
 
 

 
 

 بوصفها عنصرا مؤثرا يحـد مـن النظـام          الصفيإيضاح طبيعة ظاهرة التنمر     استهدفت الدراسة   
 والداعية إلى الصفيحديد أهم أسباب ظاهرة التنمر ت، و السائدالتدريسيالتعليمي، انطالقا من طبيعة المناخ 

بيان الدور الذي يسهم بـه وضـع        ، و إعادة النظر في البرامج واألنشطة التعليمية في المرحلة اإلعدادية        
 تسهم في تمكن الجيل الجديد من تحقيق النمو الشامل المتكامل،      الصفيتصور مقترح لعالج مشكلة التنمر      

  .الصفيوعالقته بالمناخ 
: الحد المكاني :  في دراسةتمثلت حدود ال   و . على المنهج الوصفي التحليلي    ة الحالي دراسة ال تاعتمدو

تم تطبيق إجراءات البحث في الفصل  :الحد الزماني و.تالميذ المرحلة اإلعدادية في محافظة اإلسماعيلية
 لدى طالب الصفيمر ظاهرة التن: الحد الموضوعي و.٢٠١٩ / ٢٠١٨الدراسي األول من العام الدراسي 

المعلمـين  : الحدود البشرية  و . السائد التدريسيالمرحلة اإلعدادية بمحافظة اإلسماعيلية، وعالقتها بالمناخ       
 –اإلسماعيلية  (والموجهين بمحافظة اإلسماعيلية، الخبراء التربويين بكليات التربية بمحافظات مدن القناة           

  ). بورسعيد–السويس 
هم العدد الكلي لمعلمي المرحلة اإلعدادية بمحافظة اإلسـماعيلية، والبـالغ            دراسةمجتمع ال أما عن   

) ١٣(مدرسـة حكوميـة، و    ) ٢٠٢(مدرسة، بينها   ) ٢١٥(معلم ومعلمة، موزعين على     ) ٤٠٥٠( عددها
معلم ومعلمة، ) ٧٥٠(بلغ عدد معلمي المدارس الحكومية التي تم تطبيق االستبانة فيها وقد  .مدرسة خاصة

 ,٦(بما يعادل نـسبة  ) ٦٨٠(، وكانت نسبة العائد من هذه العينة بعد تحكيمها         %)١٨, ٥(نسبة  بما يعادل   
٩٠(.   

شيوع أنماط ظاهرة التنمر لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية مـن وجهـة نظـر           وقد أسفرت الدراسة ب   
عدادية على  المعلمين فقد أظهرت نتائج الدراسة بعد إجراء تحليل إحصائي الستجابات معلمي المرحلة اإل            

 المناسبة لعالج التنمر المدرسي قد بلغت المدرسين عدد معايير المناخ كما أ. فقرات االستبانة المعدة لذلك
معايير، بعضها ارتبط بالمعلم ودوره؛ حيث لم يقتصر الدور على مساعدة التالميذ في الـتمكن مـن       ) ٧(

يذ، وظروفهم وأحوالهم النفسية واالجتماعيـة،      الجانب التحصيلي، وإنما تطلب األمر متابعة أحوال التالم       
  .وعالقتهم بأسرهم، وعالقتهم ببعضهم بعضا

  :وقد أوصت الباحثة بمجموعة من التوصيات منها
         اإلسهام في تنمية الوازع الديني واألخالقي لدى الطالب على النحو الذي يغير سلوكهم في مواجهـة

 .، أو تقودهم إلى االنخراط في صور التنمر المدرسيالمؤثرات السلبية التي تدفعهم دفعا إلى العنف
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               دعوة المؤسسات التعليمية إلى التوظيف األمثل الرشيد لوسائل االتصال الجماهيرية وما تحمله مـن
  .مضامين بحيث تكون في خدمة العملية التربوية التعليمية

  م لالستفادة القصوى من التكامل بينهم الدعوة إلى توثيق العالقة بين األسرة والمدرسة، ومد جسور الثقة بينه
 . لصالح المجتمع، وبما يحول دون توجه الطالب لممارسة التنمر مع غيرهم من الزمالء

  مناسب للتالميذ يصرفهم عن التوجه للعنف والشغب والسلوك العدوانيمدرسيضرورة توفير جو  . 
     بناء مجتمع قـادر علـى تحمـل    دعوة األسر لممارسة األسرة لدورها الرقابي على النشء من أجل 

  .مسؤولياته
  االجتماعي واألخصائيضرورة االهتمام بمتابعة سلوكيات الطالب من قبل المعلمين وغدارة المدرسة 

 .وفحص أية مؤشرات تدل على مظاهر التنمر بين الطالب
 الحرص على منع الطالب من مشاهدة البرامج التليفزيونية التي تتسم بالعنف.  
 وأقل خطراتأثيرااب البدني مع األبناء والتحول إلى أساليب تأديبية أعظم تجنب العق . 

Abstract  
The study aimed at clarifying the nature of the phenomenon of bullying 

as an influential factor that limits the educational system, based on the 
nature of the prevailing teaching climate, and identifying the main causes of 
bullying phenomenon, calling for reconsidering educational programs and 
activities in the preparatory stage. Class bullying contributes to enabling the 
new generation to achieve overall integrated growth, and its relationship to 
the classroom climate. 

The present study is based on the analytical descriptive approach. The 
limits of the study were: spatial limit: pupils in the preparatory stage in 
Ismailia. Timetable: The research procedures were applied in the first 
semester of the academic year 2018/2019. Objective: The phenomenon of 
class bullying among the students of the preparatory stage in Ismailia 
Governorate and its relation to the prevailing teaching environment. And 
human borders: teachers and guidance in Ismailia, educational experts in the 
colleges of education in the provinces of the Canal (Ismailia - Suez - Port 
Said). 

As for the study population, the total number of teachers in the 
preparatory stage in Ismailia Governorate is (4050) teachers and teachers, 
distributed in (215) schools, including (202) public schools and (13) private 
schools. The number of teachers in the public schools in which the 
questionnaire was applied was 750 teachers, equivalent to 5-18%. The rate 
of return of this sample after its arbitration was 680, equivalent to 6, 90%. 

The results of the study revealed a statistical analysis of the responses of 
the middle school teachers on the questionnaire sections prepared for this 
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purpose. The number of standards for the school climate suitable for the 
treatment of bullying school has reached (7) standards, some associated with 
the teacher and his role; where the role is not only to help students to be able 
to the side of achievement, but it is required to follow the conditions of 
students, and their conditions and psychological and social conditions, and 
their relationship with their families, And their relationship with one 
another. 
The researcher recommended a set of recommendations, including: 

 •Contribute to the development of the religious and moral concerns of 
students in a way that changes their behavior in the face of the negative 
effects that drive them to violence, or lead them to engage in images of 
bullying school. 

 •Inviting educational institutions to optimize the use of the means of 
communication and the contents of the content to be in the service of 
educational educational process. 

 •Advocate to strengthen the relationship between the family and the 
school, and extend the bridges of trust between them to make the most 
of the integration of them for the benefit of society, and to prevent the 
students to practice bullying with other colleagues. 

 •The need to provide an appropriate school atmosphere for students to 
distract them from violence, riot and aggressive behavior. 

 •Inviting families to exercise the role of the family to control young 
people in order to build a society capable of carrying out its 
responsibilities. 

 •The need to pay attention to follow the behavior of students by teachers 
and the school and social worker and the examination of any indicators 
of the manifestations of bullying among students. 

 •Prevent students from watching violent TV shows. 
 •Avoid corporal punishment with children and switch to more effective 

and less dangerous disciplinary methods. 
 

 

الشك أن ظـاهرة االعتـداء علـى        
اآلخرين باللفظ أو الفعل من قبل فرد آخر أو         
مجموعة أفراد تعد واحدة من أكثر ما يؤرق        

العالم العالم المعاصر؛ إلى الحد الذي أضحى       

كله يشتكي منها ويعاني من ويالتها، ويبحث       
أة األجيـال   المهتمون بالعملية التربوية وبنش   

سبل عالجها لخطورتها، وتلقى تلك الظاهرة      
اهتماما غير عادي مـن المهتمـين بقـضايا     
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التربية ومشكالت التعليم في جميـع أنحـاء        
والتربية بدورها وهي تهدف    العالم، حيث إن    

إلى تـشكيل سـلوك الطـالب ووجـدانهم         
ومشاعرهم؛ إذ بها تصطدم بتلك الظـاهرة،       

إلى التغلب عليها؛   في جل المحاوالت الرامية     
حيث تعد سببا رئيسا فـي تعثـر الطـالب          
دراسيا، بل وقد يفضي الحال بكثير منهم إلى        
مغادرة مقاعد الدراسة، وترك التعليم كليـة،       

  ".الصفيالتنمر "أال وهي ظاهرة 
لقد بلغت هذه المـشكلة بـين طـالب         
المدارس حدا من التوحش لدرجـة أن العـالم         

ظاهرة "ديد وسماه   تعامل معها باسم توصيفي ج    
، كداللة على تحول الـسلوك اإلنـساني        "التنمر

لسلوك مشابه للسلوك الحيواني في التعامل فـي    
الغابة، حيث ال بقاء لـضعيف وال احتكـام إال          
للغة القوة دونما مراعاة لخلق فاضل أو سـلوك      

  .قويم
 التنـامي وألن هذه الظاهرة بدأت في      

ا واالنتشار، وألن خطرها لم يعـد مقـصور       
على فئة الطالب دون غيرهم؛ وإنمـا طـال     
خطرها عموم أفراد المجتمـع ؛ لـذا كـان          
التساؤل بين المعنيين بأمر التربية والتعلـيم       
عن فحوى هذه الظاهرة، وعن األسباب التي       
أدت النتشارها، وعن سبل مقاومتها، وعـن       
عالقتهـا بــبعض الظــواهر والممارســات  

  .التربوية التي تتم داخل مدارسنا

من بين القضايا المهمـة التـي تـم         و
التساؤل حولها، وعما إذا كانت هناك عالقة        
تربط ظاهرة التنمر بها كانت قضية المنـاخ        

، وما يمكن أن يفرزه من سلوكيات       المدرسي
  لدى أبنائنا الطالب 

من هنا بـدأ التوجـه إلـى العنايـة          
بضرورة النظر فيما إذا كانت هناك عالقة أو       

 ومـدى قـدرة     درسـي المصلة بين المناخ    
المعايير المستخلصة منه على الـتمكن مـن        

  . الصفيالحد من ظاهرة التنمر 
 

في ضوء العرض السابق يتـضح أن       
هناك نموا متصاعدا فـي ظـاهرة العنـف         
ــة   ــة نتيج ــدارس اإلعدادي ــي بالم المدرس
لمجموعة مـن األسـباب التـي تـضافرت         

ولعل واجتمعت لتسهم في تفاقم هذه الظاهرة،      
 الـسائد   المدرسيمن أهمها ما يفرزه المناخ      

يمثل عامال مساعدا يساعد على حدوث مثل       
هذا العنف والتنمر الصفي، على النحو الذي       
أشارت إليه بعض الدراسات التي عرضـت       

  .لها الباحثة
ولإلسهام في حل هذه المـشكلة فـإن        
البحث الحالي يسعى إلى اإلجابة عن األسئلة       

  :اآلتية
 

 الـصفي ما واقع أنماط ظاهرة التنمر       -١
  لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية؟ 
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ما أسباب ظاهرة التنمر المدرسي التي       -٢
يتعرض لها تالميذ المرحلة اإلعدادية     
في نظامنا التعليمي من وجهة نظـر       

 المعلمين؟
 التـي   المدرسـي ما متطلبات المناخ     -٣

 يمكن أن تقوم بها المدرسة اإلعداديـة  
اهرة التنمر المدرسي مـن     لمواجهة ظ 

 وجهة نظر المعلمين؟

ما التصور المقترح لعـالج مـشكلة        -٤
 لدى تالميـذ المرحلـة      الصفيالتنمر  

  اإلعدادية؟
 

يلفت نظر القـائمين علـى البـرامج         -١
التعليمية واألنشطة المدرسية بضرورة    
وفائها بما يلبـي احتياجـات طـالب        

حلة المراحل التعليمية المختلفة، والمر   
اإلعدادية على وجه الخصوص، ومن     
أهمها الحاجة إلى األمن من االعتداء       

  .من قبل اآلخرين
النهوض بمستوى التالميذ من خـالل       - ٢

التدابير التي ستسهم فـي الحـد مـن     
ظاهرة العنف معهم والتنمر بهم مـن       

  .  قبل زمالئهم
تمكين المعلمين من مجموعـة مـن        - ٣

الوسائل واآلليات التي تساعدهم على     
 الجيـد، الـذي     المدرسيتهيئة المناخ   

يسهم بصورة كبيرة في الحـد مـن         
 . الصفيظاهرة التنمر 

توجيه الباحثين إلى تبنـي توجهـات        - ٤
جديدة في بحوثهم العلمية، تـساعدهم      
على مجابهة تحديات الشغب والعنف      
المدرسي بآليات ورؤى جديدة تـسهم      

     . القصورفي معالجة أوجه
 

 الـصفي يعة ظاهرة التنمر    إيضاح طب  - ١
بوصفها عنصرا مؤثرا يحد من النظام      
التعليمي، انطالقا من طبيعة المنـاخ      

    .  السائدالتدريسي
تحديد أهم أسـباب ظـاهرة التنمـر         - ٢

 والداعية إلى إعادة النظر فـي     الصفي
البرامج واألنـشطة التعليميـة فـي       

  .المرحلة اإلعدادية
بيان الدور الذي يـسهم بـه وضـع          - ٣

قترح لعالج مـشكلة التنمـر    تصور م 
 تسهم في تمكن الجيل الجديـد       الصفي

من تحقيق النمو الـشامل المتكامـل،       
 .الصفيوعالقته بالمناخ 

     

  : تمثلت حدود البحث الحالي فيما يأتي
تالميذ المرحلة اإلعدادية   : الحد المكاني  -

  .في محافظة اإلسماعيلية
جـراءات  تـم تطبيـق إ   :الحد الزماني -

البحث في الفصل الدراسي األول مـن       
  .٢٠١٩ / ٢٠١٨العام الدراسي 
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 الصفيظاهرة التنمر   : الحد الموضوعي  -
لدى طالب المرحلة اإلعدادية بمحافظة     

 التدريسياإلسماعيلية، وعالقتها بالمناخ    
  .السائد

المعلمين والمـوجهين   : الحدود البشرية  -
يين بمحافظة اإلسماعيلية، الخبراء التربو   

بكليات التربية بمحافظات مـدن القنـاة       
 ). بورسعيد– السويس –اإلسماعيلية (

 

 School)(  الـــصفيالتنمـــر 
Bullying :   ًا شبه  يمكننا أن نستخلص تعريف

جامع للتنمر من خالل االطالع على كتابات       
المتخصصين الغربيين الذين سبقونا برصـد      

إن التنمـر    ":فنقول، هذه الظاهرة في بلدانهم   
هو ذلك السلوك العـدواني المتكـرر الـذي       
يهدف إلى إيذاء شـخص آخـر جـسديا أو          
معنويا من ِقبل شخص واحد أو عدة أشخاص    
وذلك بالقول أو الفعل للسيطرة على الضحية       

 ."وإذاللها ونيل مكتسبات غير شرعية منها

 هو كل الظـروف     :المناخ المدرسى 
ئة العمل  والخصائص والمتغيرات السائدة لبي   
محمـد  (ولها تـأثير علـى أداء المعلمـين         

  ).٢٠٠٧ العتيبي،
 

اعتمد البحث الحـالي علـى المـنهج     
الوصفي التحليلي القائم على جمـع الحقـائق     
والبيانات وتـصنيفها ومعالجتهـا وتحليلهـا       

تحليال دقيقا الستخالص دالالتها والوصـول      
إلى نتائج وتعميمات عـن الظـاهرة محـل         

راسة، وذلك لمالءمتـه لطبيعـة البحـث        الد
الحالي وأهدافه، ولتأصيل المفاهيم المرتبطـة   
بموضوع التنمر المدرسي والتحقق من قدرة      

 على التغلب عليها    المدرسيمتطلبات المناخ   
  .ومعالجتها

: 

مجتمع البحث هم العدد الكلي لمعلمي      
 المرحلة اإلعدادية بمحافظـة اإلسـماعيلية،     

معلــم ومعلمــة، ) ٤٠٥٠(لغ عــددهاوالبــا
) ٢٠٢(مدرسة، بينها   ) ٢١٥(موزعين على   

   .مدرسة خاصة) ١٣(مدرسة حكومية، و
 

بلغ عدد معلمي المدارس الحكوميـة      
معلـم  ) ٧٥٠(التي تم تطبيق االستبانة فيهـا    

، وكانت  %)١٨, ٥(ومعلمة، بما يعادل نسبة     
ـ          ا نسبة العائد من هذه العينـة بعـد تحكيمه

   .)٩٠ ,٦(بما يعادل نسبة ) ٦٨٠(
 

 
 

لما كانت العالقة غير منفـصلة بـين        
ظاهرة التنمر وبيئة المدرسة، فقد زاد عـدد        
الدراسات التـي تبحـث فـي الممارسـات         
التربوية التي يقوم بها المعلمـون، ومـدى        

م بأدوارهم، ومدى التزامهم بقواعد     اضطالعه
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ضبط الصف؛ وذلك للحيلولة دون انخـراط       
الطالب في سلوكيات التنمر مـع أقـرانهم،        
وتوفير الرقابة واإلشراف، وتقديم المـشورة      
لألقران، وتوعية الوالدين بالتنمر من خـالل       
االجتماع معهم والنشرات التي توزع علـيهم       

)Kyrikides & Creemers. 2013 (  
لى الرغم حداثة البحث في ظـاهرة       ع

التنمر في العالم العربي إال أن قضية التنمـر       
قد احتلت درجة كبيرة من األهمية لدى كثير        
من دول العالم؛ حيث بدأ االهتمام بالظـاهرة        
في الدول االسكندنافية خاصة فـي النـرويج      

) ٢٠٠٠(، وبحلول عـام     )١٩٨٣(منذ العام   
ة في إنجلتـرا    تنامى االهتمام بدراسة الظاهر   

وغيرها من دول أوروبا الغربية، وأمريكـا       
نورة (الشمالية، وأستراليا ونيوزيلندا وغيرها     

  ).٨٠، ٢٠١٥القحطاني، 
ويعد التنمر شكال من أشكال العدوان،      
وتهديدا يحدث باستمرار على مـر الوقـت؛        
ليخلق نموذجا من المضايقة واإليـذاء مـن        

تمرة السلوكيات الـسالبة المقـصودة والمـس    
والمتكررة بين طالبين غير متوازني القـوة       

   .كليهما الجسدية أو النفسية أو
وفي سياق العالقة غير المتوازنة في      
فعل التنمر يتضح أن المتنمـرين يتـصفون        

، وعدم التعاطف مـع  بالغرور، وإظهار القوة 
الضحايا ومعاداة المجتمـع، بينمـا يتـصف        
الضحايا بالخجل، وضعف الثقـة بـالنفس،       

، ونقـص مهـارات     األصدقاءالعزلة، وقلة   و
  تأكيد الذات ن والضعف البـدني والنفـسي        

)Litwiller, Braush , 2013 (  
كما أكدت بعض الدراسات أن التنمر      
في الطفولة يلقي بظاللـه علـى كـل مـن           

 لتمتـد بهـم إلـى       التنمرالمتنمرين وضحايا   
) Wolke , 2013(مرحلـــة البلـــوغ 

)Coughlan, 2013, on line() Nucles, 

2013 , on line(،  سواء أكان هذا التنمـر 
ينطوي على عدوان جـسدي، أم لفظـي، أم         

  نفسي، أم إلكتروني 
  ): Bulling C0nept(مفهوم التنمر 

عرف علي موسى، ومحمد فرحـان      
الطفل المتنمر بأنه ذلك الطفل     ) ٣٦،  ٢٠١٣(

الذي يضايق غيره، أو يخيفه، أو يهـدده، أو         
ن ال يتمتعون بنفس درجة     يؤذي اآلخرين الذي  

القوة التي يتمتع بها، وهو يخيف غيره مـن         
األطفال في المدرسة، ويجبرهم على فعل ما       

  .يريد بنبرته الصوتية العالية في التهديد
  :أنماط التنمر

ويـشمل الـضرب    : التنمر الجـسمي   -
والركل بالقدم واللكم بقبضة اليد والخنق      

  .والقرص والعض
مثـل  :  الشخـصية  التنمر في العالقـة    -

اإلقصاء، واإلبعاد، والصد، األكاذيـب،     
  .واإلشاعات المغرضة
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ــي - ــر اللفظ ــد، : التنم ــشمل التهدي وي
  .واإلغاظة، والتسمية بأسماء سيئة

 ويتمثـل فـي سـلوك       : التنمر الجنسي  -
المالمسة غير الالئقـة، أو المـضايقة       

  .الجنسية بالكالم
وهو الضرر المتعمد   : لتنمر اإللكتروني  ا -

المتكرر الذي يلحق بالضحية من خالل      و
استخدام أجهزة الكمبيـوتر والهواتـف      
المحمولة واألجهزة اإللكترونية األخرى    

أحمد بهنـساوي، ورمـضان حـسن،       (
 .)٢٢ – ٢١، ص ص ٢٠١٥

  :األسباب التي ساعدت على انتشار التنمر
لم يكن استخدام القوة بـين األقـران        

قـول  سلوكا جديدا في المدارس، بل يمكن ال      
بأنه سلوك بشري طبيعـي وغريـزي بـين       
الناس في كل المجتمعات اإلنسانية، ويمكـن       
مواجهته وتقويمه، لكن المشكلة القائمـة اآلن    

أولهما استفحاله وانتـشاره    : تكمن في أمرين  
وتحوله إلى سلوك مرضي ينـذر بخطـورة        
شديدة، وثانيهما عدم مواجهتـه المواجهـة        

ليه وتحد من   التربوية الرادعة التي تسيطر ع    
انتشاره وتقلل من آثاره، ولهذا كان البد من         
بحث وتقص حول األسباب التـي أدت إلـى       
انتشاره ذلك االنتشار السريع والمريب، فكان      

  :منها

  

 :األلعاب االلكترونية العنيفة الفاسدة

اعتاد كثير من األبناء علـى قـضاء        
الساعات الطـوال فـي ممارسـة ألعـاب         

سدة على أجهزة الحاسب    الكترونية عنيفة وفا  
أو الهواتف المحمولة، وهي التي تقوم فكرتها       
األساسية والوحيدة على مفاهيم مثـل القـوة        
الخارقة وسحق الخـصوم واسـتخدام كافـة     
األساليب لتحصيل أعلى النقـاط واالنتـصار    
دون أي هدف تربوي، ودونمـا قلـق مـن          

على المستقبل النفسي لهؤالء األبنـاء       األهل
بــرون الحيــاة اســتكماال لهــذه الــذين يعت

المباريات، فتقوى عندهم النزعـة العدائيـة       
لغيرهم فيمارسون بها حياتهم في مدارسـهم       
أو بين معارفهم والمحيطـين بهـم بـنفس          
الكيفية، وهذا مكمن خطر شديد وينبغـي ل        
ألسرة بشكل خاص عـدم الـسماح بتقوقـع        
األبناء على هذه األلعاب والحد من وجودها،       

ى الدولة بشكل عـام أن تتـدخل        وكذلك عل 
وتمنع انتشار تلك األلعـاب المخيفـة ولـو         
بسلطة القانون ألنها تدمر األجيال وتفتك بهم       
فالبد وأن تحاربهـا كمـا تحـارب دخـول          

 معاوية أبو (المخدرات تماما لشدة خطورتها     
    .)٢٠٠٩غزالة، 

  :انتشار أفالم العنف بين أبنائنا
الغون من  بتحليل ما يراه األطفال والب    

أفالم وجد أن مشاهد العنف في األفـالم قـد       
زادت بـــصورة مخيفـــة وأن األفـــالم 
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المتخصصة في العنف الشديد مثـل أفـالم        
مصاصي الدماء وأفالم القتل الهمجـي دون       
رادع أو حساب وال عقاب قد تزايدت أيـضا      
بصورة البد من التصدي لها، فيستهين الطفل       

أن من يقـوم  أو الشاب بمنظر الدماء ويعتبر      
 هـو البطـل   – كما أوحى إليه الفيلم      –بذلك  

الشجاع الذي ينبغي تقليده، فيرتدون األقنعـة       
على الوجـوه تقليـدا لهـؤالء       ) الماسكات(
ويسعون لـشراء مالبـس تـشبه       ، "األبطال"

مالبسهم ويجعلون مـن صـورهم صـورا        
شخصية لحساباتهم على مواقـع التواصـل       

ة لهم في   ويحتفظون بصور عديد  ، االجتماعي
ويتغافل كثير من األهل عـن هـذا        ، غرفهم

التقليد الذي يزيد من حدة العنف في المدارس        
 .أو الجامعات

  :أفالم الكارتون العنيفة
لم تقتصر أفالم العنف علـى األفـالم     
الحقيقية التي يمثلها ممثلـون بـل وصـلت         
لمستوى أفالم الكارتون التي يقضي الطفـل       

هل أن أبنـاءهم    ويظن األ ، أمامها معظم وقته  
، في مأمن حيث ال يشاهدون إال تلك القنوات       

والحق أنها اخطر في توصيل تلك الرسـالة        
العنيفة حيث يتقبل الطفل الـصغير األفكـار        

وحيث تعتمد أفالم   ، بصورة أسرع من الكبار   
الكارتون علـى القـدرة الخارقـة الزائـدة         
والتخييلية عن العمل البشري في تجسيد أثـر    

، لتعامـل بـين أبطـال الفـيلم         القوة فـي ا   

فمصطلحات استخدام السحر وإبادة الخصوم     
بحركة واحدة واستخدام مقويات ومنـشطات      
واالستعانة بأصـحاب القـوة األكبـر فـي         

كل هذه منتشر وبقـوة فـي تلـك         ، المعارك
األفالم الكارتونية والتي تساهم في إيجاد بيئة       
فاسدة يتربى خاللها الطفل علـى اسـتخدام        

كوسيلة وحيدة لنيل الحقوق أو لبـسط       العنف  
  .السيطرة

 :الخلل التربوي في بعض األسر

تنشغل بعض األسر عن متابعة أبنائها      
سلوكيا وتعتبر أن مقياس أدائهـا لوظيفتهـا        
تجاه أبنائها هو تلبية احتياجاتهم المادية مـن        
مسكن وملبس ومأكل وأن يدخلوهم أفـضل       
المدارس ويعينـوهم فـي مجـال الدراسـة         

لتفوق ويلبون حاجاتهم من المال أو النزهة       وا
ويتناسون ، وغيره من المتطلبات المادية فقط    

أن الدور األهم الواجب عليهم بالنسبة للطفل       
أو الشاب هو المتابعـة التربويـة وتقـويم         
السلوك وتعديل الصفات الـسيئة وتـربيتهم       

وقد يحدث هذا نتيجة انشغال     ، التربية الحسنة 
نشغالهما معا عن أبنائهمـا     األب أو األم أو ا    

مع إلقاء التبعة على غيرهم من المدرسين أو        
 وربما قد نجـد سـببا       .المربيات في البيوت  

النحراف االبن أو تشوهه نفسيا نتيجة الخطأ       
لكن ما ذنب الطفل    ، التربوي الواقع من أبويه   

 المعتدى عليه بذلك السلوك المتنمر البشع       -
عـت فيـه     الذي يدفع ثمن خطأ تربوي وق      -
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أسرة غير أسرته عندما أخرجـت نموذجـا        
مشوها للمجتمع ليتعـدى خطـره وضـرره       

أحمـد  (لكثيرين ال ذنب لهم وال ألسـرهم؟        
   .)١٨، ٢٠١٥بهنساوي، ورمضان حسن، 

  :انتشار قنوات الرياضات العنيفة
لكأن التاريخ يعيد نفسه ويستنسخ ذاته      

ـ   ا حـين بـدأت   مرة أخرى، لقد بدا ذلك جلي
 – عبر وسائل اإلعالم المرئي      –فتح  أعيننا تت 

على كثير من قنوات عدد مـن الرياضـات         
العنيفــة كالمــصارعة الحــرة والمالكمــة 
وغيرها،  والتي غالبا ما تنتهي بسيالن دماء        
أحد المتصارعين أو كليهما في منظر شـديد        
التخلف والعدوانية لتعيد إلى األذهان منـاظر       

مسارح حلبات الصراع التي كانت تقام في ال      
الرومانية في العصور الوسطى التي كانـت       
تنتهي دائما بمقتل أحـد المتـصارعين مـن        
العبيد كوسيلة من وسائل الترفيـه البربريـة        
وتقديمهم كطقوس دموية متوحـشة لتـسبب       

  .سعادة مقيتة لهؤالء المتابعين

   :والمجتمعي العنف األسري
جرت العادة أن ينشأ ناشيء الفتيـان       

بيته رأي العين، وما لمـسه      على ما رآه في     
من تصرفات اآلباء ومن يكبرونه من األشقاء     
في بيته، فينطبع ذلك في مخيلتـه، ويتـشكل      
وجدانه به، ويتشربه في سلوكه مع كل مـا         
حوله ومن حوله ، فمن شاهد أفعاال أو ردود         

أفعال تتسم بالعنف بين والديه، أو من عـاش    
ليـه  بنفسه عنفا يمارسه أحد أفراد األسرة ع      

هو شخصيا أو على أي أحد من المتعـاملين         
مع األسرة كالخدم والمربيات والـسائقين، أو     
من شاهد عنفا مجتمعيا دون خـشية عقـاب         
رادع أو محاسبة فاعلة، فالبد عليه أن يتأثر        
بما شاهده، وربما يمارسه فعليا إذا سنحت له        
الفرصة لذلك، وهكذا يجني المجتمـع علـى        

يسهم األبوان في إفـساد     أبنائه، وأيضا هكذا    
سلوك أبنائهما بدفعهم بصورة عمليـة فـي        

 Strom , et (اتباع ذات النهج الذي شاهدوه

al. 2013(.  
  : المدرسيالمناخ 

يعود تاريخ الحـديث عـن المنـاخ        
 إلى ما يقرب من المائة عام؛ حيث        المدرسي

كتب الباحثون فـي الغـرب عـن المنـاخ          
ا يجري المدرسي، وجاء حديثهم ليعكس كل م   

بالمدرسة سـلبا وإيجابـاً، فيـرتبط المنـاخ         
وشخصية المدرسة، ويعتمد    المدرسي بجودة   

على نماذج وتجـارب النـاس فـي حيـاة          
ــة، ــداف   المدرس ــادات وأه ــس ع ويعك

وعمليـات التعلـيم     إنـسانية  وعالقات وقيم
  .والتعلم والهياكل التنظيمية

يتكون المناخ المدرسي مـن عـادات       
تشجع الناس والشعور   وتوقعات تدعم و   وقيم

العــاطفي واالجتمــاعي واألمــن المكــاني 
واحترام الناس، وعمـل الطلبـة وأسـرهم        
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والتربويين معا لتنمية وبناء رؤية وأهـداف       
 التأكيـد     اتجـاه   المدرسة، ورعاية المعلـم   

 وفهم عملية التعلم، كل فرد يسهم        إليجابيات
 الطبيعيـة    ورعايـة البيئـة    مع المدرسـة  
المجـال   ناخ المدرسي يعكـس   للمدرسية، الم 

: والميدان للحياة المدرسية على سبيل المثـال    
األمان والعالقات اإلنسانية وعمليـة التعلـيم       

 تعكـس    والمدرسـة  والتعلم والبيئة المحلية  
ــرى   ــة األخ ــل التنظيمي ــاذج والهياك النم

  ).المؤسسات العامة والخاصة(
  :المناخ المدرسي مفهوم

 كما  - يالمدرس يشير مفهوم المناخ    
العزام ومحمـد غـزالن      الناصر يعرفه عبد 

ــو ) ٢٥٩، ٢٠١٣( ــى الج ــاعيإل  االجتم
 يتحدد بطبيعة التفاعل    والذي السائد،   والنفسي

بين المعلم والطالب، وتوجيهـات المعلمـين       
للطلبة، وشـعور الطلبـة بـاألمن، والقـيم         
السلوكية للطلبة، وعالقات الطلبة مع بعضهم      

  .ختلفة في المدرسةبعضا، وتوفر األنشطة الم
:  بأنـه  المدرسـي كما يعرف المناخ    

ــسية    ــة والنف ــصائص المادي ــة الخ جمل
واالجتماعية التي تسود كل مدرسـة وفقـا        

 بـاقي للثقافة التي تنتهجها وتميزهـا عـن        
المؤسسات التعليمية، وتشمل البيئة المدرسية     
المادية والمعنوية، والتي تتضمن العالقـات      

ـ       ين المعلمـين   بين الطلبـة وزمالئهـم، وب
وزمالئهم، وبين الطلبة والمعلمـين واإلدارة      

المدرسية، والمـوارد واألبنيـة والمرافـق       
 -١٢،  ٢٠١٤صـولى إيمـان،     (المدرسية  

١٣(.   
فقـد  ) ٢٠، ٢٠١٤( أما أميـرة بـدر    

مفهوم متعـدد   :  بأنه المدرسيعرفت المناخ   
البعاد، يختلف باختالف األفراد المدركين لـه     

 المتوقعة منهم، ويتكـون    وفقا ألنماط األدوار  
من عالقات اجتماعية تنـشأ بـين مختلـف         

 المعلم  –التلميذ  (عناصر المنظومة التعليمية    
ومدى المساهمة الفعالة من )  مدير المدرسة  –

أولياء أمور التالميذ نحو المدرسـة وتعلـيم        
أبنائهم، وتـوافر التجهيـزات واإلمكانـات       
المدرسية، وتنوع األنشطة المدرسـية التـي       
تسهم في توفير جو تعليمي مناسب، باإلضافة     
إلى تقديم الخـدمات، كالخـدمات الـصحية        

  .  والنفسية للتالميذ، والخدمات المهنية للمعلم
هــذا وتعــد  العالقــات الشخــصية 

من أهـم   واالجتماعية بين العاملين بالمدرسة     
 لكن ال   ،المدرسياألشياء التي يعكسها المناخ     

لعوامـل  ينبغي غض الطرف عـن بقيـة ا       
وتـشتمل هـذه     المؤثرة بالمناخ المدرسـي،   

الموجـودين فـي     العالقات بين كل األفراد   
نطاق المدرسة أي عالقة الطالـب بزمالئـه       

وعالقة الطالب بالمعلم وعالقة الطالب      الطلبة
وعالقـة المعلـم بالطالـب       بإدارة المدرسة 

وعالقة المعلم بزمالئه المعلمـين وعالقـة       
عالقة المعلم بـإدارة    المعلم برئيس القسم، و   
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) المدير ومساعديه وبقية اإلداريين   (المدرسة  
وعالقة المعلم بولي أمر الطالـب، وعالقـة        
مشرف الجناح بغيره من الطلبة والعـاملين       
وعالقة اإلداريين بمدير المدرسـة وببقيـة       

  العاملين وعالقة رجال األمـن والـسالمة      
المـدير   بغيرهم من الطلبة والعاملين وعالقة    

يره من الطلبة والعاملين وهكـذا عالقـة        بغ
المدير بمسئولي المنطقة التعليمية وبـديوان      

والتي لها أثر علـى المنـاخ        وزارة التربية 
  .المدرسي

  :المدرسيأهمية المناخ 
تــشير الدراســات إلــى أن المنــاخ 

 تأثير إيجابي على الناس وعلى       المدرسي له 
المجاالت األخرى بالمدرسة، وعلى تقلـيص      

كالت السلوكية بـين الطـالب، ويقـدم        المش
  ظروف تعلم وصحة لهـم ويمـنعهم مـن        

  ارتكاب سلوك معادي للمجتمع 
كما تؤكد الدراسات التي تتناول المناخ      
المدرسي أن إيجابيـة العالقـات اإلنـسانية        
وإتاحة فرص الـتعلم األمثـل للطلبـة فـي         

 البيئات البشرية يـساعد علـى       أوالتنظيمات  
راسي والتقليل من السلوك    زيادة التحصيل الد  

المنحرف، كما لوحظ أن المنـاخ المدرسـي        
اإليجابي يرتبط بزيـادة الرضـا الـوظيفي        
للعاملين، وأخيراً أثر وجهات نظـر الطلبـة        
أثناء االنتقال من مدرسة إلى أخرى، فدخول       

 وهـذا    مدرسة جديدة قد يكون صعبا للطلبة     

يعكس أثر وجهات نظر الطلبـة عـن         األمر
لمدرسي وعلى نتائج تعلمهم، لـذلك      المناخ ا 

تشير الدراسات أن توفر المنـاخ المدرسـي        
مهم أثناء انتقـالهم الـسلس       للطلبة اإليجابي

 ونظراً ألهميـة    . والسهل إلى مدرسة جديدة   
دور المناخ التنظيمي في المدرسة في عملية       
التغيير باعتباره ناتجاً مـن نـواتج الـسلوك      

جود ارتبـاط   اإلداري فقد أثبتت الدراسات و    
قوى بين المنـاخ التنظيمـي وعديـد مـن          
المتغيرات المؤثرة فـي فاعليـة المدرسـة        
وإدارتها، فالمناخ المدرسي مـرتبط بـنمط       
القيادة وسلوك الطالب وبإنتاجهم وتحصيلهم     
عالوة علـى ارتباطـه بالرضـا الـوظيفي         
للمعلمين ورفع روحهم المعنويـة، وبدرجـة    

  .)٢٠٠٩إمام، (انتمائهم للمدرسة 
يرى الباحثون أن المناخ المدرسي له      
دور في تنمية أداء المعلمين وزيادة التحصيل       
الدراسـي، ومتانـة العالقـة بـين المــدير     
والمعلمين وبقية العاملين بالمدرسة من الطلبة      
وغيرهم، وصحة المعلمين النفسية واتجاههم     
نحو المدرسة، عالقـة المعلمـين بعـضهم        

علمين، وسيادة  ببعض، وتفاعل الطلبة مع الم    
روح العمل الجماعي وصناعة القرار زيـادة       
الثقة واحترام الرأي وإبداء حرية التعبير عن       
الرأي بين العاملين وسيادة التالحم والـروح       
المعنوية واإلبـداع واالسـتقاللية والتكيـف       
وكفاية حل المشكالت والعالقات اإلنـسانية      
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ويعتقـد ليكـرت أن      بين العاملين بالمدرسة،  
ناخ المدرسي يحدد مستوى ودرجة إنتاجية      الم

المؤسسة والتحصيل الدراسي للطلبة ونـسبة      
غياب وحضور وتـسرب الطلبـة وسـلوك        
الطلبة وحل كثير من المشكالت في المدارس       

  ).٢٠٠٧العتيبي، (
  :أنواع المناخ المدرسي

تعــددت أنــواع المنــاخ المدرســي 
باختالف آراء الباحثين والكتاب لمن تنـاول       

: منهم مـن قـال    ،  المناخ المدرسي موضوع  
يتكون المناخ المدرسي مـن أربـع بيئـات         

  :مختلفة
شعور كـل مـن     : البيئة االجتماعية  - ١

المعلم والطالب بمن يساعده، أو يجـد      
من يستـشيره فـي أمـور تتطلـب         

  . أو يجد من يحترم رأيه المشورة
ــم : اإلدارة التنظيميــة - ٢ شــعور المعل

والطالب وجود لوائح وقوانين تـنظم      
ير العمل، وكل واحد يعرف ما يقوم       س
 .من عمل به

عبـارة عـن مبنـى    : اإلدارة المادية  - ٣
المدرسة ومـا فيـه مـن األجهـزة         
ــب   ــة والمالع ــدات والحديق والمع

 .والمختبرات والمكتبة

 عبارة عن الجو العـام      :البيئة العامة  - ٤
 يـشعرون    الذي يجعل العاملين فيها   

 إليها مع وجـود المنافـسة       باالنتماء
عويسات، (والروح المعنوية    رةوالمباد
٢٠٠٦.(  

المناخ المدرسي يتكـون    : هناك من ذكر أن   
  :من
 على الحيوية   ينطوي :المناخ المفتوح  - ١

  .والنشاط من أجل تحقيق أهدافه
يبادر أفـراده بطـرح     : المناخ الذاتي  - ٢

 .أفكار جديدة أكثر من مدير المدرسة

 على بيئة تخلو ينطوي: المناخ المحكم  - ٣
واالهتمام بتحقيـق   ةمن جوانب إنساني  

 .األهداف فقط

 علـى بيئـة     ينطوي :المناخ العائلي  - ٤
شخصية غير مراقبة، وقد تهمل فـي       

 .تحقيق األهداف

يبادر المـدير   : واالعتماد مناخ الثقة  - ٥
 .إلى العمل والحركة بنفسه

ويفتقر إلى االهتمـام    : المناخ المغلق  - ٦
 على األنانية بـين     وينطوي والمبادرة
   ).٢٠٠٥عويسات، (أعضائه 

ــصافي  ــدم ال ــا ق ) ٦٥: ٢٠١٢(كم
المنـاخ  : تصنيفاً ثنائياً للمناخ المدرسي همـا     

المدرسي المفتوح والمناخ المدرسي المغلـق      
بناء على األدوار التي يقوم بها الطلبـة فـي     
ظل هذا المناخ أو ذاك ووضح خصائـصهما   

  :كما يأتي
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يتصف المناخ  :المناخ المدرسي المفتوح -١
لمفتـوح بتلبيـة احتياجـات      المدرسي ا 

الطلبة، وتحقيق توقعاتهم ما يؤدي إلـى       
اإلنجاز، السـيما األعمـال الـصعبة،       
ويتميز الطلبة ببراعة في تنظيم وتنـاول   
األفكار وإنجازهـا بـسرعة وبطريقـة       
استقاللية ويتجنبون العالقات االعتمادية    

ويميلون إلـى مواجهـة     . اآلخرينعلى  
ا يتميزون كم. المشكالت والتصدي لحلها  

بمستوى طموح مرتفع ونظـرتهم إلـى       
  .الحياة فيها تفاؤل واعتماد على النفس

يتصف المناخ   :المناخ المدرسي المغلق    -٢
المدرسي المغلق بالتأثير الـسلبي علـى       
دافعية اإلنجاز ومستوى الطموح لـدى      

وال يحتوي على خبرات محببـة     . الطلبة
ون كما ال يقوم المعلم   . إلى نفسية الطلبة  

بأدوارهم وال يسعون إلى توفير الجـو        
وينعـدم جـو    . المالئم للعملية التعليمية  

المودة والتالحم والتعـاون والمـشاركة      
 الفرصة للطلبة ال    إتاحةوعدم  . الوجدانية

بداء آرائهم واقتراحاتهم، وضعف عملية     
اإلرشاد النفسي وعدم مـساعدة الطلبـة       

  .على حل مشكالتهم
 الـروح   وتـضعف  :المناخ المغلـق  

وعدم إشـباع حاجـات المعلمـين،      المعنوية
وال يعطـي فرصـة      ويهتم المدير باإلنتـاج   

  .لظهور قيادة جديدة

إلـى وجـود    ) هالبين وكروفت (وقد توصل   
  :ستة أنواع من المناخ المدرسي، هي

 ويكـون المنـاخ     :المناخ المفتـوح  
المدرسي مناخـا مفتوحـا، عنـدما يتحلـى         

يث نالحظ  أعضاؤه بروح معنوية مرتفعة، ح    
كما يسعى . المعلمين يعملون معا دون شكوى   

مدير المدرسة إلى تيسير إنجـاز المعلمـين        
لألعمال المنوطة بهم بال تعقيدات، كما تسود       

  .المدرسة عالقات اجتماعية قوية
 ويسود المدرسـة    :مناخ الحكم الذاتي  

التي تتسم بهذا المناخ، حريـة شـبه كاملـة       
في أداء واجباتهم،  يتيحها مديرها للعاملين بها     

ويتسم األداء واإلنجـاز باالنـسيابية وعـدم        
التعقيد،حيث يتعاون الجميـع و تـسود روح      
معنوية عالية بينهم، وأن كانت بدرجة اقـل        

  .من المناخ المفتوح
 يسود هـذا المنـاخ      :المناخ المراقب 

مؤسسات التعليم، إذا تركز االهتمـام بـأداء        
 علـى   العمل وإنجازه بالدرجة األولى،ولـو    

ذلـك أن   . حساب إشباع حاجـات العـاملين     
االهتمام بالعمل وإنجاز الواجبـات ال يتـيح        

. فرصة االهتمام بالعالقـات بـين العـاملين      
ويقوم مدير المدرسة في هذا المناخ بالرقابة،       
وال يسمح بتجاوز القواعد الموضوعة ودون      

ويالحظ هنـا أن    . االهتمام بمشاعر اآلخرين  
كون مرتفعة كمـا هـي      الروح المعنوية ال ت   

  .الحال بالنسبة للمناخ المفتوح
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 وتسود المدرسة التي    :المناخ العائلي 
تتسم بهذا المنـاخ الـروح العائلية،ويفـضل       
االهتمام بالعالقات والحاجات االجتماعية عن     

ويقـل الـدور    . االهتمام بالعمل واإلنجـاز   
ال يعقـد    وهـو  التوجيهي لمدير المدرسـة،   

 حد كبير إلى درجـة      األمور بل ييسرها إلى   
ولمـا كـان    .أن الجميع يشعر بجو األسـرة     

االهتمام منـصبا علـى إشـباع الحاجـات         
االجتماعية وحدها فان الروح المعنوية تكون      

  .متوسطة
 وتتميز المدرسة في    :المناخ الوالدي 

ظل هذا المناخ بانعدام تفـويض الـسلطة،إذ        
تتركز السلطة في مدير المدرسة،وينجم عـن   

 الرقابة تكون أعلى من سـلطة  ذلك أن سلطة  
التوجيه واإلشراف،فهناك اهتمـام ضـعيف      
بتوجيه أعضاء المدرسة في عملهم وأدائهـم       
ــى إشــباع حاجــاتهم  ــسبة إل وكــذلك بالن

ويـسود االنقـسام والتحـزب       .االجتماعية
صفوف أعضاء المدرسة، مما يـؤدي إلـى        
انخفاض الروح المعنوية نتيجـة انخفـاض       

  .لحاجاتاألداء وإهمال إشباع ا
 وهو نقـيض المنـاخ   :المناخ المغلق 

المفتوح، فاألعضاء من معلمين وعـاملين ال       
تتاح لهم فرص تنمية عالقاتهم االجتماعيـة،       

. كما أن أداء العمل وإنجازه يكون منخفـضا       
ويتصف مدير المدرسة بعدم قدرتـه علـى        

وتحقيـق مـستوى األداء    القيادة والتوجيـه،  

  واألمـور  أنه يهـتم بالـشكليات     المطلوب،
الروتينية، كما يتناسى دوره كنموذج وقدوة،      
وينتج عن ذلك انخفاض شديد فـي الـروح         

  .المعنوية بالمدرسة
إن المدير الفعال الناجح يعمل علـى        
إشباع الحاجات االجتماعية، وإتاحة فـرص      
متنوعة لظهور قيادات داخل المدرسة، كمـا       

  .يعمل على رفع مستوى األداء وإنجاز العمل
قد بينـت دراسـات عديـدة أن     هذا و 

التحصيل الدراسي للتالميذ يرتفع فـي ظـل        
مناخ يسوده االهتمام بالنواحي اإلنسانية، كما      
ينخفض متى أهمل االهتمام بها واقتصر على      

ويـرتبط االهتمـام بالجوانـب      .العمل وحده 
اإلنــسانية واالجتماعيــة بارتفــاع الــروح 

   .المعنوية للمعلمين والطالب معا
 

وفي هذا السبيل وردت عدة دراسات      
تؤكد ما توجهت إليه الباحثة مـن اسـتفحال         
ظاهرة التنمر، وبلوغها حدا ال يمكن السكوت   

  :عليه، ومن هذه الدراسات
دراسة أحمد البهنساوي، ورمضان حسن      -

التي استهدفت بحث العالقـة      ) ٢٠١٥(
بين التنمر المدرسي وعالقتـه بدافعيـة       

دى تالميذ المرحلة اإلعداديـة،     اإلنجاز ل 
وقد انتهت الدراسة إلى وجـود عالقـة        
دالة بين التنمر المدرسي وعـدم قـدرة        
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التالميــذ علــى اإلنجــاز والتحــصيل 
  .الدراسي

هالـة إسـماعيل    (كما اهتمت دراسـة      -
بدراســة بعــض المتغيــرات ) أ٢٠١٠

النفسية لدى ضحايا التنمـر المدرسـي       
ى وجود  بالمرحلة االبتدائية، وتوصلت إل   

عالقة ارتباطية موجبـة ودالـة عنـد        
بين ضحايا التنمـر    ) ’. ١(   مستوى  

حالة وسمة القلـق،    (ومتغيرات الدراسة   
وتقدير الذات، واألمن النفسي، والوحدة     

  ).النفسية
هالـة إسـماعيل    (كما استهدفت دراسة     -

مدى فاعلية العالج بالقراءة    )  ب ٢٠١٠
في خفـض التنمـر لـدى األطفـال،         

ى فاعلية العالج بالقراءة في     وتوصلت إل 
خفض التنمر المدرسي لدى األطفال في      

 . المدارس

والتي اهتمت  ) ٢٠١١حنان خوج   (دراسة   - 
ببحث عالقة التنمر بالمهارات االجتماعية     
لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بمدينة جـدة       
بالمملكة العربية السعودية، وقياس الفروق     

فـضي  بين مرتفعي التنمر المدرسي ومنخ    
التنمر في المهارات االجتماعية التي يمكن      

وقـد  . أن تسهم في التنبؤ بالتنمر المدرسي     
توصلت الدراسة إلى أن عوامل المهارات      
االجتماعية التي تسهم في التنبـؤ بـالتنمر        

عامـل  : المدرسي كانت علـى الترتيـب     

الضبط االجتماعي، ثم الضبط االنفعـالي،      
  .ثم الحساسية االجتماعية

 ,Cheng, Ying Yao(تشينق دراسة  -

وقد استهدفت مقارنة لتعريفات     ) 2011
التنمر وأشكاله وآثاره من وجهة نظـر       
ــضحايا   ــرجين وال ــرين والمتف المتنم
والمعلمين، وقد أشارت النتائج إلـى أن       
المعلمين يشيرون إلى خاصية التكـرار      
في تعريف التنمر التي يندر ذكرها مـن      

ينظرون قبل الطالب، كما أن المتنمرين      
إلى التنمر على أنه يمثل أفعـاال غيـر         
مقصودة، وأنهم كانوا يمزحون، في حين     
أن المتفرجين ينظرون إلى أعمالهم على      
أنها نوع من التنمر، وكذلك كان هذا هو        
رأي الضحايا ، أمـا المربـون فـإنهم         
ينظرون إلى أن التنمر يلقي بظالله على       
الحالة الـصحية والنفـسية والجـسدية       

ب الضحايا والمتنمرين على حـد      للطال
  .سواء

) Buckman ,2011(دراسة بوكمـان   -
وقــد اســتهدفت دراســة التــصورات 
الموجودة لدى كل من الطالب والمعلـم       
نحو التنمر في المدرسة عبر عدد مـن        
المناطق التعليمية، وقد انتهت الدراسـة      
إلى اتفاق كل من الطـالب والمعلمـين        

نـسبة  حيال المواقع األكثر شـيوعا بال      
  .للتنمر
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) Romn. et al. 2012(أمـا دراسـة    -
والتي استهدفت دراسة مدى التنمر فـي       
المدارس بأمريكا الالتينية وأثـره علـى     
التحصيل الدراسي ودافعية اإلنجاز لدى     
تالميذ المدارس االبتدائية، وقد توصلت     
الدراسة إلى أن التنمـر يمثـل مـشكلة         
 خطيرة في جميع أنحاء أمريكا الالتينية،     

كما توصلت إلى انخفاض دافعية اإلنجاز      
والتي ترتـب عليهـا انخفـاض فـي         
التحصيل األكاديمي خاصة في القـراءة      
والرياضيات لدى التالميذ الذين تعرضوا     
للتنمر، كما توصلت الدراسة إلى انتشار      
التنمر الجسمي واللفظـي لـدى عينـة        

 . البحث
) Ndibalema , 2013(دراسة إنديبيلما  -

ت استكـشاف تـصورات     وقد اسـتهدف  
المعلمين والطالب حول سلوكيات التنمر     
بين المدارس بين المدارس الثانوية فـي       
تنزانيا وبشكل أكثـر تحديـدا عناصـر      
التنمر وخصائص المتنمرين والعوامـل     
المسببة للتنمر، والنتائج المترتبة علـى      
سلوكيات التنمر بين طـالب المـدارس       

مين الثانوية من وجهة نظر كل من المعل      
وقد توصلت الدراسة إلى أن     . والطالب

التنمر البدني هو أكثر أشـكال التنمـر        
المستخدمة، وكانت األفالم العنيفة مـن      
أكثر العوامل المسببة للتنمر، وأن مـن       

آثاره العزلة والتغيب عـن المدرسـة،       
  .وانخفاض األداء األكاديمي، والتسرب

) Williams. 2013(كما أكدت دراسة  -
ت دراسـة أثـر التنمـر       التي اسـتهدف  

المدرسي علـى التحـصيل الدراسـي       
ودافعية اإلنجاز لـدي مجموعـة مـن        
التالميذ من ذوي أصول عرقية مختلفـة     

 –سـود   ) ( التينيـين  –آسيويين  (تشمل  
، وقد توصلت الدراسة إلى وجود      )بيض

أثر دال إحصائيا للتنمر المدرسي علـى       
دافعية اإلنجاز، كما توصلت إلى وجود      

ية بـين التنمـر المدرسـي       عالقة عكس 
ودافعية اإلنجاز؛ حيث ترتفـع دافعيـة       
اإلنجاز كلما انخفـض معـدل التنمـر        

 .المدرسي والعكس

وقـد  ) ٢٠١٥نورة القحطاني،   (دراسة   -
استهدفت التعرف علـى مـدى وعـي        
معلمات المرحلة االبتدائية بماهية التنمر     

 وآثاره السلبية على كـل مـن        وأشكاله
وار المعلمات في   المتنمرة والضحية، وأد  

منع التنمر، وقد كشفت الدراسـة عـن        
تقليدية اإلجراءات المتبعة لمنع التنمـر      
في المدرسة االبتدائية، كمـا أسـفرت       
الدراسة عن درجة وعي كبيرة جدا إلى       
كبيرة لدى المعلمـات بماهيـة التنمـر        
وأشكاله وآثاره السلبية على المتنمـرة،      

 .وأدوارهن في مواجهته
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لمكانين، ونجاتي يـونس،    دراسة هشام ا   -
اسـتهدفت  ) ٢٠١٨(وغالب الحيـارى    

ــة مــستويات التنمــر  الدراســة معرف
اإللكتروني لـدى عينـة مـن الطلبـة         
المضطربين سلوكيا وانفعاليـا بمدينـة      
الزرقاء بالردن، والكشف عن االختالف     
في مستويات التنمر اإللكترونـي وفقـا       
لمتغيري الجنس والعمـر، وتوصـلت      

 التنمر اإللكتروني لـدى     الدراسة إلى أن  
الطلبة كان عاليا، كما أظهرت الدراسـة      
وجود فروق فـي مـستويات التنمـر        
اإللكتروني بين الطلبـة تبعـا لمتغيـر        
الجنس، وذلك لصال الطلبـة الـذكور،       

   .سنة) ١٤(ولدى فئة الطلبة أكبر من 
 : المدرسيدراسات في مجال المناخ 

 ٢٠٠٧دراسة محمد ضـبيب العتيبـى        -
 الدراسة تعرف طبيعة المنـاخ      استهدفت
 السائد في مراحل التعليم العام      المدرسي

بالمدارس الحكومية بمدينة الرياض من     
وجهة نظر المعلمين، وفي هذا الـسبيل       

 الوصــفياســتخدم الباحــث المــنهج 
التحليلي، وتمثلت عينـة الدراسـة فـي     

معلما، تم اختيـارهم بطريقـة      ) ٢٦٦(
سـتبانة  عشوائية، وقام الباحث بتصميم ا    

 انطوت على أربعة محاور 

وقد أسفرت الدراسة عن مجموعة من      
النتائج كان من أهمها أن أكثر أبعاد العالقات        

 تمثلـت   المدرسياإلنسانية التي تسود المناخ     
في جو المرح الذي يسود بين المعلمين عندما     
يجتمعون بصورة غير رسمية، وكـذلك مـا      

والثقة بينهم من عالقات قائمة على االحترام       
 المعوقات التي تحول دون     مهوالتقدير، وأن أ  

د دشت مناسب تمثلت فـي      مدرسيتوفر مناخ   
ضها یوفتم  دع، و مةظنأل ا قبيطت يفدارة  إلا

التي  ة طشناألبم  الهتما ا فعضت، و ياحللصال
م دعروح المشاركة بـين المعلمـين، و   نمي ت
 دساعت يتلالكافية التعليمية  ا  لئاسول ا  رفوت

 ه   فئاظأداء وعلى المعلم 

، وقـد   ٢٠٠٧ والعـاجز    الحجازدراسة   -
استهدفت التحقـق مـن نمـط المنـاخ         

 السائد فـي مرحلـة التعلـيم        المدرسي
 الفلسطيني من وجهـة     الحكومي الثانوي
 خان يونس ووسط غـزة،      معلمينظر  

 في  الوصفيباحثان المنهج   لوقد استخدم ا  
دراستهما، وتكونت عينة الدراسة مـن      

ـ      ) ٢١١( ارهم معلما ومعلمـة تـم اختي
بطريقة عشوائية، وقام الباحثان بإعـداد      

، المدرسـي استبانة تغطى أبعاد المنـاخ   
وقد انتهت الدراسة على مجموعة مـن       
النتائج كـان مـن أهمهـا أن المنـاخ          

   . كان مناسبا بدرجة متوسطةالمدرسي
ــد ٢٠١١ صــالح هنــدى دراســة -  وق

اســتهدفت تحديــد خــصائص المنــاخ 
 بمدارس محافظـة الزرقـاء       المدرسي
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األردنية، وقد استعان الباحث بـالمنهج      
ــة الوصــفي ــت عين ــي، وتألف    التحليل

  معلمــا ومعلمــة، ) ٣٦(البحــث مــن 
طالبا وطالبة من الـصف     ) ٣٢٤(ومن  

، تم اختيارهم بطريقـة     األساسيالعاشر  
عشوائية، وقد توصلت الدراسـة إلـى       
مجموعة من النتائج كان من أهمهـا أن        
ــسم   ــي يت ــة الت ــصائص اإليجابي   الخ

   مــن وجهــة المدرســيهــا المنــاخ ب
نظر المعلمـين والطلبـة هـي علـى         

الخصائص المتعلقة بالعالقـة    : الترتيب
بين الطلبـة، والعالقـة بـين الطلبـة         

  .والمعلمين واإلدارة
، وقــد ٢٠١٢ باشــرة كمــال دراســة -

استهدفت تعرف عالقة المناخ المدرسي     
 للمراهـق،   واالجتماعي النفسيبالتوافق  

  ) ٢٨٧(سـة مـن     وتألفت عينـة الدرا   
تلميـذا وتلميـذة فـي أربـع مــدارس     
متوسطة، نـصفهم بـالريف ونـصفهم       
  بالحضر، وقـد تـم اسـتخدام مقيـاس         

 ومقياس التوافق العـام     المدرسيالمناخ  
لذلك، وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة       
من النتائج كان من أهمها وجود ارتباط       

 المفتوح والتوافـق    المدرسيبين المناخ   
ال توجد عالقة بين المنـاخ      العام، بينما   

  . المغلق والتوافق العامالمدرسي
  

  :ومن الدراسات األجنبية في هذا المجال
وقد استهدفت  ) ٢٠٠٩(دراسة دوجالس    -

الكشف عن العالقة بين تصور الطلبـة       
 وحاالت االستقواء تبعا    المدرسيللمناخ  

، ) ثانوية –متوسطة  (لمستوى المدرسة   
من ) ١٠٢(وقد تألفت عينة الدراسة من      

طالبـا ن    ) ١٨٦(المعلمين الخبـراء، و   
وقد أسفرت الدراسة عن مجموعة مـن       
النتائج من أهمها أنه من غير الممكـن        

 للتنبؤ بمـا إذا     المدرسياستخدام المناخ   
كانت المدرسـة تعـانى مـن قـضية         

  .االستقواء
 أوبرينان وبرادشـو وسـاوير      ودراسة -

التي استهدفت بحث العالقـة     ): ٢٠١٠(
نخراط في سلوكيات االسـتقواء     بين اال 

ــة،   ــراض الداخلي ــة، واألع والعدواني
والتوجه صـوب االنتقـام، وعالقـات       

  ، المدرسـي األفراد وإدراكهـم للمنـاخ      
) ٣٤٥(وقد تكونت عينة الدراسة مـن       

  طالبا، وقـد أسـفرت نتـائج الدراسـة        
عن أن الطلبة العدوانيين يميلـون إلـى        
إظهار أعراض داخلية، ومشكالت فـي      

قة مع األقران، كما أظهر الطلبـة       العال
العدوانيين سلوكا اندفاعيا عدوانيا، كمـا      
أنهم يتبنـون ميـوال انتقاميـة حيـال         

  . اآلخرين
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تمثل مجتمع الدراسة في جميع معلمي      
المرحلة اإلعدادية بمحافظة اإلسماعيلية فـي      

   .)٤٠٥٠ (المدارس الحكومية، والبالغ عددهم
 

تم اختيار العينة بطريقـة عـشوائية،       
حيث تم حـصر جميـع معلمـي المرحلـة          
اإلعدادية بالمدارس الحكومية والبالغ عددهم     

ثم تم اختيار عينـة مـنهم بلغـت         ) ٤٠٥٠(
، %)١٨،٥(   معلم، بما يعادل نسبة     ) ٧٥٠(

وبعد توزيع االستبانة عليهم، كان العائد منها       
   .%)٩٠،٦(انة، بما يمثل نسبة استب) ٦٨٠(

  :أداتا البحث
بعد االطالع علـى األدب التربـوي       
المتعلق بموضوع التنمر المدرسي وعالقتـه      

، والدراســات الــسابقة المدرســيبالمنــاخ 
 حـددت الباحثـة    الخاصة بموضوع البحث،  

أنماط التنمـر األكثـر شـيوعا بالمـدارس         
  :قامت الباحثة بإعداد أداتين ثم، اإلعدادية

 تمثلـت فـي اسـتبانة       :األداة األولى 
بأسباب التنمر المدرسي وقد تكونت األداة في       

ا، فـي حـين     بند) ٢٥(صورتها األولية من    
) ١٦( فـي  – في صورته النهائيـة   –تمثلت  

  .بندا من وجهة نظر المعلمين
 تمثلـت فـي اسـتبانة       :األداة الثانية 

 المناسـبة لعـالج     المدرسيبمتطلبات المناخ   

مر المدرسي، وقد اشـتملت  فـي       مشكلة التن 
معيارا مـن    ) ٢٧( صورتها األولية  على     

المالئمة لعالج للتنمر المدرسي، في حين بلغ       
) ٢١(عدد معاييرها في صـورتها النهائيـة        

  .معيارا من وجهة نظر المعلمين
   :صدق االستبانتين

اعتمدت الباحثة للتحقق من صـالحية      
  :األداة على ما يأتي

   :لبحثصدق أداتا ا –أ
وهو ما يعرف بالـصدق المنطقـي،       

) ٢٢(وذلك من خالل عرض االستبانة على       
محكما من المختصين في عدد من الجامعات       
المصرية، وكذلك الموجهين والمعلمين، وذلك   
بهدف التحقق من مناسبة االستبانة لما أعدت       
من أجله، وقد بلغـت نـسبة االتفـاق بـين           

 %) ٨١(المحكمين في استبانة أسباب التنمر     
وهي نسبة مقبولة تشير إلـى أن االسـتبانة         
تتسم بدرجة مقبولة من الصدق المنطقي، في       
حين بلغت نسبة االتفاق في استبانة متطلبات       

 - أيـضا    –، وهي   %)٨٣(المناخ المدرسى   
نسبة مقبولة تشير إلى أن االسـتبانة تتـسم         

  .بدرجة مقبولة من الصدق المنطقي
     : ثبات أداتا البحث-ب

مت الباحثة بحساب الثبات الستبانة      قا
أسباب التنمر المدرسـي بطريقـة االتـساق       

ألفـا  "الداخلي، وذلـك باسـتخدام معادلـة        
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، حيث بلغ معامـل الثبـات علـى         "كرونباخ
، وهو معامل  )٠ ، ٨٦(مفردات استبانة ككل    

  .ثبات مرتفع يمكن الوثوق به
كما قامت الباحثـة بحـساب الثبـات        

ط الـصفي المناسـبة   الستبانة معايير الـضب   
لعالج مشكلة التنمـر المدرسـي بطريقـة        

ألفا "االتساق الداخلي، وذلك باستخدام معادلة      
، حيث بلغ معامـل الثبـات علـى         "كرونباخ

 -، وهـو  )٠ ، ٨٨(مفردات استبانة ككـل     
  . معامل ثبات مرتفع يمكن الوثوق به-أيضا 

 

لقد تمت إجراءات هذا البحث وفقا للخطوات       
  :اآلتية
      حصر مجتمع البحث بالرجوع إلدارات

الكليات وذلك للتحقق من وجـود عينـة     
  .ممثلة لمجتمع البحث

          تحديد حجـم عينـة البحـث وطريقـة
 . اختيارها

 تطبيق أدوات البحث على عينة البحث. 

        جمع أدوات البحث وتفريـغ البيانـات
 ).SPSS(باستخدام برنامج 

       استخالص النتائج وموازنتهـا بأسـئلة
 .لبحث، ومن ثم تحليلها وتفسيرهاا

          التعليق على نتـائج البحـث ووضـع
 .التوصيات بناء عليها

  

  : األساليب اإلحصائية
تم استخدام األساليب والمعالجات اإلحصائية     

  :اآلتية
   لوصـف   التكرارات والنـسب المئويـة

 .مجتمع الدراسة وتحديد استجاباتهم

      المتوسطات واالنحرافـات المعياريـة 
ألهمية النسبية الستجابات أفراد    لتحديد ا 

عينة البحث تجاه محاور وأبعاد أداتـي       
  .البحث

      معامالت ارتباط سبيرمان لحساب صدق
 . أداتي البحث

   لتحديد معـامالت   " ألفا كرونباخ "معامل
 .ثبات أداتي البحث

 

لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة       : اأولً
مـا واقـع    : البحث والذي ينص على   

أنماط ظاهرة التنمر المدرسـي لـدى       
   تالميذ المرحلة اإلعدادية؟

فقد قامت الباحثة بدراسة درجة شيوع      
أنماط ظاهرة التنمر لدى تالميـذ المرحلـة        
اإلعدادية من وجهة نظـر المعلمـين فقـد         
أظهرت نتائج الدراسة بعد إجـراء تحليـل        
ــة  ــي المرحل إحــصائي الســتجابات معلم

تبانة المعدة لذلك،   اإلعدادية على فقرات االس   
وقد اتضح أن ظاهرة التنمر منتـشرة فـي         
المدارس اإلعدادية وقد جاء ترتيـب أنمـاط        
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التنمر المدرسي مرتبة مـن حيـث درجـة         
شيوعها من وجهة نظر المعلمين؛ وذلك على       

 :  النحو اآلتي

  يمثل الظـاهرة األكثـر     : التنمر اللفظي
شيوعا بين أنماط التنمر لـدى تالميـذ        

إلعدادية؛ وذلك من وجهة نظر     المرحلة ا 
المعلمين بما تنطوي عليه من مظـاهر       
مثل التهديد، وإطالق تسميات نابية على      

 % ٦٥الزمالء وغيرها، وذلك بنـسبة      
  .من بين األنماط األخرى

  ويحتل المرتبة الثانيـة    : التنمر الجسمي
بين أنماط التنمر المدرسي؛ وذلك مـن       

ـ       ه وجهة نظر المعلمين، بما يشتمل علي
من الضرب، والركـل بالقـدم واللكـم        
ــرص   ــق، والق ــد، والخن ــضة الي بقب

من بين   % ١٥، وذلك بنسبة    ...والعض
  .نماط األخرى للتنمراأل

    ويحتـل  : التنمر في العالقات الشخصية
المرتبـة الثالثـة بـين أنمـاط التنمــر     
المدرسي؛ وذلـك مـن وجهـة نظـر         
المعلمين، بما يشتمل عليه مـن الـصد،    

اذيب، ومحاوالت اإلقصاء   واختالق األك 
من بين   % ١٠، وذلك بنسبة    ...واإلبعاد
  . األخرى للتنمراألنماط

  ويحتل المرتبة الرابعة   : التنمر الجنسي
بين أنماط التنمر المدرسي؛ وذلك مـن       

وجهة نظر المعلمين، بما يشتمل عليـه       
من المالمسة غير الالئقة، أو المـضايقة   

 % ٥، وذلك بنـسبة     ...الجنسية بالكالم 
  . األخرى للتنمراألنماطمن بين 

  ويتمثـل فـي سـلوك       :التنمر الجنسي 
المالمسة غير الالئقـة، أو المـضايقة       

أحمــد بهنــساوي، (الجنـسية بــالكالم  
 ٢١، ص ص ٢٠١٥ورمضان حـسن،    

– ٢٢(. 

ويمكن إرجاع هذه النتيجة إلى أسباب      
عدة من شانها أن تزيد من احتمالية التنمـر         

من صور التنمـر؛ إذ     اللفظي أكثر من غيره     
إن ممارسة هذا النمط يبدو في ظاهره أكثـر       
سهولة من غيره من األنماط األخرى، ومـن     
ثم فهو األسهل انتشارا  وممارسـة وتنـاقال         
 وتقليدا بين التالميذ الـصغار، كمـا أنـه ال         

يتطلب قوة جسدية قياسا بـالتنمر الجـسمي،      
ومن ثم أتى التنمر الجسمي ثانيا من حيـث         

ر، ثم تبعه التنمر االجتمـاعي الـذي        االنتشا
ينطوي على اإلقصاء واإلبعاد، وفي المرتبة      
الخيرة جاء التنمر الجنسي، ولعل ذلك يرجع       
إلى أن هذا النمط هو األكثر خطـورة مـن          
غيرة، وأبعد أثرا في تداعياته السيئة على كل        
من المتنمر والـضحية علـى حـد سـواء،       

 النفسية  ومساحات األذى تمتد لتشمل النواحي    
والجسمية وتخلف آثارا مدمرة على الـصحة       
النفسية للفرد، كما أن هذا النمط من التنمـر         



 

 ٤٣٧

هو األكثر رفضا من غيره ألسـباب دينيـة         
وصحية واجتماعية، كما أن األسـر تـتحفظ      
على فكرة اإلعالن عنه إن حدث، وتتـستر        
عليه إن وقع ، ويتفق البحـث الحـالي فـي        

أحمـد  (سـة   ترتيب هذه األنمـاط مـع درا      
ــسن،   ــضان ح ــساوي، ورم ، ٢٠١٥بهن

  Shore,2013(، ودراسة كل مـن  )٢٧ص

(Kepenekei&Cinkir,2012 ,.  
هـذا   Yang 2006 هذا وتتفق نتائج

والتي أظهـرت أن    البحث جزئيا مع دراسة     
التنمر اللفظي هو األكثر شيوعا بين التالميذ       

بينما يأتي التنمر الجسمي في     ،  عينة الدراسة 
يرة بين أنماط التنمر، كما تختلف      المرتبة الخ 

 , Jaanaنتائج هـذا البحـث عـن دراسـة    

et.,al.,2011   التي أكدت أن التنمر الجسمي
هو األكثر انتشارا بين أنواع التنمـر، يليـه         
التنمر اللفظي، ثم التنمر االجتماعي، وتعزو      
الباحثة هذا إلى اختالف السمات والخصائص      

 العينة فـي    رادأفالديموجرافية والثقافية لدى    
كال البحثين، كما يختلف هـذا البحـث فـي          

) ٢٠٠٧علي موسى   (نتيجته هذه مع دراسة     
التي توصلت إلى أن التنمر األكثر انتـشارا        
هو التنمر االجتماعي، يليه التنمر اللفظي، ثم       
التنمر الجسمي، ولعل ذلك يرجع أيضا إلـى        

  .الظروف التي طبقت فيها الدراسة

رة بالتنويه أن تقسيم    ومن األمور الجدي  
أنماط التنمر على النحو الذي ذكرته الباحثـة       
ليس جامعا مانعا، بمعنى أن الفـصل بـين         
أنماط التنمر يعد أمرا بالغ الصعوبة؛ إذ قـد         
يجتمع أكثر من نمط في الوقت الواحد وفـي         
الموقف الواحد، فقد يـأتي التنمـر اللفظـي         
متزامنا مع التنمر الجسمي، كمـا قـد يقـع          

تنمر اللفظي مصحوبا بالتنمر االجتمـاعي،      ال
 التنمر الجسمي يستخدم فيه المتنمـر       أنكما  

علي موسى،  (الجانبين اللفظي وغير اللفظي     
٢٠٠٧(.  

لإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة      : ثانيا
ما أسـباب   : البحث، والذي ينص على   

ظاهرة التنمر المدرسي التي يتعـرض   
يـة فـي    لها تالميذ المرحلـة اإلعداد    

نظامنا التعليمي مـن وجهـة نظـر        
   المعلمين؟

فقد توصلت الباحثة إلى مجموعة من      
األسباب المؤدية لحدوث التنمر المدرسـي،      
وقامت بوضعها في استبانة والتحكيم عليهـا       
من قبل مجموعة من الخبراء والمعلمين، بلغ       

سببا، وقد  ) ١٦(عددها في صورتها النهائية     
تها وفقـا آلراء    جاءت مرتبة من حيث أهمي    

 : السادة المحكمين، وذلك على النحو اآلتي



 

 ٤٣٨

 )١(جدول 

  استبانة بأسباب ظاهرة التنمر المدرسي
 الترتیب النسبة أسباب التنمر

 ١  %٩٤ حاجة التلمیذ المتنمر إلثبات ذاتھ وتأكیدھا ١
 ٢  %٩٢ األلعاب االلكترونیة العنیفة الفاسدة ٢
نائناانتشار أفالم العنف بین أب ٣  ٣  %٩٠ 
 ٤  %٨٨ الخلل التربوي في بعض األسر ٤
 ٥  %٨٥ انتشار أفالم الكارتون العنیفة ٥
 ٦  %٨٤ انتشار قنوات المصارعة الحرة العنیفة ٦
 ٧  %٨٣ العنف األسري والمجتمعي ٧
 ٨  %٨٢ التفكك السري ٨
مورضعف المستوى التعلیمي والثقافي ألولیاء األ ٩  ٩  %٨١ 

لألسرة قد یقود الطالب لممارسة التنمر) االقتصادي ( ض المستوى المعیشي انخفا ١٠  ١٠  %٨٠ 
 ١١  %٧٨ غیاب التعلیمات المدرسیة الواضحة والصارمة عن الطالب ١١
 ١٢  %٧٥ غیاب التكامل والتنسیق بین البیت والمدرسة ١٢
 ١٣  %٧٤ حضور بعض الممارسات في أسلوب تربیة األبناء ١٣
)اإلنترنت (  اإلعالم كالسینما والتلیفزیون وشبكة المعلومات الدولیة وسائل ١٤  ١٤  %٧٢ 
.التأثیر السلبي لمجتمع األصدقاء وجماعات الرفاق ١٥  ١٥  %٧٠ 
 ١٦  %٦٨ الحالة النفسیة واالنفعالیة للطالب المتنمر تقوده لإلمعان في ممارسة التنمر ١٦

  : من خالل الجدول السابق يتضح ما يأتي
 محمـود أبـو  (اتفق هذا البحث مع دراسة   -

في وجود هـذه    ) ٢٠١٨سحلول وزمالؤه   
األسباب الباعثة على التنمر المدرسي، وإن      
اختلف معها في الترتيب من حيث األهمية،      

 فـي   اآلتيةحيث وضعت الدراسة األسباب     
مقدمـة األسـباب مــن حيـث الترتيــب    

 :واألهمية، وهي

ـ         –١   ي  التفكك األسري لـه دور كبيـر ف
زيادة السلوك العدواني عند الطالـب      

  .المتنمر

 المستوى التعليمي والثقافي لألبوين له      –٢
  .دور في التنمر عند الطالب

 أسلوب تنشئة الطالب المتنمر لـه دور    –٣
   .في ظهور هذا السلوك

أما بخصوص الفقرات التي حـصلت      
على أقل ترتيب من بين فقـرات االسـتبانة         

   :فكانت على النحو اآلتي
 تنمر بعض الطالب ناشيء عن ضعف     –١

  .العالقة بين المدرسة واألسرة
  .  للطالب المتنمر شخصية قوية–٢



 

 ٤٣٩

والدراسة في المجمـل تعـزو أسـباب        
  : حدوث التنمر إلى عدة محاور

ــشئة  –أ ــرة والتن ــق باألس ــباب تتعل  أس
  .االجتماعية

  . أسباب تتعلق بالمدرسة–ب
  . أسباب تتعلق بمجموعة األقران–ج
أسباب تتعلق بوسائل اإلعالم ومواقـع       –د

  . التواصل االجتماعي

  هذا وتعزو الباحثة هـذا االخـتالف       
  إلــى اخــتالف طبيعــة المرحلــة وعينــة 

سـحلول   أبـو (البحث التي تناولتها دراسـة   
  ، كما أن اخـتالف البيئـة       )٢٠١٨وزمالؤه  

  التي طبقت فيها الدراسـة، وهـي محافظـة     
 صـور  خان يونس قد ألقت بظاللهـا علـى     

التنمر واختالف أسبابه عن نتـائج البحـث        
  . الحالي

لإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة       :ثالثا
ما متطلبات  : البحث، والذي ينص على   

 التي يمكن أن تقوم بها المدرسيالمناخ 
 لمواجهـة ظـاهرة     المدرسة اإلعدادية 

التنمر المدرسـي مـن وجهـة نظـر         
    المعلمين والخبراء؟

حثـة إلـى اسـتبانة       البا توصلتفقد  
 الالزمـة لعـالج     المدرسـي بمعايير المناخ   

معيـارا،  ) ٢١(مشكلة التنمر الصفي بلغـت    
وى تحت أربعة محاور متعلقة بالمنـاخ       طتن

، وقد جاء ترتيبها من حيث األهمية       المدرسي
من وجهة نظر المعلمين والجـدول اآلتـي        

   .يوضح ذلك



 

 ٤٤٠

  منع مشكلة التنمر المدرسي الالزمة لالمدرسيمتطلبات المناخ  )٢(جدول 
ج.م المعیار م م. غ م   النسبة الترتیب 
 :عالقة الطالب بعضھم ببعض داخل المدرسة: أوال ١

اخ    سام المن الف        المدرسي ات واطن الخ ي م الب ف ین الط سامح ب  بالحب والت
 .یقلص سلوك العدوان والتنمر بینھم

    
١ 

 
٩٦%  

ل       والعالتعاونيانخراط الطالب في التعلم       ٢ ق یجع روح الفری مل مع بعضھم ب
لوك       یص س ي تقل سھم ف اء، وی ود واإلخ ى ال ة عل الب قائم ین الط ة ب العالق

  .التنمر بینھم 

   ٩٥ ٢%  

ین الطالب یعمل على تقبل بعضھم           المدرسي المناخ   توفیر ٣  لألنشطة المشتركة ب
ى تج    الب عل ساعد الط ون ، وی دین أو الل ي العرق أو ال وا ف نب بعضا، وإن اختلف

  .سلوك التنمر

   ٩٢ ٣%  

 :عالقة المعلمین والطالب داخل المدرسة: ثانیا ٤
اخ  سام المن يات ھ،    المدرس م وطالب ین المعل رام ب ى االحت ة عل ة قائم  بعالق

 .یساعد الطالب على تجنب سلوك التنمر

   ٩١ ٤%  

اخ   ٥ سام المن ىات ھ،   المرس م لطالب ل المعل ن قب دل م ى الع ة عل ة قائم  بمعامل
  .ع الطالب على تجنب سلوك التنمر والعدوان مع زمالئھمیشج

   ٩٠ ٥%  

سلوك           المدرسياتسام المناخ    ٦ م ب ل المعل ن قب ام م ى االھتم ة عل ة قائم  بعالق
  .طالبھ، یشجع الطالب على تجنب سلوك التنمر والعدوان مع زمالئھم

   ٨٩ ٦%  

م      المدرسي اتسام المناخ   ٧ ى مساعدة المعل ة عل ة قائم ى حل     بعالق ھ عل طالب
  .مشكالتھم، یشجع الطالب على تجنب سلوك التنمر والعدوان مع زمالئھم

   ٨٨ ٧%  

رات       المدرسياتسام المناخ    ٨ ا المعلمون خب رى بھ ة یث  بتوفیر أنشطة متنوع
 .طالبھم، یساعد الطالب على تجنب سلوك التنمر والعدوان مع زمالئھم

   ٨٧ ٨%  

اخ   ٩ سام المن يات ةالمدرس الب     بعالق ل الط ن قب رام م ى االحت ة عل  قائم
  .لمعلمیھم، یساعد الطالب على تجنب سلوك التنمر والعدوان

   ٨٦ ٩%  

م بتحصیل       المدرسياتسام المناخ     ١٠ ل المعل ن قب ام م  بعالقة قائمة على االھتم
 .طالبھ، یشجع الطالب على تجنب سلوك التنمر والعدوان مع زمالئھم

   ٨٥ ١٠%  

  
١١  

  :قة الطالب بإدارة المدرسةعال: ثالثا
الب        المدرسيقیام المناخ    ساعد الط ة  ی ات معلن  على لوائح واضحة وتعلیم

  .على االلتزام بھا ویصرفھم عن سلوك التنمر

   ٨٤ ١١%  

الب       المدرسياتسام المناخ    ١٢ ساعد الط الب ی سامح مع الط ن الت  بتوفیر جو م
 .على االلتزام ویصرفھم عن سلوك التنمر

   ٨٤ ١٢%  

ساعد     المدرسياتسام المناخ    ١٣ الب ی ین الط  بتوفیر جو یتسم بتكافؤ الفرص ب
  العدوانيالطالب على تجنب السلوك 

   ٨٣ ١٢%  

اخ    ١٤ اء المن ي اعتن ساعد    المدرس الب  ی ع الط سامح م ن الت و م وفیر ج  بت
  .الطالب على االلتزام ویصرفھم عن سلوك التنمر

   ٨٣ ١٣%  

اخ     ١٥ ام المن ي المداھتم ور      رس اء األم ع أولی اون م ل والتع ق التواص  بتحقی
  .یساعد الطالب على تجنب سلوك التنمر مع زمالئھم

   ٨٢ ١٤%  

اخ     ١٦ سام المن ساعد     المدرسي ات سالمة ی ان وال شعور باألم ن ال وفیر جو م  بت
 .الطالب على تجنب  سلوك التنمر

   ٨٢ ١٦%  

  
١٧  

  :عالقة المعلمین باإلدارة المدرسیة: رابعا
اخ ت يوفر من وي مدرس نعكس   ینط ین واإلدارة ی ین المعلم اون ب ى التع  عل

  .على الطالب ویساعد على تقلیص سلوك التنمر لدیھم

    
١٧ 

 
٨١%  

اخ    ١٨ وفر من يت وي مدرس ین واإلدارة   ینط ین المعلم ة ب رام والثق ى االحت  عل
 .ینعكس على الطالب ویساعد على تقلیص سلوك التنمر لدیھم

   ٨٠ ١٨%  

ل اإلدارة         ینطوي  مدرسي توفر مناخ     ١٩ ن قب ین م ات  المعلم ى إشباع حاج  عل
 .ینعكس على الطالب ویساعد على تقلیص سلوك التنمر لدیھم

    
١٩ 

 
٧٨%  

اخ   ٢٠ وفر من يت وي مدرس ل  ینط ین واإلدارة لح ین المعلم اون ب ى التع  عل
لوك              یص س ى تقل ساعد عل الب وی ى الط ا عل نعكس إیجاب الب ی مشكالت الط

 .نمر لدیھمالت

   ٧٥ ٢٠%  

اخ    ٢١ وفر من يت وي مدرس ة،      ینط ة عالی روح معنوی ین ب ع المعلم ى تمت  عل
  .ینعكس إیجابا على الطالب ویساعد على تقلیص سلوك التنمر لدیھم

   ٧٣ ٢١%  



 

 ٤٤١

  : من خالل الجدول السابق يتضح ما يأتي
إن عدد المعايير فـي االسـتبانة فـي          -

علمـون  صورتها النهائية التي اتفـق الم     
 مع اخـتالف    –والخبراء على أهميتها    

معيـارا   ) ٢١(  بلغت   –درجة األهمية   
 التي تـسهم    المدرسيمن معايير المناخ    

في عالج مـشكلة التنمـر المدرسـي،        
بأنماطه المختلفة التي تم تحديـدها فـي        
اإلجابة عن السؤال األول مـن أسـئلة        

 .البحث

توزعت تلك المعايير على أربعة محاور       -
 . الصفير المناخ من محاو

 المرتبطة  المدرسيجاءت معايير المناخ     -
بعالقة الطالب بعـضهم بـبعض فـي        
المرتبة األولـى مـن حيـث اهتمـام         
المحكمين فيما يتعلق بأهميتها وترتيبها،     

) ٣(وقد بلغ عدد معايير هذا المحـور         
 .معايير

 المرتبطـة   الصفيجاءت معايير المناخ     -
مدرسة بعالقة المعلمين والطالب داخل ال    

في المرتبة الثانية من حيـث االهتمـام        
 .والترتيب

ويالحـظ إن عــدد معـايير المنــاخ   
 المناسبة لعالج التنمـر المدرسـي       المدرسي

معايير، ) ٧(قد بلغت    المرتبطة بهذا المحور  
بعضها ارتبط بـالمعلم ودوره، وقـد جـاء         
ترتيب تلك المعايير متقدما علـى غيرهـا؛        

عدة التالميـذ  حيث لم يقتصر الدور على مسا     
في التمكن من الجانـب التحـصيلي، وإنمـا      
تطلــب األمــر متابعــة أحــوال التالميــذ، 
وظروفهم وأحوالهم النفـسية واالجتماعيـة،      
وعالقتهم بأسرهم، وعالقتهم ببعضهم بعضا،     
وقد تابعنا مؤخرا أحد األفالم الـذي تنـاول         
قصة إحدى الطالبات التي تعرضت لالنتحار      

نورهان مصطفى  (الئها  نتيجة للتنمر من زم   
» الـسخرية «حكايـات   .. »التنمر يقتُل أحيانًا  

-١١-٢٦  بين انتحار إيمان وبكاء بـسملة،  
٢٠١٨(. 

وقد انطوت هذه المعايير على ما يزيد       
الثقة بالنفس، وتحفيز الوعي بالـذات لـدى        
التالميذ حتى ال يقعوا فريسة للتنمـر، وقـد         

أسـماء   (جاءت  في هذا متفقة  مع دراسـة        
   .)٢٠١٤محمد، 

 المرتبطـة   الصفيجاءت معايير المناخ     -
بعالقة الطالب بإدارة  المدرسـة فـي        
المرتبة الثالثـة مـن حيـث االهتمـام         
والترتيب ، وقد بلغ عدد هذه المعـايير        

 معايير) ٦(

 المرتبطـة   الصفيجاءت معايير المناخ     -
بعالقة المعلمين بإدارة المدرسـة فـي       

حيـث  المرتبة الرابعة واألخيـرة مـن       
االهتمام والترتيب، وقد بلغ عدد معايير      

 البحث   اتفق معايير وقد ) ٥(هذا المحور   



 

 ٤٤٢

في أهمية هذه المعايير مع دراسة حسن       
زيتون التي أكدت على أهميـة المنـاخ        

 يتسم باأللفة  والود فـي       الذي المدرسي
مواجهة السلوك العدواني لدى التالميـذ      

  .) ٢٠٠٦حسن زيتون، (
 السؤال الرابع من أسئلة     عنلإلجابة  : رابعا

ما التصور  : البحث والذي ينص على   
ــرح لعــالج مــشكلة التنمــر  المقت
المدرســي لــدى تالميــذ المرحلــة 

   اإلعدادية ؟
تقديم تصور مقترح   فقد قامت الباحثة ب   

لعالج مشكالت التنمر المدرسي في ضـوء       
وذلك على النحو   ،  المدرسيمتطلبات المناخ   

  : اآلتي
ـ    الج مـشكلة التنمـر     التصور المقترح لع

  :المدرسي
  :تمهيد

في ضوء ما استعرضته الباحثة مـن       
اإلطار النظـري، وفـي ضـوء الخبـرات         

، وانطالقا  المدرسيالناجحة في مجال المناخ     
من الواقع المصري يهـتم البحـث الحـالي         
بوضع تصور مقترح لإلسهام في التـصدي       

  لمشكالت التنمر المدرسي 
  :  فلسفة التصور المقترح–١

طلق فلسفة التصور المقترح من أن      تن
تبني معايير الضبط الصفي وتفعيلهـا فـي         

الممارسات التربوية التي تدور داخل غرفـة       
الصف تسهم بشكل فاعل ومؤثر في عـالج        

  .مشكالت التنمر المدرسي بأنماطه المختلفة
  : أهداف التصور المقترح–٢

يهدف التصور المقترح إلـى تحديـد       
 التــي يمكــن  اإلجرائيــةاآلليــاتبعــض 

االسترشاد بها في عالج مـشكالت التنمـر        
  .المدرسي

توفير بيئـة آمنـة للتالميـذ داخـل          -
المدرسة تسهم تكون داعمة بـشكل فاعـل        

  .لعملية التعلم
انخفاض معدل زيادة ارتباط التالميـذ     -

  .بالسلوكيات العدوانية مع زمالئهم
الربط والتكامل بين جميع األطـراف       -

  . التعليميةالمعنية بالعملية
إحكام الصلة بين البيت والمدرسة بما       -

    .يساعد على تبادل المعلومات المهمة واآلراء
  :  متطلبات التصور المقترح-٣

يتضح من خالل التحديات والمشكالت     
التي تكتنف مفردات منظومة التعلـيم؛ لـذا        
كانت الضرورة داعية لتبني فلـسفة تعتمـد        

 التعليمـي   التجديد سبيال للنهـوض بالنظـام     
ومعالجة اختالالته، ومن أهم صور التجديـد       

، من خالل معايير    المدرسياالهتمام بالمناخ   
 تعالج بشكل   التدريسيحديثة لمتطلبات المناخ    

فاعل المشكالت الراهنة، ومن أهمها مظاهر      



 

 ٤٤٣

التنمر المدرسي، وما يتصل بها من سـلوك        
عدواني أثر بالسلب على مخرجات العمليـة       

  .التعليمية
  : الفئات المستهدفة–٤

 التالميذ.  

 المعلمون. 

 أولياء األمور.  

 المجتمع. 
 اإلدارة المدرسية.  

 االجتماعي األخصائي. 

  :المقترح  مالمح التصور–
تنطوي مالمح التصور المقترح على     
بعض المحاور التي يمكن من خاللها تجفيف       
منابع التنمر المدرسي، أو الحد منها ألقصى       

  : ثل هذه المالمح فيما يأتيدرجة ممكنة، وتتم
  :  عامةإستراتيجيةوضع : أوال

وذلك على مستوى التعليم اإلعـدادي      
 بـشتى  المدرسـي لالهتمام بمجابهة التنمـر     

صوره وأنماطـه، فـي مختلـف الـسنوات       
الدراسية بالمرحلة اإلعدادية، بحيث تنطـوي      
على  إجراءات عملية لتضمين موضـوعات       

رسي والسلوك  ذات صلة بالتنمر والعنف المد    
  العدواني في المناهج الدراسية 

  :استراتيجيات التدريس: ثانيا

         تطوير طرائق التـدريس بحيـث يـتم
توظيف بعض الطرائق التي تسهم فـي       

 :الحد من ظاهرة التنمر المدرسي مثل

  استراتيجية حل المشكالت -

 .  استراتيجية التعلم التعاوني-

  . استراتيجية العصف الذهني-
  .يجية لعب األدواراسترات -
         توفير الـدعم المـالي الـالزم إلعـداد

البحوث التي تعنـى بظـاهرة التنمـر        
المدرسي من حيث أسبابها، ومظاهرها،     

 . وسبل معالجتها

العناية بتطوير البـرامج والمقـررات    
الدراسية المقدمة لتالميذ المرحلة اإلعداديـة؛   
بحيث تتضمن موضوعات ترتبط بالـسلوك      

نمر وأنواعه وآثاره المـدمرة،     العدواني، والت 
   .وتأثيره على التحصيل العلمي للتالميذ

  :  متطلبات تطبيق التصور المقترح-٦
  :يتطلب تنفيذ التصور المقترح ما يأتي

تضمين السياسة التعليميـة تحقيـق      : أوال
مفهوم األمن الشامل بما يحافظ علـى       
التالميذ من السلوك العدواني وسـائر      

   :رسيأنماط التنمر المد
         ينبغي دمج التالميذ الذين تبـدو علـيهم

مالمح التنمر في األنـشطة المدرسـية       
  .المختلفة، وكذلك باقي التالميذ



 

 ٤٤٤

 : التدريبات: ثانيا

       تدريبات للمعلمين وأولياء األمور عـن
التنمر وكيفية التعامل مع كل نمط مـن        

 .أنماطه

        تدريب للمعلمين على حـل المـشكالت
 .سيالمرتبطة بالتنمر المدر

       تدريب التالميذ على مهارات التواصـل
 .مع اآلخرين وفهمهم

        تدريب التالميذ على مهـارات الحـوار
والعمل الجماعي والتعبير عـن الـنفس       

 .اآلخرينوالتأثير في 

     أولياء األمور   (تدريب للجان التنسيق– 
 األخصائي االجتماعي   -المدرسة  مدير  

 .) المعلمون–

 :اجتماعات: ثانيا

 والتالميــذ –ألمــور مــع أوليــاء ا – 
 . واللجان التنسيقية–والمعلمين 

   :ورش عمل: ثالثا
        ورش عمل ألولياء األمـور إليـضاح

 للقضاء علـى    –مفاهيم الثواب والعقاب    
ممارسات العنف األسري، وتعزيز مناخ     

، وإثارة  جو صفى يقوم علـى        مدرسي
األلفة والمحبة بين كل مفردات منظومة      

 التعليم 

   ميذ لتجنيبهم الممارسات   ورش عمل للتال
 .المرتبطة بالتنمر

  :  حمالت التوعية: رابعا
        توعية أولياء األمور بأسـاليب التربيـة

 الخطأ
 توعية أولياء األمور بعالمات التنمر. 

        توعية التالميذ بمخاطر التنمـر علـى
 .مستقبلهم التعليمي

  : األنشطة التربوية :خامسا
 القيام برحالت تعليمية. 
 اب الرياضة ممارسة األلع 

  اإلذاعة المدرسية 

 المسرح المدرسي. 

       إنشاء شبكة خاصة تربط إدارة المدرسة
والمعلمين بأولياء األمور وأسر التالميذ؛     
وذلك لتيسير عملية التواصل والتفاعـل      
بينهم، واإلفادة من هذه الشبكة في تبادل       
اآلراء ونقل الخبرات في مكافحة صور      

  .التنمر المدرسي المختلفة
  :تبادل الخبرات: دساسا

وذلك من خالل لقاءات مباشرة يـتم       
تنظيمها، وكذلك من خالل تطـوير شـبكات     
تيسر عمليات التواصل بين المعلمـين وإدارة   
المدرسة وأولياء األمور، وذلك لتبادل اآلراء      
حول السبيل األنجع لمواجهة مظاهر التنمـر       

  .  لدى التالميذ
  :  معوقات تنفيذ التصور المقترح-٧  



 

 ٤٤٥

       ضعف اإلجراءات التنظيميـة الداعمـة
لمكافحة صور التنمر المدرسي وأنماطه     

 .لمكافحة التنمر

    يوفر سبل   الذي المدرسيضعف المناخ 
المعاملة الطيبة بين المعلمين والطـالب      
من جانب، والمعلمين وأولياء األمور من   
جانب آخر، والطـالب مـع بعـضهم        
بعضا، ومع إدارة المدرة مـن جانـب        

 .آخر

         ضعف الوعي لـدى تالميـذ المرحلـة
االبتدائية بمخاطر التنمر وآثاره الـسيئة      

 .على مستقبلهم االجتماعي والتعليمي

  ــررات وعــدم مواكبتهــا جمــود المق
للمشكالت اآلنيـة، وعـدم اسـتيعابها       
للظواهر والمشكالت المجتمعيـة التـي      
تنمو في المدارس، ومن أهمها ظـاهرة       

 التنمر المدرسي 

  بالتكامـل بـين البيـت       ضعف االهتمام 
والمدرســة لمعالجــة ظــاهرة التنمــر 

 . المدرسي

         ضعف توفير التمويـل الـالزم لعمـل
البحوث والدراسات الالزمـة لمعالجـة      

  .ظاهرة التنمر
 

          اإلسهام فـي تنميـة الـوازع الـديني
واألخالقي لدى الطالب على النحو الذي      
يغير سلوكهم في مواجهـة المـؤثرات       

تي تدفعهم دفعا إلى العنف، أو      السلبية ال 
تقودهم إلى االنخراط في صور التنمـر       

 .المدرسي

      دعوة المؤسسات التعليمية إلى التوظيف
ــصال   ــائل االت ــيد لوس ــل الرش األمث
الجماهيرية وما تحمله مـن مـضامين       
بحيث تكون في خدمة العملية التربويـة       

  .التعليمية

       الدعوة إلى توثيق العالقة بـين األسـرة
رسة، ومد جـسور الثقـة بيـنهم        والمد

لالستفادة القصوى من التكامـل بيـنهم       
لصالح المجتمع، وبما يحول دون توجه      
الطالب لممارسة التنمر مع غيرهم من      

 . الزمالء
     مناسـب   مدرسـي ضرورة توفير جو 

للتالميذ يصرفهم عن التوجـه للعنـف       
 . والشغب والسلوك العدواني

     دعوة األسر لممارسة األسـرة لـدورها
الرقابي على النشء من أجل بناء مجتمع       

  .قادر على تحمل مسؤولياته

       ضرورة االهتمـام بمتابعـة سـلوكيات
الطالب من قبـل المعلمـين وغـدارة        

 وفحص  االجتماعي واألخصائيالمدرسة  
أية مؤشرات تدل على مظاهر التنمـر       

 .بين الطالب

        الحرص على منع الطالب من مـشاهدة
  . تتسم بالعنفالبرامج التليفزيونية التي



 

 ٤٤٦

       تجنب العقاب البدني مع األبناء والتحول
 وأقـل   تـأثيرا إلى أساليب تأديبية أعظم     

 .خطرا
 

       دراسة عن التكامل بين مؤسسات التربية
في مختلف مراحـل التعلـيم ووسـائل        
اإلعالم المختلفة في مواجهـة مخـاطر       

 التنمر 
        إعداد برامج إرشادية ألوليـاء األمـور

ين لتبصيرهم باألسلوب األمثـل     والمعلم
للتعامل مع صور التنمر ومظاهره لدى      

 .الطالب

       دراسة تعالج موضوع التنمر المدرسـي
ــدى  ــسمات الشخــصية ل ــه ب وعالقت

 .الدارسين

       دراسة تعالج موضوع التنمر المدرسـي
وعالقته بالعوامـل االجتماعيـة لـدى       

 الدارسين 

         دراسة مقارنة لمـدى وعـي معلمـي
مية المختلفة بمفهوم التنمر    المرحلة التعلي 
 .ومدى انتشاره

       دراسة مقارنة لإلجراءات المتبعة لمنـع
 التنمر وسبل مواجهته

       المدرسـي دور القيم في تحسين المناخ 
 .بالمرحلة الثانوية

    السائد بتحـصيل    المدرسيعالقة المناخ 
الطالب ودافعيـتهم واتجاهـاتهم نحـو       

    .المواد الدراسية
 

 

): ٢٠١٥(أحمد البهنساوي، رمضان حسن      -
التنمر المدرسي وعالقته بدافعية اإلنجـاز      
لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية، مجلة كليـة     

، )١٧(التربية، جامعة بورسـعيد، العـدد       
 . يناير

أثـر  ). ٢٠١٤(أسماء عبد الحسین محمـد       - 
برنامج تدریبي في تمكین ضحایا التنمـر      

ى عینة مـن طلبـة الـصف        المدرسي لد 
السادس االبتدائي، كلیة التربیـة للبنـات،       

 ).١ (٢٥مجلة كلیة التربیة للبنات المجلد 
ــدر  - ــد ب ــرة محم ــاخ ): ٢٠١٤(أمي المن

 وعالقته بكـل مـن سـلوكيات        المدرسي
المواطنة التنظيمية وإدراك جـودة الحيـاة      

 وتالميـذ المرحلـة     معلمـي النفسية لدى   
، كلية التربيـة،    اإلعدادية، رسالة دكتوراه  

 . جامعة الزقازيق

تعـديل سـلوك    ): ١٩٩٥(جمال الخطيب    -
 المعوقين، دليل اآلباء والمعلمـين،     األطفال

 . عمان، األردن، إشراق للنشر والتوزيع
تقويم أبعاد المناخ   ): ٢٠٠٧(الحجار والعاجز    - 

 الفلـسطيني   الحكـومي  في التعليم    المدرسي
ح ، مؤتمر اإلصال  المدرسيكمدخل لإلصالح   



 

 ٤٤٧

 المنعقد فـي اإلمـارات العربيـة        المدرسي
 . ١٩ – ١٧المتحدة، أبريل 

مهارات  )  ٢٠٠٦( حسن حسين  زيتون      -
، ٣التدريس رؤية في تنفیذ التـدريس، ط    

 .  ٤٥٢ -٤٣٣عالم الكتب، ص

اإلدارة ). ٢٠٠٣(رمزي فتحي هـارون        -
 دار وائل للطباعة والنشر: عمان. الصفية

لمنـاخ  واقـع ا   ): ٢٠١١ ( هنديصالح   -
المدرسي في المـدارس األساسـية فـي        

 التربيـة   معلمـي األردن من وجهة نظر     
اإلسالمية وطلبة الصف العاشر وعالقتـه      
ببعض المتغيرات ن المجلة األردنية فـي       

  ).٢ ( ٧العلوم التربوية، 

 المدرسيالمناخ   ): ٢٠١٤( صولى إيمان    -
وعالقته بالصحة النفسية لدى عينـة مـن        

، رسـالة   والثانويمتوسط  تالميذ التعليم ال  
ــسانية    ــوم اإلن ــة العل ــستير، كلي ماج

 مربـاح   قاصـدي واالجتماعية، جامعـة    
 . ورقلة، الجزائر

المناخ المدرسي   )٢٠١٢(اهللا الصافي    عبد -
وعالقته بدافعية اإلنجاز ومستوى الطموح     
لدى عينة من طالب وطالبـات المرحلـة        
الثانوية، كلية التربية جامعة الملـك خالـد        

 .ة العربية السعوديةالمملك

( الناصر العـزام، محمـد غـزالن         عبد -
القدرة التنبؤية لعوامـل البيئـة       ): ٢٠١٣

المدرسية في الميل للسلوك العدوانى لـدى       

طلبة المرحلة األساسية العليا، مجلة كليـة       
 ٢٤( التربية للبنات، جامعة البلقاء، المجلد      

  .٢٧٣ – ٢٥٧، الجزء األول، )
أثـر   ): ٢٠٠٧ (على موسى الـصبحين      -

برنامج إرشاد جمعـي عقالنـي انفعـالي        
سلوكي في تخفيض سلوك التنمر لدى طلبة     
المرحلة األساسية العليا في البادية الشمالية      
الغربية، رسالة دكتوراه، جامعة اليرموك،     

  .األردن
 ) ٢٠١٣( علي موسى، ومحمد فرحـان       -

سلوك التنمر عند األطفـال والمـراهقين،       
عالجه، مكتبة الملك فهد    مفهومه، أسبابه،   
 .الوطنية، الرياض

المشكالت الصفية  ) ٢٠٠٢(العمايرة محمد    -
السلوكية، التعليمية، األكاديمية مظاهرهـا،    

 ٢أسبابها،مظاهرها، عالجهـا، عمـان، ط     
  .دار المسيرة للنشر

). ٢٠٠٧(فؤاد على العاجز، ومحمد البنـا        -
، )اإلدارة الصفية بين النظريـة والتطبيـق      

 .ر المقداد للطباعة، غزة دا٣ط

 المدرسـي المناخ  ): ٢٠١٢( كمال باشرة    -
 لدى  واالجتماعي النفسيوعالقته بالتوافق   

المراهقين، رسالة ماجـستير، الجزائـر،      
 . جامعة وهران

اإلدارة الناجحة  ) ٢٠٠٦( مجدي عويسات    -
 شـرقي   وتأثيرها على المناخ المدرسـي،  

  .القدس



 

 ٤٤٨

المنـاخ   ): ٢٠٠٧( محمد ضبيب العتيبى     -
ــي ــي أداء المدرس ــه ودوره ف  ومعوقات

المعلمين بمراحل التعليم العام بالريـاض،      
رسالة ماجستير، جامعة نـايف العربيـة       

 . للعلوم األمنية

سحلول، بالل الحـداد، حـسن      محمود أبو  -
واقع  ): ٢٠١٨( شمالة   حمدان، عادل أبو  

 المرحلةظاهرة التنمر المدرسي لدى طلبة      
س وسـبل   الثانوية في محافظة خان يـون     

مواجهتها، مديرية التربية والتعليم، خـان      
يونس، مجلـس البحـث العلمـي، وزارة        

 التربية والتعليم العالي  بفلسطين 

التنمـر   ): ٢٠٠٩( غزالـة    معاوية أبـو   -
ــدعم   ــدة وال ــشعور بالوح ــه بال وعالقت
االجتماعي، المجلة األردنية فـي العلـوم       

، ص ص  )٢( عدد  ) ٥( التربوية، مجلد   
١١٣ – ٨٩ . 

 دور المنـاخ      دراسة   )٢٠٠٩(ناهد إمام    -
التنظيمي في فاعلية إدارة التغيير بمدارس      

، )"تـصور مقتـرح   (التعليم الثانوي العام    
 جامعة عـين شمــس       رسالة ماجستير، 

 . كلية أصول التربية البنـات

مـدى   ): ٢٠١٥( نورة سعد القحطـاني      -
الوعي بالتنمر لـدى معلمـات المرحلـة        

قع اإلجراءات المتبعـة فـي      االبتدائية ووا 
المدارس الحكومية بمدينة الريـاض مـن       
وجهة نظرهن، مجلة دراسات عربية فـي       

،  )٥٨( التربيـة وعلـم الـنفس، العـدد     
 .فبراير

.. »نورهان مصطفى التنمر يقتُـل أحيانًـا       -
بين انتحـار إيمـان     » السخرية«حكايات  

  ) ٢٠١٨-١١-٢٦وبكاء بسملة،  

يـونس، وغالـب    هشام المكانين، ونجاتي     -
التنمر اإللكترونـي    ): ٢٠١٨( الحيارى  

لدى عينة من الطلبة المضطربين سـلوكيا       
وانفعاليا في مدينة الزرقاء،مجلة الدراسات     
النفسية والتربويـة    جامعـة الـسلطان          

عـدد ينـاير، ص     ) ١٢(  قابوس، مجلد   
١٩٧ – ١٧٩  

ــماعيل  - ــة إس ــض ):  أ ٢٠١٠( هال بع
ايا التنمـر   المتغيرات النفسية لـدى ضـح     

المدرسي في المرحلة االبتدائيـة، مجلـة       
دراسات تربوية واجتماعية، كلية التربيـة،    

 .جامعة حلوان

فاعلية العالج  ):  ب ٢٠١٠( هالة إسماعيل    -
بالقراءة في خفض التنمر لـدى األطفـال،    
المجلة المصرية للدراسات النفسية، العـدد      

٦٦ . 
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