا  
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 :البحث أهداف

 :إلى البحث هذا يه ف

 .الثانوية المرحلة البة   التنمر ل رمظاه رُأب على فالتعر - 1

  . اللة الفر  بين الذكور واالناث في التنمر على التعرف - 2

 منهجية البحث:

 بجانبي الكرخ والرصافة قمنا ببناء مقياس )ظاهرة التنمر المدرسي( على طلبة المدارس الثانوية للبنين والبنات  

قبلنا وتم ( طالب عن طريق االستبيان المعد من 213وتطبيق المقياس على عينة البحث االساسية المكونة من )

 وكما موضح أدناه: (spssتحليل النتائج احصائيا باستخدام البرنامج االحصائي )

 اهم مظاهر التنمر المدرسي لدى طلبة المدارس الثانوية -1

المتوسط  الفقرات ت الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 1,55 2.4038 للدفاع عن نفسك تميل لتعلم الرياضات العنيفة 8 1

 1,421 2 على عالقاتك مع الطلبة الدراسي كتفوق مدى تأثير 11 2

أدى الى خلق مشاكل مع  المدرسية باألنظمةالتزامك  12 3

 الطلبة.

1.6808 1.154 

 1,118 1,6385 على مقاطعتك بعضهم البعض يقوم بعض الطلبة بتحريض 4 4

 1.063 1.5869 األقوياء األكثر عنفا.تميل لمصاحبة األشخاص  7 5

 1.015 1.5587 وتقلد مشاهدها العنيفة. مشاهدة افالم العنفتحبذ  9 6

 0.96376 1.5399 والمشاكل ضدك. النزاعات بإثارةقيام الطلبة  3 7

 1.04 1.5211 العنيفة وتقلدها. تحبذ األلعاب االلكترونية 10 8

من قبل  لعدم وجود عقاب رادعئك يستمر الطلبة بايذا 13 9

 المدرسة.

1.4648 1.066 

 هم لك.لفرض احترام مع الطلبة القوة كاستخداممدى  6 10

 

1.4366 0.96249 

مدى تعرضك للسخرية من مظهرك الخارجي من قبل  1 11

 الطلبة في المدرسة.

1.4178 0.90547 
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 0.90547 1.3991 وساخرة. بالقاب جارحةالطلبة يناديك  2 12

 1.094 1.3756 تأثير وضع اسرتك المادي على عالقاتك مع الطلبة.مدى  16 13

العنف الجسدي واللفظي( من قبل )التنمر تعاني من  14 14

 مدرسيك.

1.3146 0.83532 

 0.81707 1.2864 تعرضك للعنف االسري 15 15

 0.9658 1.2676 لجوءك الى استخدام العنف 5 16

  24.892 العام( المتوسط  ) المتوسط الكلي  

لكل سؤال من أسئلة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ( 1جدول رقم )

 .االستبيان حول ظاهرة التنمر المدرسي

ظملرج استتاوممجاستويجتماا ومملااستمتاالل افجطامناستابامنايممط اتم استمتاجسااستوتطتممالحاستيتملاالناطسفايجسلملحاستو اللجالممن

(اطلقمملاترقممجسحاسفتممتاالل ايالمم ا24,892(استمم ياالطضممفاستوتطتممااستيتمملاااست بممااابمم ا 1وطضممفالممااجمميط اج مم ا 

( اعلللى متوسللط حسللابي تميللل لللتعلم الرياضللات العنيفللة للللدفاع عللن نفسللك(استتممااتمماىا)بمم ا 8تمجبحاسترقممج اج مم ا 

لمتنملرين للتعلم الرياضلات العنيفلة لفلرض القلوة ضلد الطاللب ويدل ذللك عللى ميلول أ للب الطلبلة ا (2,4038بلغ)

                                                                                                                                 الضحية.
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 سجنظاهرة التنمر المدرسي وفق متغير الفي داللة الفرق  يجادا -2

من خالل النتائج التي تم التوصل اليها من خالل اجابات عينة البحث اشارت النتائج كما في الجدول رقم 

( اما بالنسبة لإلناث فقد بلغ متوسط العينة 28,1220( الى ان متوسط العينة بالنسبة للذكور )2)

 . ناثأكثر تأثرا من االلذكور ( وهذا يشير الى ان ا22,8702)

         Group Statistics 

 

 التأثر

الوسط  (Nالعينة) الجنس

 الحسابي

 (std. Deviationاالنحراف المعياري )

 11,16032 28,1220 82 ذكر

 7,74934 22,8702 131 انثى

(2جدول رقم )  

 لمرحلة الدراسيةالتنمر المدرسي وفق متغير ا إيجاد داللة الفرق في ظاهرة -3

التي تم التوصل اليها من خالل اجابات عينة البحلث اشلارت النتلائج كملا فلي الجلدول رقلم من خالل النتائج 

( وهو المتوسط 16,9939بلغ ) في المرحلة االعدادية ( الذي يشير الى ان متوسط العينة بالنسبة للطلبة3)

 (.13,5918مقارنة بطلبة المرحلة المتوسطة البالغ متوسط حسابهم )االعلى 

Group Statistics 

 

 التأثر

المرحلة 

 الدراسية

الوسط  (Nالعينة)

 الحسابي

 (std .Deviationاالنحراف المعياري )

 1,04791 16,9939 164 اعدادية

 0,93359 13,5918 46 متوسطة

 (3جدول رقم )                                             
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 النتائج: 

 يعاني الالبة في الم ار  الثانوية من الذكور الى التنمر الم رسي اكثر من االناث. -1

 يعاني البة المرحلة اإلع ا ية من التنمر بنسبة اكبر من البة المرحلة المتوساة. -2

 انفسهم .يميل الالبة الى تعلم الرياضات العنيفة لل فاش عن  -3

 التوصيات:

الحمي ة وغر  رول التعاون ومساع ة اآلخرين وتعُيُ ثقة تنشْة الاال  منذ الصغر على االخ    -1

 الاال  بنفسه.

 توفير أجوا  اسرية ها ْة مبنية على االحترام المتبا ل بين افرا  االسرة وبعي ة عن العنف. -2

ضرورة التواصل المستمر بين اسرة الاال  المتنمر والاال  الضحية والم رسة لمتابعة وتقويم سلوك  -3

 أبناْهم.

العمل على تفعيل  ور المرش  التربو  في الم ار  وفتح أف  ومجاالت واسعة ومرنة بينه وبين الالبة  -4

 لحل مشاكلهم.

تشجي  الالبة المتنمرين على المشاركة في النشااات الم رسية كالمعار  الم رسية واستثمار مواهبهم  -5

 وااقاتهم في تلك النشااات.

 أل أوقات فراغهم.الرياضات المتنوعة لتفريغ ااقاتهم ومحث الالبة على تعلم  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 6الصفحة  ]ظاهرة التنمر المدرسي[
 

 :استبيان ظاهرة التنمر المدرسي

 عُيُتي الاالبة.....        عُيُ  الاال ....

. لذا ارجو منك قرا ة كول فقورة بظاهرة التنمر والعنف الم رسي نض  بين اي يكم مجموعة من الفقرات التي تتعل 

بشكل  قي  علما انه ال توج  اجابة صحيحة واجابة خااْوة وأفضول اجابوة هوي موا تورا  ينابو  عليوك فعو  ونحون 

تسووتعمل ألغوورا   االسووم إلنهووا وبوو ون ذكوورنحتوورم صووراحتك فووي االجابووة ونحووافظ علووى خصوصوويتها بشووكل تووام 

 لومات الم ونة ا نا : البحث العلمي لذا نرجو منك االجابة على المع

)                (                                            :مرحلة ال راسيةال - 3العمر: )         (   -2  الجن : )          ( -1

 هل الوال ان منفص ن : نعم )         ( ، ك )             (. -4

 

 
 ت

 
 الفقرة

 ينطبق علي 

ال ينطبق  قليال نوعا ما تماما كثيرا
 علي

م   تعرضك للسخرية من مظهرك الخارجي من قبل الالبة   1

 في الم رسة

     

      ينا يك الالبة بألقا  جارحة وساخرة  2

      قيام الالبة بإثارة النُاعات والمشاكل ض ك 3

      يقوم بع  الالبة بتحري  بعضهم البع  على مقااعتك 4

      لجو ك الى استخ ام العنف للفت االنتبا م    5

      م   استخ امك للقوة م  الالبة لفر  احترامهم لك 6

      تميل لمصاحبة األشخا  األقويا  األكثر عنفا 7

      تميل لتعلم الرياضات العنيفة لل فاش عن نفسك 8

      تحبذ مشاه ة أف م العنف وتقل  مشاه ها العنيفة 9

      وتقل ها تحبذ األلعا  االلكترونية العنيفة 10

      م   تأثير تفوقك ال راسي على ع قاتك م  الالبة 11

ألتُامك باألنظمة الم رسية أ   الى خل  مشاكل م  الالبة   12       

يستمر الالبة بإيذاْك لع م وجو  عقا  را ش من قبل  13

 الم رسة

     

التنمر )العنف الجس   واللفظي( من قبل م رسيكتعاني من  14       

      تعرضك للعنف في أسرتك أثر على ع قاتك م  الالبة 15

      م   تأثير وض  اسرتك الما   على ع قاتك م  الالبة 16
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 المالحق:

 

( النسبة بين الطلبة الذكور الى االناث1شكل رقم )  
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 العالقة بين المرحلة الدراسية والجنس والعمر( 2شكل رقم ) 

 

 


