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 المستخلص:

 وأسباب الطائف، بمحافظة المدارس في الطالب بين التنمر ظاهرة انتشار درجةى التعرف على هدف البحث إل

 عن والكشف الطالب، بين التنمر ظاهرة مواجهة وسبل الطالب، بين التنمر لظاهرة السلبية واآلثار التنمر، ظاهرة انتشار

 التنمر ظاهرة حول البحث عينة أفراد استجابات طاتمتوس بين( α ≤2020) داللة مستوى عند اإلحصائية الداللة ذات الفروق

 عدد المهنة،) المتغيرات إلى تعزى معالجتها في المدرسة ودور الطائف محافظة في العام التعليم مدارس في الطالب لدى

 المشرفين-المعلمين-المدارس مديري)من ( 022) من عــــــدد البحث عينة وتكونت. (التدريبية الدورات عدد الخبرة، سنوات

 الدراسي العام خالل عشوائية بطريقة اختيارهم تم الطائف بمحافظة العام التعليم مدارس في( نييالطالب المرشدين-التربويين

 في الطالب بين التنمر ظاهرة انتشار درجة على البحث عينة أفراد موافقة أن. وكانت أهم نتائج البحث: (ه4114 -ه4112)

 أسباب على البحث عينة أفراد موافقة أنو، (2020) حسابي بمتوسط( متوسطة) بدرجة كانت لطائفا محافظة في المدارس

 أن، و(2013) حسابي بمتوسط( كبيرة) بدرجة كانت الطائف محافظة في المدارس في الطالب بين التنمر ظاهرة انتشار

 بدرجة كانت الطائف محافظة في المدارس في الطالب بين التنمر لظاهرة السلبية اآلثار على البحث عينة أفراد موافقة

 في الطالب بين ظاهرة مواجهة في األسرة دور على البحث عينة أفراد موافقة أن، و(2003) حسابي بمتوسط( متوسطة)

 حول إحصائية داللّة ذات فروق وجود عدم، و(2002) حسابي بمتوسط( متوسطة) بدرجة كانت الطائف محافظة في المدارس

 بين التنمر ظاهرة انتشار أسباب حول إحصائية داللّة ذات فروق وجود وعدم، الطالب بين التنمر ظاهرة رانتشا درجة

 داللّة ذات فروق وجود وعدم، الطالب بين التنمر لظاهرة السلبية اآلثار حول إحصائية داللّة ذات فروق وجود وعدم، الطالب

تعزى إلى المهنة أو عدد سنوات الخبرة أو عدد  الطائف محافظة يف الطالب بين التنمر ظاهرة مواجهة سبل حول إحصائية

 .الدورات التدريبية

 .المدرسة دور الطائف، محافظة العام، التعليم مدارس التنمر، ظاهرة :الكلمات المفتاحية
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The phenomenon of bullying among students in public education schools in Taif governorate 

and the school's role in addressing it 

 

Abstract: 

Research aimed to identify the degree of bullying phenomenon among  school students  in Taif 

Governorate,  the reasons for the spread of bullying phenomenon, the negative effects of 

bullying phenomenon among students,  in addition to identify the  ways to confront bullying 

phenomenon among students, And the detection of statistically significant differences at the 

level of significance (α≤0.05) Among the averages of the responses of the research sample on 

bullying phenomenon among students in general education schools in Taif Governorate and the 

role of the school in treating it due to the variables (job, years of experience, training  courses). 

The research sample consisted of (200) of (school administrators - teachers - educational 

supervisors - student guides) in public education schools in Taif Governorate, who were chosen 

randomly during the academic year (1440 - 1441). The most important results of the research 

were: The approval of the members of the research sample on the degree of bullying 

phenomenon among students in schools in Taif Governorate was (average)  by  mean  (3.02),  

the approval of the research sample members on the reasons for the spread of bullying 

phenomenon among students in schools in Taif Governorate  was  (large) by mean (3.46),  the 

approval of the research sample members on the negative effects of bullying among students in 

schools in Taif Governorate was (average) by mean (3.27), the approval of the research sample 

members on the role of the family in facing a phenomenon Among students in schools in Taif 

Governorate  was (average) degree by mean  (3.23),  also the results indicated that the absence 

of statistically significant differences on:  the degree of bullying phenomenon among students,  

the reasons for the prevalence of bullying among students,  t the negative effects of bullying 

among students, and the absence of differences Statistically significant about ways to cope with 

bullying among students in Taif Governorate due to job, years of experience, and number of 

training courses  

Keywords: Bullying Phenomenon, General Education Schools, Taif Governorate, School 

Roles. 
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 مقدمة: -

 العنف أنواع أكثروذلك ألنه  العالمي،على المستوى  هتماماالب حظيت التي المشكالت من المدرسي التنمر يعد

 التعلم عملية على السلبية آثاره وانعكاس ،المتقدمة والنامية على حد سواء العالمفي شتى دول  المدارس في وتزايدا انتشارا

 على تقع التي الخطيرة واآلثار واالضطراب الفوضى حاالت تفشي في هذا ويتضح المدرسي، والمناخ التالميذ ونفسية

 قد التنمر أن النفس علماء ويرى .واالجتماعية الذاتية الكفاءة وانخفاض السيئة الدرجات في تتمثل والتي أنفسهم المتنمرين

 االصطدام يعني والذي للمجتمع، المضاد لوكالسذات  الشخصية عليه يطلق والذي االنحرافأنواع  من نوع إلى يتحول

 أفعاال تمارس التي السيكوباتية بالشخصية يوصف ما وهو اآلخرين، مع التوافق وعدم العامة واألعراف االجتماعية بالقوانين

 .باآلخرين التنمر بينها ومن للمجتمع مضادة

 موسعة حمالتب للقيام وتتكاتف جهودها توحد نأ المدني المجتمع ومنظمات المعنية والهيئات المؤسسات على نبغييو

 والدعاية والبرامج المسابقات إقامةو بأنفسهم، ثقتهم وترسيخ التوعية، وزيادة الطالب، وتوعية التنمر، ظاهرة من للحد

 .لمساجدإلى ا تصل حتى تمتدبل  واإلنترنت،التقليدية والحديثة  عالماإل وسائل كافة في المناسبة

 :أسئلتهو مشكلة البحث -

 حجم عن النظر بغض والمجتمعات المدارس كل في والمراهقين األطفال بين تبرز سلوكية مشكلة التنمر إن

 واالجتماعي ي النفس الصعيد على السلبية اآلثار من الكثير وتخلف. (015 ،0243 جرادات،) المجتمع ةمرتب أو المدرسة،

 من العديد المتنمر يظهر إذ التنمر، ضحية" عليه يطلق ما أو التنمر، عليه وقع الذي الشخص وكذلك المتنمر الشخص من لكل

 االجتماعي والتكيف االنسجام وسوء المجتمع، لقيم المنافي والسلوك العدواني، السلوك في تتجلى التي النفسية االضطرابات

 منالمدرسة خوفا  من لهروبوا باالكتئاب والشعور الذات تقدير انخفاض من الضحية يعاني قد(. و204 ،0240 البهاص،)

 فعل كردة العنف إلى الضحية يلجأ وقد الدراسي، التحصيل مستوى تدني في تتمثل والتي األكاديمية والمشكالت المتنمرين،

القضاة، الصبحين و) حياتهم نهاءإو الذات باتجاه أو اآلخرين، بالطالب واألضرار األذى بإلحاق أما ويكون التنمر، على

 .(2، 0241الواحد والدسوقي، بد ع) (،2، 0242

 :األسئلة التاليةمما سبق يمكن تحديد مشكلة البحث من خالل 

 ؟الطائف حافظةمفي  المدارس في الطالب بين التنمر ظاهرة انتشار درجة ما -1

 الطائف؟ حافظةمفي  المدارس في الطالب بين التنمر ظاهرة انتشار أسباب ما -2

 الطائف؟ حافظةمفي  المدارس في الطالب ينب التنمر لظاهرة السلبية اآلثار ما -3

 الطائف؟ حافظةمفي  المدارس في الطالب بين التنمر ظاهرة مواجهة سبل ما -4

( بين متوسطات استجابات أفراد عينة البحث α ≤2020هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -5

 تعزى إلى معالجتها في المدرسة ودور الطائف محافظةفي  العام التعليم مدارس في الطالب لدى التنمر ظاهرةحول 

 (؟المهنة، عدد سنوات الخبرة، عدد الدورات التدريبية) المتغيرات
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 أهداف البحث: - 

 أسبابو الطائف، بمحافظة مدارسال في الطالب بين التنمر ظاهرةدرجة انتشار هدف البحث إلى التعرف على 

 الكشف عنو الطالب، بين التنمر ظاهرة مواجهة سبلو الطالب، بين التنمر لظاهرة السلبية اآلثارو التنمر، ظاهرة انتشار

 التنمر ظاهرة( بين متوسطات استجابات أفراد عينة البحث حول α ≤2020اإلحصائية عند مستوى داللة )الفروق ذات الداللة 

عدد  المهنة،) المتغيرات إلى تعزى هامعالجت في المدرسة ودور الطائف محافظة في العام التعليم مدارس في الطالب لدى

 .(التدريبية الدوراتعدد  الخبرة، سنوات

 

 أهمية البحث: -

  النقاط التالية: تتمثل أهمية البحث في

 .السعودي المجتمع في طالبال لدى المدرسي التنمر مشكلة واقع تناولت التي الدراسات ندرة -1

 وجسدية نفسية تحديات من المفهوم هذا يعكسه لما وذلك ،التنمر وبموضوع والخاصة الحكومية المدارس اهتمام -2

 .للتنمر للمتعرض

 التنمر، ظاهرة انتشار وأسباب الطائف، بمحافظة المدارس في الطالب بين التنمر ظاهرة انتشار درجة على التعرف -3

 .الطالب بين التنمر ظاهرة مواجهة وسبل الطالب، بين التنمر لظاهرة السلبية واآلثار

 ينتهي التي والتوصيات النتائج من االستفادة خالل من السعودية المملكة في التربويين تفيد أن بحثال اهذ تائجلن يمكن -4

 .بحثال إليها

 حدود البحث: -

 ودور العام التعليم مدارس في الطالب لدى التنمر ظاهرةاقتصر موضوع البحث على  الحدود الموضوعية: -1

 .معالجتها في المدرسة

ن( في يالمرشدين الطالبي -المشرفين التربويين -المعلمين -)مديري المدارسعلى  بحثق اليطبتم ت ية:الحدود المكان -2

 .مدارس التعليم العام بمحافظة الطائف

 .(ه4114-ه4112)الدراسي  عاملالفصل الدراسي الثاني لخالل  بحثتم تطبيق ال الحدود الزمنية: -3

 مصطلحات البحث: -

 :التنمر( 1

عرف يو(. 420، 0243إلحاق بعض األطفال أذى معنويا أو جسديا بأطفال آخرين" )الجبالي،  ": نهبأ التنمرعرف ي

 الجسمي أو البدني باألذى التهديد كذلك ويتضمن لفظيا، أو عاطفيا أو نفسيا أو بدنيا أكثر أو فرد على األذى إيقاع": بأنه

" التهديد أو القتل ومحاوالت عصابات، ضمن العمل أو والضرب، االعتداء أو المدنية، الحقوق مخالفة أو واالبتزاز، بالسالح

(Solberg & Olweus, 2003, 29" :ويعرف بأنه .)حتى أو شعبيتهم أو الجسدية متهلقو األطفال بعض استغالل عن عبارة 

 ,Adams, 2006) منه تريدون ما على الحصول األحيان بعض وفي إخضاعه، أو آخر طفل إذالل أجل من ألسنتهم، سالطة

 العدوان، أشكال أحد" :بأنه(. ويعرف 11
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 في والنية الوقت، من طويلة فترة خالل أنفسهم األشخاص بين العدواني السلوك تكرار: هي أساسية عناصر ثالثة ويتضمن  

 ونمستقو منهأ على الطلبة من كثير ويصنف. وضحية متنمر تنمري سلوك كل في ويشارك. القوة في التوازن وعدم اإليذاء،

 التفاعالت بعض في متنمرين يكونون الذين أولئك وهم ضحايا، -متنمرين منهأ على يصنفون بعضهم أن حين في ضحايا، أو

 قبل من تصدر والعداء بالعنف تتسم سلوكياتويعرف بأنه: " .(Furlong & et al., 2010) أخرى في وضحايا االجتماعية

 المعنوي أو ي النفس أو الجسدي ذاءياإل عليه ويقع" الضحية" متنمر البط ضد الوقت وطيلة مستمر بشكل المتنمر طالبال

 .(20، ص0245)العمري،  اآلخرين على السيطرة إلى المتنمر الطالب وصول أجل من

 

 :األدب النظري -

ر انتشر   ( Coy, 2001) كوي دراسة نتائج أشارت وقد وخيمة، عواقب له وكانت األزل، قديم منذ المدارس في التنمُّ

ر من له يتعرَّضون ما بسبب المدرسة؛ من يوميّا   يهربون طالب( 4320222) حوالي هناك أنّ  إلى  أو زمالئهم، قِب ل من تنمُّ

سيهم، رة؛ الظاهرة هذه اعتُبِرت وقد ُمدرِّ  الحاالت، بعض في إليه تُؤّدي قد ولما األشخاص، على نفسيّة آثار من تُسبِّبه لما ُمدمِّ

 نرويجيّا   طالبا  ( 0222) على الدراسة أُجِري ت التي( Erling, 2002) إيرلينغ دراسة نتائج أشارت كما الكتئاب،وا كاالنتحار،

ر، يُمارسون الذين الطاّلب أنّ  إلى  االنتحاريّة لألفكار الميول درجات من درجة أعلى على حازوا له، يتعرَّضون والذين التنمُّ

 (.0240، القحطاني)

 البيئة أن تبين حيث الطالب،بين  المدرسي التنمر ظاهرة انتشار وراء الرئيسي السبب مدرسيةال البيئةتعتبر و

 في المدرسية اإلدارة مع والطلبة المعلمون فيها ويتعاون للسلوك حازمة قوانين يحكمها التي البيئة هيعنفا  األقل المدرسية

 وترجع .(423 ،0243 الجبالي،) التنمر ظهور وانتشارل مةمالئ تكون بالطالب المكتظة المدارس بينما ،اتخاذ القرارات

 السلبية اآلثار إلى حولها مستفيضة دراسات إجراء حول الباحثين اهتمام وتزايد المدارس، في التنمر بظاهرة االهتمام أسباب

 على وضغطهم هرةالظا هذه بمخاطر والوعي المتزايد لدى أولياء األمور الطالب، على وخاصة الظاهرة هذه الناتجة عن

 (.0، ب-0240 القحطاني،) الظاهرة، هذهانتشار  من للحد مناسبةال حلولال يجادإل المدارس

ر يُمارسون الذين األشخاص أنّ  لىإ الدراسات شارتوأ ر؛ مارسوا وقد سابقين، تنمُّر ضحايا هم التنمُّ  للتظاهُر التنمُّ

ر؛ إلى لجأوا ولذلك اجتماعيّة، وعالقات صداقات، تكوين لىع مقدرتهم ولعدم أنفسهم، لحماية والصالبة؛ بالقّوة،  كي التنمُّ

ر بأنّ  علما   المدرسة، في الزمالء أو األطفال، باقي يخشاهم ا يكون قد التنمُّ  .أيضا   ذاتها والمدرسة الُمعلِّمين، من ناتج 

 مفهوم التنمر المدرسي:

 Dan) ألويس دان للعالم المدارس في التنمر ةظاهر لدراسة أجريت التي واألبحاث للدراسات الفضل يعود

Olweus)- ر حول لألبحاث الُمؤسِّس دة سلبيّة أفعال: "بأنّه التنمُّرعرف  -المدارس في التنمُّ  وهي أكثر، أو تلميذ، قِب ل من ُمتعمَّ

رة بصورة آخر، بتلميذ األذى إلحاق طريق عن تتمّ   بالكلمات، السلبيّة الـــــــــاألفع هذه تكون أن ويمكن الوقت، طوال ُمتكرِّ

رب، دّي،ـــــــــالجس باالحتكاك تكون أن ويمكن والشتائم، ة،ـــــــــاظـــــــواإلغ والتوبيخ، التهديد،: مثل ْفع، كالضَّ  والدَّ

ْكل،  أو الوجه، معالم في التكشير: مثل الجسدي، اإليذاء أو الكلمات، دامـــــــــاستخ دون كذلك تكون أن يمكن كما والرَّ

د أو بق ْصد، الالئقة غير اإلشارات ْزله تعمُّ ْفض أو المجموعة، عن ع    .(0240، القحطاني) لرغبته االستجابة ر 
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 المدرسة أو الصف أو ارةــالح أو الحي في لهم زميل على األشخاص من مجموعة أو شخص استقواء"ويعرف بأنه:  

 الذي الطفل: "بأنّه ويعرف (.2 ،0242 وآخرون، سحلول أبو) "لمدارسا ضمن انتشاره ويكثرأو معنويا جسديا  ومضايقته

د، أو يخيُف، أو يُضايق،  من غيره يُخيف وهو هو، بها يتمتَّع التي نفسها القّوة بدرجة يتمتَّعون ال الذين اآلخرين يُؤذي أو يُهدِّ

 (.43ص، 0240، وعلي فكري" )التهديد واستخدام ،العالية الصوتيّة بنبرته يريدُ  ما فِعل على ويُجبرهم المدرسة، في األطفال

ر  :المدرسي أنواع التنمُّ

ر الى عّدة أنواع، منها م التنمُّ  :(3-4، ص0240)القحطاني،  يُقس 

ر اللفظّي: كالتلفُّظ بألفاظ ُمهينة للشخص اآلخر، أو مناداته بأسماء سيّئة ال يُحبُّذها  -1 ، والسخرية منهوال يحبُّها، التنمُّ

 . تهديدهو

ْربه، وإهانته، وايذائه في جسده، ودفعه بقّوة.  -2 ر الجسدّي: وهو إيذاء الشخص، عن طريق ض   التنمُّ

ْفع اآلخرين إلى ت رك صحبته، وإخبارهم بعدم  -3 ر االجتماعّي: وهو إيذاء الشخص معنويّا ، كت ْركه وحيدا ، ود  التنمُّ

ف إليه.   مصادقته، أو التعرُّ

ر في العالقة الشخصيّ  -4 ة، والعاطفيّة: وهو إيذاء الشخص بن ْشر األكاذيب، واإلشاعات التي تُسيء إليه، وإبعاده، التنمُّ

 والصّد عنه. 

ر الذي يتّم عن طريق استخدام المعلومات، ووسائل وتقنيات االتّصاالت، كالرسائل  -5 ر اإللكتروني: وهو التنمُّ التنمُّ

نات، واأللعاب على اإلنترنت، عن طر ف عدائّي يكون الهدف منه إيذاء اآلخرين. النّصية، والُمدوَّ  يق تنفيذ تصرُّ

ر الجنسّي: وهو إيذاء الشخص باستخدام األلفاظ، والُمالم سات غير الالئقة.  -6  التنمُّ

  :أقسام التنمر

ين،  ر إلى قسم  م التنمُّ  :(2، ص0240)فكري وعلي،  هماويُقس 

ر المباشر -1 فْ هذا النوع: يتضمن  :التنمُّ ْرب، والدَّ ْدش، وغيرها من الضَّ ْفع، والع ّض، والخ  ّد الشَّعر، والطَّْعن، والصَّ ع، وش 

 األفعال التي تدلُّ على االعتداء الجسدّي. 

ْزل االجتماعّي الذي يتحقَّق بعّدة طُُرق، مثل: التهديد بن ْشر هذا النوع: يتضمَّن  :غير المباشرالتنمر  -2 تهديد الضحيّة بالع 

ْفض االختالط ر على األشخاص الذين يختلطون مع الضحيّة، ون ْقد  اإلشاعات، ور  سة التنمُّ مع الضحيّة، وُممار 

ْجز، وغيرها.  ين، والع   الضحيّة من ناحية الملبس، والِعرق، واللون، والدِّ

 :المدرسي التنمر خصائص -

 :(442 ،ب-0240 القحطاني،وهي ) معايير،ثالثة  يتصف عندما تنمر العدواني السلوك على يطلق

 ة.مستهدف لضحية وموجه مقصود اعتداء التنمر -1

 .طويلة لفترات وتمتد متكررة العتداءات الضحية يعرض التنمر -2

 .زمالئه على يتنمر تجعله نفسية أو جسمانية قوة المتنمر يمتلك حيث والضحية المتنمر بين القوة تكافؤ عدم -3
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 أسباب التنمر المدرسي: - 

 :(03، 0243)بوناب،  وهي أسباب، أربعةالمدرسي في  التنمر تتمثل أسباب

 ألن يميل أسرته في العنف يشاهد الذي فالطفل. أسرته داخل يراه بما الطفل يتأثر أن الطبيعي من: األسرية األسباب -1

 .المدرسة في منه األضعف الطلبة على التنمر عنفا ويمارس أكثر يكون

 يكون وقد وعي، بال أو الملل عن تعبيرا يكون فقد التنمر، لسلوك متنوعة دوافع األفراد يحمل: الشخصية األسباب -2

 الذي أن يرون ربما أو األفراد، بعض ضد السلوك هذا مخاطر بالتنمر يقومون من وعي عدم ذلك وراء السبب

 .ذلك يستحق التنمر سلوك عليه يمارس

 يستحيل غاية التعلم يصبح واجباته في لتقصيره نتيجة المدرسة في باإلحباط الطالب يشعر عندما: النفسية األسباب -3

 .توتره لتفريغ ذاته على أو اآلخرين على سواء والتنمر العنف سلوك ممارسة إلى ذلك يقوده مما بلوغها،

 المدرسية، والتعليمات األنظمة وضوح وعدم المدرسة، داخل المتوقعة غير التغيراتمثل  :المدرسية األسباب -4

 ذلك يشجعه مما باإلحباط، الشعور إلى تؤدي التي المجدية، غير التدريس وأساليب ،ببالطال المكتظة والصفوف

 .تنمر شكل بعضها يتخذ سلوكية بمشكالت القيام على

رالسلبية اثار اآل   :التنمُّ

ر، ما يأتي  :(0240)فكري وعلي،  (،0240)القحطاني،  من اآلثار السيّئة التي يُخلِّفها التنمُّ

ل طبيعة الشخص الودودة، والطيّبة، فتصبح مائلة  إلى العدوانيّة، قد يلجأ الشخص إلى العنف، ومن الممكن  -1 أن تتحوَّ

ر ويُطبِّقونه.   وبالتالي يُصبُح هذا الشخص من األفراد الذين يُمارسون التنمُّ

ّده، أو قِلّة النوم.  -2  قد يلجأ الشخص إلى النوم الزائد عن ح 

 قد يُعاني الشخص من حالة نفسيّة ُمتغيِّرة.  -3

 الشخص من العصبيّة الحاّدة، والغضب.  قد يُعاني -4

 قد يعاني الشخص من فُقدان الشهيّة، أو زيادتها.  -5

 قد يُعاني الشخص من ظهور عالمات القلق، واالضطراب، والخوف على مالمح وجهه.  -6

 قد يعاني الشخص من اآلثار السلوكيّة، والنفسيّة، والعاطفيّة. -7

لوحدة، واالنعزال عن المجتمع، واالنسحاب من النشاطات المدرسيّة قد يميُل الشخص إلى االكتئاب، واإلحساس با -8

ر السيِّئ عليه.  جميعها؛ بسبب تأثير التنمُّ

ر يُؤّدي إلى حصول عدد  -9 ر، واالنتحار؛ ألّن التنمُّ ر الشخص في االنتحار؛ إذ إّن هنالك عالقة قويّة بين التنمُّ قد يُفكِّ

اص الذين يُقِدمون على االنتحار، يُعانون من الُمضايقات، والتعرُّض كبير من حاالت االنتحار؛ وذلك ألّن األشخ

رين. ر، والُمتنمِّ  للتنمُّ

يها. -11  قد ينعدُم اهتمام الشخص بمظهره الخارجّي، وبدراسته، وبواجباته المنزليّة التي عليه أن يُؤدِّ
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  :معالجة التنمر 

ر، وذلك عن طريق العديد من الوسائل و  :(0245)الدويكات،  اإلجراءات، منهايمكننا معالجة التنمُّ

 تعزيز ثقة الطفل بنفسه.  -1

 تربية األطفال تربية  سليمة بعيدة عن الُعنف.  -2

غر.  -3  ُمراقبة األبناء، وسلوكيّاتهم منذ الصِّ

 بناء عالقة صداقة بين األبناء، وآبائهم، وإيجاد جّو عائلّي دافئ يجمع بينهم.  -4

ر والقضاء  -5 ف. وضع حلول لُمعالجة التنمُّ  عليه من قِب ل المدرسة، وُمعاق بة كّل من يسلك هذا التصرُّ

ر للعالج النفسّي، ومساعدتهما على تقوية ثقتهما بنفسيهما.  -6 ض للتنمُّ ر، والُمتعرِّ  إخضاع كلٍّ من الُمتنمِّ

 :النظريات المفسرة للتنمر المدرسي -

 :التنمر في ضوء النظرية التحليلية( 1

 ما إذا ذلك ويحدث السلوك، وتوجه الالشعور في توجد السلوك لهذا مستقلة دافعة قوة كهنا أن تشير النظرية إلى

 عنيفا الدافع هذا ويكون الحياة بداية منذ الطفل داخل يعمل التنمر أنو استفزازي، أو عدائي موقف في أكثر أو فردان تواجد

، حجازي) نفسه هو دماره حول كذلك ويدور به، عتنينالم أولئك حول تدور الشديد القلق من بخبرات يمر الطفل أن حتى جدا،

 .(02، ص0222

 :التنمر في ضوء النظرية التطورية( 2

 من اآلخرين حساب على أنفسهم عن بالدفاع األفراد يأخذ عندما المبكرة، الطفولة مراحل في يبدأ التنمر أن إلى تشير

 اآلخرين مع التــــــــــــالمشك افتعال إلى ةــــــــــــالبداي في رادـــــــــــــــاألفحيث يميل  االجتماعية، متهسيطر فرض أجل

 اجتماعيا قبوال أكثر وسائل بتوظيف تطورهم مراحل في األطفالحيث يبدأ  .إلخافتهم محاولة منهم أفضل هم من مع والسيما

 ومع الجسدية، الــــــــــــــتاألشك من عاشيو أكثر التنمر من المباشرة وغير اللفظية األشكال فتصبح اآلخرين، على للسيطرة

 (.Rigby, 2003) نسبيا نادرا بالتنمر عادة يعرف الذي السلوك يصبح الوقت مرور

 :التنمر في ضوء النظرية السلوكية( 3

 نهفإ يريد، ما على وحصل شقيقه الولد ضرب فإذا بالتعزيز، ارتبط إذا للتكرار قابل التنمر أن السلوكية النظرية شيرت

 هي الفرد سلوك من جزءا لتصبح تبقى التي االستجابات هذه فإن ثم ومن كذلك، هدفه يحقق كي أخرى مرة يكرره سوف

 وإثابة تدعيم يعقبها التي االستجاباتأن  أي دعمت، التي االستجابات هي الفرد سلوك من جزءا لتصبح تبقى التي االستجابات

 تكرارها إلى الفرد يميل وال والتالشي االنطفاء إلى تميل تدعيم يعقبها ال التي ستجاباتاال بينما تكرارها، إلى الفرد ويميل تثبت

 .(0223عبد العظيم، )

 :التنمر في ضوء نظرية معالجة المعلومات االجتماعية( 4

 لذينا للطالب االجتماعي اإلطار فهم من البد األقران، من مجموعة سياق في يقع التنمر سلوك أنتشير النظرية إلى 

  .(Larke & Beran, 2006) التنمر لمفهوم الشامل اإلدراك أجل من منهأقرا يستهدفون
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 في نقصا يعانون المتنمرين إن حيث التنمر سلوك يمارسون الذين لألطفال االجتماعية المهارات حول الباحثون يختلفو 

 واقعية أحكام إطالق على قادرين غير وهم ليم،س بأسلوب االجتماعية، المعلومات يعالجون ال منهأ إذ االجتماعية المهارات

 المعلومات معالجة نظرية تقدم ذلك على وبناء. لهم اآلخرين تصور حول الكافية المعرفة لديهم وليس اآلخرين، نوايا على

 (.02-03، ص0242)صوفي،  المتنمرين لألطفال االجتماعية المهارات في للعجز تفسيرا االجتماعية

 :النظرية المعرفية التنمر في ضوء( 5

 على القدرة لديهم بأن أنفسهم يدركون فالمتنمرين المعرفية والعمليات الجوانب في الضحايا عن المتنمرين يختلف

 الذي المتنمر سلوك يبررون ما وغالبا الذات حول التمركز خالل من سلوكهم يدركون فهم فيها، يعيشون التي البيئة في التحكم

 .والعقاب التنمر هذه يستحقون الضحايا أن يزعمون حيث نظرهم وجهة من الضحية ضد به يقومون

 :الدراسات السابقة -

 ،(االستقوائي) التنمري للسلوك التعرض مستوى على التعرف إلىدراسة هدفت  (2212 ,غرابية مريم) أجرت

 موعاتلمجا يعتمد تجريبيا تصميما الباحثة واستخدمت السلوك، هذا مواجهة في األقران دعم على قائم تدريبي برنامج وأثر

 اللفظي،: الثالثة بمجاالته التنمري السلوك مقياس استخدم وقد وطالبة، طالبا( 24) من مكونة والتجريبية الضابطة

 يليه ثم اللفظي، هو التنمري للسلوك مستوى أعلى أن :الدراسة نتائج وكانت أهم .الممتلكات وعلى والجسدي واالجتماعي

 الجنسأو  المعالجة ألثر تعزى موعتينلمجا بين دالة فروق وجود وعدم االجتماعي، وأخيرا الممتلكات، وعلى الجسدي

 .التجريبية لصالح موعتينلمجا بين الذات تقدير في فروقووجود  بينهما، والتفاعل

 رالتنم في المشاركة بين العالقة عن الكشف إلى هدفتدراسة  (Ozer, Totan, and Atik, 2011)أجرى و

 األكاديمية الذاتية والفاعلية الدراسي، واإلنجاز الجنسكل من: و (مشارك غير ، عليه متنمر أو متنمر عليه، متنمر متنمر،)

 نتائج . وكانت أهمالتركية المتوسطة المدارس في وطالبة اطالب( 304) من الدراسة عينة تكونت وقد واالنفعالية، واالجتماعية

 وجودو ضحايا، متنمرين أو متنمرين ليكونوا أكثر يميلون الذكور بينما التنمر، في المشاركة لنيفض ال اإلناث أن: الدراسة

 الدراسي والتحصيل مرتفعة الذاتية الفاعلية كانتا فكلم التنمر في والمشاركة الدراسي واإلنجاز الفاعلية بين طردية عالقة

 متنمرين أو ضحايا) التنمر زاد منخفض الدراسي والتحصيل ضةمنخف الفاعلية كانت وكلما التنمر، في المشاركة قلت مرتفع

 (.ضحايا

 التنمر سلوكيات حول والطالب المعلمين تصورات على التعرف إلى هدفتدراسة  (Ndibalrma,2013)وأجرى 

 خصائصو للتنمر، المؤدية والعوامل المتنمرين وخصائص التنمر عناصر على التعرفو تنزانيا، في الثانوية المدارس بين

 من كل نظر وجهة من الثانوية المدارس طالب بين التنمر سلوكيات على المرتبة والنتائج للتنمر، المؤدية والعوامل المتنمرين

 هو الجسدي التنمر أن: الدراسة نتائج ( معلم. وكانت أهم422) طالبا،( 402) من الدراسة عينة وتكونت والطالب، المعلمين

 :التنمر عن تنجم التي السلبية اآلثار ومن للتنمر، المؤدية األسباب حدىوأن مشاهدة األفالم العنيفة إ شيوعا، التنمر أنواع أكثر

 .والتسرب األكاديمي األداء مستوى وانخفاض للمدرسة، الحضور عدم العزلة،

 لدى عيةاالجتما المهارات تنمية في إرشادي برنامج أثر التعرف على إلى هدفتدراسة  (2215 ,الخفاجي) أجرىو

 التنمر ضحايا من ( طالبا01) من الدراسة عينة تكونتو ،التجريبي المنهج الدراسة واستخدمت ،المدرسي التنمر ضحايا

 تجريبية مجموعة مجموعتين إلىتم تقسيمهم  بغداد محافظة في المتوسطة المدارس أحد في الثاني الصف طالب من المدرسي

http://www.ajrsp.com/


 م0101-01-5| تأريخ اإلصدار:  عشر منثاث والنشر العلمي | اإلصدار الاالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

       www.ajrsp.com                                                                                                                51  

ISSN: 2706-6495 

برنامج إرشادي استنادا إلى  التنمر، وضحايا االجتماعية المهارات مقياس :وهي أدوات، ثالث دراسةال تاستخدمو وضابطة، 

 داللة ذات فروقا هناك وجود :الدراسة نتائج وكانت أهم. ولكوكسن وتني مان اختبار (،لباندورانظرية التعلم االجتماعي )

 اإلرشادي البرنامج تطبيق بعد االجتماعية المهارات مقياس على والضابطة التجريبية المجموعتين درجات رتب بين إحصائية

 .المدرسي التنمر ضحايا لدى االجتماعية المهارات تنمية في البرنامج أثر يؤكد وهذا

 تكاملي، كمفهوم التنمر لظاهرة العاملي البناء على التعرف إلى هدفتدراسة  (2212 ,وعلوان سكران)وأجرى 

 عدد الدراسي، المعدل الدراسية، المرحلة) إلى تعزى والتي درجتها في فروقوال المتنمرين لدى ومبرراتها انتشارها ونسبة

 الدراسة واستخدمت (،الصداقة مكان سنه، من أصغر األصدقاء عدد سنه، من أكبر األصدقاء عدد سنه، مثل في األصدقاء

 نتائج وكانت أهم .الثالثة مراحلهب العام التعليم طالب من طالبا (202) من الدراسة عينة تكونتو تحليلي،ال الوصفي المنهج

 انتشار نسبة أعلىوأن  المتنمر، بها يقتنع التنمر، لظاهرة مبرراتووجود  البعد، أحادية ظاهرة التنمر ظاهرةأن  :الدراسة

 .المتوسطة بالمرحلة للتنمر

 طلبة لدى المدرسي التنمر ظاهرة انتشار مستوى تعيين إلى هدفت دراسة (2212 ,وآخرون سحلول أبو)وأجرى 

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي . المرشدين نظر وجهة من أسبابها وتوضيح يونس خان محافظة في الثانوية المرحلة

 :الدراسة نتائج وكانت أهم كأداة لجمع البيانات. االستبانة تواستخدم تربويا،( مرشدا 42) من الدراسة عينة توتكون التحليلي،

 األسري التفكك إلى يعود انتشارها أسباب أهم وأن كبير، بمستوى الثانوية المدارس في دتازدا التنمر سلوك ظاهرة أن

 األسلوب هذا وجه في الوقوف بطرق يتعلق فيما أما المتنمر، للطالب االجتماعية التنشئة نمط وأن لألسرة، الثقافي والمستوى

 قبل من المستمرة المتابعة ووجوب الالصفية، األنشطة في واشراكهم المتنمرين للطلبة وتأهيلي تدريبي برنامج تجهيز هو

 .عليها والقضاء الطلبة أداء تطوير أجل من واألسرة التربوي والمشرف والمعلمين المدرسة

 لدى المدرسي والتنمر المدرسي المناخ بين العالقةدراسة هدفت إلى التعرف على  (2212)فاطمة صوفي, وأجرت 

 سعيدة، مدينة بثانويات المدرسي والتنمر المدرسي المناخ بين العالقة واقع معرفة خالل من وذلك االبتدائية، المرحلة تالميذ

 الشعبة أو الدراسي التخصص ،(أنثى -ذكر) الجنس لمتغير تعزى المدرسي التنمر المستوى في الفروقوالتعرف على 

طالب المرحلة  من طالبا وطالبة( 422) من لدراسةا وتكونت عينة(. ثالثة -ثانية -أولى) الدراسي والمستوى ،(أدبي -علمي)

 نتائجوكانت أهم  .المدرسي بالتنمر ةخاصة والثاني المدرسي، بالمناخ ةخاص األول استبيانين،واستخدمت الدراسة  ية،الثانو

 المدرسي، روالتنم المدرسي المناخ بين ارتباطية عالقة وجودو متوسطا، كان المدرسي التنمر انتشار مستوىأن  :الدراسة

 .الدراسي المستوى الدراسية، الشعبة الجنس، :من لكل تعزى التنمر سلوك في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدمو

 االول الصف طالب لدى التنمر سلوك سبابعلى أ التعرفدراسة هدفت إلى  (2212)غولي والعكيلي, أجرى و

 كأداة،واالستبانة  الوصفي، المنهج واستخدمت الدراسة له،تعدي ساليبأو والمدرسات المدرسين نظر وجهة من المتوسط

 ذاتية: التنمر اسباب تنوع :الدراسة نتائجمعلمة(. وكانت أهم 41 -معلم 20معلما ومعلمة ) (13وتكونت عينة الدراسة من )

 التقنية والثورة باإلعالم ومرتبطة المحيطة المجتمعية بالبيئة ومرتبطة المدرسية بالبيئة ومرتبطة سريةأو

 المرحلة طالب لدى المدرسي التنمر مشكلة واقع على إلى التعرفدراسة هدفت  (2212)صالحة العمري, وأجرت 

 قائدا،( 41وتكونت عينة الدراسة من ) واالستبانة، التحليلي، الوصفي المنهج دراسةال ستخدمتوا والعالج، الوقاية االبتدائية

 مرتفعا، جاء االبتدائية المرحلة طالب لدى المدرسي التنمر واقع أن: الدراسة نتائجوكانت أهم  ( معلما.23) مشرفا،( 42)
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 لدى التنمر مشكلة لواقع حصائيةإ داللة ذات فروق وجود وعدم مرتفعة؛ جاءت المدرسي للتنمر تؤدي التي األسباب وكذلك 

 .(الوظيفي المسمى ر،العم) للمتغيرات تعزى والعالج منها الوقاية وطرق االبتدائية المرحلة طالب

 :الميدانية البحثراءات إجـ -

 :البحثمنهج  -

 في الطالب لدى التنمر ظاهرةالتعرف على إلى تحقيقه وهو  الحالي البحث ىاستنادا  إلى الهدف الرئيس الذي سع

 ىبالحاضر رأ ، وإلى أن الظاهرة المدروسة تتعلقمعالجتها في المدرسة ودور الطائف محافظة في العام التعليم مدارس

 .الحالية هو المنهج الوصفي البحثأن تتحقق أهداف أن أنسب مناهج البحث العلمي الذي يمكن من خالل تطبيقه  الباحث

 :البحثوعينة مجتمع  -

 مردارس فري( ينيرالطالب المرشردين -التربرويين المشررفين -المعلمين -المدارس مديري)جميع من  البحثتكون مجتمع 

مشررف  02 -معلرم 02 -مردير مدرسرة 02مفرردة ) (022) مرن عـــــرـدد البحرثعينرة  تكونرت. والطرائف حافظرةبم العام التعليم

 .ه(4114 -ه4112العام الدراسي )الفصل الثاني من  خاللتم اختيارهم بطريقة عشوائية  مرشد طالبي( 02 -تربوي

 :البحث اةأد -

 الطرائف محافظرة فري العرام التعلريم مردارس فري الطالب لدى رالتنم ظاهرةلقياس  استبانة )من إعداده( الباحث استخدم

 وهما: جزئيين،من  االستبانة توتكون ،معالجتها في المدرسة ودور

 .عدد الدورات التدريبية الخبرة،عدد سنوات  المهنة،وتضمنت:  ة للمستجيب:أوال: البيانات األولي -

تضرمن و ،معالجتهرا فري المدرسرة ودور الطرائف محافظرة فري العرام التعلريم مدارس في الطالب لدى التنمر ظاهرة اثانيا: -

المحرور الثالرث  عبرارة،( 40المحرور الثراني ) عبارة،( 42)المحور األول حيث تضمن  محاور،أربعة عبارة في ( 02)

 .( عبارة45المحور الرابع ) عبارة،( 3)

 :داةاألصدق واثبات  -

 دق:ــأوال: الص -

قُِّق من صدق االتساق ال  42مفردة )( 12)على عينة بلغت  االستبانةتطبيق  عن طريق ستبانةاالداخلي لفقرات تم الت ح 

وتم حساب  .في مدارس التعليم العام في محافظة الطائف مرشد طالبي( 42 -مشرف تربوي 42 -معلم 42 -مدير مدرسة

 Pearsonمل ارتباط بيرسون باستخدام معاالذي تنتمي إليه  محورمعامالت ارتباط درجة كل عبارة بالدرجة الكلية لل

Correlation. 

 

 

 

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م0101-01-5| تأريخ اإلصدار:  عشر منثاث والنشر العلمي | اإلصدار الاالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

       www.ajrsp.com                                                                                                                53  

ISSN: 2706-6495 

 (4جدول رقم ) 

 (12االستبانة )ن= صدق االتساق الداخلي لفقرات 

رقم 

 العبارة

 معامل االرتباط

 محور األولبال

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

محور بال

 الثاني

رقم 

 العبارة

 معامل االرتباط

 محور الثالثبال

رقم 

 العبارة

 معامل االرتباط

 الرابعمحور بال

4 20344** 4 20343** 4 20352** 4 20224** 

0 20322** 0 20331** 0 20220** 0 20503** 

2 20352** 2 20320** 2 20222** 2 20522** 

1 20300** 1 20322** 1 20331** 1 20314** 

0 20320** 0 20223** 0 20204** 0 20523** 

3 20331** 3 20321** 3 20323** 3 20330** 

3 20332** 3 20020** 

 

3 20322** 

2 20321** 2 20325** 2 20242** 

5 20323** 5 20033** 5 20312** 

42 20322** 42 20342** 42 20242** 

44 20332** 44 20022** 44 20213** 

40 20322** 40 20011** 40 20332** 

42 20313** 42 20324** 42 20252** 

 

41 20320** 41 20235** 

40 20030** 40 20222** 

 

43 20303** 

43 20355** 

42 20522** 

45 20255** 

 فأقل. (2024** دال عند مستوى )

 الرذي تنتمري إليره محرورجميرع معرامالت االرتبراط برين درجرة كرل فقررة والدرجرة الكلّيرة لل أن( 4رقم )يوضح الجدول 

 .(2024ودالة إحصائيا عند مستوى ) موجبة

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م0101-01-5| تأريخ اإلصدار:  عشر منثاث والنشر العلمي | اإلصدار الاالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

       www.ajrsp.com                                                                                                                54  

ISSN: 2706-6495 

 (0جدول رقم ) 

 (12)ن=  ستبانةوالدرجة الكلية لال االستبانة أبعادصدق االتساق الداخلي بين 

معامل ارتباط  المحور م

 بيرسون

 المدارس في الطالب بين التنمر ظاهرة انتشار درجة :األول المحور 4

 .الطائف بمدينة
20000** 

 المدارس في الطالب بين التنمر ظاهرة انتشار أسباب :الثاني المحور 0

 .الطائف بمدينة
20343** 

 المدارس في الطالب بين التنمر لظاهرة السلبية اآلثارالمحور الثالث:  2

 .الطائف بمدينة
20312** 

 المدارس في الطالب بين التنمر ظاهرة مواجهة سبلالمحور الرابع:  1

 .الطائف بمدينة
20240** 

ممرا يشرير إلرى  الصردق،مرن  عاليرةـــــــرـة تمترع بدرجــي االسرتبانة جميع محاور االسرتبانةأن  (0رقم ) الجدوليوضح 

 .نتائجها من ثقة على تجعلنا ن الصدقالية مبدرجة ع االستبانةتمتع 

 اثانيا: الثبات: -

 42 -مشرف تربوي 42 -معلم 42 - مدير مدرسة 42مفردة )( 12)بلغت على عينة استطالعية  االستبانةتم تطبيق 

 Cronbach'sألفا استخدام معامل كرونباخبثبات حساب ال وتم. في مدارس التعليم العام في محافظة الطائف مرشد طالبي(

Alpha . 

 (2جدول رقم )

 والدرجة الكلية االستبانة أبعادمعامالت ثبات 

عدد  المحور م

 الفقرات

كرونباخ معامل 

 ألفا

 في الطالب بين التنمر ظاهرة انتشار درجة :األول المحور 4

 .الطائف بمدينة المدارس
42 

20542** 

 في الطالب بين التنمر ظاهرة انتشار أسباب :الثاني المحور 0

 .الطائف بمدينة المدارس
40 

20540** 

 في الطالب بين التنمر لظاهرة السلبية اآلثارالمحور الثالث:  2

 .الطائف بمدينة المدارس
3 

20205** 

 في الطالب بين التنمر ظاهرة مواجهة سبلالمحور الرابع:  1

 .الطائف بمدينة المدارس
45 

20522** 

 **20535 53 االستبانة كلها

ألفا معامل كرونباخ  بلغت قيمةحيث تراوحت تمتع بدرجة مرتفعة من الثبات، ي االستبانةأن ( 2رقم )لجدول يوضح ا

وبلغت قيمة معامل  الرابع،( للمحور 20522) الثالث،( للمحور 20205) الثاني،للمحور  (20540) األول،( للمحور 20524)

 .نتائجها من ثقة على تجعلنا الثباتمن  رتفعةبدرجة م االستبانةتع  مما يشير إلى تم ،(20535) ككلستبانة ألفا كرونباخ لال
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 (1جدول رقم ) 

 متغيرات البحثبعد التطبيق حسب  البحثتوزيع عينة 

 

 

 المهنة

 النسبة المئوية ٪ التكرار الفئات م

 0000 12 مدير مدرسة 4

 0303 02 معلم 0

 0100 13 مشرف تربوي 2

 0201 11 مرشد طالبي 1

 ٪ 122 122 مجموعال

 

 سنوات عدد

 الخبرة

 النسبة المئوية ٪ التكرار الفئات م

 4203 02 .سنوات 0أقل من  4

 42إلررررى أقررررل مررررن  0مررررن  0

 سنوات.

01 0203 

 3203 441 سنوات فأكثر. 42 2

 ٪ 122 122 المجموع

 

 الدورات عدد

 التدريبية

 النسبة المئوية ٪ التكرار الفئات م

 0200 22 .راتدو 0أقل من  4

 42إلررررى أقررررل مررررن  0مررررن  0

 دورات.

13 0100 

 0002 421 دورات فأكثر. 42 2

 ٪ 122 122 المجموع

( معلم) الذين مهنتهموجاء في المرتبة األولى  المهنة،بعد التطبيق حسب  البحثتوزيع عينة ( 1رقم )يوضح الجدول 

ثم ، (٪0100( بنسبة )مشرف تربوي) الذين مهنتهمثم  ،(٪0000( بنسبة )مدير مدرسة) الذين مهنتهمثم  ،(٪0303بنسبة )

 .(٪0201( بنسبة )مرشد طالبي) الذين مهنتهم

 الذين خبرتهموجاء في المرتبة األولى  الخبرة،عدد سنوات يوضح الجدول توزيع عينة البحث بعد التطبيق حسب 

 الذين خبرتهمثم  ،(٪0203( بنسبة )سنوات 42من إلى أقل  0من ) الذين خبرتهمثم  ،(٪3203( بنسبة )سنوات فأكثر 42)

 .(٪4203( بنسبة )سنوات 0أقل من )

 الذين لديهموجاء في المرتبة األولى  التدريبية،عدد الدورات يوضح الجدول توزيع عينة البحث بعد التطبيق حسب 

أقل ) الذين لديهمثم  ،(٪0100بة )( بنسدورات 42إلى أقل من  0من ) الذين لديهمثم  ،(٪0002( بنسبة )دورات فأكثر 42)

 .(٪0200( بنسبة )دورات 0من 

 المعالجة اإلحصائية:أساليب  -

 بعد التطبيق. البحثلتعرف على توزيع أفراد عينة لت التكرارية والنسب المئوية التوزيعا -1

 .لالستبانةلحساب صدق االتساق الداخلي  Pearson Correlationمعامل ارتباط بيرسون  -2
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 .لالستبانةلحساب ثبات االتساق الداخلي  Cronbach's Alpha ألفا نباخمعامل كرو -3 

 .البحثلتعرف على تكرار اإلجابات لدى أفراد عينة لالتوزيعات التكرارية والنسب المئوية  -4

 .االستبانةمحاور المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات  -5

متوسطات استجابات أفراد عينة البحث حول بين لتحديد الفروق  (ANOVA) )ف( اختبار تحليل التباين األحادي -6

 إلى تعزى معالجتها في المدرسة ودور الطائف محافظة في العام التعليم مدارس في الطالب لدى التنمر ظاهرة

 .(التدريبية الدورات عدد الخبرة، سنوات عدد العلمي، المؤهل المهنة،) المتغيرات

 :يدانيةالم البحثعرض نتــائج  -

 محافظةةة فةةي المةةدارس فةةي الطةةالب بةةين التنمةةر ظةةاهرة انتشةةار درجةةةمةةا السةةلال األول الةةصي نصةةـه:  لإلجابةةة علةة 

 ؟الطائف

 التنمرر ظاهرة انتشار درجةحول  البحثتم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة 

 وقد تم ترتيبها تنازليا حسب المتوسطات الحسابية. ،الطائف محافظة في المدارس في الطالب بين

 (0جدول رقم )

 المدارس في الطالب بين التنمر ظاهرة انتشار درجةحول  البحثالمعيارية إلجابات عينة المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 الطائف محافظة في

 رقم

 العبارة

 ترتيبها
 العبارة

 المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

 جةدر

 الموافقة

 أغراض أي أو المدرسية الطالب واجباته إهمال 4 0

 .بالمدرسة متعلقة

 كبيرة 4022 2032

 كبيرة 2052 2003 .المدرسة في نفسه لحماية أدوات الطالب يخفي 0 44

 كبيرة 4021 2000 .المدرسية باألنشطة اهتمام الطالب تراجع 2 0

 كبيرة 4042 2020 .متقلبة مزاجية حالة الطالب من يعاني 1 42

 متوسطة 4042 2045 .والخوف الدائم القلق من الطالب حالة يعاني 0 5

 الذي الواقع من الهروب حالة الطالب يسعى 3 3

 .يعيشه

 متوسطة 4020 2043

 متوسطة 2053 2042 .المدرسة باص عن التأخر 3 3

 متوسطة 2051 2023 .والغضب العصبية من حالة الطالب يعاني 2 2

 األنشطة من متكرر بشكل الطالب انسحاب 5 4

 .لديه المفضلة

 متوسطة 4024 2020

 متوسطة 2025 0054 .تجمعات أي أو أصدقائه عن ابتعاد الطالب 42 2
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 متوسطة 4020 0022 .العام ومظهره الخارجي الطالب شكله إهمال 44 1 

 متوسطة 4020 0030 .الشهية زيادة أو فقدان من الطالب حالة يعاني 40 42

 الكدمات جسد الطالب بعض على تظهر 42 40

 .والجروح

 متوسطة 4024 0045

 متوسطة 2022 3022 المجموع الكلي

 في المدارس في الطالب بين التنمر ظاهرة انتشار درجةعلى  البحثأفراد عينة أن موافقة ( 0رقم )الجدول يوضح 

وقد تراوحت المتوسطات  (.2035( وانحراف معياري )2020بمتوسط حسابي )( متوسطةكانت بدرجة ) الطائف محافظة

والتي تشير إلى درجة والثالثة االستجابة الثانية  يهذه المتوسطات الحسابية ضمن فئتتقع و ،(0045 -2032الحسابية بين )

-2051ين )وتراوحت االنحرافات المعيارية ب .البحثالمستخدم في أداة  خماسيال مقياسال( على متوسطة -كبيرةموافقة )

 في الطالب بين التنمر ظاهرة انتشار درجة حول الدراسة عينة أفراد استجابات تجانس على يدل مما متدنية قيم وهي( 4042

 في المدارس في الطالب بين التنمر ظاهرة انتشار درجةوأن موافقة أفراد عينة الدراسة على  .الطائف محافظة في المدارس

 ( عبارات. 5وبدرجة )متوسطة( على ) عبارات،( 1بيرة( على عدد )كانت بدرجة )ك الطائف محافظة

 محافظةة فةي المةدارس فةي الطةالب بةين التنمةر ظةاهرة انتشةار أسةبابمةا الةصي نصةـه:  ثةانيلإلجابة علة  السةلال ال

 ؟الطائف

 ظرراهرة ارانتشرر أسرربابتررم اسررتخدام المتوسررطات الحسررابية واالنحرافررات المعياريررة إلجابررات أفررراد عينررة البحررث حررول 

 وقد تم ترتيبها تنازليا حسب المتوسطات الحسابية. ،الطائف محافظة في المدارس في الطالب بين التنمر

 (3جدول رقم )

 المدارس في الطالب بين التنمر ظاهرة انتشار أسبابالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة البحث حول 

 الطائف محافظة في

 رقم

 العبارة

 المتوسط  العبارة ترتيبها

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

 درجة

 الموافقة

 العنف فكرة على تقوم التي اإللكترونية األلعاب 4 44

 الخارقة. والقوة

 كبيرة جدا 2021 1000

 كبيرة جدا 4022 1022 المراهقين. على السلبي لوسائل اإلعالم التأثير 0 1

 كبيرة 4041 2053 اإلعالم. ائلفيما تعرضه وس العنف انتشار 2 42

 والمتابعة الصالحة الوالدين التربية إهمال 1 0

 المستمرة.

 كبيرة 4043 2022

 العالقات واختالل األسرية الرقابة غياب 0 2

  المجتمعية.

 كبيرة 4005 2030
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 كبيرة 4002 2001  واألخالق. الحسنة التربية غياب 3 2 

 األطفال نضج قتعي الحد عن الزائدة الحماية 3 3

 الفوبيا. بعض أنواع لديهم وتظهر

 كبيرة 4002 2013

 أو األبناء تجاه أو الزوجين بين األسري العنف 2 3

 الخدم.

 كبيرة 4043 2011

 متوسطة 4003 2003 .العدوانية السلوكيات الفرد على إدمان 5 41

 متوسطة 4042 2001 .الذات تقدير ونقص الشخصية اضطراب 42 42

 متوسطة 4001 2000  والقيم. األخالق غياب 44 0

 متوسطة 4003 2042  العنف في المجتمع. ظاهرة انتشار 40 4

 احترام األبناء تعليم في المدرسة دور غياب 42 5

 العلم. وتقديس المعلم

 متوسطة 4000 0053

 متوسطة 4003 0031 .النفسية واألمراض االكتئاب 41 40

 ما نقص أو ما عضوي مرض الفرد من يعاني 40 40

 الخارجي. الشكل في

 متوسطة 4004 0034

 كبيرة 2021 3042 المجموع الكلي

 في المدارس في الطالب بين التنمر ظاهرة انتشار أسبابأفراد عينة البحث على أن موافقة ( 3رقم )الجدول يوضح 

(. وقد تراوحت المتوسطات 2024( وانحراف معياري )2013( بمتوسط حسابي )كبيرةكانت بدرجة ) الطائف محافظة

والتي تشير إلى والثالثة الثانية األولى واالستجابة  اتهذه المتوسطات الحسابية ضمن فئوتقع  ،(0034 -1000الحسابية بين )

وتراوحت االنحرافات المعيارية  الخماسي المستخدم في أداة البحث. مقياس( على المتوسطة -كبيرة -كبيرة جدادرجة موافقة )

 بين التنمر ظاهرة انتشار أسباب حول الدراسة عينة أفراد استجابات تجانس على يدل مما متدنية قيم وهي( 4005-2021ن )بي

 في الطالب بين التنمر ظاهرة انتشار أسبابوأن موافقة أفراد عينة الدراسة على  .الطائف محافظة في المدارس في الطالب

وبدرجة  عبارات،( 3( على )كبيرةوبدرجة ) عبارة،( 0( على عدد )جدا كبيرةكانت بدرجة ) الطائف محافظة في المدارس

 . ( عبارات3)متوسطة( على )

 محافظةة فةي المةدارس فةي الطةالب بةين التنمةر لظةاهرة السةلبية اآلاثةارمةا الةصي نصةـه:  ثالةثلإلجابة عل  السةلال ال

 ؟الطائف

 لظرراهرة السررلبية اآلثررارجابررات أفررراد عينررة البحررث حررول تررم اسررتخدام المتوسررطات الحسررابية واالنحرافررات المعياريررة إل

 وقد تم ترتيبها تنازليا حسب المتوسطات الحسابية. ،الطائف محافظة في المدارس في الطالب بين التنمر
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 (3جدول رقم ) 

 المدارس في طالبال بين التنمر لظاهرة السلبية اآلثارالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة البحث حول 

 الطائف محافظة في

 رقم

 العبارة

 المتوسط  العبارة ترتيبها

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

 درجة

 الموافقة

 على وسلوكية وعاطفية نفسية مشاكل إلى يؤدي 4 4

 بالوحدة، الشعور االنطوائية،) الطويل المدى

 .االكتئاب( القلق،

 كبيرة 2052 2032

 كبيرة 2051 2030 .بكثرة النوم أو النوم قلة 0 1

 فيتحول للتنمر نتيجة العدواني للسلوك الفرد يلجأ 2 0

 .عنيف إنسان إلى أو متنمر إلى

 كبيرة 2052 2030

 داخل االجتماعية األنشطة من الفرد ينسحب 1 2

 صامتا   إنسانا   يصبح حتى المدرسة وخارجها

 .ومنعزال  

 كبيرة 2052 2013

 من وحاالت المعدة آالمو الصداع يعاني الفرد 0 0

 .والذعر الخوف

 متوسطة 4022 2001

 ضعيفة جدا 4022 4032 االنتحار في بعض الحاالت. على يقدم الفرد 3 3

 متوسطة 2035 3023 المجموع الكلي

 في المدارس في الطالب بين التنمر لظاهرة السلبية اآلثارأفراد عينة البحث على أن موافقة ( 3رقم )الجدول يوضح 

(. وقد تراوحت المتوسطات 4022( وانحراف معياري )2003( بمتوسط حسابي )متوسطةكانت بدرجة ) الطائف محافظة

التي تشير إلى الرابعة ووالثالثة االستجابة الثانية  اتهذه المتوسطات الحسابية ضمن فئوتقع  ،(4032 -2032الحسابية بين )

وتراوحت االنحرافات  الخماسي المستخدم في أداة البحث. مقياس( على الضعيفة جدا -متوسطة -كبيرة -كبيرةدرجة موافقة )

 لظاهرة السلبية اآلثار حول الدراسة عينة أفراد استجابات تجانس على يدل مما متدنية قيم وهي( 4022-2052المعيارية بين )

 بين التنمر لظاهرة السلبية اآلثارلى وأن موافقة أفراد عينة الدراسة ع .الطائف محافظة في المدارس في الطالب بين التنمر

 ،( عبارة4وبدرجة )متوسطة( على ) عبارة،( 1كانت بدرجة )كبيرة( على عدد ) الطائف محافظة في المدارس في الطالب

 ( عبارة. 4وبدرجة )ضعيفة جدا( على )

 محافظةةة المةةدارس فةةي فةةي الطةةالب بةةين التنمةةر ظةةاهرة مواجهةةة سةةبلمةةا الةةصي نصةةـه:  رابةةعإلجابةة علةة  السةةلال الل

 ؟الطائف

 التنمرر ظراهرة مواجهة سبلتم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة البحث حول 

 وقد تم ترتيبها تنازليا حسب المتوسطات الحسابية. ،الطائف محافظة في  المدارس في الطالب بين
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 :الطائف محافظة في المدارس في طالبال بين ظاهرة واجهةم في األسرة دور: أوال 

 (2جدول رقم )

 في الطالب بين ظاهرة مواجهة في األسرة دورالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة البحث حول 

 الطائف محافظة المدارس في

 رقم

 العبارة

 المتوسط  العبارة ترتيبها

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

 درجة

 الموافقة

المتنمر وخاصة أمام باالبتعاد عن وصف الطفل  4 1

 اآلخرين.

 متوسطة 4041 2024

 متوسطة 4043 2022  تنمره.على أسباب  للتعرف الطالبمناقشة  0 0

وانعكاسه على  السلبية للتنمرنتائج الشرح  2 2

 له. الذي يتعرض البالط

 متوسطة 4043 2001

في  لبلدى الطااإلحباط مشاعر على التعرف  1 0

 .خوانهوالديه إالتعامل مع  خالل بيتال

 متوسطة 4002 2000

للبرامج التلفزيونية  البالتحكم في مشاهدة الط 0 3

 .العنيفة

 متوسطة 4002 2040

وضع خطة فعالة للحد  فيمع المدرسة  التعاون 3 4

 .المتنمر البمن تصرفات الط

 متوسطة 4000 2042

 متوسطة 2023 3023 المجموع الكلي

 المدارس في الطالب بين ظاهرة مواجهة في األسرة دورأفراد عينة البحث على أن موافقة ( 2رقم )الجدول يوضح 

(. وقد تراوحت المتوسطات 2052( وانحراف معياري )2002( بمتوسط حسابي )متوسطةكانت بدرجة ) الطائف محافظة في

التي تشير إلى درجة موافقة الثالثة االستجابة  ةضمن فئ هذه المتوسطات الحسابيةوتقع  ،(2042 -2024الحسابية بين )

 قيم وهي( 4002-4041وتراوحت االنحرافات المعيارية بين ) الخماسي المستخدم في أداة البحث. مقياس( على المتوسطة)

 في المدارس في الطالب بين ظاهرة مواجهة في األسرة دور حول الدراسة عينة أفراد استجابات تجانس على يدل مما متدنية

 محافظة في المدارس في الطالب بين ظاهرة مواجهة في األسرة دوروأن موافقة أفراد عينة الدراسة على  .الطائف محافظة

 ات.( عبار3( على عدد )متوسطةكانت بدرجة ) الطائف
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 :الطائف محافظة في المدارس في الطالب بين ظاهرة مواجهة في المدرسة دور: ااثاني

 (5جدول رقم )

 في الطالب بين ظاهرة مواجهة في المدرسة دورلمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة البحث حول ا

 الطائف محافظة في المدارس

 رقم

 العبارة

 المتوسط  العبارة ترتيبها

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

 درجة

 الموافقة

 منسوبي لكل وإيجابي آمن مدرسي مناخ توفير 4 40

 مدرسة.ال

 كبيرة 2050 2032

تكثيف الرقابة واإلشراف على الطالب مما  0 5

 يضمن عدم تعرضهم للتنمر.

 كبيرة 4004 2000

تحفيز روح التعاون بين الطالب ونشر المودة  2 44

 .فرق العملبينهم من خالل 

 كبيرة 4002 2004

من التعرض لإليذاء داخل  البطالحماية  1 2

 وهادئة. المدرسة فهي بيئة أمنة

 كبيرة 4003 2002

 المدرسة داخل الطالب سلوك المعلمين أن يتابع 0 43

 التنمر. فيها يحدث التي األماكن والسيما

 كبيرة 4041 2013

المعلم ملما  بمهارات التواصل وحل  أن يكون 3 43

 النزاعات بين الطالب.

 كبيرة 4043 2011

 لياءوأو واإلداريين المعلمين من مجلس تشكيل 3 45

 النفسي والمرشد الطالب وبعض األمور

 وطرق معالجتها. التنمر مشكلة لمناقشة والطالبي

 متوسطة 4004 2024

وأولياء األمور  المدرسة بين التواصل تدعيم 2 41

 .أمنة مدرسيه بيئة في يعيش الطالب أن من للتأكد

 متوسطة 4003 2002

 بين اكتساب المهارات الالزمة توضيح الفرق 5 42

 .وارتكاب العنف للدفاع عن النفس

 متوسطة 4000 2045

 وواضحة محدده عقابية وإجراءات قواعد وضع 42 3

 انتقال المؤقت، الحرمان اإلبعاد،) المتنمرين ضد

في حالة  المدرسة من أو فصل من المتنمر الطفل

 .الضرورة(

 متوسطة 4020 2043

 كل لدراسة المدرسة في وندوات مؤتمرات عقد 44 42

 التنمر. ما يتعلق بظاهرة

 متوسطة 4045 2023

 كل من الطالب أمور أولياء بين لقاءات عقد 40 42

 المدرسة. داخل والضحايا المتنمرين

 متوسطة 40200 2023

 لتحديد الطالب على النفسية االختبارات إجراء 42 40

 عدمه. من التنمر وجود

 متوسطة 4042 0031

 سطةمتو 2022 3032 المجموع الكلي
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 في الطالب بين ظاهرة مواجهة في مدرسةال دورأفراد عينة البحث على أن موافقة  (5رقم ) الجدوليوضح  

(. وقد تراوحت 2053( وانحراف معياري )2022( بمتوسط حسابي )متوسطةكانت بدرجة ) الطائف محافظة في المدارس

التي تشير إلى الثانية والثالثة االستجابة  تيسابية ضمن فئهذه المتوسطات الحوتقع  ،(0031 -2032المتوسطات الحسابية بين )

وتراوحت االنحرافات المعيارية بين  الخماسي المستخدم في أداة البحث. مقياس( على المتوسطة -كبيرةدرجة موافقة )

 ظاهرة جهةموا في لمدرسةا دور حول الدراسة عينة أفراد استجابات تجانس على يدل مما متدنية قيم وهي( 2050-4003)

 بين ظاهرة مواجهة في األسرة دوروأن موافقة أفراد عينة الدراسة على  .الطائف محافظة في المدارس في الطالب بين

وكانت بدرجة )متوسطة( على عدد  ،( عبارات3درجة )كبيرة( على عدد )كانت ب الطائف محافظة في المدارس في الطالب

 ( عبارات.3)

 بةين( α ≤2025) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروقتوجد هل الصي نصـه:  خامسالسلال ال لإلجابة عل 

 ودور الطةائف محافظةة فةي العةام التعلةيم مةدارس فةي الطالب لدى التنمر ظاهرة حول البحث عينة أفراد استجابات متوسطات

 ؟(التدريبية الدورات عدد الخبرة, سنوات عدد العلمي, الملهل المهنة,) المتغيرات إل  تعزى معالجتها في المدرسة

 :المهنة: أوال

 ظراهرة حرول البحرث عينرة أفرراد استجابات متوسطات بين بينللكشف عن الفروق تمَّ استخدام اختبار التباين األحادي 

 .المهنةتعزى إلى والتي  معالجتها في المدرسة ودور الطائف محافظة في العام التعليم مدارس في الطالب لدى التنمر

 (42رقم ) جدول

 على وجهات نظر أفراد عينة البحث المهنةألثر  ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين األحادي )ف( 

 الطائف محافظة في العام التعليم مدارس في الطالب لدى التنمر ظاهرةحول 

 مجموع  مصدر التباين البعد

 المربعات

 درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة 

 )ف(

مستوى 

 الداللة

 األول محورال

 انتشار درجة)

 بين التنمر ظاهرة

 (الطالب

 20040 20330 300023 2 0430305 بين المجموعات

داخررررررررررررررررررررررررررررررل  غير دالة

 المجموعات

13220222 421 510232 

 423 15020305 المجموع

 المحور الثاني

 انتشار أسباب)

 بين التنمر ظاهرة

 (الطالب

 20122 20504 4100313 2 1020025 بين المجموعات

داخررررررررررررررررررررررررررررررل  غير دالة

 المجموعات

33020251 421 4000230 

 423 24240222 المجموع

 ثالثال محورال

 السلبية اآلثار)

 بين التنمر لظاهرة

 (الطالب

 20551 20202 20052 2 40350 بين المجموعات

داخررررررررررررررررررررررررررررررل  غير دالة

 المجموعات

42310352 421 040053 

 423 42330052 المجموع

 لمحور الرابعا

 مواجهة سبل)

 بين التنمر ظاهرة

 (الطالب

 20302 20021 0420020 2 3220213 بين المجموعات

داخررررررررررررررررررررررررررررررل  غير دالة

 المجموعات

422220541 421 2320232 

 423 423210305 المجموع
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 الطرالب فري ينبر التنمرر ظراهرة انتشرار درجرةوجود فروق ذات داللّة إحصرائية حرول عدم ( 42رقم ) يوضح الجدول 

 أسررباب وجررود فررروق ذات داللّررة إحصررائية حررولعرردم و، (20330تعررزى إلررى المهنررة حيررث بلغررت قيمررة )ف=  الطررائف محافظررة

وجررود فررروق ذات داللّررة عرردم (، و20504حيررث بلغررت قيمررة )ف=  الطررائف محافظررة فرري الطررالب بررين التنمررر ظرراهرة انتشررار

وجرود عردم (، و20202حيرث بلغرت قيمرة )ف=  الطرائف محافظرة فري الطرالب نبي التنمر لظاهرة السلبية اآلثار إحصائية حول

 .(20021حيث بلغت قيمة )ف=  الطائف محافظة في الطالب بين التنمر ظاهرة مواجهة سبل فروق ذات داللّة إحصائية حول

 :عدد سنوات الخبرة: ااثاني

 ظراهرة حرول البحرث عينرة أفرراد استجابات سطاتمتو بين بينللكشف عن الفروق تمَّ استخدام اختبار التباين األحادي 

عردد سرنوات تعرزى إلرى والتري  معالجتهرا فري المدرسرة ودور الطرائف محافظرة فري العرام التعليم مدارس في الطالب لدى التنمر

 .الخبرة

 (44جدول رقم )

 د عينة البحثعلى وجهات نظر أفرا عدد سنوات الخبرةألثر  ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين األحادي )ف( 

 الطائف محافظة في العام التعليم مدارس في الطالب لدى التنمر ظاهرةحول 

 مجموع  مصدر التباين البعد

 المربعات

 درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة 

 )ف(

مستوى 

 الداللة

 األول محورال

 انتشار درجة)

 بين التنمر ظاهرة

 (بالطال

 20402 40542 4340302 0 2120112 بين المجموعات

داخررررررررررررررررررررررررررررررل  غير دالة

 المجموعات

10330245 420 250304 

 423 15020305 المجموع

 المحور الثاني

 انتشار أسباب)

 بين التنمر ظاهرة

 (الطالب

 20251 20515 4130305 0 0520102 بين المجموعات

داخررررررررررررررررررررررررررررررل  غير دالة

 المجموعات

32230230 420 4010331 

 423 24240222 المجموع

 ثالثال محورال

 السلبية اآلثار)

 بين التنمر لظاهرة

 (الطالب

 20223 20040 10105 0 20542 بين المجموعات

داخررررررررررررررررررررررررررررررل  غير دالة

 المجموعات

42030330 420 020325 

 423 42330052 المجموع

 المحور الرابع

 مواجهة سبل)

 بين التنمر ظاهرة

 (الطالب

 20552 20223 00110 0 10221 بين المجموعات

داخررررررررررررررررررررررررررررررل  غير دالة

 المجموعات

423050230 420 2300050 

 423 423210305 المجموع

 الطرالب فري برين التنمرر ظراهرة انتشرار درجرةوجود فروق ذات داللّة إحصرائية حرول عدم ( 44رقم ) يوضح الجدول

 فروق ذات داللّة إحصرائية حرول وجودعدم و ،(40542تعزى إلى عدد سنوات الخبرة حيث بلغت قيمة )ف=  الطائف محافظة

 ،(20515حيث بلغت قيمة )ف=  الطائف محافظة في الطالب بين التنمر ظاهرة انتشار أسباب
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حيرث بلغرت قيمرة  الطرائف محافظرة فري الطرالب بين التنمر لظاهرة السلبية اآلثار وجود فروق ذات داللّة إحصائية حولعدم و  

 الطرائف محافظرة فري الطرالب برين التنمرر ظراهرة مواجهرة سربل إحصائية حرولوجود فروق ذات داللّة عدم و ،(20040)ف= 

 .(20223حيث بلغت قيمة )ف= 

 :عدد الدورات التدريبية: ااثالث

 ظراهرة حرول البحرث عينرة أفرراد استجابات متوسطات بين بينللكشف عن الفروق تمَّ استخدام اختبار التباين األحادي 

عردد الردورات تعرزى إلرى والتري  معالجتهرا فري المدرسرة ودور الطائف محافظة في العام يمالتعل مدارس في الطالب لدى التنمر

 .التدريبية

 (40جدول رقم )

 على وجهات نظر أفراد عينة البحث عدد الدورات التدريبيةألثر  ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين األحادي )ف( 

 الطائف محافظة في العام التعليم مدارس في الطالب لدى التنمر ةظاهر حول البحث عينة أفراد استجابات متوسطات بينحول 

 مجموع  مصدر التباين البعد

 المربعات

 درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة 

 )ف(

مستوى 

 الداللة

 األول محورال

 انتشار درجة)

 بين التنمر ظاهرة

 (الطالب

 20030 20033 010110 0 4220252 بين المجموعات

ل داخرررررررررررررررررررررررررررررر غير دالة

 المجموعات

12440232 420 510202 

 423 15020305 المجموع

 المحور الثاني

 انتشار أسباب)

 بين التنمر ظاهرة

 (الطالب

 20242 20022 220425 0 330042 بين المجموعات

داخررررررررررررررررررررررررررررررل  غير دالة

 المجموعات

24400440 420 4050402 

 423 24240222 المجموع

 ثالثال محورال

 سلبيةال اآلثار)

 بين التنمر لظاهرة

 (الطالب

 20134 20323 400504 0 240520 بين المجموعات

داخررررررررررررررررررررررررررررررل  غير دالة

 المجموعات

42210354 420 020022 

 423 42330052 المجموع

 المحور الرابع

 مواجهة سبل)

 بين التنمر ظاهرة

 (الطالب

 20034 40212 1300255 0 5220455 بين المجموعات

اخررررررررررررررررررررررررررررررل د غير دالة

 المجموعات

433210034 420 2130412 

 423 423210305 المجموع
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 الطرالب فري برين التنمرر ظراهرة انتشرار درجرةوجود فروق ذات داللّة إحصرائية حرول عدم ( 40رقم ) يوضح الجدول 

لّرة إحصرائية وجرود فرروق ذات دالعردم و، (20033تعزى إلى عدد الدورات التدريبية حيث بلغرت قيمرة )ف=  الطائف محافظة

وجرود فرروق ذات عردم (، و20022حيث بلغرت قيمرة )ف=  الطائف محافظة في الطالب بين التنمر ظاهرة انتشار أسباب حول

عردم (، و20323حيرث بلغرت قيمرة )ف=  الطرائف محافظرة فري الطرالب برين التنمرر لظراهرة السلبية اآلثار داللّة إحصائية حول

حيرث بلغرت قيمرة )ف=  الطرائف محافظرة فري الطرالب برين التنمرر ظراهرة مواجهرة بلس وجود فروق ذات داللّة إحصائية حول

40212). 

 التوصيات: -

 . متنمره أسباب على للتعرف بالالط مناقشةأن يتم  -1

 .له يتعرض الذي الطالب على وانعكاسه للتنمر السلبية النتائج شرحضرورة  -2

 .ونيةالتلفزي لبرامجمن ا ما يشاهده الطالبفي التحكمضرورة  -3

 .المتنمر الطالب تصرفات من للحد فعالة خطة وضع في المدرسةبين األسرة و التعاونضرورة  -4

 .ارسالمد منسوبي لكل وإيجابي آمن مدرسي مناخ توفيرضرورة  -5

 .العمل فرق خالل من بينهم المودة ونشر الطالب بين التعاون روح تحفيزأن يتم  -6

 .التنمر فيها يحدث التي األماكن والسيما سةالمدر داخل الطالب سلوك ونالمعلم يتابع أن -7

 .الطالب بين النزاعات وحل التواصل بمهارات ملما   المعلم يكون أن -8

 .معالجتها وطرق التنمر مشكلة لمناقشة األمور وأولياء واإلداريين المعلمينمديري المدارس و من مجلس تشكيل -9

 .نمرينالمت ضد وواضحة محدده عقابية وإجراءات قواعد وضعضرورة  -11

 الدراسات والبحوث المقترحة: -

 في المدرسة ودور الطائف محافظة في العام التعليم مدارس في الباتالط لدى التنمر ظاهرةحول  ةإجراء دراس -1

 .معالجتها

 في معالجتها في المدرسة ودور العام التعليم مدارس في (الطالباتالطالب ) لدى التنمر ظاهرةحول  إجراء دراسات -2

 .ناطق التعليمية بالمملكة العربية السعوديةمختلف الم

كافة  في معالجتها في جامعاتال ودور الجامعات في (الطالباتالطالب ) لدى التنمر ظاهرةإجراء دراسات حول  -3

 .الجامعات الحكومية واألهلية بالمملكة العربية السعودية
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 وزارة العلمي، البحث مجلس مواجهتها، وسبل يونس خان محافظة في الثانوية المرحلة طلبة لدى المدرسي التنمر

 .فلسطين يونس، خان والتعليم، التربية مديرية العالي، والتعليم التربية
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"دراسة ميدانية بمتوسطة والي بن صوشة بلدية أوالد ماضي المسيلة". رسالة ماجستير غير التعليم المتوسط 
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-4(. ص ص43(. الجزء )1. مجلة التربية الخاصة. المجلد )أبها بمدينة العام التعليم طالب لدى ومبرراتها هاانتشار

32. 

 من عينة لدى التنمر بسلوك ةالمنبئ الشخصية متغيرات بعض. (0241) إبراهيم والدسوقي، رفعت الواحد، عبد -8
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https://platform.almanhal.com. 
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 تالميذ لدى العدواني السلوك حدة تخفيف في إرشادي برنامج فاعلية مدى(. 0222. )أبو المكارم فتياني ،حجازي -12 

 .القاهرة. للطفولة العليا الدراسات معهد. ماجستير رسالة. االبتدائية المرحلة
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 .اليرموك جامعة. منشورة غير دكتوراه رسالة. العليا األساسية المدرسة طلبة لدى اتالذ تقدير وتحسين
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 ،(4) ط ،"عالجه أسبابه همفهوم" والمراهقين الطفال عند التنمر سلوك. (0242) محمد والقضاة، علي الصبحيين، -16

 .الرياض منية،األ للعلوم العربية نايف جامعة

(، التنمر المدرسي وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية، 0240رمضان )أحمد وعلي،  فكري، -17

 .جامعة بورسعيد ،جمهورية مصر: مجلة كلية التربية

 .، المملكة العربية السعودية4ط ،وبرامج التدخل (، التنمر المدرسي0240القحطاني ، نورة سعد ) -18
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