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 2022مايو 15فى، الموافقة على النشر 2022ابريل 20استالم البحث فى 

 الملخص العربى
استتتهدف البحتتف برتتسة رديستتية دراستتة العالقتتة بتتين الستتلوك 

تهم االجتماعية ودور التنمري لدى طلبة المرحلة االعدادية ومهارا
األسرة في الحد منه وقد تم اتباع المنهج الورسي التحليلتي  وتتم 

الستتلوك التنمتتري جمتتا البيانتتا  عتتن طريتتا االستتتبيان ومقيتتا  
 لألطسال والمراهقين ومقيا  المهارا  االجتماعية للمراهقين وذلك

طالتت   113بالمقابلتتة الصخرتتية لعينتتة صرفتتية رتتدفية قوامهتتا 
طتتتتال  المرحلتتتتة االعداديتتتتة الملتحقتتتتين بالمتتتتدار  وطالبتتتتة متتتتن 

الحكوميتة والخارتتة والتجريبيتة لفتتا  فتي السرتتل الدراستي الثتتاني 
م  وقتتد تتتم حستتا  التكتترار  2021 – 2020متتن العتتام الجتتامعي 

والنس  المدوية والمتوسطا  واالنحراف المعيتاري ومعامتل ارتبتاط 
البيانتتتتا  للبيانتتتتا   وتتتتتم تحليتتتتل  T-testاختبتتتتار     و بيرستتتتون 

 .SPSS Ver.20باستخدام برنامج 

 وقد أسسر البحف عن عدة نتادج أهمها:
بين  0.001وجود فروا دالة احراديا عند مستوى احتمالي  -1

المتوسط الحسابي  المصاهد  والمتوسط السرفتي المعبتر عتن 
 وكانتتت  9.27-الستتتلوك التنمتتتري حيتتتف بلفتتت  قيمتتتة     

د ممتتا يصتتير  لتتى الستتروا لرتتالم المتوستتط الحستتابي المصتتاه
انخستتام مستتتوى الستتلوك التنمتتري لتتدى الطتتال  المبحتتوثين 

 برسة عامة.
ستتتتتلوكهم التنمتتتتتري  %69.9أكثتتتتتر متتتتتن ثلثتتتتتي المبحتتتتتوثين  -2

ستتتلوكهم التنمتتتري  %12.4  %17.7متتنخسم  فتتتي مقابتتتل 
 متوسط ومرتسا على التوالي.

بين  0.001وجود فروا دالة احراديا عند مستوى احتمالي  -3
المصتاهد والمتوستط السرفتي فتي المهتارا   المتوسط الحسابي

االجتماعيتة لرتتالم المتوستط الحستتابي المصتاهد  حيتتف بلفتت  
. ممتتتا يعنتتتى ارتستتتاع مستتتتوى المهتتتارا  19.39 –قيمتتة     

 االجتماعية لدى الطال  المبحوثين برسة عامة.

وجتتود فتتترا دال احرتتتادياط بتتتين الطتتال  التتتذكور واإلنتتتاف فتتتي  -4
 2.614ور  حيف بلفت  قيمتة   السلوك التنمري لرالم الذك

 . 0.01عند مستوي احتمالي 

عدم وجود فتروا دالتة احرتادياط بتين الطتال  التذكور واإلنتاف  -5
 . 1.865في المهارا  االجتماعية حيف بلف  قيمه   

أو  %36.3متتتن األستتتر لهتتتا دور محتتتدود  %80أكثتتتر متتتن  -6
متتن األستر تقتوم بتتدور  %19.5فتي مقابتل  %44.2متوستط 

 ن السلوك التنمري لدي األبناء.كبير في الحد م
 وقد أورى البحف بعدة توريا  أهمها:

تهيدتتة جتتو أستتري ختتالي متتن التتتوترا  والمصتتكال  األستترية   .1
والتعامتتل متتا األبنتتاء بمرونتتة بعيتتدا عتتن اللجتتوء  لتتى استتتخدام 
العنف والصدة والتزم  في المعاملة وعدم اإلسراف في أسلو  

ام بالتربيتتتة االجتماعيتتتة العقتتتا  اللسأتتتي أو البتتتدني  واالهتمتتت
صراكهم في النصاط االجتماعي الذي يتالءم ما ميولهم.  وا 

توعية األبناء بمسهوم التنمر وآثتار  الستلبية علتى السترد وعلتى  .2
 اآلخرين.

صتتتراك الطتتتال  فتتتي  .3 اهتمتتتام المدرستتتة باألنصتتتطة الالرتتتسية وا 
  عدادها وتنسيذها واإلصراف عليها.

التي تحسز على  قراء السلوك  تقديم االعالم للبرامج التوعوية .4
 التنمري ونبذة باعتبار  سلوك يؤثر على السرد والمجتما.
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دور  -السلوك التنمري  -سيالتنمر المدر  الكلما  المستاحية:
  .المرحلة اإلعدادية -األسرة في خسم السلوك التنمري

 المقدمة
فترة الطفولة منن أمنم الفتنراي فني تكنوين شخصنية الطفنل، 

عداد ترسم فيها مالمح شخصية الطفنل إذ تعد مرحل ة تكوين وا 
مستقبال، وتكمن خطورة منذ  المرحلنة فني كونهنا مرحلنة تكنوين 
العنناداي واالتجامنناي والمهنناراي العقليننة واالجتماعيننة والنفسننية 
والجسمية التي تشكل في مجموعهنا شخصنية اإلنسنان التني ال 

لنل فني تلبث أن تتبلور خالل مراحل النمو المختلفة. ووجنود خ
ذلن  الجانني يكنون منن العسننير إلنى درجنة ااسنتحالة اسننتبدال  
أو تغييننننننر . والنننننننذي سيتبنننننننح انعكاسنننننن  سنننننننلبا علنننننننى اكتمنننننننال 
مواصننفاي الشخصننية الجسننمية والعقليننة واالجتماعيننة والنفسننية 
والتنني ينظننر إليهننا ككننل متكامننل، ال ينفصننل جاننني منهننا عننن 

ن أي نقص في بعض جوانبها يعني عدم اك تمال أو اآلخر. وا 
وجنننننابر،  2004انسنننننجام فننننني شخصنننننية صننننناحبها   ل منننننراد، 

2005.) 

هنا اافننراد، وتتكننون ينشننف فيوتعند ااسننرة الننواة ااولننى التني 
ة، ومنهنا تنشنف ينمن خاللها مبناد  العالقناي والطبناال االجتماع

نهم، كمننا أنهننا المسنننولة عننن بلننورة سننلوكهم يننأسننا العالقنناي ب
نبنننن انفعنناالتهم. كمننا تتشنننكل مهم واتجامنناتهم و يدمم وقننيننوتقال

نشننف ياتهم مننن خننالل المنننائ السننائد فنني أسننرمم والننذي يشخصنن
عتمننننند المننننننائ ية، إذ ينننننة التفاعليمنننننن خنننننالل العالقننننناي ااسنننننر 

ن ياي واالتجامننناي بنننيااسنننري علنننى شنننبكة معقننندة منننن السنننلوك
 .ن والطفليالوالد

نثر سننلبا علننى يننفنالجو العننام المشننحون بالخالفنناي والتننوتر 
          ح، فنننننننذا كننننننان المنننننننائ ااسننننننري يوالعكننننننا صننننننحالشخصننننننية 

ا مننن عالقنناي الننود  والعطنن  والتعننفون واالمتمننام والعنايننة  مكوننن 
د على أسناليي تنشنئة يكون ل  ااثر الجين، فسو  ين الوالديب

ث أنن  كلمنا كنان ينن أفراد ااسرة، حيي التفاعل بياابناء وأسال
كلمنننا كنننان نمنننو ا وخنننال منننن المشنننكالي، يالمننننائ ااسنننري سنننو 

عمنننل ية. فهنننو يما وخنننال منننن االبنننطراباي النفسنننيااطفنننال سنننل

علننننى إشننننباال حاجنننناي اابننننناء بطريقننننة سننننوية وبشننننكل متننننوازن 
تهننننا وتناسننننبها منننن  كننننل مرحلننننة ية الحاجنننناي وأمميننننحسنننني أولو 

ندي المننننائ المتنننوتر إلنننى عننندم أو سنننوء إشنننباال ينننة، كمنننا يننننمائ
دفعهم إلنى القلن  ينالحاجاي النفسنية لببنناء أو إحباطهنا بشنكل 

ة منحرفنننة  عيسنننو وبنننو ياي سنننلبيوالتنننوتر واالنننندفاال نحنننو سنننلوك
 (.2020علي، 

ويعننند السنننلو  التنمنننري أحننند السنننلوكياي السنننلبية المنحرفنننة 
ومننو مكتسنني مننن البيئننة التنني يعنني  فيهننا الفننرد ويظهننر عننندما 

(. وسننلو  التنمننر 2016تتننوافر الظننرو  المناسننبة  الدسننوقى، 
ن الطفولننة يبنندأ تنندريجيا ويسننتمر حتننى يبنندأ فنني عمننر مبكننر منن

المرحلة اإلبتدائية ويواصل استمرار  حتى يصل إلى الذروة فني 
المرحلة المتوسطة ويتراجن  تندريجيا فني المرحلنة الثانوينة وقلمنا 
يكون في المرحلة الجامعية، وقد امنتم البناحثون بدراسنة ظنامرة 
التنمننننننر حيننننننث ثبنننننني أمميتهننننننا وخاصننننننة فنننننني مرحلننننننة الطفولننننننة 

مرامقنننة وذلننن  فننني ظنننل ااوبننناال اإلقتصنننادية واالجتماعينننة وال
وفنننني ظننننل وجننننود التكنولوجيننننا وتطورمننننا المسننننتمر  الصننننبحيين 

 (.2013والقباة، 
والتنمر المدرسي سلو  يحدث عندما يتعرض تلمينذ بشنكل 
متكننننرر لسننننلوكياي وأفعننننال سننننلبية مننننن تالميننننذ  خننننرين بقصنننند 

كالتننننابز  إيذائننن ، ومنننو إمنننا يكنننون جسنننديا كالبنننري، أو لفظينننا
فنننننني   باالقنننننناي، أو عاطفيننننننا كالنبننننننذ االجتمنننننناعي أو اإلسنننننناءة

(. ومننو شننكل مننن أشننكال 2009المعاملننة  قطننامي والصننرايرة، 
العننن  أو العنندوان المدرسنني التننني تمننارا ومننو يحنندث عنننندما 
يتعرض طفل أو فرد بشكل مستمر إلى سلو  سلبي يسنبي لن  

ين يسنمي ااول االم ينتن عن عدم التكافن فني القنوي بنين فنرد
 (.2012ُمتنمر واآلخر بحية  الصوفي و المالكي، 

والتنمنننر المدرسننني يعننند منننن المشننناكل التننني تالقننني امتمامنننا 
متزاينندا مننن قبننل البنناحثين فنني مجننال الطفولننة والمرامقننة، وذلنن  
نظننننرا النتشننننار  بمختلنننن  أبعنننناد  ومظننننامر  بننننين تالميننننذ وطلبننننة 

لوكياي عدوانيننننة المنننندراا وخارجهننننا ويقننننوم الفننننرد المتنمننننر بسنننن
مباشنننرة و ينننر مباشنننرة لغنننرض إلحنننا  ااذ  بشنننخص  خنننر لنننم 
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يرتكي ذنبا ويعد بحية للتنمر ومذ  البحية تكنون أكثنر قلقنا 
فتقننننننننار للمهنننننننناراي  واكتئابنننننننا ونقصننننننننا فنننننننني إعتبنننننننار الننننننننذاي، وا 
االجتماعية وروح المبادرة ونادرا ما تواجن  إسناءة للمتنمنر فهنى 

ة  العنننننادلي وناصنننننر، تشنننننعر بالبنننننع  فننننني القننننندراي والكفننننناء
2016.) 

ويقدر أن أكثر من واحد من كنل ثالثنة أطفنال حنول العنالم 
من الطنالي النذين  %70يتعرض للتنمر. وفي مصر تعرض 

سننة لشنكل منن أشنكال التنمنر   15و 13تتراوح أعمنارمم بنين 
مثننل السننلو  البنندني العنندواني تجننا  الطفننل أو تجننا  متعلقاتنن ، 

انننة، أو التهدينند، أو االسننتبعاد عننن والمبننايقاي اللفظيننة، واإلم
اانشننننطة بشننننكل متعمنننند ومتكننننرر  المجلننننا القننننومي لبمومننننة 

 (.2018والطفولة، 
وفنني بيئننة التنمننر المدرسنني  البننا مننا يكننون بننحية التنمننر 
طالبا وحيدا يتعرض للمبنايقة منن مجموعنة تتكنون منن اثننين 
أو ثالثنننة منننن الطنننالي يتنننزعمهم قائننند سنننلبي لكنننن مننننا  نسنننبة 

( أفنننادوا %40 - %20منننن البنننحايا تتنننراوح منننا بنننين   مامنننة
بنننفنهم تعربنننوا للتنمنننر منننن قبنننل طنننالي منفنننردين  بهنسننناوي و 

 (.2015حسن، 
( إلى أن سلو  التنمر ينقسم إلى 2012وقد أشاري خوج  

 قسمين:
يقتبننني مواجهننننة مباشننننرة بنننين كننننل مننننن  ستتتتلوك مباصتتتتر: -1

المتنمننننر والبننننحية، إذ يتبننننمن مننننذا الشننننكل مننننن أشننننكال 
لو  التنمننننر المواقنننن  التنننني مننننن خاللهننننا يننننتم مبننننايقة سنننن

البننننننحية، أو تهدينننننند  مننننننن قبيننننننل السننننننخرية، واالسننننننتهزاء، 
أوالتقلينل منن الشنفن، واإل اظنة، والتعليقناي البذيئنة، وجننرح 
ماننننة مشننناعر البنننحية، ورفنننض التعامنننل معننن  والتننننابز  وا 

 باالقاي البذيئة.
: يصننننعي مالحظتنننن ، ولكننننن يمكننننن ستتتتلوك صيتتتتر مباصتتتتر -2

سننتنتاج  والوقننو  علننى أشننكال  مننن خننالل نشرالشنننائعاي ا
الخبيثة وكتابة التعليقاي الشخصية عن البحية والنظراي 

 واإليماءاي الوقحة بين زمالئ ، وجعل  منبوذا.

( إلنى 2016أشناري العنادلي و ناصنر   أنواع فحايا التنمتر:
 -أن  منا  نوعين من البحايا مما:

النذين يتجنبنون المواجهنة ومنم  ومنم اافنراد الفحايا الستلبيون:
بننننعفاء جسننننديا، مننننادئون ال ينننندافعون عننننن أنفسننننهم، ومننننم 
 البنننا منننا يتحولنننون نحنننو النننداخل، ينسنننحبون منننن المواقننن  
أكثنننر منننا يتوجهنننون نحنننو النننرد عليهنننا، وتتسنننم ردود أفعنننالهم 

 بفنها أقل من العادي.
اافننننراد الننننذين يواجهننننون المتنمننننر  الفتتتتحايا النصتتتتطون: وهتتتتم

وانيننننة نحننننو ، يجادلوننننن  ويقطعننننون علينننن  ممارسننننت  بنظهننننار العد
ويننردون ااذ  بمثلنن ، ومننم قنند يعننادون أطفنناال  خننرين مننن  يننر 
المتنمنننرين، وقنننند يعوبننننون بننننعفهم عننننن طرينننن  التنمننننر علننننى 
 ينننرمم ويحولنننون ثنننورة  بنننبهم نحنننو اآلخنننرين والتنمنننر علنننيهم 

 واإلساءة إليهم كما أساء المتنمرين إليهم.
( 2013كننل مننن الصننبحين و القبننا    ذكننرأصتتتتتتكال التنمتتر: 

 أن منا  عدة أشكال للتنمر يمكن عربها كما يلي:
كالبنننري أو الصنننف ، أو القنننرص، أو  التنمتتتر الجستتتمي: -1

الننرفا، أو السننحي، أو إجبننار  علننى فعننل شننيء ال ير نني 
 في .

: السنننني والشننننتم واللعننننن، أو اإلثننننارة، أو التنمتتتتر اللسأتتتتي -2
شنننناعاي الكاذبننننة، أو إعطنننناء التهدينننند، أو التعنينننن ، أو اإل

 ألقاي ومسمياي للفرد، أو إعطاء تسمية عرقية.
اسنتخدام أسنامي جنسنية وينناد  بهنا، أو  التنمر الجنستي: -3

 كلماي قذرة، أو لما، أوتهديد بالممارسة.
المبننايقة والتهدينند والتخوينن   التنمتتر العتتاطسي والنسستتي: -4

 واإلذالل والرفض من الجماعة.
: منن  بعنض اافنراد منن عالقتا  االجتماعيتةالتنمتر فتي ال -5

ممارسننة بعننض اانشننطة بنقصننائهم أو رفننض صننداقتهم أو 
 نشر إشاعاي عن  خرين.

أخننذ أشننياء اآلخننرين والتصننر   التنمتتر علتتى الممتلكتتا : -6
فيها أوعدم إرجاعها أو إتالفها ومنا البد من القول إن منذ  
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ل اللفظنني ااشننكال السننابقة قنند تننرتبط معنناط فقنند يننرتبط الشننك
 م  الجسدي أو الجسدي م  االجتماعي أو  يرما.  

كمنننا يمكنننن أن يكنننون التنمنننر الينننوم أكثنننر تطنننوراط منننن خنننالل 
الوسنننائل الحديثنننة كاإلنترنننني مثنننل: إرسنننال رسنننائل عنننن طريننن  
البريننند اإللكترونننني، أوالهنننات  الخلنننوي، أونشنننر إشننناعاي علنننى 

 . صفحاي اإلنترني، ومذا يعطي مساحة إبافية لإلستقواء
( علننننى مننننا سننننب  2018ويبنننني  أبننننو سننننحلول و خننننرون  

التنمننننر العنصننننري: والننننذي يتمثننننل فنننني اإليمنننناءاي والتلميحنننناي 
 وشتم اآلخرين نتيجة للتحيز لعر  أو دين أو لون.

أجريي بعض الدراساي عن التنمنر المدرسني ومنهنا دراسنة 
أجرينننني للكشنننن  عننننن أشننننكال ومسننننتوياي التنمننننر لنننند  طلبننننة 

المنندارا التركيننة طبقنني الدراسننة علننى  المرحلننة ااساسننية فنني
النتائن إنتشنار ظنامرة التنمنر لند   طالبا وطالبة أظهري 692

الطلبننننة بنسنننني متفاوتننننة حيننننث كننننان التنمننننر الجسنننندي بالمرتبننننة 
٪، وجننننناء 33٪، يليننننن  التنمنننننر اللفظننننني 35.5ااولنننننى بنسنننننبة 

التنمننننر الجنسنننني فنننني المرتبننننة ااخيننننرة وكاننننني نسننننبت  المئويننننة 
ي النتننائن عننن وجننود فننرو  إحصننائية فنني ٪، كمننا كشننف15.6

التنمننننننننر تعننننننننزي للجنننننننننا وكاننننننننني الفننننننننرو  لصننننننننالح الننننننننذكور 
 Kepenekci&sinkir, 2016.) 

( التننني أجريننني 2013وفننني دراسنننة الصنننبحين و القبننناة  
والتعر  على  بهد  التعر  على أشكال التنمر وحجم التنمر

دينننة الطلبنننة المتنمنننرين بالمرحلنننة ااساسنننية العلينننا فننني لنننواء البا
الشنننمالية بنننااردن، حينننث أجريننني الدراسنننة علنننى عيننننة قوامهنننا 

تلميذ وتلميذة. أظهري النتائن أن نسنبة المتنمنرين كانني  139
( منننننننهم يمارسنننننون التنمننننننر %12.9( وأن  %9.8منخفبننننن   

( %7.9( يمارسون التنمر الجسدي، و %11.3االجتماعي،  
 ( يمارسننننون التنمننننر علننننى%6.6يمارسننننون التنمننننر اللفظنننني،  

( يمارسننون التنمننر الجنسنني كمننا أظهننري %5.6الممتلكناي، و 
 النتائن أن التنمر وأشكال  لد  الذكور كان أكبر من اإلناث.

والتنننني أجرينننني بهنننند  ( 2016ودراسننننة العننننادلي وناصننننر  
لنند   االنتحنناري والتفكيننر اإلرادة بننين التعننر  علننى العالقننة

ى عيننة المرحلة المتوسنطة علن طلبة من المدرسي التنمر بحايا
( مننندارا، وقننند أسنننفري 4( طالننني وطالبنننة منننن  200 قوامهنننا 

الدراسة عنن عندة نتنائن أممهنا: وجنود عالقنة إيجابينة دالنة بنين 
درجاي أفراد العينة على مقياا بحايا التنمر ودرجاتهم علنى 
كنننل منننن مقيننناا التفكينننر االنتحننناري ومقيننناا اإلرادة. بينمنننا ال 

علنننى مقيننناا التفكينننر توجننند عالقنننة بنننين درجننناي أفنننراد العيننننة 
 االنتحاري، ودرجاتهم على مقياا اإلرادة.

( التني ُطبقني علنى عيننة مكوننة 2019وفي دراسة محمد  
( طالبة من طالي المرحلة الثانوية 127( طالي و 132من  

بمحافظة الفيوم. توصلي الدراسنة إلنى أن نسنبة انتشنار التنمنر 
ا أن اإللكتروننننني لنننند  الطننننالي جنننناءي بدرجننننة متوسننننطة، كمنننن

الطننالي يمارسننون العدينند مننن أشننكال التنمننر اإللكتروننني جنناء 
النحننننو التننننالي: السننننخرية عننننن طرينننن  االقتننننراال،  ترتيبهننننا علننننى

التشننننهير بشننننخص مننننا مننننن خننننالل الشننننائعاي، نشننننر معلومنننناي 
مغلوطننننننة أو صننننننور مزعجننننننة، التحننننننر ، اإلماننننننناي المتكننننننررة 
بفشننننكال مختلفننننة، انتحننننال أو سننننرقة الهويننننة إلحننننراج أو تنننندمير 
شننننننننخص مننننننننا، إفشنننننننناء ااسننننننننرار، المالحقنننننننناي والمبننننننننايقاي 

 اإللكترونية، وأخيرا تشوي  السمعة وانتحال الشخصية.
 أسبا  التنمر  العوامل التي تسهم في حدوف التنمر 

: ومننني العوامنننل التننني توبنننح شخصنننية أوال العوامتتتل النسستتتية
ونفسننية الشنننخص الُمتنمنننر حينننث أننن  يسنننتمت  بتحقيننن  ذاتننن  

خرين ويتلذذ بفنرض سنيطرت  وقوتن  بمثنل آلافي التقليل من 
منننذ  الطنننر  فهنننو دائمنننا ال يتعننناط  مننن  بنننحايا ، كمنننا أن 
البنننننحية دائمنننننا منننننا يتصننننن  بخصنننننائص نفسنننننية أال ومننننني 
االستسنننننننالم والخبنننننننوال وتجنننننننني الصنننننننراال والبكننننننناء ومنننننننذ  
الخصنننائص تزينننند منننن قننننوة وسنننيطرة ااشننننخاص المتنمننننرين 

و، دننننننو أحا 2016 وزينننننادة سنننننلو  التنمنننننر  الدسنننننوقي،
2018.) 

يتزاينند سنلو  التنمننر لند  الطفننل إذ لننم ثانيتا العوامتتل األستترية: 
ُيقابل من ااسرة بالعقاي أو التهديد  ير البندني، فااطفنال 
يالحظننون ذلنن  ااسننلوي مننن خننالل ااسننرة فنمننا أن يكننون 
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أحد أفرادما يمارس  أو تعرض ل  وكنان منن بنحايا  والبند 
يتعنرض الطفنل للعقنناي  اأن نفخنذ بعنين االعتبنار أنن  عنندم

البننندني يكنننون ذلننن  دافننن  لننن  لينننزداد فننني منننذا السنننلو  لكننني 
 (.2016يشعر بالقوة والهيبة بين زمالئ   الدسوقي، 

ثقافنننة المدرسنننة، المحنننيط  تتبنننمن ثالثتتتا العوامتتتل المدرستتتية:
المننننننننادي، الرفننننننننا ، عالقنننننننننة المنننننننندرا بتالميننننننننذ ، وجنننننننننود 

رض لن  عتااخصائي النفسي واالجتماعي، التعني  الذي ي
الطالننني منننن قمبنننل المعلنننم ان منننذا العنننن  يجعنننل الطالننني 
يحمننل جرعننة كبيننرة مننن الكننر  بنند كننل مننن حولنن  ويصننبح 
سنناخطاط علننيهم ممننا يسننبي تحننول سننلوك  للتنمننر. فاافعننال 
االسننتفزازية التنني يمارسننها المعلننم لتالميننذ ، وتننفثر الننزمالء 
السننننلبي، وبننننع  التحصننننيل الدراسنننني للطالنننني، والعوامننننل 

ية  ير السوية، وعدم االرتباط بنين ااسنرة والمدرسنة، سفالن
والظننرو  المعيشننية للطالنني كننل مننذ  ااسننباي تننندي إلننى 

وأحاننننننندو،  2013حنننننندوث التنمننننننر  الصننننننبحين والقبننننننا ، 
2018.) 

: فالمعربون للتنمنر رابعا عوامل تتعلا بالطسل فحية التنمر
دائمنننننننا منننننننا يشنننننننعرون بنننننننالخو  واالنننننننم النفسننننننني والكبننننننني 

ي والوحننندة وعننندم اامنننان وعننندم الثقنننة فننني النننذاي عااالجتمننن
ولديهم عدد قليل منن ااصندقاء وتعند سنلوكياي وشخصنية 
التلمينذ أو الشنخص بنحية التنمننر مني التني تجعلن  منند  

 (.2015للمتنمر دائما.  بهنساوي و حسن، 
خامسا عوامتل تتعلتا بالطستل المتنمتر: يرتبم الطستل متنمتراط 

 بسب  عد  رسا  وهي: 
فننننننننني فهنننننننننم كيفينننننننننة التعامنننننننننل مننننننننن  اآلخنننننننننرين،  القصنننننننننور

والشعورباإلحباط، واإلساءة ل  وتجاملن  فني المننزل ممنا يجعلن  
را ي في تفريغ شنحنة الطاقنة السنلبية فنيمن منم أبنع  وأقنل 
سننننا  منننن ، و يننناي الرقابنننة فننني المننننزل وعننندم تعليمننن  السنننلو  
الصنننحيح، وقننند سنننيطرت  علنننى نفسننن  عنننند الغبننني، ومشنننامدة 

فنننننني كافننننننة وسننننننائل التواصننننننل االجتمنننننناعي.  ةالنمنننننناذج السننننننيئ

ومشنننامدة أشننننخاص  خننننرون يقومننننون بننننالتنمر وعنننندم تعربننننهم 
 (2020و أحمد،  2015للعقاي.  بهنساوي و حسن، 

إلنننى أن مننننا  عننندة عوامنننل  coloroso (2003)وقننند أشنننار 
تننننندي لحنننندوث التنمننننر المدرسنننني منهننننا القننننوة البدنيننننة فالطلبننننة 

  منننهم، كننذل  الطلبننة عبننااقوينناء يتنمننرون علننى الطلبننة اا
ااكبر سناط يتنمرون على منن منم أصنغر سنناط، والطلبنة ااكثنر 
ذكننناءط يتنمنننرون علنننى الطلبنننة ااقنننل ذكننناءط، وكنننذل  الطلبنننة ذوي 
المسننتو  االقتصننادي المرتفنن  يتنمننرون علننى مننن مننم مسننتوامم 

 االقتصادي منخفض.    

  :سادسا: أسبا  مجتمعية

سننئولة عننن انتشننار التنمننر ملقنند تعننود ااسننباي المجتمعيننة ا
الننوعي بخطننورة انتشننار العننن  داخننل  فنني المجتمنن  إلننى  ينناي

المشنناركة المجتمعيننة  المنندارا بكننل أشننكال  وصننور ، وبننع 
 فنني التصنندي لظننامرة العننن ، باإلبننافة إلننى عنندم القنندرة علننى
الحنند مننن التسننري داخننل المنندارا، منن  تراجنن  دور ااسننرة فنني 

  ااطفنننال وكنننذل  دورمنننا فننني ينننجتوعينننة وتو  القينننام بننندورما فننني
العنننن ، وأيبنننا  يننناي  تعنننديل سنننلو  الطفنننل ومواجهنننة أشنننكال

 الوعي بفساليي التنشئة السليمة وبع  ثقافة حقو  اإلنسنان،
وسننننوء ااحننننوال االقتصننننادية واالجتماعيننننة لبسننننرة والتنننني تنننندف  

منن  التسننوي  اإلعالمنني لثقافننة العننن   الطفننل والمرامنن  للعننن ،
فنننننننالم وألعننننننناي الكمبينننننننوتر  محمننننننند، اافننننننني بعنننننننض البنننننننرامن و 

2019.) 
 آثار التنمر

التنمر المدرسي ل  العديد من ااثار السلبية التي تق  علنى 
المتنمنننر عليننن  أو البنننحية وتسنننبي لننن  العديننند منننن المشنننكالي 
النفسنننية فالبنننحية يعننناني منننن الخنننو  والقلننن  والحنننزن وتننندني 

ي الكمستو  الذاي، كمنا يعناني البنحية منن العديند منن المشن
االجتماعينننننننة مثنننننننل قصنننننننور المهننننننناراي االجتماعينننننننة، والعزلنننننننة 
االجتماعية، وقلة عدد ااصدقاء وكذل  العديد منن المشنكالي 
الدراسننية مثننل كثننرة الغينناي عننن المدرسننة، الهننروي، التسننري، 

 (.Black&Jackson,2007انخفاض التحصيل الدراسي  
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( أن البنننننحية 2020( وأحمننننند  2019ويبننننني  محمننننند  
مر وي فين ، ويعناني منن مشناكل نفسنية وعاطفينة  يصبح  ير

وسننننلوكية علننننى المنننند  الطويننننل كاالكتئنننناي والشننننعور بالوحنننندة 
يذاء الننفا، باإلبنافة إلنى سنوء  واالنطوائية والقل  واإلدمان وا 
العالقاي االجتماعية وسنوء الظنن. كمنا تلجنف البنحية للسنلو  
 العننندواني نتيجننننة للتنمنننر، وقنننند تتحنننول منننن  منننرور الوقنننني إلننننى
متنمنننننر أو إلنننننى إنسنننننان عنيننننن . وقننننند يسنننننتمر التنمنننننر وينننننزداد 
انسننننحاي البننننحية مننننن اانشننننطة االجتماعيننننة الحاصننننلة فنننني 
العائلنننننة أو المدرسنننننة، حتنننننى يصنننننبح إنسنننننانا صنننننامتا ومنعنننننزال. 
ويننننزداد ميننننل البننننحية لالنتحننننار، حيننننث أثبتنننني الدراسنننناي أن 
بحايا االنتحار بسنبي التنمنر فني ازديناد مسنتمر، كمنا يعناني 

رض للتنمنننر إلنننى الصنننداال و الم المعننندة وحننناالي منننن عنننتمنننن ي
 الخو  والذعر.

وال تقتصر  ثار التنمر المدرسي على البحية فقط، ولكنن 
 البننننا مننننا يكننننون لنننند  المتنمننننر أيبننننا العدينننند مننننن السننننلوكياي 
العدوانيننننننة والسننننننلوكياي الفوبننننننوية، وسننننننوء التوافنننننن  النفسنننننني 

 وقى،سنننندواإلجتمنننناعى، والسننننلوكياي المعاديننننة للمجتمنننن   ال

(. وقننننننند يتعنننننننرض المتنمنننننننر للحرمنننننننان أو الطنننننننرد منننننننن 2016
المدرسة، وقد ينخرط في أعمنال إجرامينة خطينرة فني المسنتقبل 

(، أو إدمنننان الخمنننور والمخننندراي 2015 بهنسننناو  و حسنننن، 
رتكنناي مخالفنناي قانونيننة، والنندخول فنني عننرا  دائننم وممارسننة  وا 

 (.2019نشاطاي جنسية مبكرة  االنحرا  الجنسي(  محمد، 
ومننننن خننننالل العننننرض السنننناب  نجنننند أن منننننا  العدينننند مننننن 
العوامل التي تسهم في حدوث السلو  التنمري وبما أن مرحلنة 
التعلننيم المتوسننط مننى المرحلننة التنني تتننزامن منن  فتننرة المرامقننة 
ففنهنننا تحننندث فننني مرحلنننة نمائينننة مهمنننة منننن مراحنننل نمنننو الفنننرد 

والنفسننية  ةيننوالتنني تتسننم بننالتغيراي فنني النننواحي الجسننمية والعقل
واالجتماعينننننة كمنننننا أن البنننننغوطاي الممارسنننننة علنننننى التالمينننننذ 
تندي في كثير من ااحيان إلى التوتر واالبطراباي وقينامهم 
بسلوكياي  ير مقبولة اجتماعيا كسلو  التنمر لنذا فننن دراسنة 

 (. 2015مذ  المرحلة مهم  حمود و العمري، 

ارا يبرز دموفي ظل االمتمام المتزايد بسلو  التنمر في ال
موبوال المهاراي االجتماعية كفحد الموبوعاي التني حظيني 
بنمتمام ملحوظ في ااونة ااخيرة لما لها من أممية في الحياة 
االجتماعينننة للفنننرد حينننث تشنننكل الحيننناة االجتماعينننة ركنننن مامنننا 
وأساسننننننيا فنننننني حينننننناة الفننننننرد. وتتطلنننننني العدينننننند مننننننن المهنننننناراي 

ندماجنن  فنني الم منن ، ويفسننر انخفنناض تجاالجتماعيننة لنجاحنن  وا 
مسننتو  المهنناراي االجتماعيننة االخفننا  الننذي يعانيننة الفننرد كمننا 
يفسنننر االبنننطراباي الوجدانينننة وخصوصنننا االكتئننناي والشنننعور 

( فااشنخاص 2008بالوحدة، والمشكالي السنلوكية  الند يثر، 
النننننذين يفتقنننننرون للمهننننناراي االجتماعينننننة الالزمنننننة للتعبينننننر عنننننن 

الننى إحبنناط متكننرر ممننا يننندي  ر بنناتهم يتعربننون فنني الغالنني
إلنننى سنننلوكياي عدوانينننة كسنننلو  التنمنننر. ولهنننذا تعننند المهننناراي 
االجتماعيننة مننن المحنندداي الرئيسننية لنجنناح الفننرد أو فشننل  فنني 
المواق  المتنوعة فهي التي تمكنن فني حالنة ارتفاعهنا منن  داء 
االسنتجابة المناسنبة لموقنن  منا، وفني المقابننل فننن بنعفها يعنند 

فننني سنننبيل توافننن  الفنننرد مننن  اآلخنننرين حينننث إن   أكثنننر العوائننن
القصنننور فنننني المهنننناراي االجتماعيننننة يعننننني ارتكنننناي الحماقنننناي 
السنننننلوكية واالتصنننننا  بالعدوانينننننة للمتنمنننننر والسنننننلبية للبنننننحية 

 (.2012 خوج، 
وقد نالي المهاراي االجتماعية االمتمام الكبير لمنا لهنا منن 

ارا وأفننراد دمنندور فنني العالقنناي االجتماعيننة بننين الطلبننة فنني ال
المجتمنننن  ولننننندورما فننننني تحديننننند التفننننناعالي اليومينننننة للفنننننرد مننننن  
المحيطين ب  والتي تعند فني حالنة اتصنافها بالكفناءة منن ركنائز 

(. وتعند 2003التواف  النفسي على المستو  الشخصي  فرج، 
المهاراي االجتماعية منن أمنم العوامنل التني تحفنظ تنوازن الفنرد 

الفاعليننة والكفنناءة فنني تواصننل    لننفنني بيئتنن  االجتماعيننة وتحقنن  
االجتمنننناعى منننن  أسننننرت  وأقراننننن  وأفننننراد المجتمنننن  ومننننن خاللهننننا 
يسننتطي  المرامنن  أن يحظننى بقبننول المحيطننين بنن  ويننتمكن مننن 

 ( ,2011Chaneonالتعامل معهم  
( إلنننى 2006وقننند أشننناري كنننال منننن حسنننونة و أبنننو ناشننن   

عينة امبعض المهاراي االجتماعينة التني تحندد الشخصنية االجت
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للفننرد ومننن أمننم مننذ  المهنناراي مهننارة التعبيننر االنفعننالي ومهننارة 
الحساسنننننية االجتماعينننننة حينننننث تسنننننهم ماتنننننان المهارتنننننان فننننني 
التعامل العاطفي م  اآلخرين والقندرة علنى التواصنل االنفعنالي 
منننن  اآلخننننرين وتفهننننم االنفعنننناالي وقننننراءة المشنننناعر والعواطنننن  

رة البنننننننبط اهنننننننلآلخنننننننرين، ومنننننننن المهننننننناراي المهمنننننننة كنننننننذل  م
االجتمننننننناعي وتقمنننننننص اادوار االجتماعينننننننة ومهنننننننارة التعبينننننننر 
االجتماعي كالحديث م  اآلخرين والبدء بالحوار وا  القن  عنند 

 انتهاء الموبوال وبلباقة تامة.
وتتعننننندد أننننننواال المهننننناراي االجتماعينننننة التننننني ينبغنننننى علنننننى 
المننننرامقين اكتسننننابها ليواجهننننوا بهننننا الحينننناة الدراسننننية والمنزليننننة 

قبلية وينننننظم مننننن خاللهننننا عالقننننتهم منننن  اافننننراد والبيئننننة تسننننوالم
ااسننننرية واالجتماعيننننة والمدرسننننية ومننننن مننننذ  المهنننناراي مننننامو 
أساسي مثل اإلصغاء أو االستماال والبندء فني الحنوار وتشنكيل 
عطاء  الحوار وطرح ااسئلة، ومهاراي متقدمة مثل االندماج وا 

مثنننل فهنننم  التوجيهننناي، ومهننناراي الزمنننة للتعامنننل مننن  المشننناعر
  Anderson, 2010) &. (Beauchampمشاعر اآلخرين

واممية المهاراي االجتماعية في حياة الفرد أجريني العديند 
من الدراساي ومنها دراسناي مندفي إلنى التعنر  علنى الفنرو  
بننننننين مرتفعنننننني ومنخفبنننننني التنمننننننر المدرسنننننني فنننننني المهنننننناراي 

تلميننننذا وتلميننننذة فنننني الصنننن   243االجتماعيننننة أجرينننني علننننى 
دا بالمرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية أظهنري اسال

النتائن وجود عالقة دالة سالبة بين التنمر المدرسي والمهاراي 
االجتماعيننة، كمننا أظهننري النتننائن وجننود فننرو  دالننة إحصننائية 
بننننين متوسننننطي درجنننناي التالميننننذ مرتفعنننني ومنخفبنننني التنمننننر 

بنني التنمننر فخالمدرسنني فنني المهنناراي االجتماعيننة لصننالح من
بتركينننا  Mugla(، وفننني دراسنننة أجريننني بمديننننة 2012 خنننوج، 
طالبنناط وطالبننة مننن المننرامقين فنني المرحلننة ااساسننية 171علننى 

العليننا بهنند  الكشنن  عنننن العالقننة بننين المهنناراي االجتماعينننة 
والعنننن  الطالبننني. وأظهنننري النتنننائن وجنننود عالقنننة سنننلبية بنننين 

تسننامم المهنناراي  ثيننالمهناراي االجتماعيننة والعننن  الطالبنني ح
االجتماعينننننة فننننني تقلينننننل خطنننننر اتبننننناال المنننننرامقين السنننننلوكياي 

المتسمة بالعن ، كما تبين وجود عالقنة عكسنية بنين المهناراي 
االجتماعينننننة والتنمنننننر المدرسننننني حينننننث تبنننننين أن المتنمنننننرين ال 
يمتلكننون المهننناراي االجتماعينننة، ويفتقننرون إلنننى الصنننفاي التننني 

أن سننلوكهم التنمننري يبننع   امننتنمنني مهنناراتهم االجتماعيننة، ك
مهننننناراتهم االجتماعينننننة، ومنننننم يفتقنننننرون إلنننننى الحنننننا الفكنننننامي 

باإلبننافة إلنني  وسننلوكهم العنندواني الخطيننر يبعنند اافننراد عنننهم،
افتقننننننننننننننننارمم المرونننننننننننننننننة فنننننننننننننننني التعامننننننننننننننننل منننننننننننننننن  اآلخننننننننننننننننرين 

 Pollen&Mcmorris, 2013.) 

ونظنننراط لمنننا أثبتتننن  نتنننائن العديننند منننن الدراسننناي عنننن الننندور 
تلعبنننننن  ااسننننننرة فنننننني إكسنننننناي اابننننننناء المهنننننناراي  يذالمهننننننم النننننن

االجتماعية، وأيبا في ظهور السلو  التنمنري لند  اابنناء أو 
الحنننند مننننن  لننننذا نسننننتعرض بعننننض الدراسنننناي التنننني تتننننناول دور 

 ااسرة ومنها: 
التي مدفي إلى معرفة العالقة بين  Ryherd (2014دراسة   -

مرحلنننة  يفنننأسننناليي اآلبننناء فننني التنشنننئة وسنننلوكياي اابنننناء 
الطفولة المبكرة والتي تنبف بالتنمر واإليذاء في فترة الطفولنة 

منن اآلبناء  273وقبل المرامقة حيث أجريي الدراسنة علنى 
وأطفالهم، أظهري نتائن الدراسنة أن اآلبناء النذين يمارسنون 
ااسننناليي القاسنننية مننن  أبننننائهم يتسنننببون فننني خلننن  ظنننامرة 

تبننين أن اابننناء  االتنمننر لنند  أبنننائهم فنني وقنني الحنن . كمنن
النننذين ُتلبنننى احتماجننناتهم منننن قبنننل اآلبننناء يشنننعرون باامنننان 
وتزينند ثقننتهم بنفسننهم ويشننعرون بننالقبول اابننوي ويقننل لننديهم 

 سلو  التنمر.     
وفننني دراسنننة بعننننوان ألالموقننن  اابنننوي وسنننلو  المعلنننم فننني  -

 (Erdogdu  2016 التنبنننن بنننالتنمر المدرسنننيأل أجرامنننا

طالبننا مننن طننالي  702مننن  ةنننبنسننطنبول علننى عينننة مكو 
الصنن  الرابنن  االبتنندائي وكننان الهنند  منهننا التعننر  علننى 
الموق  اابوي وسلو  المعلم في التنبنن بنالتنمر. وأظهنري 
النتائن أن السلوكياي السلطوي  للمعلمين واامهاي واالبناء 
علنننى التنننوالي مننني المتنبننن  الرئيسننني للتنمنننر، فااسنننرة التننني 

سنننلو  التنمنننر، والتننني ترعنننى  زز ترعنننى أبنائهنننا بفسنننلوي يعننن
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أبنائهننننا بننننالعن ، وااسننننر  يننننر المتماسننننكة فنننني عالقتهننننا، 
وااسر البعيدة عن أبنائها جمي  مذ  الظرو  تنبف بالتنمر 
ن اابننناء سننو  يكننررون السننلو   المدرسنني لنند  اابننناء وا 

 العني  م  أصدقائهم في المستقبل.
 ي( التننني أجريننن2018وفننني دراسنننة أبوسنننحلول و خنننرون    -

لبيننننان واقنننن  ظننننامرة التنمننننر المدرسننننية لنننند  طلبننننة مرحلننننة 
الثانويننة بخننان يننونا بفلسننطين والتعننر  علننى أسننباي مننذ  
الظنننامرة منننن وجهنننة نظنننر المرشننندين التربنننويين النننذين بلنننغ 
عننددمم عشننرة مرشنندين أظهنننري النتننائن أن ظننامرة التنمنننر 
منتشننرة بالمنندارا الثانويننة بدرجننة كبيننرة، وأن أمننم ااسننباي 

شنننارما التفكننن  ااسنننري والمسنننتو  الثقنننافي لببنننوين تنوراء ا
وأسلوي التنشنئة االجتماعينة للطالني المتننم، فالطفنل النذي 
ينشنننننف فننننني جنننننو أسنننننري يطبعننننن  طننننناب  العنننننن  سنننننواء بنننننين 
الزوجين أو اابناء البد أن يتفثر بما شامد  وبالتالي يمينل 
إلننى ممارسننة العننن ، والتنمننر علننى الطلبننة اابننع  فنني 

  الحمايننة الزائنندة مننن الحنند تقلننل عننن شننفن لذالمدرسننة، كنن
 اإلبن وتبع  ثقت  بنفس .

إلننى ( والتنني منندفي 2018وأيبنناط دراسننة  رينني و خننرون   -
التعر  على بعض خصائص الشخصية وأنماط العالقاي 
ااسننرية التنني تسننهم فنني تشننكيل سننلو  التنمننر لنند  تالميننذ 

( 100المرحلنننننة اإلعدادينننننة. تكونننننني عيننننننة الدراسنننننة منننننن  
اط مننننن تالميننننذ المرحلننننة اإلعداديننننة الننننذكور، بمتوسننننط ذيننننتلم

( سنننننة ُمقسننننمة بالتسنننناوي إلننننى مجمننننوعتين 13.2عمننننري  
 مجموعنننة المتنمنننرين، مجموعنننة بنننحايا التنمنننر(، توصنننل 
البحث إلى وجود عالقة ارتباطية دالنة وموجبنة بنين سنلو  
التنمر وكل من العصابية والصراال ااسنري لند  مجموعنة 

تباطينة دالنة وسنالبة بنين سنلو  التنمنر ر االمتنمرين وعالقنة 
وكنننننل منننننن االنبسننننناط والتماسننننن  ااسنننننري لننننند  مجموعنننننة 
المتنمرين، وعالقة ارتباطية دالة وسالبة بين سنلو  التنمنر 
وكنل مننن االنبسناط والكننذي لند  مجموعننة بنحايا التنمننر، 
وكنننننان المتنمننننننرين أكثننننننر عصنننننابية مننننننن بننننننحايا التنمننننننر، 

 .ااسري من المتنمرين وبحايا التنمر أكثر في التماس 

منندفي إلننى ( والتنني 2019كمننا أوبننحي دراسننة السننعدي   -
التعنننر  علنننى دور ااسنننرة فننني خفنننض سنننلو  التنمنننر لننند  
الطلبنننة منننن وجهنننة نظنننر المرشننندين النفسنننيين فننني المننندارا 

( 50الحكومينننننة. حينننننث طبقننننني علنننننى عيننننننة مكوننننننة منننننن  
 مرشداط نفسياط.

خفننننض  يوقنننند أظهننننري نتننننائن الدراسننننة أن دور ااسننننرة فنننن
سلو  التنمر لند  الطلبنة منن وجهنة نظنر المرشنديين النفسنيين 
في المدارا الحكومينة جناء مرتفعناط. وأوصني الباحثنة ببنرورة 
رشننننادية لمسنننناعدة الطلبننننة علننننى مواجهننننة  بننننناء بننننرامن تربويننننة وا 
المشننننكالي السننننلوكية التنننني يعيشننننونها، وعمننننل بننننرامن تدريبيننننة 

عامننل اإليجننابي منن  تللتوعيننة ااسننر بننالتنمر المدرسنني وكيفيننة ا
 .أبنائهم

( والتننني مننندفي إلنننى 2020وفننني دراسنننة عيسنننو وبنننو علنننى   -
الكش  عن التنمر المدرسي وعالقت  بالمننائ ااسنري لند  

 :تالميذ السنة الخامسة االبتدائية، تم التوصل إلى أن 
ن التنمننننر المدرسنننني والمنننننائ ااسننننري فنننني يتوجنننند عالقننننة بنننن -

ن ، والمنننننائ الوجننننداني طصننننأبعنننناد : الالأنسنننننة، والحنننني الم
ذ الخامسننننننة ينننننر السنننننوي، وااسننننننرة المدمجنننننة لنننننند  تالميننننن 

 ابتدائي.

ذ الخامسة ابتدائي فني مسنتو  التنمنر يتوجد فرو  لد  تالم -
المدرسننني وفننني المننننائ ااسنننري تعنننز  إلنننى متغينننر الجننننا 

 .ومي لصالح الذكور

 ةالمصكلة البحثي

بننننين   ر نظننننرا إلرتفنننناال معنننندالي إنتشننننار التنمننننر بكافننننة صننننو 
طالي المدارا و ثنار  السنلبية علنى المتنمنر والبنحية وااسنرة 
والمدرسننة والمجتمنن  بفكملنن  والتنني قنند تصننل إلننى االنتحننار فنني 
بعننض ااحيننان، لننذا فنننن  مننن البننروري أن يكننون لبسننرة دوراط 
ماماط في مذا الموبنوال وأن يكنون لهنا يند العنون فني المسناعدة 

والوقاينننة منننن  وبننننناء  ءعلنننى خفنننض سنننلو  التنمنننر لنننند  اابننننا
الشخصنننية المتوازننننة، وتزويننندمم بالعننناداي السنننليمة التننني تظنننل 
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مالزمة لهم طوال حياتهم، وتقل مهاراتهم االجتماعية التي من 
 شفنها تحقي  التواف  النفسي واالجتماعي.

ومما سنب  فننن  يمكنن صنيا ة مشنكلة البحنث فني التسنانل 
 اآلتي:

والمهنننننننناراي  ،منننننننل يوجننننننند فنننننننرو  فننننننني السنننننننلو  التنمنننننننري
االجتماعية بين البنين والبناي، ومل منا  عالقة بين السنلو  

 التنمري والمهاراي االجتماعية لديهم؟

 أهداف البحف
يهننننند  البحنننننث بصنننننفة رئيسنننننية إلنننننى دراسنننننة العالقنننننة بنننننين 
السنننننلو  التنمنننننري لننننند  طلبنننننة المرحلنننننة االعدادينننننة ومهننننناراتهم 

خنالل تحقين   االجتماعية ودور ااسرة في الحد من  وذل  من
 -اامدا  الفرعية اآلتية:

تحدينننننند مسننننننتو  السننننننلو  التنمننننننري لنننننند  طلبننننننة المرحلننننننة  -1
 االعدادية محل الدراسة.

تحديننند مسنننتو  المهننناراي االجتماعينننة لننند  طلبنننة المرحلنننة  -2
 االعدادية محل الدراسة.

التعننننر  علننننى الفننننرو  فنننني سننننلوكياي التنمننننر لنننند  طلبننننة  -3
 .المرحلة االعدادية وفقا لمتغير الجنا

التعننر  علننى الفننرو  فنني مسننتوياي المهنناراي االجتماعيننة  -4
 لد  طلبة المرحلة االعدادية وفقا لمتغير الجنا.

دراسنننة العالقنننة االرتباطينننة بنننين السنننلو  التنمنننري للطنننالي  -5
 والمهاراي االجتماعية لهم.

التعننننر  علننننى دور ااسننننرة فنننني خفننننض السننننلو  التنمننننري  -6
 للطالي والحد من .

ة الدراسنة فني محاولنة الكشن  عنن يمتتبح أم أهمية البحف:
طبيعنننة العالقنننة بنننين التنمنننر المدرسننني والمهننناراي االجتماعينننة 

 لد  طلبة المرحلة االعدادية.
يعنند مننذا البحننث إبننافة علميننة فنني مجننال األهميتتة النأريتتة: 

االقتصننناد المنزلننني عامنننة وموبنننوال التنمنننر المدرسننني وعالقتننن  
 دادية خاصة.عبالمهاراي االجتماعية لد  طلبة المرحلة اال

تتبننح أمميننة الدراسننة فنني تسننليط البننوء  األهميتتة التطبيقيتتة:
علننى أمميننة دور ااسننرة، ومننا قنند تسننفر عننن  مننن نتننائن يمكننن 
االسنتفادة منهنا فني وبن  بنرامن إرشنادية لعنالج مشنكلة التنمنر 
وتوعينة اآلبنناء بااسناليي الصننحيحة للحند مننن السنلو  التنمننري 

 لد  اابناء.

 السروم البحثية
ال يوجنننند فننننر  دالننننة احصننننائياط فنننني سننننلوكياي التنمننننر لنننند   -1

ي المرحلنننننة اإلعدادينننننة محنننننل الدراسنننننة وفقنننننا لمتغينننننر طنننننال
 الجنا.

ال يوجنننننند فننننننر  دالننننننة احصننننننائياط فنننننني مسننننننتوياي المهنننننناراي  -2
االجتماعيننة لنند  طننالي المرحلننة اإلعداديننة محننل الدراسننة 

 وفقا لمتغير الجنا.

بننين السننلو   ةيال توجنند عالقننة إرتباطيننة ذاي داللننة إحصننائ -3
 التنمري للطالي والمهاراي االجتماعية لهم.

 اإلسلو  البحثى
 مرطلحا  البحف والتعاريف اإلجرادية: :أوال

أن  التشب  بنالنمر فهنو انمنر  ومني نمنراء.  التنمر يعرف لفويا:
أي توعنند   تنمتتر فتتالن:: أي  بنني وأسنناء خلقنن . نمتتر فتتالن

 (.2002باإليذاء  المعجم الوجيز، 
: مو سلو  عدواني  ير مر نوي يننتن عنن عندم نمرتلسلوك ا

وجود توازن في القو  بين المتنمر والبحية، والذي يتكرر م  
منننرور الوقننني، حينننث يمنننارا المتنمنننر عدوانننن  المباشنننر و ينننر 
المباشنننر علنننى البنننحية دون إكتنننراث منننن  أو إنزعننناج، وبر بنننة 

 (.hughes, 2014داخلية للعدوان  
: سننلو  التنمننر بفنننن  Al-Raqqad et al. (2017)وعننر  

أعمننال متكننررة مننن العنندوان  يننر المبننررة التنني تبننر البننحية 
نفسنننياط أو جسننندياط ،وتكنننون فينننن  قنننو  المعتننندي والبنننحية  يننننر 
متساوية. ولكي يطل  على الموق  تنمر البد وأن يكون منا  

يكنننون نينننة للبنننرر، وأن يحننندث عننندة منننراي، كمنننا يجننني أن ال 
 المتنمر والبحية. منا  تساوي وتوازن بين قوة
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منننو عبننارة عنننن سننلوكياي تتصننن  بنننالعن   التنمتتر المدرستتتي:
والعداء والتي تصدر من قبنل الطالني المتنمنر وبشنكل مسنتمر 
وطيلة الوقي بد الطالي المتنمر علي  يطل  علي  البنحية، 

عليننن  اإلينننذاء الجسننندي أو النفسننني أو المعننننوي منننن أجنننل  يقننن 
ى اآلخننننننننرين لنننننننعوصنننننننول الطالننننننني المتنمنننننننر إلننننننننى السنننننننيطرة 

 (.2019 السعد ،
ويعر  التنمر المدرسي إجرائياط: بفنن  الدرجنة التني يحصنل 
عليها طالي المرحلة االعدادية على مقياا التنمنر المسنتخدم 

 في الدراسة.
 المهارا  االجتماعية: 

منني مجموعننة مننن السننلوكياي التنني تعننني اكتسنناي الطفننل 
عاالتنن  فنني فنلمهنناراي تحمننل المسنننلية وتوكينند الننذاي وبننبط إ

مواق  التفاعل م  اآلخرين وبما يتناسي م  طبيعة المواقن ، 
وكننذل  اكتسنناي الطفننل لمهنناراي التعننفون والتعنناط  والتواصننل 

 (.2012اللفظي و ير اللفظي  عكاشة و عبد الحميد،
ومنني المهنناراي التنني تسننمح للشننخص بالتفاعننل والتصننر  

راي اهننبشننكل مناسنني فنني سننلوكياي اجتماعيننة معينننة وتشننمل م
بننننننبط االنفعنننننناالي، والتعامننننننل، والتواصننننننل ومهنننننناراي تكننننننوين 

 (.Cunningham, 2014الصداقة  
فالمهنناراي االجتماعيننة سننلو  مكتسنني يهنند  إلننى التفاعننل 
االجتمنننناعي والتنننندعيم اإليجننننابي منننن  اآلخننننرين، وتنننندور حننننول 
أسننناليي التفاعنننل والتفنننامم بنننين النننناا تننندعيما للعالقننناي وحنننال 

مناي، وتعنامال من  المواقن  المفاجئنة، ز للمشكالي، وعالجا لب
(. 2019والطارئة التي يمكن أن يتعرض لها الفرد  السعدي ،

وتعننر  المهنناراي االجتماعيننة إجرائيننا: بفنهننا مجمننوال النندرجاي 
التني يحصنل عليهنا الطلبنة علنى مقيناا المهناراي االجتماعيننة 

 المستخدم في الدراسة.

 :ثانيا: منهج البحف
وصننفي التحليلنني الننذي يعتمنند علننى لااتبنن  البحننث المنننهن 

دراسنننة الظنننامرة كمنننا توجننند فننني الواقننن ، ويهنننتم بوصنننفها وصنننفا 
دقيقا والتعبير عنها كما وكيفنا، وتحديند العالقنة بنين المتغينراي 

بنسننتخدام الطننر  اإلحصننائية ثننم اسننتخالص النتننائن  عبيننداي 
 (.2020واخرون، 

 :ثالثا: الصاملة والعينة
حلننة االعداديننة الننذكور واإلننناث ر م: تبننمني طننالي الالصتتاملة

سننننة( الملتحقنننين بالمننندارا محنننل  16-13بالمرحلنننة العمرينننة  
الدراسنننننننة الحكومينننننننة والخاصنننننننة والتجريبينننننننة لغننننننناي بمحافظنننننننة 

 االسكندرية.
طالني وطالبنة  113: عينة  ربنية صندفية بلنغ قوامهنا العينة

ممنننن وجننندوا أثنننناء فتنننرة تجميننن  البيانننناي منننن الطنننالي النننذكور 
بالمرحلة اإلعدادينة الملتحقنين بالمندارا محنل الدراسنة  واإلناث

الحكوميننننة والخاصننننة والتجريبيننننة لغنننناي فنننني الفصننننل الدراسنننني 
 م.2021 – 2020الثاني من العام الدراسي

 رابعا: تجميا البيانا  البحثية  أدوا  البحف 
.استتتمارة استتتبيان  أعتتداد الباحثتتتان  يجيتت  عنهتتا الطتتال  1

 المبحوثين تصتمل على:
 بيانا  أولية عن الطال  وأسرهم: -أ

يحتننوي مننذا المحننور علننى بياننناي عننن نننوال الجنننا، السننن، 
الصننن  الدراسننني، مسنننتو  التحصنننيل الدراسننني للطنننالي، ننننوال 
المدرسة، عمر ااي واام، ومستو  تعليمهما، والحالة المهنينة 
لهمننا، عنندد ااخننوة وااخننواي، الترتينني المننيالدي للطالنني بننين 

 الدخل الشهري لبسرة. أخوت ، ومتوسط
بيانتا  عتن دور األستترة المصتجا علتتى الستلوك التنمتتري  - 

 لألبناء أو الحد منه:

عبنارة تعكنا اإلسنلوي النذي  40يحتو  مذا المحنور علنى 
عبنننارة  20قننند يتبعننن  الوالننندين فننني تعاملهمنننا مننن  اابنننناء، مننننهم 

تعكا اإلسلوي السلبي لآلباء والمشنج  علنى السنلو  التنمنري 
مثننل إتاحننة الفرصننة لببننناء للعنني االعنناي القتاليننة فنني  ءالببننن

أي وقننني واي مننندة زمنينننة، وعننندم تننندخل الوالننندين فننني إختينننار 
نوعينننة االعننناي االكترونينننة التننني يلعبهنننا اابنننناء، والسنننماح لهنننم 
بمشنننامدة أفننننالم العنننن ، وعنننندم السننننماح لببنننناء بالتحنننندث منننن  
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وشنننيوال التنننوتر  والنننديهم إال فننني الوقننني النننذي يحننندد  الوالننندين،
وعنننندم االسننننتقرار فنننني جننننو ااسننننرة، ومطالبننننة الوالنننندين اابننننناء 
ببننننننننرورة تحقينننننننن  مسننننننننتو  دراسنننننننني مرتفنننننننن  يفننننننننو  قنننننننندراتهم 
مكانينناتهم، ومعاقبننة اابننناء بالبننري عننند إرتكنناي خطننف مننا،  وا 
أو السنننخرية مننننهم، أو التسنننامل مننن  اابنننناء عنننندما يخطئنننون، 

 ااسرية. رو كذل  تنازال الوالدين على كثير من اام
عبنننارة تعكنننا ااسنننلوي اإليجنننابي  20كمنننا يبنننم المحنننور 

لآلبنناء للحننند مننن السنننلو  التنمننري لببنننناء مننن حينننث الحنننرص 
علنننى االسنننتماال لهنننم والتحننندث معهنننم وتشنننجعيهم علنننى تكنننوين 
صننننننداقاي جدينننننندة واالسننننننتفادة مننننننن وقنننننني الفننننننرا  بمننننننا ينفنننننن ، 

ينولهم، مو واالشترا  في اانشطة الطالبينة، واالمتمنام بقندراتهم 
واالسننننتماال آلرائهننننم فنننني بعننننض اامننننور الخاصننننة، وااسننننلوي 
المتبننن  فننني التعامنننل مننن  اابنننناء عنننند الخطنننف، والحنننرص علنننى 
إتبناال التعناليم الدينينة ومراعناة القنيم ااخالقينة، والتعامنل بننفدي 
حتننرام منن  اآلخننرين، والننتحكم فنني االنفعنناالي وبننبطها عننند  وا 

و ثنننار  السنننلبية علنننى  رمنننالغبننني وتعريننن  اابنننناء بمفهنننوم التن
اآلخنرين و يرمننا مننن ااسناليي التنني تحنند منن السننلو  التنمننري 

 لد  اابناء.
ينننتم اإلجابنننة علنننى عبننناراي منننذا المحوربنننن ينطبننن  تمامنننا أو 

علنى  1، 2، 3ينطب  لحد منا أو ال ينطبن  وتعطنى الندرجاي 
التوالي في حالة العباراي اإليجابية والعكنا صنحيح فني حالنة 

علنى التنوالي.  3، 2، 1لبية حيث تعطي درجناي سلالعباراي ا
وتحسي الدرجة الدالة على دور ااسرة بمجموال الدرجاي التي 
يحصننننل عليهننننا المبحننننوث، وتشننننير الدرجننننة ااعلننننى إلننننى دور 

 ااسرة الكبير في خفض السلو  التنمري لببناء.
وقنند تراوحنني النندرجاي المشننامدة التنني تعكننا دور ااسننرة 

درجنة.  118 – 64التنمري لببنناء بنين   في الحد من السلو 
 -وبناءط عليها قسمي ااسر إلى ثالث فئاي كما يلي:

 درجة(. 82>  - 64أسر لها دور محدود   -
 درجة(. 100>  - 82أسر لها دور متوسط   -

 درجة ففكثر(. 100أسر لها دور كبير   -

 : نردا المحكمي

تنننم عنننرض العبننناراي التننني تعكنننا دور ااسنننرة فننني خفنننض 
التنمننري للطننالي والحنند مننن  علننى خمسننة مننن أعبنناء   و السننل

ميئننننة التنننندريا المتخصصننننين فنننني مجننننال اامومننننة والطفولننننة 
والرعاية ااسنرية واإلرشناد االقتصنادي المنزلني بقسنم االقتصناد 

جامعننننة  -كليننننة الزراعننننة، وكليننننة التربيننننة النوعيننننة  -المنزلنننني 
 ةصنننااسنننكندرية وقننند تنننم ااخنننذ فننني االعتبنننار مقترحننناتهم الخا

بنننننافة بعنننننض العبننننناراي  بنعنننننادة صنننننيا ة بعنننننض العبننننناراي وا 
بافة البعض منها.  وا 

 قيا  السلوك التنمري:-2
تنننم اسنننتخدام مقيننناا السنننلو  التنمنننر  لالطفنننال والمنننرامقين 

( ويهند  المقينناا إلنى دراسنة مسننتو  2016إعنداد الدسنوقي  
 السلو  التنمري لد  ااطفال والمرامقين.

تعكنننا السنننلو  التنمنننري   ر عبنننا 40ويتكنننون المقيننناا منننن 
  -بفبعاد  ااربعة الفرعية التالية:
 عبارة :  14البعد األول: التنمر النسسي  

يسعى في  المتنمر إلى التقليل من شفن البحية من خالل 
بعننناد البنننحية عنننن  التجامنننل، والعزلنننة، والسنننخرية واإلزدراء، وا 

  حااقران، والتحدي  في وج  البنحية تحنديقا عندوانيا، والبن
 بصوي منخفض، واستخدام اإلشاراي العدوانية الجسدية. 

 عبارة : 13البعد الثانى: التنمر اللسأي  
يهدد في  المتنمر البحية أمام مجموعة من ااقنران بقصند 
ااذ  والسخرية والتقليل من شفنها ونقدما نقدا قاسنيا والتشنهير 

ء اذبها، كمنا يتبنمن اسنتخدام الكلمناي إلذالل البنحية، أو إين
مشاعرما من خالل المبايق  أو التننابز باالقناي أو السني أو 

 التهديد.
 عبارا  :  7البعد الثالف: التنمر االجتماعي  

يقوم المتنمر بعزل البنحية عنن مجموعنة ااقنران، ومراقبنة 
تصرفات  ومبايقت ، ورفض صنداقت  أو مشناركت  فني ممارسنة 

 اانشطة المختلفة، والتجامل المتعمد.
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  -عبارا  :  6الرابا: التنمر الجسمي   دالبع
يقصننند بننن  إينننذاء الفنننرد جسنننديا ويفخنننذ أشنننكال مختلفنننة منهنننا 
الدف  واللطم والبري والركل والبصن  والهجنوم علنى البنحية 

 وتحطيم ممتلكات  الخاصة.
قام معد المقيناا بالتفكند منن صندق  بحسناي ردا المقيا : 

د فرعي منن أبعناد عبمعامالي االرتباط بين الدرجة الكلية لكل 
المقياا والدرجة الكلية للمقياا، وقد تراوحني القنيم لمعنامالي 

( وجميعها دالنة احصنائيا 0.764 – 0.662االرتباط ما بين  
 .0.01عند مستو  

اسننتخدم معننند المقينناا معامننل ألفننا كرونبنننائ ثبتتا  المقيتتا : 
لبيان ثباي المقياا حيث تراوحي قيم معامالي الثباي ابعناد 

 – 0.882اا الفرعيننة والدرجننة الكليننة للمقينناا مننا بننين  يننقالم
 ( ومي قيم مرتفعة تدل على ثباي المقياا.0.912

ينننتم اإلجابنننة علنننى عبننناراي المقيننناا بنننفن منننذا السنننلو  ال 
يحنننننندث مطلقننننننا أو يحنننننندث أحيانننننننا أو يحنننننندث كثيننننننرا وتعطنننننني 

علننى التننوالي وتحسنني الدرجننة الدالننة علننى  1، 2، 3النندرجاي 
بمجمننننننوال النننننندرجاي التنننننني يحصننننننل عليهننننننا  يالسننننننلو  التنمننننننر 

الدرجة ااقننننل علننننى المقينننناا إلننننى أن سننننلو  وتشننننير المبحننننوث 
  المبحوث تنمريا بدرجة مرتفعة.

( 120 – 40وتننننراوح المنننند  النظننننري للمقينننناا مننننا بننننين  
درجننة وتبلنننغ قيمنننة المتوسنننط الفربننني لقيننناا السنننلو  التنمنننري 

 درجنننة حينننث ينننتم حسننناي المتوسنننط الفربننني كمنننا يلننني 80

 (:2018مي، اب 

   المتوسننننننننننننط الفربنننننننننننني  
 درجة. 80   

بينمنننننا تنننننم حسننننناي المتوسنننننط الحسنننننابي لمقيننننناا السنننننلو  
 التنمري  القيم المشامدة( كما يلي:

  المتوسط الحسابي  

وقننند بلنننغ المتوسنننط الحسنننابي لننندرجاي السنننلو  التنمنننري   
 درجة. ±12.08  107.71

 وتراوحننننني مننننند  الننننندرجاي المشنننننامدة التننننني حصنننننل عليهنننننا
 120 – 68المبحننننوثين علننننى مقينننناا السننننلو  التنمننننري بننننين 

 درجة.
 وبناءا عليها قسم المبحوثين إلى ثالث فئاي كما يلي:

 درجة(. 85 – 68طالي ذوي سلو  تنمري مرتف    -
 درجة(. 103 – 86طالي ذوي سلو  متوسط   -

 درجة ففكثر(. 104طالي ذوي سلو  منخفض   -

 ن:يققيا  المهارا  االجتماعية للمراه -3
إعنداد   تم استخدام مقيناا المهناراي االجتماعينة للمنرامقين

( ويهنننند  المقينننناا إلننننى دراسننننة مسننننتو  2012عبنننند الحمينننند  
 45المهاراي االجتماعية لند  المنرامقين ويتكنون المقيناا منن 

 أبعاد ومي: 5عبارة مقسمة على 
 -عبارة :  13* البعد األول: العالقة ما األقران  

اآلخنننرين ومعننناملتهم، ومسننناعدتهم  حومننني القننندرة علنننى مننند
والوقننو  بجننوارمم وقنني الحاجننة، ومشنناركتهم الحننوار والحننديث 

 والتمت  بالقيادة وروح الفكام .
 -عبارا  : 7* البعد الثاني:  دارة الذا   

تبننناال القواعننند  ومننني القننندرة علنننى النننتحكم فننني االنفعننناالي، وا 
 لبننننوالتعنننناون منننن  اآلخننننرين والقنننندرة علننننى فننننض المنازعنننناي وتق

 النقد.
 -عبارا  :  8* البعد الثالف: المهارا  األكاديمية  

ومي القدرة علنى إتمنام المهنام والواجبناي، وتنفينذ التعليمناي 
 واستغالل وقي الفرا  بطريقة جيدة.

 -عبارا  :  7البعد الرابا: الطاعة  *
منننني القنننندرة علننننى اتبنننناال التعليمنننناي واالرشنننناداي والقننننوانين 

 واللوائح.
 -عبارا  :  10 : التوكيدية  ما*البعد الخ
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 مننننني القننننندرة علنننننى المبنننننادأة بنننننالحوار وتكنننننوين الصنننننداقاي،
 اللعي، والقدرة على التعبير عن المشاعر والمشاركة في

 في اانشطة الجماعية. 
قامننني معننندة المقيننناا بالتفكننند منننن صننندق  رتتتدا المقيتتتا : 

بحسنناي معننامالي االرتبننناط بننين الدرجنننة الكليننة لكنننل بعنند منننن 
مقينننناا والدرجننننة الكليننننة للمقينننناا حيننننث تراوحنننني قننننيم الأبعنننناد 

( وجميعها دالة 0.854 – 0.735معامالي االرتباط ما بين  
 .0.01احصائيا عند مستو  

استخدمي معدة المقياا معامنل ألفنا كرونبنائ ثبا  المقيا : 
لبيان ثباي المقياا حيث تراوحي قيم معامالي الثباي ابعناد 

( 0.849 – 0.804للمقياا ما بنين  المقياا والدرجة الكلية 
 ومي قيم مرتفعة تدل على ثباي المقياا.

ويتم اإلجابة على عباراي المقياا بن دائما أو أحيانا أو ال 
علنننننى التنننننوالي وتحسننننني  1، 2، 3يحننننندث وتعطننننني الننننندرجاي 

الدرجننننة الدالننننة علننننى مسننننتو  المهنننناراي االجتماعيننننة بمجمننننوال 
ير الدرجنة ااعلنى الدرجاي التي يحصنل عليهنا المبحنوث وتشن

على المقياا إلى تمت  المبحوث بدرجة مرتفعنة منن المهناراي 
 االجتماعية.

( 135 – 45وتننننراوح المنننند  النظننننري للمقينننناا مننننا بننننين  
درجنننننة، وتبلننننننغ قيمننننننة المتوسننننننط الفربنننننني لمقينننننناا المهنننننناراي 

درجة حيث تم حسناي المتوسنط الفربني كمنا  90االجتماعية 
 يلي:

    المتوسننننننط الفربنننننني  
 درجة 90     

بينمنننننا تنننننم حسننننناي المتوسنننننط الحسننننناي لمقيننننناا المهننننناراي 
 االجتماعية  القيم المشامدة( كما يلي:
 المتوسط الحسابي  القيم المشامدة(   

 

وقنند بلننغ المتوسننط الحسننابي لنندرجاي المهنناراي االجتماعيننة 
 .درجة ±15.55  106.61

وتراوحي الندرجاي المشنامدة التني حصنل عليهنا المبحنوثين 
درجنننة،  134 – 47ى مقيننناا المهننناراي االجتماعينننة بنننين علننن

 -وبناءط عليها قسم المبحوثين إلى ثالث فئاي كما يلي: 
 75 - 47طنننننننالي ذوي مهننننننناراي إجتماعينننننننة منخفبنننننننة   -

 درجة(.
 104 - 76طننننننالي ذوي مهنننننناراي إجتماعيننننننة متوسننننننطة   -

 درجة(.

درجنننننننة  105طنننننننالي ذوي مهننننننناراي إجتماعينننننننة مرتفعنننننننة   -
 ففكثر(.

 :Pretestستبيان اختبار اال

علننننى  Pretestقامنننني الباحثتننننان بنننننجراء اختبننننار لالسننننتبيان 
( طالنننني وطالبننننة مننننن طننننالي المرحلننننة 30عينننننة بلننننغ قوامهننننا  

اإلعدادية وذلن  للتحقن  منن وبنوح صنيا ة أسنئلة االسنتبيان، 
ومد  واقعيتها وقابلتيها للتطبي ، وتحديد الزمن المسنتغر  فني 

 اإلجابة عليها.
 البيانا : خامسا: طرا جما

تننننم جمنننن  البياننننناي عننننن طرينننن  المقابلننننة الشخصننننية لعينننننة 
صنندفية مننن طننالي المرحلننة االعداديننة الننذكور واالننناث ومننلء 

 االستبيان منهم.
 سادسا: المعامال  اإلحرادية  

بعننننند تجميننننن  البيانننننناي وتفريغهنننننا وجننننندولتها تنننننم اإلسنننننتعانة 
 Ver.20  SPSS ببرنامن الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية
 تم استخدام بعم األسالي  اإلحرادية وهي:

حسننننناي التكراروالنسننننني المئوينننننة والمتوسنننننطاي واالنحنننننرا   .1
المعيننناري لوصننن  العيننننة وتحديننند خصائصنننها االجتماعينننة 

 االقتصادية.
حساي معامل ارتبناط بيرسنون لتوبنيح العالقنة االرتباطينة  .2

 بين السلو  التنمري والمهاراي االجتماعية للطالي.
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للتعننننننر  علننننننى داللنننننة الفننننننرو  بننننننين  T-test ي(  اختبنننننار .3
الطنننالي المبحنننوثين النننذكور واإلنننناث فننني السنننلو  التنمنننري 

 والمهاراي االجتماعية.

 النتادج والمناقتصة

أوال: الخرادص الصخرية واالجتماعيتة االقترتادية للطتال  
 -وأسرهم: 

منننننننننن الطنننننننننالي  %59.3( أن 1يتبنننننننننح منننننننننن جننننننننندول  
ذكنور. وكانني أعلنى نسنبة  %40.7المبحوثين إناث في مقابل

سنة ففكثر يليها من مم فني  15عند عمر  %40.7للمبحوثين
سننة  13ثنم منن منم فني عمنر  %31.9سننة بنسنبة  13عمر 

 . %27.4ونسبتهم 
منننننننن  %37.16وفيمنننننننا يتعلننننننن  بالصننننننن  الدراسننننننني تبنننننننين أن 

المبحننننننننوثين فنننننننني الصنننننننن  الثالننننننننث االعنننننننندادي يلننننننننيهم ثلننننننننث 
العنندادي، وكاننني أقننل فنني الصنن  الثنناني ا %33.6المبحننوثين
. وبالنسننبة %29.2الصنن  ااول االعنندادي وتمثننل نسننبة فنني 

مننننننن نسننننننبة  %37.2لمسننننننتو  التحصننننننيل الدراسنننننني تبننننننين أن 
تقنديرمم  %23.9الطالي المبحوثين كان تقنديرمم جيند جندا، و

منننن  %18.6ممتننناز، أمنننا تقننندير الجيننند فقننند تمثنننل فننني نسنننبة 

منننن  %85ن الطنننالي المبحنننوثين. أمنننا عنننن ننننوال المدرسنننة فكنننا
ينة ونسنبة الطنالي الملتحقنين بالمندارا الطالي بمدارا حكوم

تجريبننني لغننناي. وفيمنننا يتعلننن   %7.1%، و 8الخاصنننة كانننني 
من الطنالي  %42.5بترتيي الطالي المبحوثين ميالديا فكان 

كنان تنرتيبهم  %19.5تنرتيبهم ااول،  %29.2ترتيبهم الثاني، 
 الثالث.

 لألسرة:الخرادص االجتماعية االقترادية 

 40ن نسنبة اآلبنناء النذين أعمننارمم ( أ2يتبنح منن جنندول  
، ونسبة من في سنن الثالثنين فنفكثر %56.6سنة ففكثر بلغي 

. أما بالنسبة لبمهاي في ااربعين فنفكثر كانني نسنبتهم 23%
 .%44.2ونسبة من من في سن الثالثين ففكثر  51.3%

اء أمنننننا عنننننن مسنننننتو  تعلنننننيم ااي واام فكانننننني نسنننننبة اآلبننننن
، %38.9وينننننننة ومنننننننا يعادلهنننننننا الحاصنننننننلين علنننننننى شنننننننهادة الثان

 .%15.9والحاصلين على شهادة جامعية كاني نسبتهم 
وفيما يتعل  باامهاي فكاني نسبة الحاصالي على شهادة 

، ونسننبة الحاصننالي علننى شننهادة %27.4الثننانوي ومننا يعادلنن  
 .%17.7جامعية 

 م الصخرية. توزيا الطال  المبحوثين وفقا لخرادره1جدول 

 %  113العدد  ن=  الخرادص الصخرية %  113العدد  ن=  الخرادص الصخرية

 نوع المدرسة نوع الجن 
 85.0 96 حكومي 40.7 46 ذكر
 8.0 9 خاص 59.3 67 أنثى

 العمر
 7.1 8 تجريبي لغاي

 مستوى التحريل الدراسي:
 20.4 23 مقبول 31.9 36 -13
 18.6 21 جيد 27.4 31 -14
 37.2 42 جيد جدا 40.7 46 ففكثر 15

 الرف الدراسي
 23.9 27 ممتاز

 ي:الترتي  الميالد
 29.2 33 أول 29.2 33 أولى إعدادي
 42.5 48 ثاني 33.6 38 ثانية إعدادي
 19.5 22 ثالث 37.16 42 ثالثة إعدادي
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 رة. توزيا الطال  المبحوثين وفقا للخرادص االجتماعية االقترادية لألس2جدول 

 المجموال اام ااي لبسرة الخصائص االجتماعية
 % (226العدد  ن   % (113العدد  ن   % (113العدد  ن  

 سن األ  واألم
30 - 26 23 50 44.2 76 33.6 
40 - 64 56.6 58 51.3 122 53.9 
 12.4 28 4.4 5 20.4 23 فأكثر 50

 تعليم األ  واألم 
 9.3 21 10.6 12 8 9 أمي
 11.5 26 10.6 12 12.4 14 يكتييقرأ و 
 8.8 20 10.6 12 7.1 8 ابتدائي
 13.3 30 15.9 18 10.6 12 اعدادي

 33.2 75 27.4 31 38.9 44 ثانوي وما يعادل 
 16.8 38 17.7 20 15.9 18 جامعي

 7.1 16 7.1 8 7.1 8 تعليم فو  جامعي
 وأيسة األ  واألم

 43.4 98 74.3 84 12.4 14 ال يعمل
 19.9 45 15.9 18 23.9 27 ة حكوميةوظيف

 11.5 26 6.2 7 16.8 19 أعمال حرة حرة وقطاال خاص
 14.6 33 1.8 2 27.4 31 أعمال حرفية

 10.61 24 1.8 2 19.5 22 معا 
    متوسط الدخل الصهري لألسرة

  19.5 22 2000أقل من 
2000 > 4000 35 30.9 

 49.6 56 ففكثر 4000 

 

ة ااي واام كانننننني نسنننننبة اآلبننننناء النننننذين وبالنسنننننبة لوظيفننننن
والننذين يشننغلون الوظننائ   %27.4يعملننون فنني أعمننال حرفيننة 
ونسبة من منم علنى المعنا   %23.9الحكومية كاني نسبتهم 

أمنننا عنننن اامهننناي فكانننني نسنننبة اامهننناي الالتننني ال  19.5%
ونسنننننننبة منننننننن يشننننننغلن الوظنننننننائ  الحكومينننننننة  %74.3تعملننننننن 
15.9%. 

النندخل الشننهري لبسننرة كاننني نسننبة وفيمننا يتعلنن  بمتوسننط 
، وااسر التني %49.6جني  ففكثر  4000ااسر التي دخلها 

، %30.9جنينننننن  مننننننى  4000< 2000تتننننننراوح دخلهننننننا بننننننين 
جنينننن  كاننننني نسنننننبتهم  2000وااسننننر التنننني دخلهننننا أقننننل مننننن 

19.5%. 
ثانيا: مستوي السلوك التنمري لدي طال  المرحلة االعداديتة 

 محل الدراسة: 

يتبنننح وجنننود فنننرو  بنننين المتوسنننط  (3  جننندولمنننن خنننالل 
الحسنننابى  المشنننامد( والمتوسنننط الفربنننى المعبنننر عنننن السنننلو  

ومنني قيمننة دالننة عننند  9.27-التنمننري حيننث بلغنني قيمننة  ي(
حيث كانني الفنرو  لصنالح المتوسنط الحسنابى  0.001مستو 

المشامد، وتشير الدرجة ااعلى إلنى انخفناض مسنتو  السنلو  
وتتفننن  نتنننائن  .المبحنننوثين بصنننفة عامنننة التنمنننر  لننند  الطنننالي

( التنننننني أظهننننننري 2017الدراسنننننة منننننن  نتننننننائن دراسنننننة بننننننانوي  
انخفنننننناض السننننننلو  التنمننننننري لنننننند  الطننننننالي بمرحلننننننة التعلننننننيم 

، وتختلننننن  مننننن  نتنننننائن دراسنننننة العننننننزي المتوسنننننط عيننننننة بحثينننننة
أن حجنننم التنمنننر المدرسننني بمختلننن  ( التننني أوبنننحي 2021 

 دراست  كان بدرجة متوسطة.أبعاد  المنتشر بين تالميذ عينة 
وبتقسننيم الطننالي المبحننوثين وفقننا لمسننتو  السننلو  التنمننري 

ان أكثنننر منننن ثلثننني المبحنننوثين  (1لنننديهم يتبنننح منننن شنننكل  
، %17.7( سنننلوكهم التنمنننري مننننخفض، فننني مقابنننل 69.9% 

 سلوكهم التنمري متوسط ومرتف  على التوالي.  12.4%
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  المصاهد  والسرفي في السلوك التنمري للطال السرا بين المتوسطين الحسابي  .3جدول 

 مستوى الداللة قيمة     المتوسط السرفي المتوسط الحسابي المصاهد نةالعي المتفير

 .000 9.279 - 80 107.71 113 السلو  التنمري

 

 . توزيا الطال  المبحوثين وفقا لمستوى السلوك التنمري لديهم1صكل 

 
  التنمننري مسننتو  السننلو  وربمننا كننان السننبي فنني انخفنناض

لنند  ثلثنني أفننراد العينننة إلننى عنندم ر بننة بعبننهم فنني اإلفصنناح 
عن حقيقة سلوكهم التنمري خوفا من العقاي، أو ربمنا العتقناد 

 بعبهم أن ما يفعلون  ال يعد من سلوكياي التنمر.
ثالثتتتا: مستتتتوى المهتتتارا  االجتماعيتتتة لتتتدى طتتتال  المرحلتتتة 

 االعدادية محل الدراسة:
وجود فرو  بنين المتوسنط الحسنابي  (4جدول   يتبح من

المشننامد والمتوسنننط الفربننني فنني المهننناراي االجتماعينننة حينننث 
. ومنننني قيمننننة دالننننة عننننند مسننننتو  19.39 –بلغنننني قيمننننة  ي( 

حيننننننث كاننننننني الفننننننرو  لصننننننالح المتوسننننننط الحسننننننابي  0.001
المشامد، مما يعننى ارتفناال مسنتو  المهناراي االجتماعينة لند  

 فة عامة.الطالي المبحوثين بص
وبتقسنننننننيم الطنننننننالي المبحنننننننوثين وفقنننننننا لمسنننننننتو  المهننننننناراي 

( أن نصنن  المبحننوثين 2االجتماعيننة لننديهم يتبننح مننن شننكل 
( ذوي مهنننننننناراي اجتماعيننننننننة مرتفعننننننننة، فنننننننني مقابننننننننل 49.6% 

ذوي مهاراي اجتماعينة متوسنطة ومنخفبنة  1.8%، 48.7%
 على التوالي.

 رابعا: النتادج في فوء السروم البحثية:

ستتتتلوكيا  التنمتتتتر لتتتتدى طتتتتال  المرحلتتتتة الستتتترا فتتتتي  -1
 -: االعدادية وفقا لمتفير الجن 

ينننص الفننرض ااول علننى أننن  ال يوجنند فننر  دال إحصننائيا 
فنننني سننننلوكياي التنمننننر لنننند  طننننالي المرحلننننة االعداديننننة محننننل 
الدراسنة وفقننا لمتغينر الجنننا. وإلختبننار صنحة الفننرض اسننتخدم 

 إختبار  ي(.
للطننالي وفقننا لمتغيننر  وبدراسنن  الفننر  فنني السننلو  التنمننري

( وجننود فننر  دال احصننائياط بننين 5الجنننا يتبننح مننن جنندول  
الطالي الذكور واإلناث في السنلو  التنمنري حينث بلغني قيمنة 

لصنالح النذكور. وبنذل  ثبني  0.01عند مستوي  2.614 ي( 
عننننندم صنننننحة الفنننننرض البحثننننني ااول حينننننث ينننننرفض الفنننننرض 

 الصفر  ويقبل الفرض البديل.
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 بين المتوسطين الحسابي  المصاهد  والسرفي في المهارا  االجتماعية للطال السرا  .4جدول 

 مستوى الداللة قيمة     المتوسط السرفي المتوسط الحسابي العينة المتفيرا 

 .000 19.398 - 90 106.6 113 المهاراي االجتماعية

 

 

 ديهمتوزيا الطال  المبحوثين وفقا لمستوى المهارا  االجتماعية ل .2صكل 

 . السروا في السلوك التنمري للطال  وفقا لمتفير الجن 5جدول 

 مستوى الداللة قيمة   درجة الحرية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي 113ن= العينة المتفيرا 

    15.136 104.91 46 الذكور
    111 2.614 0.010 

    11.350 111.78 67 اإلناث

 اا تدل على سلو  تنمري مرتف .الدرجة المنخفبة على المقي •
 

وقد ترج  نتيجة الدراسة الحالية إلى طبيعة البنية الجسندية 
القوينننة والتنشنننئة االجتماعيننننة التننني تشنننج  الننننذكور علنننى القننننوة 
والسيطرة علنى عكنا اإلنناث حينث يطلني مننهن االبتعناد عنن 
العننننن  والمشننننكالي السننننلوكية، ومننننو مننننا تفكنننند  نتننننائن دراسننننة  

أن منا  فرو  دالنة فني ( حيث تبين 2016  العادلي وناصر
بنننحايا التنمنننر بنننين النننذكور واإلنننناث لصنننالح اإلنننناث، أي أن 
بننحايا التنمننر مننن اإلننناث أكثننر مننن الننذكور، كمننا أكنند أحمنند 

 أن الفتياي يتعربن للتنمر أكثر من الذكور.( 2020 
وتتفنننن  نتننننائن الدراسننننة الحاليننننة منننن  نتننننائن دراسننننة كننننل مننننن 

(، و بنننننانوي 2015(، ودخنننننان  2013الصنننننبحين والقبننننناة  
(. ومنننننو عكنننننا نتنننننائن 2020(، عيسنننننو وبنننننو علنننننى  2017 

( التنننني بينننني عنننندم وجنننود فننننرو  ذاي 2021دراسنننة العننننزي  

داللننننة إحصننننائية بننننين تالميننننذ المرحلننننة االبتدائيننننة فنننني التنمننننر 
 المدرسي تعز  لمتغير الجنا  ذكر  أنثى(.

  فتتي مستتتويا  المهتتارا  االجتماعيتتة لتتدى طتتال الستترا -2
 المرحلة االعدادية وفقا لمتفير الجن .

ينننص الفننرض الثنناني علننى أننن  ال يوجنند فننر  دال احصننائيطا 
فننننني مسنننننتوياي المهننننناراي االجتماعينننننة لننننند  طنننننالي المرحلنننننة 
اإلعداديننة محننل الدراسننة وفقننا لمتغيننر الجنننا. والختبننار صننحة 

 الفرض استخدم اختبار  ي(.
الي وفقنننننا بدراسنننننة الفنننننر  فننننني المهننننناراي االجتماعينننننة للطننننن

( عنندم وجننود فننرو  دالننة 6لمتغيننر الجنننا يتبننح مننن جنندول  
احصنننننننائياط بننننننننين الطننننننننالي النننننننذكور واإلننننننننناث فنننننننني المهنننننننناراي 

 . ومذا ما يفسر  1.865االجتماعية حيث بلغي قيم   ي( 
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 السروا في مستويا  المهارا  االجتماعية للطال  وفقا لمتفير الجن . 6جدول 

 مستوى الداللة قيمة   درجة الحرية االنحراف المعياري توسط الحسابيالم 113ن= العينة المتفيرا 

    14.74 109.87 46 لذكورا
    111 1.865 0.065 

    15.82 104.37 67 اإلناث

 . نتادج معامل االرتباط بين السلوك التنمري للطال  والمهارا  االجتماعية لهم7جدول 

 مستوى الداللة معامل االرتباط نحراف المعيارياال  المتوسط الحسابي العينة المتفيرا 

 1.5.55 106.61 113 المهاراي االجتماعية 0.001 0.461 - 1.4.08 107.71 113 السلو  التنمري
 

التقنننناري الكبيننننر فنننني المتوسننننطاي الحسننننابية. وبننننذل  ثبنننني 
 صحة الفرض البحثي الثاني حيث يقبل الفرض الصفري.

( بينمننا 2017دراسننة بننانوي   ذ  النتيجننة منن  نتننائنتتفنن  منن
 (. 2015تختل  م  نتائن دراسة دخان  

دراستة العالقتة االرتباطيتة بتتين الستلوك التنمتري للطتتال   -3
 -والمهارا  االجتماعية لهم:

يننننص الفنننرض الثالنننث علنننى أنننن  ال توجننند عالقنننة ارتباطينننة 
راي ذاي داللننة إحصننائية بننين السننلو  التنمننري للطننالي والمهننا

وللتحقنن  مننن صننحة الفننرض اسننتخدم معامننل  االجتماعيننة لهننا.
 االرتباط البسيط لبيرسون.

بدراسنننة العالقنننة االرتباطينننة بنننين السنننلو  التنمنننري للطنننالي 
( وجود عالقنة 7والمهاراي االجتماعية لهم يتبح من جدول  

( بنننين 0.001ارتباطينننة سنننالبة احصنننائياط عنننند مسنننتو  داللنننة  
االجتماعيننة لنند   كلمننا زادي المهنناراي المتغيننرين. بمعنننى أننن 

الطننالي قننل السننلو  التنمننري لننديهم. ويمكننن تفسننير ذلنن  بننفن 
اكتسننناي الطالننني للمهننناراي االجتماعيننننة تجعلننن  يحقننن  تكينننن  
اجتماعي أكبر داخل الجماعة التني ينتمني إليهنا، كمنا تسناعد  
في تحقين  االسنتقالل النذاتي واالعتمناد علنى الننفا والتواصنل 

ثقتنن  بنفسنن  والتخفينن  مننن  ن ممننا يرفنن  مننن مسننتو منن  ااقننرا
قلق  ومخاوفن ، وجمين  منذ  اامنور تجعلن  بعيند كنل البعند عنن 
سننل  السننلوكياي السننلبية العدوانيننة والتنني منهننا سننلو  التنمننر. 

وبننذل  ثبنني عنندم صننحة الفننرض البحثنني الثالننث حيننث يننرفض 
 الفرض الصفري ويقبل الفرض البديل.

كننل منن خننوج لينة منن  نتنائن دراسنة تتفن  نتنائن الدراسننة الحا
(، بينمنننا تختلننن  مننن  نتنننائن دراسنننة 2015(، ودخنننان  2012 

 .(2017بانوي  
خامستتتاط: دور األستتترة فتتتي خستتتم الستتتلوك التنمتتتري للطتتتال  

 والحد منه:

( إلننى ااسننلوي السننلبي الننذي تتبعنن  بعننض 8يشننير جنندول  
ااسننر والمشننج  علننى السننلو  التنمننري حيننث ينطبنن  تمامننا أو 

أو أكثننر بعننض السننلوكياي  %60ينطبنن  إلننى حنند مننا وبنسننبة 
السلبية ومنها إتاحة الفرصة لببناء للعني االعناي القتالينة فني 
أي وقي واي مدة زمنينة ، كمنا ال يتندخل الوالندين فني اختينار 
نوعيننننة االعنننناي اإللكترونيننننة التنننني يلعبهننننا اابننننناء، ويسننننمحون 
لببناء بمشامدة أفالم العنن ، وال يسنتطي  اابنناء التحندث من  

هم إال فنني الوقنني الننذي يحنندد  الوالنندين ،كمننا يسننود التننوتر لننديوا
وعندم االسنتقرار جنو ااسنرة، ويطالني الوالندين اابنناء ببنرورة 
مكانينننننناتهم،  تحقينننننن  مسننننننتو  دراسنننننني مرتفنننننن  يفننننننو  قنننننندراتهم وا 
ويعناقبون اابنناء بالبنري عنند ارتكناي خطنف منا، أو يسننخرون 

كننذل  يتنننازال ن، منننهم، أو يتسنناملون منن  اابننناء عننندما يخطئننو 
الوالندين علننى كثيننر مننن اامنور ااسننرية، وتتفنن  نتننائن الدراسننة 

مننن  خريطنننة العنننن  بننند ااطفنننال فننني مصنننر بفنواعننن  الحالينننة 
والتنني أعنندما المجلننا القننومي للطفولننة واامومننة بالتعنناون منن  

وطبقننني علنننى ثنننالث محافظننناي مننني منظمنننة يونيسننن  مصنننر 
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ن نسنبة ااطفنال ي أالقامرة واإلسكندرية وأسيوط والتني أوبنح
سنة الذين تمي مقابلتهم وتعربوا للعن   17إلى  13ما بين 

منننننن اإلسنننننكندرية  %65منننننن القنننننامرة و %61الجسننننندي كانننننني
من أسنيوط وأن مننا  رأي شنائ  بنين ااطفنال واآلبناء  %67و

والمدرسين بفن العقوبة الجسدية وسيلة تفديبية مشنروعة، وأنهنا 
في بعنض الحناالي ذكنر ، و تستخدم بااساا ا راض تفديبية

اآلبنننننناء والمدرسننننننون وااطفننننننال المشننننننتركون فنننننني الدراسننننننة، أن 
البننغوط يمكننن أن تكننون عننامال مسننامما فنني إسننتخدام العننن  
الجسدي ر نم أن بعنض اآلبناء واامهناي يقولنون إنهنم ينندمون 
أحيانا على بري أطفنالهم وكنان الفتينان أكثنر عربنة للعنن  

مجلنننا القنننومي للمنننرأة،  ال %78الجسننندي منننن الفتيننناي بنسنننبة 
2018.) 

وعلنننى النننر م منننن أنننن  فننني بعنننض ااحينننان يكنننون للبنننري 
نتائن فورية وسريعة في إيقا  السلو   ير المر وي في  لد  
ااطفننال، إال أننن  يننندي لنتننائن سننلبية علننى نفسننية الطفننل، كمننا 
أننن  قننند يسنننبي كننندماي وسننحجاي  وربمنننا إعاقننناي جسننندية فننني 

رار اآلبننناء أو المدرسنننين فنننني سنننتمبعنننض ااحينننان، كمنننا أنننن  بن
إنتهننناج البنننري كوسنننيلة تفديبينننة للطفنننل  يتكنننون لننند  ااخينننر 
 سلو  مباد قد يكون في صورة المزيد من العناد، أو العن  

. توزيتتا الطتتال  وفقتتا إلجابتتاتهم علتتى العبتتارا  التتتي تعكتت  األستتلو  الستتلبي التتذي قتتد تتبعتته األستترة والمصتتجا علتتى 8جتتدول 
 يوك التنمر السل
المجموع  ال ينطبا ينطبا لحد ما ينطبا تماما العبارا      

  113 ن=

 ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد

 100 113 43.4 49 36.3 41 20.4 32 ال يهتم والدي بمعرف  ما يحدث في الفصل الدراسي -1

يتننناح لننني لعننني االعننناي اإللكترونينننة القتالينننة فننني أي  -2
 وقي واي مدة.

31 27.4 46 40.7 36 31.9 113 100 

ال يتنننننننندخل والنننننننندي فنننننننني اختيننننننننار نوعيننننننننة االعنننننننناي  -3
 اإللكتروني  التي ألعبها.

43 38.1 34 30.1 36 31.9 113 100 

 100 113 33.6 38 29.2 33 37.2 42 يسمح لي والدي بمشامدة أفالم العن .  -4

 100 113 44.2 50 38.1 43 17.7 20 ال يبدي والدي امتماما بقدراتي وميولي. -5

 أسنننتطي  التحننندث مننن  والننندي إال فننني الوقننني النننذي ال -6
 يحددو  مم.

22 19.5 47 41.6 44 38.9 113 100 

 100 113 38.9 44 38.1 43 23 26 يسود التوتر وعدم االستقرار جو ااسرة. -7

يطنننننالبني والننننندي ببنننننرورة تحصنننننيل مسنننننتو  دراسننننني  -8
مكانياتي.  مرتف  يفو  قدراتي وا 

47 41.6 37 32.7 29 25.7 113 100 

 100 113 39.8 45 33.6 38 26.5 30 يعاقبني والدي بالبري إذا ارتكبي خطف ما. -9

 100 113 31.9 36 33.6 38 43.5 39 يتنازال والدي على كثير من اامور ااسرية. -10

 100 113 39.8 45 27.4 31 32.7 37 يسخر والدي مني إذا ما ارتكبي خطف ما. -11

ى أي خطنف لشنتائم علنيعنفني والدي بشندة بالسنباي وا -12
 ارتكب .

44 38.9 21 18.6 48 42.5 113 100 

 100 113 40.7 46 32.7 37 26.5 30 يتسامل والدي معي عندما اخط . -13

 100 113 50.9 57 23.2 26 25.9 29 عودني والدي على رد إساءة اآلخرين لي بالمثل. -14

 100 113 51.3 58 26.5 30 22.1 25 يهتم والدي بنخواتي أكثر مني  -15

 100 113 48.7 55 24.8 28 26.5 30 ني والدي بفسماء أكرما حينما يغببون مني.ينادي -16

يهننننددني والنننندي ويتوعنننندونني بااليننننذاء إذا لننننم اطينننن   -17
 جمي  أوامرمم.

31 27.4 29 25.7 53 46.3 113 100 

 100 113 48.67 55 29.2 33 22.1 25 يرفض والدي تلبية طالباتي بدون مبرر. -18

 100 113 54 61 25.7 29 20.4 23 اإلماناي عند تشاجرمما.السباي و  يتبادل والدي -19

عننننننودني والنننننندي علننننننى أن أحصننننننل علننننننى مننننننا أرينننننند  -20
 بنستخدام القوة.

25 22.1 22 19.5 66 58.4 113 100 
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اتجنا   يننر  مننن ااطفنال أو ااشننياء، وقنند يصناي بالتبلنند فننال 
يبالي بالعقوبة الجسدية ممنا يندف  أحياننا منن يعاقبن  فني صني 

النفسنني والجسنندي علينن  ممننا يكننون لنن  بننالغ  د مننن العننن المزينن
ااثننر علننى الطفننل نفسننيا وجسننديا. وقنند أشنناري نفننا الدراسننة 

 من ااطفال في اإلسكندرية. %73سالفة الذكر في القامرة و
منننننننن  %22.1كمننننننا أوبنننننننحي نتننننننائن نفنننننننا الجنننننندول أن 

 المبحنننننوثين تعنننننودوا علنننننى اسنننننتخدام القنننننوة ليحصنننننلوا علنننننى منننننا
و  ينمننني لنند  اابنننناء الشننعور باإلسنننتقواء السننليرينندون، ومنننذا 

خاصننة علننى منننن مننم أبنننع  منننهم، وبالتننالي قننند يننندي إلنننى 
التنمر على الفئة المستبعفة، ومو يتفن  من  منا توصنلي إلين  

( أن التلمينذ كلمنا شنعر بقوتن  فننن  يتنمنر 2020دراسة أحمند  
علننى زمالئنن  ليشننعرمم بننفنهم أبننع  مننن ، حيننث بلغنني أكثننر 

ة المنديننة للتنمننر إذا كننان التلميننذ مننو المتنمننر لصننحيالعوامننل ا
 .%77بفصدقائ  مي شعور  بفن  ااقو  منهم بنسبة 

وسوء المعاملة الوالدية قد يشج  اابناء على التنمر لتفريغ 
طاقننننناتهم السنننننلبية، أو ربمنننننا يجعلهنننننم محبطنننننين ومستبنننننعفين 
فيقعون بحية للتنمنر ممنن منم أقنو  مننهم، وقند أكندي دراسنة 

( أن إممال الوالندين وسنوء التربينة من  تنفثير 2021 جان المح
البيئة المحيطة تعتبر من ااسباي المندينة للتنمنر، كمنا أكندي 

( أنننن  منننن خنننالل معاملنننة 2020علننني   وكنننال منننن عيسنننو وبننن
الوالنندين ابنننائهم كننفنهم أدواي وأشننياء وتجرينندمم مننن صننفاتهم 

منندا  ينن  أة وحقننوقهم كبشننر والنظننر إلننيهم كننفداة لتحقياإلنسننان
وجننود عالقننة  يننر سننوية  ولننيا كغايننة فنني ذاتهننم، يننندي إلننى

ويصبح الطفل يشنعر بنالنقص والقلن  واإلحبناط وأن لنيا لدين  
مكانننننة فنننني المجتمنننن ، ومننننو مننننا يننننندي بنننن  إلننننى السننننلو   يننننر 

 .السوي

( إلننننى ااسننننلوي اإليجننننابي الننننذي تتبعنننن  9يشننننير جنننندول  و 
أو ينطبن  امنا ااسرة للحد من السلو  التنمري حينث ينطبن  تم

أو أكثنننننر بعنننننض السنننننلوكياي ومنهنننننا  %80لحننننند منننننا وبنسنننننبة 
الحنرص علنى التحندث منن  اابنناء واالسنتماال لمشناكلهم يوميننا، 
والسنال عن ااشخاص الذين يقبي معهم اابناء وقني خنارج 
المنننننننزل، وتشننننننجي  اابننننننناء علننننننى تكننننننوين صننننننداقاي جدينننننندة، 

ننناء علننى اابوالتواصننل منن  المدرسننة لمتابعننة اابننناء، وتشننجي  
اإلستفادة من وقي فرا هم بما ينف ، وتشجيعهم على المشناركة 
فنننننني اانشننننننطة الطالبيننننننة، وتعوينننننندمم علننننننى المحافظننننننة علننننننى 
ممتلكنناي الغيننر والممتلكنناي العامننة والخاصننة، والتعامننل بننفدي 
واحتنننرام مننن  اآلخنننرين، وتعريننن  اابنننناء بمفهنننوم التنمنننر و ثنننار  

كيفية التعبير عنن الننفا على السلبية على اآلخرين، وتدريبهم 
بوبننننوح ولباقننننة دون إزعنننناج اآلخننننرين، والحننننرص علننننى إتبنننناال 
اابنننننناء للتعننننناليم الدينينننننة ومراعننننناة القنننننيم ااخالقينننننة والمعنننننايير 
االجتماعيننننننة، وتعوينننننند اابننننننناء علننننننى بننننننبط انفعنننننناالتهم عننننننند 

 الغبي.
ونظننننرا ان ااسننننرة منننني العامننننل المنننننثر علننننى اابننننناء فنننني 

البيئننننننة المدرسننننننية، ثننننننم وسننننننائل اإلعننننننالم  ليهنننننناالمقننننننام ااول، ي
ومنصننناي التواصنننل االجتمننناعي، لنننذا فننننن ااسنننلوي اإليجنننابي 
الذي تتبع  ااسرة فني تربينة اابنناء يسنامم فني خفنض السنلو  
التنمري لد  اابناء، وقد يندي أيبا إلنى مقناومتهم للتنمنر إذا 
تعربننننننوا لنننننن  مننننننن قبننننننل جماعننننننة ااقننننننران أو المحيطننننننين بهننننننم 

 . (2019دي، السع 
وبتقسننيم أسننر الطننالي المبحننوثين وفقننا لمسننتو  دورمننم فنني 

( أن 3خفننض السننلو  التنمننري والحنند مننن  يتبننح مننن شننكل  
أو  %36.3منننننن ااسنننننر لهنننننا دور محننننندود  %80أكثنننننر منننننن 
منننن ااسنننر تقنننوم بننندور  %19.5فننني مقابنننل  %44.2متوسنننط 

 كبير في الحد من السلو  التنمري لدي اابناء. 
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الطتال  وفقتا الجابتاتهم علتى العبتارا  التتي تعكت  األستلو  اإليجتابي التذي تتبعته األسترة للحتد متن الستلوك توزيتا  .9جتدول 
 التنمرى

  113المجموع  ن= ال ينطبا ينطبا لحد ما ينطبا تماما العبارا 

 ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد

يحنننننننرص والننننننندي علنننننننى التحننننننندث معنننننننني  -1
 واالستماال لمشاكلي يوميا.

45 39.8 43 38.1 25 22.1 113 100 

يسننننننفلني والنننننندي عننننننن ااشننننننخاص الننننننذين  -2
 أقبي معهم وقي خارج المنزل.

67 59.3 26 23 20 17.7 113 100 

يشنننننجعني والننننندي علنننننى تكنننننوين صنننننداقاي  -3
 جديدة.

46 52 44 38.1 17 15 113 100 

 100 113 19.5 22 38.1 43 42.5 48 يتواصل والدي م  المدرسة لمتابعتى. -4

بمعرفننننة كينننن  أقبنننني وقتنننني  والنننندي يهننننتم -5
 خارج المنزل.

61 54 35 31 17 15 113 100 

يحننرص والنندي علنننى االسننتماال لرأينني فننني  -6
 بعض اامور الخاصة بهم.

43 38.1 46 40.7 24 21.2 113 100 

يشننجعني والنندي علننى االسننتفادة مننن وقنني  -7
 فرا ي بما ينف .

54 47.8 43 38.1 16 14.2 113 100 

فننننننننني أداء قصنننننننننري  يلنننننننننومني والننننننننندي إذا -8
 الصالة.

59 52.2 33 29.2 21 18.6 113 100 

يشنننننننجعني والننننننندي علنننننننى المشننننننناركة فننننننني  -9
 اانشطة الطالبية.

60 53.1 32 28.3 21 18.6 113 100 

يسننننناعدني والننننندي علنننننى تجننننناوز لحظننننناي  -10
 الحزن، واليفا، اإلكتئاي.

56 49.6 36 31.9 21 18.6 113 100 

عنننودني والننندي المحافظنننة علنننى ممتلكننناي  -11
 الغير والممتلكاي العامة والخاصة.

68 60.2 33 29.2 12 10.6 113 100 

يسننننند لنننني والنننندي بعننننض المهننننام وتحمننننل  -12
 مسئوليتها.

57 50.4 36 31.9 20 17.7 113 100 

ربنناني والنندي علننى التعامننل بننفدي واحتننرام  -13
 م  اآلخرين.

73 64.6 18 15.9 22 19.5 113 100 

لسننلبية عرفنني والندي مفهنوم التنمنر و ثنار  ا -14
 على اآلخرين.

51 45.1 35 31 27 23.9 113 100 

حننذرني والنندي مننن خطننورة مصننادقة رفقنناء  -15
 السوء.

75 66.4 18 15.9 20 17.7 113 100 

يحننرص والنندي علننى متابعننة البننرامن التنني  -16
تطنرح قبنية التنمننر وسنبل عالجهنا بفسننلوي 

 تربوي فعال.

43 38.1 42 37.2 28 24.8 113 100 

أعبنننننر عنننننن نفسننننني  علمنننننني والننننندي كيننننن  -17
 بوبوح ولباقة دون إزعاج اآلخرين.

66 58.4 29 25.7 18 15.9 113 100 

يحرص والدي على اتبناعي للتعلنيم الدينينة  -18
ومراعنننننننننننناة القننننننننننننيم االخالقيننننننننننننة والمعننننننننننننايير 

 االجتماعية.

73 64.6 30 26.5 10 8.8 113 100 

علمني والدي كي  اببط انفعاالتي مهمنا  -19
 تملكتني مشاعر الغبي.

50 44.2 43 38.1 20 17.7 113 100 

إلسننتقواء علننى اآلخننرين علمنني والنندي أن ا -20
 حرام وال يتف  م  تعاليم الدين.

55 48.7 28 24.8 30 26.5 113 100 
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 توزيا أسر الطال  المبحوثين وفقا لمستوى دورهم في خسم السلوك التنمري .3صكل 

 
سنر ومن مذ  النتيجة يتبح برورة عمل برامن لتوعية اا

، وكيفيننة بنندورما ااساسنني فنني خفننض سننلو  التنمننر ومواجهتنن 
 التعامل اإليجابي م  اابناء.

وممنننننا ال شننننن  فيننننن  أن اابنننننناء يتعلمنننننون السنننننلوكياي منننننن 
الوالنننندين، سننننواء كاننننني مننننذ  السننننلوكياي منامبنننندة للتنمننننر أو 
معبنندة لنن ، فاابننناء ينطبنن  فنني أذمننانهم ردود أفعننال والننديهم 

ين، فننننننذا وجننننندوا أن أحننننند الوالننننندين أو تجنننننامهم واتجنننننا  اآلخنننننر 
ا سننلو  التنمننر فسننيقوم االبننن بننذل  علننى سننبيل كالممننا يمننار 

( عنننن 2021التقليننند ثنننم التعنننود، ولقننند كشنننفي دراسنننة العننننزي  
وجنننننود عالقنننننة إرتباطينننننة دالنننننة إحصنننننائيا بنننننين التنمرالمدرسننننني 
وأسنناليي المعاملننة الوالدينننة  صننورة ااي(،  صننورة اام( لننند  

 لة اإلبتدائية بمدينة الرياض.تالميذ المرح

 التوريا 

النتائن التي توصل إليها البحث فنن  يمكن تقديم في بوء 
بعننننض التوصنننننياي التننننني قننننند تخنننندم فننننني خفنننننض التنمنننننر بنننننين 

الطنننالي المبحنننوثين سنننواء لبسنننرة أو الهيئنننة واإلدارة المدرسنننية 
 على النحو التالي:

 أوال: التوريا  الموجهة  لى األسر:
 ي خالي من التوتراي والمشكالي ااسرية.تهيئة جو أسر  -1
م  اابنناء بمروننة بعيندا عنن اللجنوء إلنى اسنتخدام  التعامل -2

العنننن  والشننندة والتزمننني فننني المعاملنننة وعننندم اإلسنننرا  فننني 
 إسلوي العقاي اللفظي أو البدني.

االمتمنننام بتعلنننيم وتننندعيم وتنمينننة القنننيم والمعنننايير السنننلوكية  -3
 السليمة.

السنننتماال إلنننيهم بشنننكل ينننومي حنننول التحننندث مننن  اابنننناء وا -4
 .حياتهم االجتماعية

شنننرا  اابنننناء فننني النشننناط  -5 االمتمنننام بالتربينننة االجتماعينننة وا 
 االجتماعي الذي يتالءم م  ميولهم.

شننغل أوقنناي فننرا  اابننناء بالمفينند مننن ااعمننال والهوايننناي  -6
 واستثمار ميولهم في تنمية شخصيتهم.

لننني علنننى المخننناو  تنمينننة الثقنننة بنننالنفا لننند  اابنننناء والتغ -7
 وببط االنفعاالي.
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ة اابنننننننناء افنننننننالم العنننننننن  واالعننننننناي الحننننننند منننننننن مشنننننننامد -8
 اإللكترونية العنيفة.

التواصننل منن  مدرسننة اابننناء ومتننابعتهم وحبننور الننندواي  -9
 واالجتماعاي التي تعقد بها.

توعيننة اابننناء بمفهننوم التنمننر و ثننار  السننلبية علننى الفننرد  -10
 وعلى اآلخرين.

 الموجهة  لى المعلمين واإلدارة المدرسية: ثانيا: التوريا 
ر  على الحاجاي النفسية واالجتماعية ااساسية لكنل التع -1

شننننننباعها بااسنننننناليي والبننننننرامن التربويننننننة  مرحلننننننة عمريننننننة وا 
 المناسبة.

شرا  الطنالي فني إعندادما  -2 االمتمام باانشطة الالصفية وا 
 وتنفيذما واإلشرا  عليها.

عامننل منن  الطننالي واالبتعنناد إعتمنناد القنندوة الحسنننة فنني الت -3
 بدالها باافعال ال بااقوال.عن كثرة النصائح واست

إظهار وتفكيد الجاني اإليجابي فني سنلو  الطنالي وزينادة  -4
 إحساسهم بنمكانياتهم وقدراتهم.

تطبي  قانون االنبباط المدرسني والحند منن العنن  بشنكل  -5
 فاعل على جمي  الطلبة.

 بالسلوكياي اإليجابية. نشر العديد من الالفتاي للتوعية -6

ور لمواجهنة أي مشنكالي سنلوكية التواصل م  أوليناء اامن -7
 تظهر على اابناء. 

 ثالثا: التوريا  الموجهة  لى وسادل اإلعالم:
تقنننديم بنننرامن توعوينننة تحفنننز علنننى إقصننناء السنننلو  التنمنننري  -1

 ونبذة بنعتبار  سلو  ينثر على الفرد والمجتم .
واافنننالم التنننني تبنننث عبننننر  الرقابنننة الصننننارمة علنننى البننننرامن -2

 ترني والتي تشج  على العن .القنواي الفبائية واإلن

 المراجا
أبو سحلول، محمود وبالل الحداد وحسن حمدان وعنادل أبنو شنمالة 

(: واق  ظامرة التنمنر المدرسني لند  2018ومحمد أبو عصر  

طلبة المرحلة الثانوية في محافظة خان يونا وسنبل مواجهتهنا، 
 فلسطين. –خان يونا  –بية والتعليم مديرية التر 
: تفعيل الدور التكاملي بنين ااسنرة والمدرسنة 2018ي أحاندو، سيس

للحد من ظنامرة التنمنر لند  تالمينذ المرحلنة االبتدائينة. جامعنة: 
، 1، ال. 21أبحنننناث فننننني العلنننننوم التربوينننننة واالجتماعينننننة، منننننن. 

 فلسطين.
79590-etail/BIMhttps://search.emarefa.net/d  

(: دراسنننة العوامنننل المندينننة للتنمنننر 2020أحمننند، مننننى سنننيد محمننند  
 –ودور الممارسة العامنة للخدمنة االجتماعينة فني التعامنل معهنا 
 –مجلننننة دراسنننناي فنننني الخدمننننة االجتماعيننننة والعلننننوم اإلنسننننانية 

 ر.مص –( 51العدد   –( 2المجلد  

  السننننلو  (: مقينننناا التعامننننل منننن2016الدسننننوقي، مجنننندي محمنننند  
 القامرة. –دار جون للنشر والتوزي   –التنمري 

( المهناراي االجتماعينة منن المنظنور 2008الدعيثر، مودي محمند  
اإلسنننننالمي وعالقتهنننننا بكنننننل منننننن النننننذكاء الوجنننننداني والتحصنننننيل 

د بننن جامعننة االمننام محمنن –الدراسنني والحالننة االجتماعيننة والسننن 
 ة.المملكة العربية السعودي –سعود اإلسالمية 

(: دور ااسنننرة فننني خفنننض سنننلو  2019السنننعدي، سنننحر عبننند ا   
التنمننننر لنننند  الطلبننننة مننننن وجهننننة نظننننر المرشنننندين النفسننننين فنننني 

مجلنننة روافنننند البحنننوث والدراسننناي العنننندد  –المننندارا الحكومينننة 
 الجزائر. –جامعة  رداية  –( 16 

(: التنمر عنند 2012طمة ماشم المالكي  الصوفي، أسامة حميد وفا
عالقتنننن  بفسنننناليي المعاملننننة الوالديننننة، مجلننننة البحننننوث ااطفننننال و 

 (.4التربوية والنفسية، العدد  

( سنننلو  2013الصنننبحيين، علننني موسنننى ومحمننند سنننرحان القبننناة  
عالجنن (  -أسننباب   –التنمننر عننند ااطفننال والمننرامقين  مفهومنن  

 ياض.مكتبة المل  فهد الوطنية الر  -

(: العالقنة بننين 2016العنادلي، رامبنة عبناا وأشنوا  صنبر ناصنر  
اإلرادة والتفكينننر االنتحننناري لننند  بنننحايا التنمنننر المدرسننني منننن 

 –مجلننننة كليننننة التربيننننة ااساسننننية  -طلبننننة المرحلننننة المتوسننننطة 
 العرا . -( 93العدد   -( 22المجلد  

 -نننننا (: التنمننننر وأطفال2018المجلننننا القننننومي لبمومننننة والطفولننننة  
اينننة لبطفنننال مشنننروال التوسننن  فننني الحصنننول علنننى التعلنننيم والحم

المعربننين للخطننر بالتعننفون منن  منظمننة يونيسنن  وبتمويننل مننن 

https://search.emarefa.net/detail/BIM-79590
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بالشننراكة منن  وزارة التربيننة والتعلننيم والتعلننيم  -االتحنناد ااوروبنني 
  الفني.

https://www.unicef.org/egypt/sites/unicef.org.egypt/files/2018

-12/Bullying%20Final.pdf 

(: التنمننننر المدرسنننني 2021العنننننزي، فرحننننان بننننن سننننالم بننننن ربينننن   
وعالقتنننننن  بفسنننننناليي المعاملننننننة الوالديننننننة لنننننند  تالميننننننذ المرحلننننننة 

مجلننة  -لمتغيننراي االبتدائيننة بمدينننة الرينناض فنني بننوء بعننض ا
 –جامعننة كفننر الشنني   -تربيننة كليننة ال -100ال  -كليننة التربيننة 

 مصر.

(: أثنننننر اسنننننتخدام بنننننرامن 2004 ل منننننراد، نبنننننراا ينننننونا محمننننند  
باالعننناي الحركينننة واالعننناي االجتماعينننة والمختلطنننة فننني تنمينننة 

( 6 - 5التفاعنننننل االجتمننننناعي لننننند  أطفنننننال الريننننناض بعمنننننر  
جامعنننننة  -لينننننة تربينننننة ريابنننننية ك -رسنننننالة دكتنننننورا   -سنننننواي 
 العرا . -الموصل 

الهيئننة المصننرية  -(: معجننم اللغننة العربيننة 2002عجننم الننوجيز  الم
 القامرة.-العامة لشئون المطاب  ااميرية 

(: أسننننباي التنمننننر 2021أنننننوار ناصننننر عبنننند ا  سننننعود المحجننننان  
المدرسي من وجهة نظر ااخصائيين االجتمناعيين فني مندارا 

وم المجلنننة العربينننة للعلننن -بتدائينننة فننني دولنننة الكويننني المرحلنننة اال
المنسسنننة العربينننة للتربينننة والعلنننوم  –19ال  –التربوينننة والنفسنننية 

 مصر. -واآلداي 

(: التنمنننننر المدرسننننني وعالقتننننن  بالمهننننناراي 2017بنننننانوي، أسنننننماء  
االجتماعية لد  تالميذ السننة الثانينة والثالثنة منن مرحلنة التعلنيم 

كليننة العلننوم  -قسننم علننم النننفا  -سننتيررسننالة ماج –المتوسننط 
 -المسننيلة -جامعننة محمنند بوبننيا   -االجتماعيننة اإلنسننانية و 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

(: المرجنن  فنني اإلحصنناء التطبيقنني نظننري 2018بننامي، مصننطفى  
 مكتبة اانجلو المصرية القامرة -وعملي 

( التنمنننننر 2015بهنسننننناوي، أحمننننند فكنننننري ورمبنننننان علننننني حسنننننن  
المينذ المرحلنة اإلعدادينة المدرسي وعالقت  بداف  االنجاز لند  ت

 جامعة بورسعيد. -( 17العدد   -مجلة كلية التربية  -

(: طننننر  التنننندريا العامننننة: تخطيطهننننا 2005جننننابر، ولينننند أحمنننند  
الطبعنننننة  –دار الفكننننر للنشننننر والتوزينننن   –وتطبيقاتهننننا التربويننننة 

 عمان. -الثانية 

(: النننننذكاء 2006مننننند ومننننننى سنننننعيد أبنننننو ناشننننن   حسنننننونة، أمنننننل مح
 ، الدار العالمية للنشر والتوزي ، القامرة.الوجداني

(: أسننباي العننن  لنند  تالميننذ 2015حمننود، طنن  ووابننح العمننري  
دراسنننننة ميدانينننننة  -المرحلنننننة المتوسنننننطة حسننننني  راء المدرسنننننين 

(، 214ببعض متوسطاي والية المسببة، مجلنة ااسنتاذ، العندد  
 الجزائر.

سننننالم ليننننل، وفنننناء محمنننند عبنننند الجننننواد ، رمبننننان عاشننننور حسننننين خ
(: المنائ ااسري وعالقت  بالتنمر المدرسي لد  تالمينذ 2015 

جامعننة  - 42ال  –مجلنة اإلرشنناد النفسني  -المرحلنة االبتدائيننة 
 مركز اإلرشاد النفسي. -عين شما 

(: التنمنننر المدرسننني وعالقتننن  بالمهننناراي 2012خنننوج، حننننان أسنننعد  
بالمملكنة  اعية لد  تالمينذ المرحلنة االبتدائينة بمديننة جندةاالجتم

( 13العربيننة السننعودية، مجلننة العلننوم التربويننة والنفسننية، مجلنند  
 (.4العدد  

(: المهناراي االجتماعينة وعالقتهنا 2015دخان، إياد عمنر سنليمان  
رسننننالة  -بسنننلوكياي التنمننننر لننند  الطلبننننة فننني منطقننننة الناصنننرة 

 -جامعنننة عمنننان  -التربوينننة والنفسنننية  كلينننة العلنننوم -ماجسنننتير
 ااردن.

اسنتخدام المنرامقين لمواقن  التواصنل  (:2021عي، أحمند محمند  رفنا
دراكهنننننم ابننننننرار التنمنننننر اإللكترونننننني المجلننننننة  -االجتمننننناعي وا 

 (1العدد   -( 2مجلد   -المصرية لبحوث االتصال الجماميري
 مصر. -جامعة بني سوي  -كلية اإلعالم  -

(: مقينننننناا المهنننننناراي 2012ننننننند  نصننننننر النننننندين  عبنننننند الحمينننننند، 
مجلنة االرشناد  –مركز االرشاد النفسني  –ية للمرامقين االجتماع
 (.30العدد   –النفسي 

(: برنننننامن معرفنننني سننننلوكي 2019عبننند الفتنننناح، يسننننرا محمنننند سنننيد  
لخفض التنمر المدرسي وبعض اافكار الالعقالنية لد  طالي 

الجنزء  -( 43العدد   -بية مجلة كلية التر  -المرحلة المتوسطة 
 مصر. -ما جامعة عين ش -الراب  

 -( 2020عبيداي، ذوقان وكايند عبند الحن  وعبند الرحمنان عندا  
 –الطبعنننة الثامننننة  –البحننث العلمننني، مفهومننن ، أدواتننن ، أسننناليب  

 ااردن. –عمان  –دار الفكر للطباعة للنشر والتوزي  

تنميننننة المهنننناراي (: 2012عكاشننننة، محمننننود وأمنننناني عبنننند الحمينننند  
وي المشننننننكالي السنننننننلوكية االجتماعيننننننة لبطفننننننال المومنننننننوبين ذ

https://www.unicef.org/egypt/sites/unicef.org.egypt/files/2018-12/Bullying%20Final.pdf
https://www.unicef.org/egypt/sites/unicef.org.egypt/files/2018-12/Bullying%20Final.pdf
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العندد  –( 3المدرسية، المجلة العربينة لتطنوير التفنو ، المجلند  
 4.) 

(: التنمننر المدرسنني وعالقتنن  2020عيسننو، عقيلننة ، سننعاد بننوعلي  
 -( 13المجلنند   -دراسنناي نفسننية وتربويننة  -بالمنننائ ااسننري 

 .الجزائر -ة البليدة جامع -( 1العدد  

محمند ، سنناء محمند سنليمان، مناجي   ريي، ندا نصر الندين خلينل
(: العالقة بين التنمر المدرسي لد  تالمينذ 2018وليم يوس   

المرحلننننة اإلعداديننننة وبعننننض خصننننائص الشخصننننية والعالقنننناي 
ال  - 4مننننن  -مجلننننة البحننننث العلمنننني فنننني التربيننننة  -ااسننننرية 

جامعة عين شما  -لوم والتربية كلية البناي لآلداي والع -18
 مصر. –

(: المهننننننناراي االجتماعينننننننة منننننننن المنظنننننننور 2003  فنننننننرج، طريننننننن 
االسنننننالمي وعالقتهنننننا بكنننننل منننننن النننننذكاء الوجنننننداني والتحصنننننيل 
الدراسنني والحالننة االجتماعيننة والسننن، جامعننة االمننام محمنند بننن 

 مسعود اإلسالمية، المملكة العربية السعودية.

المسنيرة  –(: الطفنل المتنمنر 2009يرة  قطامي، نايفنة ومننى الصنرا
 توزي  والطباعة، عمان، االردن.للنشر وال

(: واقنن  التنمننر اإللكتروننني لنند  طننالي 2019محمنند، ثننناء ماشننم  
المرحلنننة الثانوينننة فننني محافظنننة الفينننوم وسنننبل مواجهتهنننا  دراسنننة 

العندد  -مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية  -ميدانية( 
 .مصر -لجزء الثاني ا -( 12 
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ABSTRACT 

The Relationship between Bullying Behavior among Middle School Students 

and their Social Skills and the Role of the Family in Reducing It 

Neven Mostafa Hafez, Ragaa Aly Abd El-Aty 

The research was mainly aimed at examining the 

relationship between bullying behavior among middle 

school students, their social skills, and the family’s role 

in reducing it. The personal sample of a clamshell 

purposive sample of 113 students from the middle 

school enrolled in public, private, and experimental 

schools languages in the second semester of the 

academic year 2020-2021. The data has been 

calculated: iterations and ratios percentage, averages, 

standard deviation, Pearson correlation coefficient, and 

T-test, data analyzed using SPSS Ver.20.                                       

Results: 

1. There are statistically significant differences at the 

probability level of 0.01 between the arithmetic 

average (viewer) and the hypothetical average 

expressing bullying behavior, where the value (t) 

was -9.27 and the differences were for the benefit of 

the observed arithmetic average, indicating a 

decrease in the level of bullying behavior in the 

students generally demonstrated. 

2. More than two-thirds of respondents (69.9%) have 

low bullying behavior, compared to 17.7%, and 

12.4% have moderate and high bullying behavior, 

respectively. 

3. There are statistically significant differences at the 

probability level of 0.001 between the average 

arithmetic seen and the hypothetical average in 

social skills for the benefit of the average arithmetic 

seen, where the value of (t) - 19.39. This means a 

high level of social skills among students who are 

generally involved. 

4. There is a statistically difference between male and 

female students in bullying behavior for the benefit 

of males, with a probability level of 2.614 at a 

probability level of 0.01.  
5. There are no statistically significant differences 

between male and female students in social skills, 

with a value of 1,865.  

6. More than 80% of families have a limited role 36.3%, 

or an average of 44.2%, compared to 19.5% of 

families that play a significant role in reducing the 

bullying behavior of their children.                 
Recommendations: 

1. Create a family atmosphere free of tensions and 

family problems, and deal with children flexibly 

away from resorting to violence and severity and 

have committed themselves to treatment, not to 

waste verbal or physical punishment, to take care of 

social education and to involve them in a social 

activity that is appropriate to their inclinations. 

2. Educating children about the concept of bullying and 

its negative effects on the individual and others.  

3. The school's interest in extracurricular activities and 

the involvement of students in their preparation, 

implementation, and supervision. 

4. Providing information for awareness programs that 

stimulate the exclusion of bullying behavior and 

profile it as behavior that affects the individual and 

society. 

key words: School bullying - bullying behavior - the 

role of the family in reducing bullying behavior - 

middle school. 

 

 


