جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

187

املجلد  13العدد  4دي�سمرب 2012

التنمر املدر�سي وعالقته باملهارات االجتماعية لدى
تالميذ املرحلة االبتدائية مبدينة جدة
باململكة العربية ال�سعودية
د .حنان �أ�سعد خوج
ق�سم علم النف�س الرتبوي
كلية الرتبية  -جامعة امللك عبد العزيز

د .حنان خوج

التنمر املدر�سي وعالقته باملهارات الإجتماعية

188

املجلد  13العدد  4دي�سمرب 2012

التنمر املدر�سي وعالقته باملهارات االجتماعية لدى تالميذ املرحلة
االبتدائية مبدينة جدة باململكة العربية ال�سعودية
د .حنان �أ�سعد خوج
ق�سم علم النف�س الرتبوي
كلية الرتبية  -جامعة امللك عبد العزيز

امللخ�ص
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل الفروق بني مرتفعي ومنخف�ضي التنمر املدر�سي
يف املهارات االجتماعية ،بالإ�ضافة �إىل التعرف �إىل املهارات االجتماعية التي ميكن �أن
ت�سهم يف التنب�ؤ بالتنمر املدر�سي لدى عينة الدرا�سة التي ا�شتملت على ( )243تلميذا
وتلميذة من تالميذ ال�صف ال�ساد�س باملرحلة االبتدائية باململكة العربية ال�سعودية.
و�شملت �أدوات الدرا�سة مقيا�س التنمر املدر�سي� :إعداد الباحثة ،ومقيا�س املهارات
االجتماعية� :إعداد ال�سمادوين وتعديل اجلمعة ( ،)1996وبا�ستخدام معامل ارتباط
بري�سون ،واختبار «ت» لداللة الفروق بني املتو�سطات غري املرتبطة ،وحتليل االنحدار املتعدد
التدريجي� ،أظهرت النتائج وجود عالقة دالة و�سالبة بني التنمر املدر�سي وبني املهارات
االجتماعية ،كما �أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي درجات
مرتفعي التنمر املدر�سي ومنخف�ضي التنمر املدر�سي يف املهارات االجتماعية ل�صالح
منخف�ضي التنمر املدر�سي ،كما بينت النتائج �أن عوامل املهارات االجتماعية التي
ت�سهم يف التنب�ؤ بالتنمر املدر�سي كانت على الرتتيب :عامل ال�ضبط االجتماعي ،ثم
ال�ضبط االنفعايل ،ثم احل�سا�سية االجتماعية.
الكلمات املفتاحية :التنمر املدر�سي ،املهارات االجتماعية ،تالميذ املرحلة االبتدائية.
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School Bullying and its Relationship to Social Skills in
Primary School Students in Jeddah, Saudi Arabia
Dr. Hanan A. Khouj
Faculty of Education
King Abdul Aziz University

Abstract
The present study aimed at identifying the relationship between school bullying and social skills in primary school pupils, and identifying the differences
between high and low bullying in social skills, as well as identifying any of
the social skills that can contribute to the prediction of school bullying among
a sample study which included (243) pupils from the sixth primary grade,
Saudi Arabia. The study tools included bullying school scale prepared by the
researcher, and the scale of social skills prepared by Alsmaduni and modified
by Al-Gomma (1996). Results showed that by using Pearson correlation coefficient, there was a negative relationship between school bullying and social
skills. They also showed that by using (t) test, there was a significant differences in social skills between the high and low bullying students in favor of
the latter ones. The results further revealed that by using multiple regression
analysis, the predictors of bullying behavior were: social control emotional
control, and social sensitivity.
Key words: school bullying, social skills, primary school students.
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املقدمة

كانت بداية ظهور مفهوم التنمر ( )Bullying Conceptلدى تالميذ املدار�س ،حتى

�أن معظم الباحثني قد ربطوا بني هذا ال�سلوك والبيئة املدر�سية بو�صفها املكان الأكرث

�صالحية لن�ش�أة وممار�سة هذا ال�سلوك ،والذي يرتتب عليه العديد من الآثار ال�سلبية النف�سية،

واالجتماعية ،واالنفعالية ،والأكادميية التي ترتك انعكا�ساتها على كل من املتنمر وال�ضحية.

وعلى الرغم من �أن �سلوك التنمر يف البيئة املدر�سية ارتبط ظهوره بن�ش�أة هذه امل�ؤ�س�سات

الرتبوية� ،إال �أن الباحثني من املهتمني بالعالقات االجتماعية مل يهتموا بتلك الظاهرة ،ومل

ي�أخذوها مبحمل اجلد على اعتبار �أن ما يحدث بني التالميذ يف املدار�س هو نوع من �أنواع
الدعابة الب�سيطة التي ال تتعدى حدود املمازحة العابرة بني الأقران ،والتي تظهر ثم ال تلبث
�أن تتال�شى تلقائياً� ،إىل �أن جاء «�أولوي�س» ( )Olweus, 1991ليفتح �أعيننا على هذه الظاهرة،

وهذا امل�صطلح اجلديد الذي بد�أت تتناقله �أفكار ،و�أطروحات الباحثني من املهتمني بدرا�سة هذا

ٍ
أ�سا�س تنظريي له .
ال�سلوك بغية فهم �أبعاده ،وو�ضع �

ويعد التنمر املدر�سي ( )School Bullyingمبا يحمله من عدوان جتاه الآخرين �سواء �أكان

ب�صورة ج�سدية� ،أو لفظية� ،أو نف�سية� ،أو اجتماعية� ،أو �إلكرتونية من امل�شكالت التي لها �آثار

�سلبية �سواء على القائم بالتنمر �أو على �ضحية التنمر �أو على البيئة املدر�سية ب�أكملها� .إذ
ي�ؤثر التنمر املدر�سي يف البناء الأمني والنف�سي واالجتماعي للمجتمع املدر�سي ،لذلك جند

�أن العدوان اجل�سمي مع ه�ؤالء املتنمرين يف املدار�س يلحق ال�رضر بالطالب يف �أي م�ستوى

تعليمي ،كما �أنه ي�شعر الطالب (�ضحية التنمر) ب�أنه مرفو�ض وغري مرغوب فيه ،بالإ�ضافة
�إىل �أنه ي�شعر باخلوف والقلق وعدم االرتياح ،كما �أنه قد ين�سحب من امل�شاركة يف الأن�شطة

املدر�سية� ،أو يهرب من املدر�سة خوفا ً من املتنمرين� ،أما بالن�سبة للمتنمر ف�إنه قد يتعر�ض
للحرمان �أو الطرد من املدر�سة ،وكذلك يظهر ق�صورا ً من اال�ستفادة من الربامج التعليمية

املقدمة له ،كما �أنه قد ينخرط م�ستقبال ً يف �أعمال �إجرامية خطرية (& Quiroz, Arnette
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.)Stephens, 2006
الأقران كل ح�سب اهتمامه ،ومنطقه يف التفكري ،ولهذا اختلفت الر�ؤى ،وتعددت ب�ش�أن هذا

ال�سلوك ،حيث يرى فريق من الباحثني �أن «�سلوك التنمر» ما هو �إال و�صف جلميع امل�شكالت
التي حتدث ين تالميذ املدار�س ،والتي متار�س من قبل �أحدهم �ضد �آخر «ال�ضحية» قليل احليلة،

وال يقوى على املواجهة �أو املجابهة� ،أو الدفاع عن نف�سه ) ،(Hodges & Perry, 1996و�أن

هذا ال�سلوك الذي يوجه من املتنمر �ضد �آخر �ضحية قد ي�أخذ �أ�شكاال ً متعددة؛ ج�سدية� ،أو

انفعالية� ،أو لفظية ،مبا�رشة� ،أو غري مبا�رش ).(Robyn, 2004

ويعد التنمر املدر�سي �شكال ً من �أ�شكال التفاعل العدواين غري املتوازن ،وهو يحدث ب�صورة

متكررة باعتباره فعال ً روتينيا ً يتكرر يوميا يف عالقات الأقران يف البيئة املدر�سية ،و يعتمد على

(النموذج االجتماعي – املعريف) القائم على ال�سيطرة ،والتحكم ،والهيمنة ،والإذعان بني

طرفني �أحدهما متنمر وهو الذي يقوم باالعتداء والآخر �ضحية  Victimوهو املعتدي عليه

ت�سبقها نية وق�صد متعمد تعك�سه ثقافة الأقران باعتبارها �سلوكا ً ثابتا ً لتلك الثقافة
التي تعاملت مع مفهوم التنمر بو�صفه م�صطلحا ً خا�صا ً للعنف املدر�سي ،كما بينت
نتائج درا�سات بع�ض الباحثني يف جمال العالقات االجتماعية بني الأقران يف البيئة املدر�سية
).(Smorti, Ortega, & Ortega, 2006

ووفقا للدرا�سة التي قام بها املعهد القومي ل�صحة الأطفال والتنمية الب�رشية (National

) Institute of Child Health and Human Developmenفقد ات�ضح �أن �أكرث من

مليون تلميذ من تالميذ املدار�س يف الواليات املتحدة متورطون يف التنمر �سواء كانوا �ضحايا
�أو متنمرين ،كما �أن �أكرث من مائة و�ستني �ألف تلميذ يهربون يوميا ً من املدار�س خوفا ً من تنمر

الآخرين ،كما �أن ثلث الأطفال ما بني � 18 – 11سنة قد واجهوا بع�ض �أ�شكال التنمر يف �أثناء
وجودهم باملدر�سة ).(Hillsberg & Spak, 2006

وللتنمر املدر�سي العديد من الآثار ال�سلبية على ال�صحة النف�سية للتلميذ �سواء �أكان

متنمرا ً �أو �ضحية للتنمر ) ،(Black & Jackson, 2007وقد بني “�ستوري و�سالبي” (Storey
)� & Slaby, 2008أن التنمر املدر�سي م�شكلة �سلوكية لها �آثارها اخلطرية على الأطفال

فعندما يقع الطفل �ضحية للتنمر جنده يعاين من العديد من امل�شكالت مثل اخلوف،

والعزلة االجتماعية ،وق�صور يف تقدير الذات ،والغياب من املدر�سة ،وانخفا�ض يف التح�صيل

الدرا�سي ......،وغريها� ،أما �ضحية التنمر فيعاين القلق ،وتدين تقدير الذات ،واحلزن وي�شعر بعدم
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وق�صور يف املهارات االجتماعية ،وقلة عدد الأ�صدقاء� ،أو عدم وجود �أ�صدقاء على الإطالق.

مفهوم التنمر املدر�سي :تعددت تعريفات «التنمر»  Bullyingنظرا ً �إىل تعدد معانيه ،وثراء
حمتواه ،ولهذا اختلفت الر�ؤى واالجتاهات التي تناول من خاللها الباحثون هذا ال�سلوك .ففي

ا�سرتاليا اعترب “رجبي” “ ”Rigbyرائدا ً يف جمال الأبحاث اخلا�صة ب�سلوك التنمر التي بد�أت
م�سريتها يف عام ( ،)1991وعلى الرغم من هذا االهتمام املتزايد ب�ش�أن هذا املفهوم� ،إال �أنه ال

يوجد تعريف �إجرائي حمدد ومقبول ،ومتفق عليه من قبل الباحثني واملهتمني بق�ضايا هذا

املفهوم ،الذي ذاع �صيته م�ؤخرا ً يف جمال الدرا�سات النف�سية �إذ جاء متغريا ً بتغري �صورته

اال�صطالحية املتداولة .وعلى الرغم من كرثة التعريفات املقرتحة ملفهوم التنمر �إال �أنه ميكن
الت�أكيد على �أن معظم تلك التعريفات ت�شرتك يف �سمة عامة مت من خاللها تناول التنمر
بو�صفه �سلوكا ً عدوانيا ً خا�صا ً ( .)Benitez & Justicia, 2006فقد عرف كل من “بانك�س”

( ،)Banks, 1997و“رجبي” (� )Rigby, 1999سلوك التنمر ب�أنه :تكرار ممار�سة جمموعة من
الهجمات ،وامل�ضايقات وبع�ض ال�سلوكيات املبا�رشة كالتوبيخ ،وال�سخرية ،والتهديد بال�رضب
من قبل �شخ�ص ما ،يعرف باملتنمر جتاه �شخ�ص �آخر �ضحية بهدف ال�سيطرة والهيمنة عليه،

واكت�ساب القوة التي ال ت�أتى �إال بجعل هذا الآخر �ضحية.

كما يعرف التنمر على �أنه �شكل من �أ�شكال العدوان ،ال يوجد فيه توازن للقوى بني املتنمر

وال�ضحية ،ودائما ً ما يكون املتنمر �أقوى من ال�ضحية ،والتنمر قد يكون لفظيا ً �أو بدنيا ً �أو

نف�سياً ،وقد يكون مبا�رشا ً �أو غري مبا�رش )� .(Pepler & Cragi, 2000أما �سميث (Smith,
) Smith, Osborn & Samara, 2008فقد عرفه ب�أنه عدوان متكرر �سواء ب�صورة لفظية �أو

نف�سية �أو ج�سدية ي�صدر من فرد �أو جمموعة �أفراد �ضد الآخرين .واتفق العديد من الباحثني
يف تعريف “التنمر” ب�أنه �شكل من �أ�شكال الإ�ساءة اللفظية واجل�سدية ،والنف�سية املتعمدة

ب�صورة متكررة ،ومق�صودة تهدف �إىل �إحلاق الأذى وال�رضر بالآخر (ال�ضحية) & (Atherinel
) .Martin, 2005كما بني “اخلوايل” (� )2004أن التنمر �سلوك يقوم يف جوهره على الإ�ساءة

التي يوجهها �شخ�ص �أو �أكرث جتاه �شخ�ص �آخر �أقل قوة ب�شكل متكرر �سواء �أكانت تلك

الإ�ساءة ج�سمية� ،أم نف�سية (لفظية ،غري لفظية) بهدف �إيذاء ال�ضحية وم�ضايقته” .كما
�أكد “�سوليفان وكلريي ) (Sullivan & Cleary, 2004على �أن �سلوك التنمر يعك�س يف

م�ضمونه �سل�سلة من الأفعال ال�سلبية امل�ؤذية عن طريق �شخ�ص �أو �أكرث �ضد �شخ�ص �آخر �أو
�أكرث على مدار مدة طويلة من الزمن – يتتبع فيها املتنمر عن كثب �أحوال ال�ضحية – وهذه
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الأفعال ال�سلبية تعك�س �سلوكا ً �إيذائيا ً مبنيا ً على عدم توازن القوى يف ميزان العالقة بني
ويعرف كذلك التنمر املدر�سي ب�أنه �شكل من �أ�شكال العنف يلحق ال�رض بالآخرين ،ويحدث

التنمر يف املدر�سة �أو يف �أثناء الأن�شطة املختلفة ،عندما ي�ستخدم طالب �أو جمموعة طالب
قوتهم يف �إيذا الأفراد �أو املجموعات الأخرى ،ويكون �أ�سا�س قوة املتنمرين �إما قوة ج�سدية،

�أو العمر الزمني لهم� ،أو احلالة املالية� ،أو امل�ستوى االجتماعي� ،أو املهارات التكنولوجية وقد
يكون �أ�سا�سها �أن رابطة حتميهم مثل الأ�رسة ).(Quiroz, Arnette, & Stephens, 2006

ويقدم “بريما�سرت” ) (Burmaster, 2007تعريفا ً للتنمر املدر�سي ب�أنه �سلوك عدواين عادة ما

يحتوي على عدم توازن للقوى بني املتنمر وال�ضحية ،ويتكرر مع مرور الوقت ،وللتنمر �أ�شكا ٌل

عديدة ت�شمل االعتداء اجل�سدي ،والإهانات اللفظية ،وتهديدات غري لفظية ،كما ت�شمل �أي�ضا ً

ا�ستخدام و�سائل االت�صاالت احلديثة لإر�سال ر�سائل مركبة وحمرية و�أحيانا ً ر�سائل تهديدية.

من التعريفات ال�سابقة يت�ضح �أن التنمر فعل �أو �سلوك ت�سبقه نية مبيتة ،وق�صد متعمد

لإيقاع الأذى وال�رضر ب�آخر �ضحية بهدف �إخ�ضاعه ق�رساً� ،أو جربا ً يف �إطار عالقة غري متكافئة
ينجم عنها �أ�رضار ج�سمية ،ونف�سية (لفظية – غري لفظية) وجن�سية بطريقة متعمدة يف

مواقف تقت�ضي القوة وال�سيطرة على هذا الآخر (ال�ضحية) ،وبهذا يت�ضمن التنمر ثالث
خ�صائ�ص �أ�سا�سية هي� :أنه  -1مق�صود ،فاملتنمر يتعمد �إيذاء �شخ�ص ما -2 ،متكرر� ،أي �أن
املتنمر غالبا ما ي�ستهدف �إيذاء نف�س ال�ضحية لعدة مرات -3 ،عادة ما يحتوى على عدم توازن
القوى �أي �أن املتنمر يختار ال�ضحية الأقل منه قوة.

�أمناط التنمر املدر�سي :يحدث التنمر املدر�سي ب�أ�شكال خمتلفة ومتعددة ومب�ستويات �أي�ضا ً

خمتلفة يف �شدة الإيذاء فهي ت�شتمل على التنمر اجل�سدي مثل الإيذاء ،والدفع ،وال�رضب،

 ....وغريها� ،أو تنمر لفظي مثل �إطالق الأ�سماء على الآخرين ،والتوبيخ ،وال�سخرية� ،أو التنمر

غري املبا�رش مثل التجاهل� ،أو جلب �أ�شخا�ص لإيذاء �شخ�ص ما ،واختالق الأكاذيب  ...وغريها
) .(Storey & Slaby, 2008وي�ضيف “بريكينز وبريينا” )� (Perkins & Berrena, 2002إىل

الأ�شكال ال�سابقة التنمر النف�سي مثل التخويف واال�ستبعاد االجتماعي ،ون�رش الإ�شاعات.
كما قام “�سميث” ) (Smith, 2001بتق�سيم التنمر �إىل �أربعة حماور رئي�سة هي:

 -1انفعايل :وي�شتمل على( :التهديد ،وال�شتائم ،وال�سخرية من ال�ضحية ،واال�ستبعاد من

الأقران ،والإذالل ،والتحدث وق�ص�ص مزيفة وخمزية).

 -2ج�سدي :ويت�ضمن (الدفع ،وال�رضب ،واال�صطدام بال�ضحية ،و�رسقة املمتلكات اخلا�صة،
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والأدوات املدر�سية).
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 -3جن�سي :وي�شتمل على (التعليقات  Commentsاملخجلة على الآخرين ،والتحر�ش اجلن�سي

بهم).

 -4عن�رصي :ويت�ضمن (الإمياءات �أو التلميحات ،والقذف �أو ال�سب للآخرين ب�صورة متعمدة يف

ن�سبهم ،ودياناتهم ،ومكانتهم االجتماعية (الو�ضع االجتماعي).
كما ق�سم عبد العظيم (� )2005سلوك التنمر �إىل:

� -1سلوك مبا�رش :يقت�ضي مواجهة مبا�رشة بني كل من املتنمر وال�ضحية� ،إذ يت�ضمن هذا

ال�شكل من �أ�شكال �سلوك التنمر املواقف التي من خاللها يتم م�ضايقة ال�ضحية� ،أو تهديده
من قبيل ال�سخرية ،واال�ستهزاء ،والتقليل �أو التحقري من ال�ش�أن ،والإغاظة ،والتعليقات البذيئة،

وجرح و�إهانة م�شاعر ال�ضحية ،ورف�ض التعامل معه �أو خمالطته ،وكذا التنابز بالألقاب

البذيئة.

� -2سلوك غري مبا�رش :ي�صعب مالحظته ،ولكن ميكن ا�ستقرا�ؤه �أو ا�ستنتاجه والوقوف على

�أ�شكاله من خالل (ن�رش ال�شائعات اخلبيثة ،وكتابة التعليقات ال�شخ�صية عن ال�ضحية بغر�ض
جعله منبوذا ً بني زمالئه ،ف�ضال ً عن النظرات ،والإمياءات الوقحة).

كما ي�صنف البع�ض التنمر املدر�سي �إىل تنمر مبا�رش مثل :ال�رضب ،وال�شتائم ،واملداعبة املبالغ

فيها� ،أو تنمر غري مبا�رش مثل :الرف�ض ،والعزل ،وكتابة ر�سائل تهديد م�ؤذية و�إر�سالها عن طريق
الربيد االلكرتوين ).(Quiroz, et al., 2006

من ا�ستعرا�ض �أ�شكال التنمر املدر�سي �سابقة الذكر ،يت�ضح �أن �أ�شكال التنمر املدر�سي ال

تخرج عن التايل:

التنمر اجل�سدي :من �أكرث �أ�شكال التنمر املعروفة ويت�ضمن ال�رضب ،والدفع ،والب�صق على
الآخرين ،و�إتالف ممتلكات الغري ،واملزاح بطريقة مبالغ فيها  ....وغريها.

التنمر اللفظي :ويت�ضمن �إطالق �أ�سماء على الآخرين ،وال�سخرية ،والتوبيخ واال�ستخفاف

باملحيطني للتقليل من مكانتهم  .....وغريها.

التنمر النف�سي :وذلك مثل جرح م�شاعر الآخرين ،ن�رش الإ�شاعات ،و�إخافة الآخرين ،و�إغاظة
الآخرين  ....وغريها.

التنمر االجتماعي :ومثل هذه ال�سلوكيات تكون عبارة عن عزل �شخ�ص عن جموعة الرفاق،

مراقبة ت�رصفات الآخرين وم�ضايقتهم ،واال�ستبعاد االجتماعي ،وحرمان الزمالء من امل�شاركة
يف الأن�شطة املختلفة  .....وغريها.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
التنمر اجلن�سي :وذلك مثل التحر�ش اجلن�سي� ،أو ن�رش �إ�شاعات جن�سية عن �شخ�ص ما� ،أو �شتم
املهارات االجتماعية :يدخل ال�سلوك االجتماعي ،واملهارات االجتماعية يف كل مظهر من

مظاهر حياة الطفل �أو املراهق ،و ي�ؤثر يف تكيفه و �سعادته يف مراحل حياته الالحقة .كما
�أن قدرته على تكوين عالقات اجتماعية ،حتدد درجة �شعبيته بني �أقرانه ومعلميه و الرا�شدين

املهمني يف حياته� .إن هذا ال�سلوك ،و هذه املهارات ،ترتبط مبا�رشة بعدد من �أ�شكال ال�سلوك
مثل تقدمي امل�ساعدة للآخرين ،والتعاطف معهم ،و ح�سن التوا�صل ،و التعبري عن امل�شاعر..

كما ت�ؤثر فيها ،لأن فقدان مثل هذه املهارات ،يرتبط مبا�رشة باالنحراف االجتماعي ،و االنحراف

عند الأحداث ،والت�رسب من املدر�سة ،كما يرتبط مب�شكالت ال�صحة النف�سية يف مراحل احلياة

الالحقة.

كما �أن للمهارات االجتماعية �أهمية كبرية يف حياة النا�س اليوم ،فالتغريات االجتماعية

واالقت�صادية ال�رسيعة التي مير بها املجتمع تتطلب من الأفراد �أن يكونوا مزودين باملهارات
التي متكنهم من التال�ؤم والتكيف مع ظروف املجتمع ،فهي �رضورية يف جميع مواقف احلياة

املختلفة ،فقد نذكر الفرد مبا يت�صف به من �سمات ومهارات وا�ضحة يف حياته ،وكذلك
قد نرتبط بفرد معني ب�سبب ما �شاهدناه من متيزه يف املهارات االجتماعية والوا�ضحة يف

حياته .حيث ال ميكن ت�صور �أن يعي�ش الإن�سان يف كهف منعزل عن العامل ،وال ميكن حتقيق
وجود �إن�ساين �سليم دون �أن ندرك الوجود االجتماعي بكل �صوره ،فالإن�سان كائن اجتماعي

مفطور على احلياة االجتماعية ،يحمل يف �أعماق نف�سه غريزة حب االجتماع والعي�ش �ضمن

اجلماعة( .البلوي .)2004 ،ولقد �أ�صبح من املتفق عليه �أن املهارات االجتماعية من املحددات

الرئي�سة لنجاح الفرد �أو ف�شله يف املواقف املتنوعة ،فهي التي متكنه يف حالة ارتفاعها من
�أداء اال�ستجابة املنا�سبة ملوقف بفاعلية ويف املقابل ف�إن �ضعفها يعد �أكرث العوائق يف �سبيل
توافق الفرد مع الآخرين( .ال�سيد ،فرج ،وحممود.)2003 ،

مفهوم املهارات االجتماعية :يق�صد باملهارة خ�صائ�ص الن�شاط املعقد الذي يتطلب فرتة

من التدريب املق�صود ،واملمار�سة املنظمة ،بحيث ي�ؤدي بطريقة مالئمة وعادة ما يكون لهذا

الن�شاط وظيفة مفيدة ،ومن معاين املهارة �أي�ضا ً الكفاءة واجلودة يف الأداء (�أبو حطب و�صادق،

� .)1992أما كلمة اجتماعي  Socialفهي كل ما يتعلق بالعالقات املتبادلة بني الأفراد �أو

اجلماعات ،يف وجود العامل االجتماعي �إذ ي�ؤثر ال�سلوك حتى لو كان متعلقا ً بفرد واحد �أو
بفرد �آخر �أو بجماعة �سواء كان هذا الفرد �أو ه�ؤالء الأفراد موجودين من الناحية املادية �أو غري
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الأفراد ،يف حني يتعلق الثاين باملعتقدات وم�ستويات ال�سلوك والقيمة واملعرفة وباقي نواحي

الثقافة (.بدوي)1982 ،

وهي جمموعة من اال�ستجابات التي حتقق قدرا ً من التفاعل الناجت مع البيئة �سواء يف

املجتمع �أو الأ�رسة �أو يف املدر�سة �أو مع الرفاق �أو حتى مع الغرباء وت�ؤدي �إىل حتقيق �أهدافه التي

يقبلها املجتمع�( .إبراهيم)1994 ،

وي�صنف ال�سيد و�آخرون ( )2003تعريفات املهارات االجتماعية �إىل الفئتني الآتيتني:

 -1التعريفات ذات الطابع ال�سلوكي :ت�ستبعد هذه التعريفات العوامل املعرفية من تعريف

املهارة بحيث ت�صبح قا�رصة على اجلوانب ال�سلوكية التي ي�سهل مالحظتها وقيا�سها،

فاملهارات االجتماعية يف �ضوء ذلك تعرف ب�أنها قدرة الفرد على �إ�صدار ال�سلوكيات التي
ت�ستجلب اال�ستح�سان والدعم من الآخرين ،وجتنب �إ�صدار ال�سلوكيات التي تثري معار�ضتهم

وعقابهم ،وتت�ضمن هذه ال�سلوكيات:

 -التعبري عن الذات (الآراء ،امل�شاعر ،والتقبل ،والإطراء).

 -حت�سني �صورة الآخر وت�شجيعه (تثمني قيمة �آرائه ،مدحه).

 -املهارات التوكيدية (التقدم مبطالب ،و�إظهار عدم االتفاق ،ورف�ض مطالب غري معقولة).

 -املهارات االت�صالية (املحادثة ،الإقناع).

 -2التعريفات ذات الطابع املعريف :تركز هذه التعريفات على �رضورة االهتمام باجلانب

املعريف �إىل جانب االهتمام باجلانب ال�سلوكي� ،إذ �إ ّن العمليات املعرفية مت�ضمنة يف ال�سلوك

وتعد جز ًءا ال يتجز�أ منه ،فاملهارات االجتماعية يف �ضوء ذلك هي �سل�سلة من
االجتماعي
ّ

ال�سلوكيات تبد�أ من الإدراك الدقيق للمهارة يف العالقات ال�شخ�صية وتتحرك نحو املعاجلة
املرنة لتوليد اال�ستجابات املحتملة البديلة وتقوميها ثم �إ�صدار البديل املنا�سب .وتت�ضمن

فئتني رئي�سيتني من املهارات هما:

�أ -مهارات الإر�سال

وتت�ضمن مهارة الفرد يف تقدمي التدعيم للآخرين وحثهم على اال�ستمرار يف التفاعل

وتو�ضيح موقف الفرد وتف�سري مربرات �سلوكه بطريقة مفهومة للآخرين والإف�صاح عن

م�شاعره حيالهم ،و�آرائهم �إليه.

ب -مهارات اال�ستقبال

وحتتوي مهارات فرعية من قبيل طرح ت�سا�ؤالت للح�صول على معلومات دقيقة من الطرف

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الآخر والإن�صات والفهم الدقيق ملا يقوله الآخر.

�صياغة تعريف املهارات االجتماعية على �أنها قدرة الفرد على �أن يعرب ب�صورة لفظية وغري
لفظية عن م�شاعره و�آرائه و�أفكاره للآخرين ،و�أن ينتبه ويدرك يف الوقت نف�سه للر�سائل

اللفظية وغري اللفظية ال�صادرة عنهم ،ويف�رسها على نحو ي�سهم يف توجيه �سلوكه حيالهم
و�أن يت�رصف ب�صورة مالئمة يف مواقف التفاعل االجتماعي معهم ويتحكم يف �سلوكه

اللفظي وغري اللفظي فيها ،ويعدله كدالة ملتطلباتها على نحو ي�ساعده على حتقيق �أهدافه.

وتعرفها البلوي ( )107 :2004ب�أنها جمموعة ال�سلوكيات التي ت�شري �إىل مهارة الفرد يف

التخاطب ب�شكل لفظي �أو غري لفظي من حيث التعبري بدقة عن م�شاعره وتف�سري م�شاعر
الآخرين ،و�إخفاء انفعاالته مبا يتنا�سب مع املوقف االجتماعي ،وم�شاركته للآخرين يف املواقف

االجتماعية وفهمه و�إدراكه للمعايري املقبولة اجتماعيا ،والتكيف مع الأفراد املحيطني به.

وتعرف املهارات االجتماعية يف هذه الدرا�سة �إجرائيا ب�أنها الدرجة التي يح�صل عليها

التلميذ يف مقيا�س املهارات االجتماعية الذي يتكون من الأبعاد التالية (ال�سمادوين1991 ،؛
اجلمعة.)1996 ،

�أ .التعبري االنفعايل :عبارة عن مهارة يف الإر�سال غري اللفظي ت�شتمل على املهارة يف �إر�سال
الر�سائل االنفعالية ،ويعك�س هذا البعد قدرة الفرد على التعبري بتلقائية و�صدق عما ي�شعر
به من حاالت انفعالية ،كما ت�شتمل �أي�ضا على التعبري غري اللفظي لالجتاهات وال�سيطرة

ومالمح التوجه ال�شخ�صي.

ب .احل�سا�سية االنفعالية :عبارة عن مهارة يف ا�ستقبال انفعاالت الآخرين وقراءة وتف�سري

ر�سائلهم االنفعالية غري اللفظية.

ج .ال�ضبط االنفعايل :عبارة عن القدرة على �ضبط وتنظيم التعبريات غري اللفظية

واالنفعالية ،وي�شتمل على القدرة على �إخفاء املالمح احلقيقية لالنفعاالت والقدرة على
التحكم فيما ي�شعر به الفرد من انفعاالت.

د .التعبري االجتماعي :عبارة عن مهارة التعبري اللفظي والقدرة على لفت �أنظار الآخرين عند
التحدث يف املواقف االجتماعية.

هـ .احل�سا�سية االجتماعية :عبارة عن القدرة على الإن�صات اللفظي واحل�سا�سية والوعي
بالقواعد امل�سترتة وراء �أ�شكال التفاعل االجتماعي والفهم الكامل لآداب ال�سلوك االجتماعي

واالهتمام بال�سلوك بالطريقة الالئقة يف املواقف االجتماعية.
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و .ال�ضبط االجتماعي :عبارة عن مهارة �أداء الدور وحت�ضري الذات اجتماعيا� ،أي �أنه نوع
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من التمثيل االجتماعي ،وتعد هذه املهارة مهمة لتنظيم عملية االت�صال يف التفاعل

االجتماعي.

يف �ضوء ما مت احل�صول عليه من درا�سات وبحوث �سابقة مرتبطة مبو�ضوع الدرا�سة فقد

مت تق�سيمها يف حمورين هما:

 -درا�سات اهتمت بالتنمر وعالقته ببع�ض املتغريات االجتماعية.

 درا�سات اهتمت بالتنمر وعالقته ببع�ض املتغريات غري االجتماعية.وفيما يلي عر�ض لدرا�سات كل حمور.

�أوالً :درا�سات اهتمت بالتنمر وعالقته ببع�ض املتغريات االجتماعية

قام «ا�ستور�س وارنر» ) (Storch & Masia, 2003بدرا�سة العالقة بني التنمر وبني القلق

االجتماعي وال�سلوكيات االجتماعية على عينة من املراهقني بلغت ( )283ممن تراوحت �أعمارهم
ما بني (� )16 – 13سنة من جن�سيات خمتلفة (�أمريكية� ،أفريقية� ،أ�سيوية) وتو�صلت الدرا�سة
�إىل وجود عالقة بني القلق االجتماعي والتجنب االجتماعي ،وبني التنمر .كما قام “�إريك

و�آخرون” ( )Eric, Maria & Carrie, 2003بدرا�سة العالقة بني التنمر والقلق االجتماعي
والوحدة النف�سية لدى املراهقني لدى عينة من املراهقني بلغت ( )383ممن تراوحت �أعمارهم ما
بني ( )16 – 13عاما ً من جن�سيات خمتلفة (�أمريكية ،و�أفريقية ،و�أ�سيوية) ،وقد تو�صلت نتائج

الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني ال�ضحايا ونظرائهم من غري ال�ضحايا يف كل
من متغريي القلق االجتماعي والوحدة النف�سية وذلك ل�صالح التالميذ املراهقني من �ضحايا

�سلوك التنمر ،و�أن الذكور كانوا �أكرث وقوعا ً ل�ضحايا التنمر مقارنة بالإناث.

كما قام كل من “كلريفوك�س ومي�شيل بولتون” ) (Fox & Michael, 2005بدرا�سة عن

العالقة بني املهارات االجتماعية والتنمر لدى عينة من تالميذ وتلميذات املرحلتني االبتدائية

والإعدادية التي بلغت ( )330تلميذا وتلميذة مبتو�سط عمري قدره (� )10.3سنوات ،وقد
تو�صلت نتائج هذه الدرا�سة �إىل �أن معظم التالميذ �ضحايا التنمر يف البيئة املدر�سية يعانون
م�شكالت يف املهارات االجتماعية ،كما توجد عالقة �سالبة بني التنمر وامل�شكالت اخلا�صة

باملهارات االجتماعية لدى ه�ؤالء ال�ضحايا .كما بحث “كاماك” ) (Cammacj, 2005ت�أثري
اخلربات طويلة املدى لدى �ضحايا التنمر يف املدر�سة االبتدائية على املراهقني بهدف تقييم
العالقة بني �ضحية التنمر يف املدر�سة االبتدائية وت�أثريها يف القلق االجتماعي ،و تقدير الذات،

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
على عينة من املراهقني بلغت ( )198من اجلن�سني ممن تراوحت �أعمارهم ما بني ()19 – 14

كانوا ذوي م�ستوى �أعلى من القلق االجتماعي ،وانخفا�ض تقدير الذات ،و�أن الإناث كن �أكرث

قلقا ً من الناحية االجتماعية ،والتجنب االجتماعي ،وتقدير الذات من الذكور.

و�أظهرت نتائج درا�سة «ديلفابرو و�آخرين» ) (Delfabro, et al., 2006التي هدفت �إىل

التعرف �إىل العالقة بني التنمر وبني بع�ض امل�شكالت النف�سية ،واالجتماعية� ،إىل ارتفاع
معدالت م�ستويات النفور االجتماعي لدى ال�ضحايا واملتنمرين من الأقران ،و�أن التالميذ الذين

يتعر�ضون ل�سلوك التنمر من قبل املدر�سني كانوا �أكرث عزوفا ً عن العملية التعليمية ،كما
�أظهر �ضحايا التنمر م�ستويات �أقل من تقبلهم لذاتهم وللآخرين .كذلك بحثت “ماكيني

و�آخرون” ) (McKenney, et al., 2006العالقة بني التنمر ،وبني التوافق النف�سي االجتماعي
لدى عينة من تالميذ املدار�س الثانوية يف �سن املراهقة بلغت حوايل (� )506شخ�صا ً منهم
( )198ذكورا ً و�إناثا ً من تالميذ املدر�س الثانوية ،وحوايل ( )308ذكور و�إناث من طالب اجلامعة ،وذلك

مبتو�سط عمري قدره (� )13.94سنة ،وقد تو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل �أن التلميذ ال�ضحية الذي
يتعر�ض للتنمر ب�صورة دائمة ومتكررة من قبل الأقران يزداد فقدانه للقوة وعدم القدرة على

ثم يكون غري قادر على �إخراج نف�سه من عالقة التنمر اخلا�صة بالأقران
الدفاع عن نف�سه ،ومن َّ
لأنه يفتقد القدرة على تغيري الديناميات الالزمة لو�ضع نهاية لهذا ال�سلوك العدواين.

ثانياً :درا�سات اهتمت بالتنمر وعالقته ببع�ض املتغريات غري االجتماعية

قام «�سويرر و�آخرون» ) (Swearer, Song, Cary, Eagle, & Mickelson, 2001بدرا�سة

هدفت �إىل الوقوف على الفروق بني املتنمرين وال�ضحايا بالن�سبة للأمرا�ض النف�سية املتمثلة
يف القلق واالكتئاب على عينة بلغت ( )133تلميذا ً وتلميذة بال�صف ال�ساد�س االبتدائي ممن

ترتاوح �أعمارهم ما بني ( )13-11عاماً .وقد تو�صلت نتائج هذه الدرا�سة �إىل وجود فروق بني

املتنمرين ونظرائهم غري امل�شاركني يف مواقف التنمر يف متغريي القلق ،واالكتئاب ،كما يعاين

املتنمرون من االكتئاب بدرجة �أكرب مما يعاين �ضحية التنمر .ويف درا�سة “كريين” (Kerryn,
) 2001التي هدفت الك�شف عن العالقة بني وقوع الفرد ك�ضحية ،و�أعرا�ض القلق واالكتئاب

امل�صاحبة على عينة من تالميذ املدار�س بلغت ( )268تلميذًا ممن بلغ متو�سط �أعمارهم ()13

عاما ً ويدر�سون يف ال�صف الثامن وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني التالميذ �ضحايا التنمر ونظرائهم من غري ال�ضحايا يف متغريي القلق واالكتئاب ،كما

�أو�ضحت املقابالت الإكلينيكية وجود �أعرا�ض القلق املرتفع واالكتئاب ال�شديد لدى ه�ؤالء
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ال�ضحايا.

املجلد  13العدد  4دي�سمرب 2012

وقامت “ را�ضي” ( )2001بدرا�سة هدفت �إىل معرفة الفروق بني التالميذ �ضحايا التنمر يف

املدر�سة والتالميذ غري ال�ضحايا يف متغريات تقدير الذات ،واالكتئاب ،والوحدة النف�سية ،وذلك

على جمموعة من التالميذ ( )503ذكورا ً و�إناثا ً باملدار�س االبتدائية واملتو�سطة ،وقد تو�صلت

نتائج هذه الدرا�سة �إىل وجود فروق دالة �إح�صائيا ً بني درجات التالميذ �ضحايا التنمر ومتو�سط

درجات نظرائهم غري ال�ضحايا يف كل من (تقدير الذات ،واالكتئاب ،والوحدة النف�سية) وذلك

ل�صالح غري ال�ضحايا .وقام جريلز و�أولندك ) (Grills & Ollendick, 2002بدرا�سة هدفت
بحث العالقة بني وقوع التلميذ ك�ضحية للتنمر داخل املدر�سة وكل من متغريي القلق

وقيمة الذات وذلك على عينة بلغت ( )279تلميذا ً يف ال�صف ال�ساد�س ممن ترتاوح �أعمارهم
ما بني ( )13-11عاما ذكورا ً و�إناثا ً وقد تو�صلت النتائج �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني ال�ضحايا الذكور ،وال�ضحايا الإناث على مقيا�س الوقوع ك�ضحية للأقران وذلك ل�صالح

الذكور ،كما توجد �أي�ضا ً فروق يف القلق بني �ضحايا الذكور والإناث وذلك ل�صالح ال�ضحايا

الإناث.

وقامت “ا�سبينوزا” ) (Espinoza, 2006بدرا�سة عن �أثر التنمر يف الأداء املدر�سي ،على

عينة من تالميذ املدار�س بلغت ( )500تلميذ وتلميذة ينتمون �إىل طبقات اجتماعية خمتلفة

بال�صف الأول الثانوي ،ممن تراوحت �أعمارهم ما بني (� )18 – 12سنة ،وقد تو�صلت نتائج هذه
الدرا�سة �إىل �أن  %6من التالميذ الذين قد �أُ ِ
�س ْي َء �إليهم بدنيا ً وانفعاليا ً من قبل �أقرانهم
ومعلميهم ،و�أن من �أهم املتغريات املرتبطة بالأداء املدر�سي كانت (الثقة بالنف�س ،وتقدير
الذات ،واملناخ املدر�سي ،والف�صل الدرا�سي ،واحلالة االقت�صادية واالجتماعية) .كما قام “�أمليدا
و�آخرون” ) (Almeida, Caureel, & Machado, 2006بدرا�سة عن اخل�صائ�ص املدركة

ل�ضحايا التنمر .وذلك على عينة بلغت ( )1237ذكورا ً و�إناثا من تالميذ املدار�س ممن تراوحت

متو�سطات �أعمارهم (� )13.3سنة .وقد تو�صلت نتائج هذه الدرا�سة �إىل �أن احتماالت تزايد
تعر�ض ال�ضحايا للخطر كانت تزداد يف �سن املراهقة ،و�أن الذكور كانوا يتخذون اجتاهات نقدية
نحو ال�ضحايا مقارنة بالإناث ،و�أن الأقران املتنمرين كانوا �أقل تعاطفا ً مع �ضحاياهم الذين قد

تعر�ضوا للتنمر من جانبهم.

كما هدفت درا�سة “فرا�سني و�آخرون” ) (Frisen, Jonsson & Persson, 2007معرفة

ملاذا يقوم املراهقون بالتنمر؟ وكيف ميكن ايقاف التنمر لديهم ،وتكونت عينة الدرا�سة
من ( )119طالبا باملدر�سة الثانوية ،يبلغ متو�سط عمرهم الزمني ( ،)17.1وانحراف معياري

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
( ،)1.2وبينت النتائج �أنهم يقومون بالتنمر عندما تكون ال�ضحايا خمتلفة عنهم ويبدون

م�ستوى تقدير الذات ،كما ذكرت عينة الدرا�سة �أنه من املمكن وقف التنمر بحدوث تغريات
يف �سلوكيات ال�ضحية ،و�أن تقف ال�ضحية يف وجه املتنمر بقوة .وهدفت درا�سة “جيورجيو”

) (Georgiou, 2008اختبار مدى ت�أثري ال�سمات ال�شخ�صية للأم يف �أطفالها �سواء القائمون

بالتنمر �أو �ضحايا التنمر يف املدر�سة ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )252طفال باملدر�سة

االبتدائية مبتو�سط عمر زمني مقداره (� )11.5سنة ،و�أمهاتهم ،وتو�صلت النتائج �إىل �أن هناك
عالقة �إيجابية بني �أ�ساليب املعاملة الوالدية ال�سوية وتوافق �أبنائهم االجتماعي يف املدر�سة،

وكذلك ارتفاع م�ستوى حت�صيلهم ،كما �أن هناك عالقة �سلبية بني �أ�ساليب املعاملة الوالدية

ال�سوية وقيام �أبنائهم بالعدوان والتنمر وال�سلوك الفو�ضوي باملدر�سة ،كما �أن اتباع الأمهات
لأ�سلوب احلماية الزائدة لأبنائهم جعل �أبناءهم �ضحية من �ضحايا التنمر والعدوان من
�أطفال املدر�سة ،كما �أن الأمهات الالئي يعانني من االكتئاب يتنمر �أطفالهم على الآخرين.

م�شكلة الدرا�سة

تعد م�شكلة التنمر املدر�سي من امل�شكالت اخلطرية التي تهدد الأمن املدر�سي ب�أ�رسه،

وبالرغم من ذلك فال يوجد االهتمام الأمثل بهذه امل�شكلة يف املجتمعات العربية� ،سواء
من حيث انت�شار هذه امل�شكلة �أو �إح�صاءات حول ممار�سة التنمر يف املدار�س �أو حتى �أدوات

الت�شخي�ص العربية ،وعلى �صعيد �آخر جند الرتاث ال�سيكولوجي الغربي قد �أعطى هذه
امل�شكلة اهتماما ً كبريا ً يف كافة املجاالت �سواء عن طريق الإعالم� ،أو مواقع الإنرتنت �أو القيام
بحمالت توعية لنبذ التنمر املدر�سي �أو من حيث عالقة هذه امل�شكلة مبتغريات �أخرى �أو

�آثارها ،و�أ�سبابها وانت�شارها وت�صميم العديد من الربامج التدخلية خلف�ضها والتعامل معها،

ومل جند ذلك على امل�ستوى العربي .ويعد التنمر م�شكلة كبرية لأنه ي�ؤذي التالميذ ج�سديا ً

ونف�سياً ،كما �أن وجود التنمر يف الف�صل الدرا�سي يعمل على �إ�شاعة الفو�ضى ويعمل على
عرقلة عملية التعلم وعدم اال�ستفادة من الربامج التعليمية ) .(Scarpacia, 2006كما �أن
من يقوم بالتنمر (املتنمر) ومن يقع عليه الفعل (ال�ضحية) كالهما يعاين م�شكلة نف�سية

واجتماعية وغالبا ً ما جند �أهل �ضحايا التنمر ال يعلمون �شيئا ً عما يلحق ب�أبنائهم يف املدر�سة،

وهذا نتيجة ق�صور التوا�صل والتفاعل واحلوار بني الطفل ووالديه نتيجة للتغريات التي
حلقت بهذا الع�رص (عمل الأم ،وا�شتغال الأب ب�أكرث من عمل ،والظروف االقت�صادية القا�سية،
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 ....وغريها) ،وق�ضاء الأطفال ملعظم الوقت �أمام االنرتنت� ،أو الف�ضائيات وعدم حدوث تفاعل

اجتماعي بني الوالدين والأطفال  .....وغريها).

من هنا يعد التنمر م�صطلحا ً نوعيا ً خا�صا ً للعنف املدر�سي ،ففي ا�سرتاليا بني «رجبي»

)� (Rigby, 2002أن  %14من تالميذ املدار�س كانوا �ضحايا للتنمر املدر�سي ،ويف تقرير �صادر

عن “املركز القومي للإح�صائيات التعليمية”  NCESعن م�شكالت �ضحايا التنمر يف املدار�س
يف الواليات املتحدة ،لوحظ �أن  %8من تالميذ املدار�س مت ت�ضمينهم يف م�شكالت التنمر من

قبل الأقران ،ويف بحث لـ “بنتز وج�ستيك» )� (Benitez & Justicia, 2006أكدا فيه على

�شيوع الظاهرة ،لدى التالميذ .كما يالحظ �أن للتنمر املدر�سي �آثارا ً على املتنمر عليه (�ضحية

التنمر)� ،إذ جند �أن �ضحية التنمر تعاين الوحدة و�سوء التوافق النف�سي واالجتماعي ،وقلة �أو ندرة

الأ�صدقاء ،وق�صورا ً يف العالقات االجتماعية ،واخلجل ،مع تدين يف تقدير الذات ،واالن�سحاب
االجتماعي ،كما تعاين اخلوف من الذهاب �إىل املدر�سة ،وق�صورا ً يف املهارات االجتماعية ،و�أحالم

اليقظة ،وتدين يف م�ستوى التح�صيل الأكادميي ،كل هذه الأمور من �ش�أنها �أن تعوق النمو

ال�سليم للطفل(Ericson, 2001; Fox & Boulton, 2005; Jontzer, Hoover &.
).Narloch, 2006

وال تقف �آثار التنمر املدر�سي على �ضحية التنمر فقط ولكن غالبا ً ما يكون لدى املتنمر

�أي�ضا ً العديد من ال�سلوكيات العدوانية ،والفو�ضوية ،و�سوء التوافق االجتماعي ،و�سلوكيات

م�ضادة للمجتمع ،وعناد ،وتعر�ضه للف�صل من املدر�سة  ...وغريها (Scholte, Engels,
) .Overbeek, De Kemp & Haselager 2007كما �أن �ضحايا التنمر يفتقرون �إىل

اخل�صائ�ص �أو ال�سمات التي تي�رس لديهم املهارات االجتماعية  ،Social Skillsولي�س لديهم

روح الدعاية ،كما تنعدم لديهم مهارات الأخذ والعطاء اليومي املرن (Fox & Boulton,
) ،2003ولهذا ف�إن الأ�شخا�ص الذين لديهم نق�ص يف هذا اجلانب قد ابتلوا يف حياتهم

مب�شكالت �أو ا�ضطرابات �سلوكية وانفعالية واجتماعية تعوق ه�ؤالء عن التوافق بجدية

مع الآخرين – �سواء من الناحية الأكادميية� ،أو املهنية �أو ال�شخ�صية (Fox & Boulton,
).2005

ومن كل ما �سبق حتاول الدرا�سة احلالية بحث العالقة بني املهارات االجتماعية وبني التنمر

املدر�سي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية باململكة العربية ال�سعودية من خالل الإجابة عن
الأ�سئلة الآتية:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 -1هل توجد عالقة بني التنمر املدر�سي واملهارات االجتماعية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية؟
 -3هل ميكن التنب�ؤ بالتنمر املدر�سي من خالل املهارات االجتماعية؟.

�أهداف الدرا�سة

تهدف الدرا�سة احلالية التعرف �إىل العالقة بني التنمر املدر�سي واملهارات االجتماعية

لدى تالميذ املرحلة االبتدائية وذلك من خالل بحث الفروق بني مرتفعي ومنخف�ضي التنمر
يف املهارات االجتماعية ،بالإ�ضافة �إىل التعرف �إىل �أي من املهارات االجتماعية التي ميكن

ا�ستخدامها يف التنب�ؤ بالتنمر املدر�سي لدى عينة الدرا�سة.

�أهمية الدرا�سة

ترجع �أهمية الدرا�سة احلالية �إىل �أهمية املو�ضوع الذي تتناوله وهو التنمر املدر�سي من

حيث حداثته من ناحية وانت�شاره بني التالميذ يف املراحل الدرا�سية املختلفة ،ومن ثم تقدم
هذه الدرا�سة �إ�ضافة تربوية يف هذا املجال حيث تقدم مقيا�سا ً لقيا�س التنمر املدر�سي ،مبا

يفتح املجال �أمام الباحثني لدرا�سته من جوانبه املختلفة ،وعمل الربامج الالزمة للحد منه �إذا
مت التعرف �إىل املتغريات النف�سية املرتبطة به.

م�صطلحات الدرا�سة

التنمر املدر�سي :جمموعة من ال�سلوكيات العدائية التي تتم ب�صورة متكررة ت�صدر من
�شخ�ص متنمر جتاه �آخر �ضحية يقع عليه فعل العداء الذي ي�أتي يف �صورة �أفعال �سلبية

ج�سدية� ،أو نف�سية (لفظية وغري لفظية) بهدف احل�صول على النفوذ والهيمنة وال�سيطرة.

ويقا�س �إجرائيا بالدرجة التي يح�صل عليها التالميذ يف املقيا�س امل�ستخدم يف الدرا�سة

احلالية.

املهارات االجتماعية :جمموعة من ال�سلوكيات التي تعلمها الفرد من البيئة التي متكنه

من احل�صول على التكيف مع املجتمع لتجنبه اال�ستجابات امل�ؤدية �إىل العقوبة �أو النبذ
من الآخرين كما تدفعه على �إدراك حاجات ورغبات وانطباعات الآخرين بدقة .ويقا�س �إجرائيا

بالدرجة التي يح�صل عليها التالميذ يف املقيا�س امل�ستخدم يف الدرا�سة احلالية.
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فرو�ض الدرا�سة
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قي �ضوء ما �سبق ف�إنه ميكن �صياغة فرو�ض الدرا�سة احلالية على النحو الآتي:

 -1توجد عالقة دالة و�سالبة بني التنمر املدر�سي واملهارات االجتماعية لدى تالميذ املرحلة

االبتدائية.

 -2توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني مرتفعي ومنخف�ضي التنمر املدر�سي يف املهارات

االجتماعية ل�صالح منخف�ضي التنمر املدر�سي.

 -3ميكن التنب�ؤ بالتنمر املدر�سي من خالل املهارات االجتماعية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية.

منهجية الدرا�سة �إجراءاتها:
منهج الدرا�سة

مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي الإح�صائي ،وذلك ملالءمته لطبيعة و�أهداف الدرا�سة ،التي

حتاول التعرف �إىل العالقة بني التنمر املدر�سي واملهارات االجتماعية لدى تالميذ املرحلة

االبتدائية.

جمتمع وعينة الدرا�سة

ا�شتملت عينة الدرا�سة على ( )243تلميذا وتلميذة من تالميذ ال�صف ال�ساد�س باملرحلة

االبتدائية مبدينة جدة باململكة العربية ال�سعودية مت اختيارها ب�صورة ع�شوائية من املدار�س:

املدر�سة املائة وثمانية وع�رشون واملدر�سة املائة وت�سعون ،ومدر�سة عقبة بن نافع ،ومدر�سة عبد
امللك بن مروان ،كان متو�سط العمر الزمني للعينة 11عاما و� 4شهور.

�أدوات الدرا�سة

 -1مقيا�س التنمر املدر�سي� :إعداد الباحثة:

مر �إعداد هذا املقيا�س بالعديد من املراحل على النحو الآتي:

 االطالع على بع�ض الدرا�سات والكتابات التي تناولت هذا املفهوم مثل درا�سة(Robyn, :& 2004; Smorti, Ortega & Ortega, 2006; Storey & Slaby, 2008; Sehir

).Fulya, 2010; James, 2010

 -يف �ضوء اخلطوة ال�سابقة مت �إعداد ال�صورة الأولية للمقيا�س والتي تكونت من ( )24بندا

موزعة على � 3أبعاد بالت�ساوي وهي:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 -التنمر اجل�سدي وعدد عباراته  8عبارات.

 -التنمر االجتماعي وعدد عباراته  8عبارات.

 -عر�ض املقيا�س على جمموعة من املحكمني من �أ�ساتذة الرتبية وعلم النف�س الذين بلغ

عددهم ( )5حمكمني ،وذلك للتعرف �إىل مدى منا�سبة مفردات املقيا�س للهدف منه .وقد
تراوحت ن�سبة االتفاق بني ال�سادة املحكمني من � 80إىل  ،%100ويف هذه املرحلة مت حذف �ست

عبارات بواقع عبارتني من كل بعد لي�صل عدد عبارات املقيا�س �إىل  18عبارة موزعة على � 3أبعاد
بواقع  6عبارات لكل بعد ،وهذه العبارات من نوع ليكرت ثالثي حيث يوجد �أمام كل عبارة
ثالثة اختيارات هي دائما�-أحيانا-نادرا ت�أخذ التقديرات  1-2-3وتدل الدرجة املرتفعة على درجة

تنمر مرتفع والعك�س �صحيح.

 -تطبيق املقيا�س يف �صورته ال�سابقة على عينة الدرا�سة اال�ستطالعية التي بلغ عددها 160

تلميذا وتلميذة بال�صف ال�ساد�س االبتدائي ،بهدف تقدير اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية (ال�صدق

والثبات واالت�ساق الداخلي) للمقيا�س وذلك على النحو الآتي:

�أوالً� :صدق املقيا�س

 -1ال�صدق العاملي

مت ا�ستخدام ال�صدق العاملي با�ستخدام طريقة املكونات الأ�سا�سية ،وتدوير املحاور بطريقة

الفارمياك�س  Varimax Rotationوا�ستخدم حمك كايزر ،فقد مت االعتماد على الت�شبعات
الأعلى من �أو م�ساوية لـ ( ،)0.3و�أ�سفرت النتائج عن ثالثة عوامل ف�رست  %61.57من التباين
الكلى للمقيا�س ،وقد ف�رس العامل الأول  22.94من التباين الكلى ،وكان اجلذر الكامن لهذا

العامل  ،6.03ومت ت�سميته التنمر اجل�سدي ،وف�رس العامل الثاين  21.98من التباين الكلى ،وكان
اجلذر الكامن لهذا العامل  ،4.66ومت ت�سميته التنمر اللفظي ،وف�رس العامل الثالث  16.65من

التباين الكلى ،وكان اجلذر الكامن لهذا العامل  ،1.27ومت ت�سميته التنمر االجتماعي .ويو�ضح
اجلدول الآتي قيم ت�شبعات املفردات بعد التدوير.

العبارات
1
2
3
4

اجلدول رقم ()1
ت�شبعات املفردات على عوامل مقيا�س التنمر بعد التدوير
العامل الثالث
العامل الثاين
العامل الأول
0.684
0.488
0.486
0.729
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 -التنمر اللفظي وعدد عباراته  8عبارات.
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العبارات
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

تابع اجلدول رقم ()1
العامل الثاين
العامل الأول
0.531
0.412
0.576
0.599
0.617
0.676
0.523
0.444

العامل الثالث

0.432
0.444
0.541
0.504
0.665
0.647

� -2صدق املحك

بلغت قيمة معامل االرتباط بني مقيا�س التنمر املدر�سي وبني مقيا�س ال�سلوك العدواين

للأطفال �إعداد «�أباظة» ( )0.77( )1999وهي قيمة مرتفعة ودالة عند م�ستوى داللة .0.01

ثانياً :ثبات املقيا�س

مت ا�ستخدام طريقة �ألفا كرونباخ والتجزئة الن�صفية بطريقة �سبريمان براون وجتمان

لتقدير معامل ثبات �أبعاد املقيا�س ،ويو�ضح اجلدول الآتي نتائج ذلك.

اجلدول رقم ()2
معامالت ثبات �أبعاد مقيا�س التنمر بطريقة �ألفا كرونباخ والتجزئة الن�صفية
التجزئة الن�صفية
معامل �ألفا
الأبعاد
جتمان
�سبريمان
0.87
0.87
0.83
اجل�سدي
0.85
0.86
0.83
اللفظي
0.85
0.85
0.80
االجتماعي
ثالثاً :االت�ساق الداخلي

مت تقدير معامل االرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي �إليه ،وقد

كانت جميعها قيما ً دالة عند � ،0.01إذ تراوحت هذه القيم بني � 0.50إىل  0.71للبعد الأول،
و� 0.53إىل  0.69للبعد الثاين ،و� 0.49إىل  0.66للبعد الثالث .كما مت تقدير معامل االرتباط بني
الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية للمقيا�س ،وقد كانت جميعها قيما ً مرتفعة ودالة

عند م�ستوى داللة  ،0.01ويو�ضح ذلك اجلدول الآتي.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

 -2مقيا�س املهارات االجتماعية� :إعداد ال�سمادوين ( )1991وتعديل اجلمعة ()1996

يتكون املقيا�س من ( )105عبارات موزعة على �ستة مقايي�س فرعية تقي�س مهارات

التوا�صل االجتماعي يف م�ستويني هما امل�ستوى االنفعايل وامل�ستوى االجتماعي ويقا�س من
خاللهما كل من التعبري واحل�سا�سية وال�ضبط حيث يدل التعبري على املهارة التي ي�صل بها
الأفراد معا� ،أما احل�سا�سية فتعرب عن املهارة التي ت�ؤول بها �صيغ التوا�صل مع الآخرين ،ويدل

ال�ضبط على املهارة التي بها ي�صبح الأفراد قادرين على تنظيم عملية التوا�صل يف املواقف
االجتماعية املختلفة.

وتتطلب الإجابة عن املقيا�س االختيار من خم�سة بدائل ترتاوح من ال تنطبق علي �إطالقا

�إىل تنطبق علي متاما والتي ت�أخذ الدرجات  1حتى  5على الرتتيب يف حالة العبارات املوجبة

والعك�س يف حالة العبارات ال�سالبة ،وقد قام ال�سمادوين ( )1991بتعريب هذا املقيا�س وتقنينه
يف البيئة امل�رصية.

وقامت اجلمعة ( )1996بتعديل بع�ض عبارات مقيا�س املهارات االجتماعية مبا يتنا�سب

مع البيئة ال�سعودية .ومت التحقق من ثبات ال�صورة املعدلة بعدة طرق منها الثبات بطريقة

التجزئة الن�صفية :حيث تراوحت قيم معامالت الثبات بني  0.69و 0.86بالن�سبة ملعامالت الثبات
بطريقة �سبريمان – براون ،كما كانت معامالت الثبات بطريقة جيتمان  0.74للح�سا�سية

االنفعالية 0.85 ،للتعبري االجتماعي كما مت التحقق من ثبات مقيا�س املهارات االجتماعية عن

طريق �إعادة تطبيق االختبار وتبني �أن قيم معامالت الثبات قد تراوحت بني  0.71و.0.89

كما مت ح�ساب معامالت االرتباط بني الأبعاد الفرعية ملقيا�س املهارات االجتماعية والدرجة

الكلية ،وتبني �أن قيم معامالت االرتباط جميعها دالة �إح�صائيا عند م�ستوى  0.01وهذا يدل

على �أن املقيا�س على درجة منا�سبة من ال�صدق.

ويف الدرا�سة احلالية تراوحت قيم معامالت الثبات بني � 0.75إىل  0.87بالن�سبة ملعامالت

الثبات بطريقة �سبريمان–براون ،كما تراوحت معامالت الثبات بطريقة جتمان بني � 0.76إىل
.0.88
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اجلدول رقم ()3
معامل االرتباط بني الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية ملقيا�س التنمر
الدرجة الكلية للتنمر
الأبعاد الأ�سا�سية
0.81
اجل�سدي
0.84
اللفظي
0.83
االجتماعي
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كما مت ح�ساب معامالت االرتباط بني الأبعاد الفرعية ملقيا�س املهارات االجتماعية (التعبري
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االنفعايل ،واحل�سا�سية االنفعالية ،وال�ضبط االنفعايل ،والتعبري االجتماعي ،واحل�سا�سية

االجتماعية وال�ضبط االجتماعي) والدرجة الكلية وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط بني
� 0.57إىل  0.79وجميعها دالة �إح�صائيا عند م�ستوى  0.01وهذا يدل على �أن املقيا�س على

درجة منا�سبة من ال�صدق.

رابعاً :خطوات الدرا�سة

للإجابة عن ت�سا�ؤالت الدرا�سة والتحقق من فرو�ضها مت القيام بالعديد من اخلطوات كما

ي�أتي:

§ مراجعة الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة املرتبطة مبو�ضوع الدرا�سة.
§ �إعداد �أداتي الدرا�سة والت�أكد من خ�صائ�صهما ال�سيكومرتية.
§ تطبيق �أداتي الدرا�سة على عينة الدرا�سة.

§ جمع وتبويب البيانات وحتليلها بالأ�ساليب الإح�صائية املنا�سبة.

§ التو�صل �إىل نتائج البحث ومناق�شتها وتقدمي التو�صيات واملقرتحات.

خام�ساً :املعاجلة الإح�صائية لبيانات الدرا�سة

للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة واختبار �صحة الفرو�ض مت ا�ستخدام املعاجلات الإح�صائية

الآتية:

 -1معامل ارتباط بري�سون.

 -2اختبار «ت» لداللة الفروق بني املتو�سطات غري املرتبطة.
 -3حتليل االنحدار املتعدد التدريجي.

�ساد�ساً :حدود الدرا�سة

تتحدد نتائج الدرا�سة احلالية بالعينة امل�ستخدمة التي ا�شتملت على ( )243تلميذا وتلميذة

من تالميذ ال�صف ال�ساد�س باملرحلة االبتدائية مبدينة جدة باململكة العربية ال�سعودية

مبتو�سط عمر زمني 11عاما و� 4شهور ،كما تتحدد باملقايي�س امل�ستخدمة فيها ،وكذلك

بالأ�ساليب الإح�صائية امل�ستخدمة يف معاجلة بيانات الدرا�سة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
نتائج الدرا�سة

الذي ين�ص على« :توجد عالقة دالة و�سالبة بني التنمر املدر�سي واملهارات االجتماعية لدى

تالميذ املرحلة االبتدائية».

وللتحقق من �صحة هذا الفر�ض ،مت ح�ساب معامل االرتباط لبري�سون ،وهو ما يعر�ضه

اجلدول التايل:

اجلدول رقم ()4
معامل االرتباط بني التنمر املدر�سي واملهارات االجتماعية
الدرجة الكلية
التنمر اجل�سدي التنمر اللفظي التنمر االجتماعي
0.600.470.630.55التعبري االنفعايل
0.590.430.590.51احل�سا�سية االنفعالية
0.690.500.550.53ال�ضبط االنفعايل
0.630.590.460.49التعبري االجتماعي
0.660.670.610.50احل�سا�سية االجتماعية
0.710.620.530.47ال�ضبط االجتماعي
0.850.500.500.51الدرجة الكلية

** ر ≥  0.18دالة عند م�ستوى .0.01

يت�ضح من اجلدول ال�سابق وجود عالقة �سالبة ودالة �إح�صائيا عند م�ستوى  0.01بني التنمر

املدر�سي ب�أبعاده املختلفة والدرجة الكلية ،وبني املهارات االجتماعية ب�أبعادها املختلفة (التعبري

االنفعايل ،واحل�سا�سية االنفعالية ،وال�ضبط االنفعايل ،والتعبري االجتماعي ،واحل�سا�سية

االجتماعية وال�ضبط االجتماعي) والدرجة الكلية.

 -2الختبار �صحة الفر�ض الثاين للدرا�سة الذي ين�ص على �أنه« :توجد فروق ذات داللة �إح�صائية

بني متو�سطي درجات مرتفعي ومنخف�ضي التنمر املدر�سي يف املهارات االجتماعية بجميع

�أبعادها (التعبري االنفعايل ،واحل�سا�سية االنفعالية ،وال�ضبط االنفعايل ،والتعبري االجتماعي،

واحل�سا�سية االجتماعية وال�ضبط االجتماعي) والدرجة الكلية ل�صالح منخف�ضي التنمر»،

مت ا�ستخدم اختبار «ت» لداللة الفروق بني املتو�سطات غري املرتبطة واجلدول الآتي يبني نتائج
ذلك.
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�أوالً :نتائج الفر�ض الأول

209

التنمر املدر�سي وعالقته باملهارات الإجتماعية

210

املجلد  13العدد  4دي�سمرب 2012

الأبعاد
التعبري
االنفعايل
احل�سا�سية
االنفعالية
ال�ضبط
االنفعايل
التعبري
االجتماعي
احل�سا�سية
االجتماعي
ال�ضبط
االجتماعي
الدرجة الكلية

اجلدول رقم ()5
نتائج اختبار “ت” لداللة الفروق بني متو�سطي درجات مرتفعي
ومنخف�ضي التنمر يف املهارات االجتماعية
االنحراف املعياري
املتو�سط
حجم العينة
املجموعة
5.64399
40.4697
64
مرتفعي التنمر
5.57240
59.5714
136
منخف�ضي التنمر
4.89785
43.6364
64
مرتفعي التنمر
6.02893
57.7857
136
منخف�ضي التنمر
5.06460
48.5000
64
مرتفعي التنمر
5.77193
58.2143
136
منخف�ضي التنمر
4.71196
48.8182
64
مرتفعي التنمر
5.41886
58.9048
136
منخف�ضي التنمر
5.06460
47.5000
64
مرتفعي التنمر
5.77193
60.2143
136
منخف�ضي التنمر
4.71196
49.8182
64
مرتفعي التنمر
5.41886
61.9048
136
منخف�ضي التنمر
17.00553
278.7425
64
مرتفعي التنمر
19.14562
356.5954
136
منخف�ضي التنمر

د .حنان خوج

«ت»
**22.53
**16.39
**11.53
**12.79
**15.10
**15.32
**27.77

** دالة عند م�ستوى داللة .0.01

يت�ضح من اجلدول ال�سابق وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي درجات مرتفعي

ومنخف�ضي التنمر املدر�سي يف املهارات االجتماعية بجميع �أبعادها (التعبري االنفعايل،
واحل�سا�سية االنفعالية ،وال�ضبط االنفعايل ،والتعبري االجتماعي ،واحل�سا�سية االجتماعية

وال�ضبط االجتماعي) والدرجة الكلية ،وهذه الفروق ل�صالح منخف�ضي التنمر املدر�سي،
والذين ارتفعت قيم متو�سطات درجاتهم ب�صورة دالة عن متو�سط التالميذ مرتفعي التنمر
املدر�سي.

 -3الختبار �صحة الفر�ض الثالث للدرا�سة الذي ين�ص على :ميكن التنب�ؤ بـالتنمر املدر�سي
من خالل �أبعاد املهارات االجتماعية (التعبري االنفعايل ،واحل�سا�سية االنفعالية ،وال�ضبط
االنفعايل ،والتعبري االجتماعي ،واحل�سا�سية االجتماعية وال�ضبط االجتماعي) .مت ا�ستخدام

حتليل االنحدار املتعدد التدريجي على النحو الآتي:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

املرتبة

العوامل امل�ستقلة

R

R2

التغري يف R2

B

Beta

«ف» وم�ستوى داللتها

1
2
3

ال�ضبط االجتماعي
ال�ضبط االنفعايل
ال�سيا�سة االجتماعية

-0.59
-0.62
-0.63

0.35
0.39
0.40

0.36
0.031
0.014

2.66
1.99
0.85

0.31
0.22
0.20

 78.86دالة عند 0.01
 46.34دالة عند 0.01
 33.58دالة عند 0.01

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن �أهم عوامل املهارات االجتماعية التي ت�سهم يف التنب�ؤ

بالتنمر املدر�سي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية هي كما ي�أتي:

�أ -ال�ضبط االجتماعي

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أهمية �إ�سهام عامل ال�ضبط االجتماعي يف التنب�ؤ بالتنمر

املدر�سي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية؛ فقد ف�رس هذا العامل ما قيمته ( )%36من التباين

يف التنمر املدر�سي.

ب -ال�ضبط االنفعايل

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أهمية �إ�سهام عامل ال�ضبط االنفعايل يف التنب�ؤ بالتنمر

املدر�سي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية؛ �إذ ف�رس هذا العامل ما قيمته ()%3.1من التباين يف

التنمر املدر�سي.

ج -احل�سا�سية االجتماعية

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أهمية �إ�سهام عامل احل�سا�سية االجتماعية يف التنب�ؤ بالتنمر

املدر�سي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية ؛ �إذ ف�رس هذا العامل ما قيمته ( )%1.4من التباين يف

التنمر املدر�سي.

كما ميكن �صياغة معادلة التنب�ؤ بالتنمر لدى تالميذ املرحلة االبتدائية كالآتي:

التنمر املدر�سي =  2.66 + 44.87ال�ضبط االجتماعي  1.99 +ال�ضبط االنفعايل 0.85 +

احل�سا�سية االجتماعية.

مناق�شة وتف�سري نتائج الدرا�سة

هدفت الدرا�سة احلالية التعرف �إىل العالقة بني التنمر املدر�سي واملهارات االجتماعية لدى

تالميذ املرحلة االبتدائية ،وذلك من خالل بحث الفروق بني مرتفعي ومنخف�ضي التنمر يف

املهارات االجتماعية ،بالإ�ضافة �إىل التعرف على �أي من املهارات االجتماعية التي ميكن �أن
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اجلدول رقم ()6
نتائج حتليل االنحدار املتعدد التدريجي ح�سب �أهمية ت�أثري العوامل امل�ستقلة (التعبري
االنفعايل ،واحل�سا�سية االنفعالية ،وال�ضبط االنفعايل ،والتعبري االجتماعي ،واحل�سا�سية
االجتماعية وال�ضبط االجتماعي) يف املتغري التابع (التنمر املدر�سي)
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ت�سهم يف التنب�ؤ بالتنمر املدر�سي لدى عينة الدرا�سة التي ا�شتملت على ( )243تلميذا
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وتلميذة من تالميذ ال�صف ال�ساد�س باملرحلة االبتدائية باململكة العربية ال�سعودية مبتو�سط
عمر زمني 11عاما و� 4شهور مت تطبيق مقيا�س التنمر املدر�سي� :إعداد الباحثة ،ومقيا�س

املهارات االجتماعية� :إعداد ال�سمادوين وتعديل اجلمعة ( )1996عليهم ،وبا�ستخدام معامل
ارتباط بري�سون ،واختبار «ت» لداللة الفروق بني املتو�سطات غري املرتبطة ،وحتليل االنحدار

املتعدد التدريجي� ،أظهرت النتائج وجود عالقة �سالبة ودالة �إح�صائيا عند م�ستوى 0.01
بني التنمر املدر�سي ب�أبعاده املختلفة (اجل�سدي ،واللفظي واالجتماعي) والدرجة الكلية ،وبني

املهارات االجتماعية ب�أبعادها املختلفة (التعبري االنفعايل ،واحل�سا�سية االنفعالية ،وال�ضبط

االنفعايل ،والتعبري االجتماعي ،واحل�سا�سية االجتماعية وال�ضبط االجتماعي) والدرجة
الكلية .كما �أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي درجات مرتفعي
ومنخف�ضي التنمر املدر�سي يف املهارات االجتماعية بجميع �أبعادها (التعبري االنفعايل،

احل�سا�سية االنفعالية ،ال�ضبط االنفعايل ،التعبري االجتماعي ،احل�سا�سية االجتماعية

وال�ضبط االجتماعي) والدرجة الكلية ،وهذه الفروق ل�صالح منخف�ضي التنمر املدر�سي،
والذين ارتفعت قيم متو�سطات درجاتهم ب�صورة دالة عن متو�سط التالميذ مرتفعي التنمر
املدر�سي .كما يو�ضح ال�شكل الآتي قيم متو�سطات املجموعتني؛ مرتفعي ومنخف�ضي
التنمر يف املهارات االجتماعية (التعبري االنفعايل ،واحل�سا�سية االنفعالية ،وال�ضبط االنفعايل،

التعبري االجتماعي ،واحل�سا�سية االجتماعية وال�ضبط االجتماعي) والدرجة الكلية.

ال�شكل رقم ()1
قيم متو�سطات مرتفعي ومنخف�ضي التنمر يف املهارات االجتماعية (التعبري االنفعايل،
واحل�سا�سية االنفعالية ،وال�ضبط االنفعايل ،والتعبري االجتماعي ،واحل�سا�سية
االجتماعية وال�ضبط االجتماعي) والدرجة الكلية

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
كما بينت النتائج �أن �أهم عوامل املهارات االجتماعية التي ت�سهم يف التنب�ؤ بالتنمر

ما قيمته ( )%36من التباين يف التنمر املدر�سي ،ثم ال�ضبط االنفعايل ،وف�رس هذا العامل ما

قيمته ( )%3.1من التباين يف التنمر املدر�سي ،ثم احل�سا�سية االجتماعية وف�رس هذا العامل
ما قيمته ( )%1.4من التباين يف التنمر املدر�سي .ويو�ضح ال�شكل الآتي ن�سب �إ�سهام هذه

املهارات يف التنب�ؤ بالتنمر املدر�سي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية.

ال�شكل رقم ()2
ن�سب �إ�سهام بع�ض املهارات االجتماعية يف التنب�ؤ بالتنمر املدر�سي
وترجع هذه النتائج �إىل �أن التالميذ املتنمرين لديهم اح�سا�س بالذات منخف�ض من التالميذ

العاديني (را�ضي ،)2001 ،وهذا يدفع املتنمرين �إىل ا�ستخدام العنف �ضد من ي�شعرون �أنهم

�أقل منهم قوة ) ،(Frisen, Jonsson, Persson, 2007وذلك تعوي�ضا ً عما قد يعانون

منه من ا�ضطرابات يف �سمات �شخ�صياتهم و�شعورهم بالقلق �أو االكتئاب (Swearer, et
;al., 2001; Kerryn, 2001; Grills & Ollendick , 2002; Almeida et al., 2006

) Espinoza, 2006ب�صورة �أكرب من العاديني �أو ب�سبب م�شكالت �أ�رسية لديهم (Georgiou,

) ،2008كل ذلك ي�ؤدي �إىل انخفا�ض ه�ؤالء التالميذ املتنمرين عن �أقرانهم العاديني يف قدرتهم

على التعبري بتلقائية و�صدق عما ي�شعرون به من حاالت انفعالية ،وانخفا�ض قدرتهم �أي�ضا
على التعبري غري اللفظي لالجتاهات وال�سيطرة ومالمح التوجه ال�شخ�صي ،كذلك لديهم

ق�صور يف فهم وا�ستقبال انفعاالت الآخرين وقراءة وتف�سري ر�سائلهم االنفعالية غري اللفظية،

كما لديهم انخفا�ض يف القدرة على �إخفاء املالمح احلقيقية لالنفعاالت او التحكم فيما
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املدر�سي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية كان عامل ال�ضبط االجتماعي فقد ف�رس هذا العامل
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ي�شعرون به من انفعاالت ،وانخفا�ض قدرتهم على لفت �أنظار الآخرين عند التحدث يف
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املواقف االجتماعية ب�صورة �سوية ،لعدم فهمهم �آداب ال�سلوك االجتماعي واالهتمام به
بالطريقة الالئقة يف املواقف االجتماعية املختلفة .وتتفق نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج

العديد من الدرا�سات التي بينت ق�صورا يف ال�سلوكيات االجتماعية لدى التالميذ املتنمرين

يف املراحل الدرا�سية املختلفة (Storch, & Masia, 2003; Eric, Maria, & Carrie, L.,
2003; Cammacj, 2005; Fox & Michael, Pepler, & Craig, 2005; McKenney,

).et al., 2006; Delfabro, et al., 2006
التو�صيات والبحوث املقرتحة

يف �ضوء نتائج الدرا�سة احلالية ،ف�إنه ميكن تقدمي جمموعة التو�صيات الآتية:

 -1التعرف على اجلوانب النف�سية الأخرى؛ املعرفية وغري املعرفية املرتبطة بالتنمر املدر�سي

لدى تالميذ املرحلة االبتدائية ب�صفة خا�صة وتالميذ املراحل الأخرى ب�صفة عامة.
 -2عمل برامج تدريبية للحد من التنمر املدر�سي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية.

 -3بحث �أثر التنمر املدر�سي يف التح�صيل الدرا�سي والدافعية للتعلم.

 -4بحث الفروق يف التنمر املدر�سي التي ترجع �إىل كل من اجلن�س والعمر الزمني للتالميذ.

 -5عمل برامج تدريبية لتوعية معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية بالتنمر املدر�سي وكيفية

التعامل معه.
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