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 املًخص
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى انتشار سموؾ التنمر وعالقتة بمفيـو الذات 
األكاديمي لدى التالميذ ذوي صعوبات التعمـ في المرحمة االبتدائية في مدينة الطائؼ، وتكونت 

( تمميذا مف ذوي  صعوبات التعمـ منتظميف بالصؼ الثالث إلى الصؼ 53عينة الدراسة مف) 
( عاما، تـ استخداـ مقياس مفيوـ الذات 61-6تراوحت أعمارىـ بيف )السادس االبتدائي 

وترجمة الباحث،  Tan & Yates (2007)تعديؿ ) Liu & Wang (2005)نـ األكاديمي 
ومقياس التنمر مف إعداد الباحث، وأظيرت نتائج الدراسة انتشار التنمر  بيف التالميذ  ذوي 

التنمر النفسي يعتبر أكثر أنواع التنمر انتشارا % وأف 6361صعوبات التعمـ بنسبة تصؿ إلى 
بيف التالميذ صعوبات التعمـ يميو التنمر المفظي ثـ التنمر الجسدي، كما توصمت الدراسة إلى 
عدـ  وجود فروؽ  دالة إحصائيا في مفيـو الذات األكاديمي تبعا لنوع صعوبات التعمـ 

اضيات والقراءة معا(، وتوصمت الدراسة )صعوبات الرياضيات، صعوبات القراءة، صعوبات الري
ايضًا الى  عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ألنواع التنمر بحسب متغير الصؼ الدراسي، 
كما توصمت الدراسة إلى أف مفيـو الذات األكاديمي منبئ بسموؾ التنمر لدى التالميذ  ذوي 

يفية التعرؼ عمى تعرض صعوبات التعمـ6 وتوصي الدراسة بتدريب أولياء األمور عمى ك
أبنائيـ لمتنمر، وسرعة التدخؿ، وتدريب المدرسيف عمى كيفية التعامؿ اإليجابي مع التالميذ 

 بناء الثقة بالنفس وتحسيف مفيوـ الذات األكاديمي6 التنمر، ببرامجالمتنمريف ودعـ ضحايا 

 التنمر المدرسي، مفيـو الذات األكاديمي، صعوبات التعمـ  الكممات المفتاحية:
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School Bullying Behavior and Its Relation to the Academic Self-

Concept among Students with Learning Disabilities 

Abstract 

 The current study aimed to identify the extent of prevalence the bullying 

behavior and its relation to the academic self-concept among primary students 

with learning disabilities in Taif. The study sample consisted of (86) primary 

students with learning disabilities belonging to 3rd, 4th, and 6th grade with (9 – 

12) years old. For study purposes, the modified academic self-concept scale 

(Tan & Yates, 2007) was used, while the bullying scale was developed by the 

researcher. 

 

  The results indicated that the percentage of bullying prevalence among 

students with learning disabilities was 16.3%, specifically; Psychological 

bullying is the most common type of bullying among students with learning 

disabilities, followed by verbal bullying and then physical bullying. Results 

also found no statistically significant differences in the academic self-concept 

according to the type of learning disabilities (mathematics disabilities, reading 

disabilities, math, and reading disabilities together). The study indicates that 

academic self-concept is a predictor of bullying behavior among students with 

learning disabilities. 

 

 Recommendations of the study emphasize the importance of parents to fully 

understand the signs of their child being bullied, the speed of intervention, as 

well as, all teachers stuff need to be trained to treat and support positively the 

victims of bullying, in addition, interventions to build self-confidence and to 

improve the academic self-concept are highly recommended. 

 

Keywords : School Bullying Behavior, academic self-concept, learning 

disabilities. 
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 َكدَُ

مف الظواىر المقمقة لممعمميف  School bullyingال شؾ أف التنمر المدرسي  
، ويظير وأولياء االمور عمى حدًا سواء مما استرعى اىتماـ المختصيف والتربوييف بشكؿ عاـ

عالقتيا بالعديد مف و  ظاىرة التنمربحث  تحاوؿ التيالعديد مف الدراسات ىذا االىتماـ في 
يف وضحيا التنمر، وتؤثر سمبًا المتنمر  سموؾ التالميذلما ليا مف تأثير كبير عمى المتغيرات، 

 عمى العممية التعميمية
وُيعد سموؾ التنمر المدرسي مف المظاىر السموكية المنتشرة في المدارس، وىو مف 

ؿ المتنمريف عمى الضحايا )التالميذ( بصورة متكررة في أشكاؿ العدواف الذى يحدث مف قب
المدارس، وينتشر في أوساط البيئة المدرسية بغض النظر عف الثقافة أو الجنس أو المغة أو 
العرؽ، ويعتمد عمى السيطرة والتحكـ والييمنة مف قبؿ المتنمر عمى الضحية؛ حيث يقوـ 

ضحى التنمر عائقًا تربويًا واجتماعيًا وعائقًا عمى بإيذائيا جسديًا أو انفعاليا أو اجتماعيا، وأ
المستوى الشخصي ايضا، وذو خطورة بالغة عمى البيئة المدرسية  وعمى نمو الطالب معرفيًا 

 (11626أو اجتماعيًا أو عمى المستوى النفسي )الزعبى،
 Bullyingالتنمر سموؾ  عمى ظاىرة ةالتركيز المكثف تبالرغـ مف محاوالو  

Behavior كثر مما يجعميا مف أخير ونة األظ في اآلبشكؿ ممحو ف ىذه الظاىرة تتزايد أال إ
 وىذا ما، ذوي صعوبات التعمـلدى االبتدائية ال سيما  كالت السموكية انتشار في المدارسالمش

عرضة أكثر ذوي صعوبات التعمـ التالميذ ف أعمى كيد التأ إلىدعى المختصيف والمربيف 
قرانيـ أالء الطالب مف تجاىؿ ىؤ وذلؾ لما يعانيو أو الوقوع ضحية لو؛  سموؾ التنمر لممارسة

 المياراتوكذلؾ ضعؼ  ،باالضافة لضعؼ قدرتيـ عمى التعمـ ،وعدـ الرغبة في مصادقتيـ
 وفسموؾ التنمر أو يقع وفيمارس ـويجعمي لمشعور باإلحباطمما يعرضيـ  ؛لدييـاالجتماعية 

 Storey & Slaby,20086)) لوضحية 
تؤثر  واجتماعية مشاكؿ أكاديميةصعوبات التعمـ مف  وكثيرًا ما يعاني التالميذ ذوي

6 وىذا ما Eric (1998)بشكؿ سمبي عمى مفيوـ الذات األكاديمي وىذا ما اشار اليو ايرؾ 
 (6 ليذا 1161جرايسي ) ضحايا لو يكوفأو  التنمرينزعوف إلى ممارسة سموؾ  ربما عميـيج

ظاىرة لمواجية امر في غاية األىمية  المربيفمف قبؿ  فإف االىتماـ بمفيـو الذات األكاديمي
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األكاديمي بالذات بمفيوـ يحتاج ذوي صعوبات التعمـ أف يكونوا عمى وعي و ، التنمر المدرسي
 لدييـ6

والذات األكاديمية ىي أحدى المفاىيـ التي يمكف وصفيا بانيا عبارة عف تفاعؿ الفرد 
رادتو وما وراء المعرفة لديو، وىذا يشير إلى التمثيؿ  مع كفاءتو ودوافعو وقوتو عمى التأثير وا 

 6(Compagnoni & Losenno, 2020)المعرفي لمقدرات األكاديمية لمفرد 
ا ( أف مفيـو الذات األكاديمي ىو مMiles&Naumann, 2019كما يوضح )

يرى فييا نفسو متفوقًا فييا عمى اقرانو أو متأخرًا ومتخمفًا حوؿ الدرجة التي  الطالب يعتقده
 ما6نشاط أكاديمي عنيـ في 

سموؾ التنمر المدرسي وعالقتو بمفيـو الذات األكاديمي ويأتي البحث الحالي لدراسة 
 6صعوبات التعمـ التالميذ ذويلدى 

 َصهًُ ايدزاسُ

إلى االىتماـ بيا بشكؿ كافي في المجتمعات العربية  مشكمة التنمر المدرسيتحتاج 
مف الدراسات التي أجريت في ىذا  العديد، وقد أكدت ذلؾ المدرسي نظرًا لخطورتيا عمى األمف

تناوؿ ظاىرة التنمر بيف طالب المدارس في المممكة العربية  دراسات حاولتالمجاؿ ومنيا 
( الى اف نسبة 1163اشار كال مف سكراف وعمواف )فقد السعودية في ضوء بعض المتغيرات6 

المتنمريف تنتشر بالمرحمة المتوسطة بشكؿ أكبر مف المرحمة االبتدائية والثانوية وبمتوسط 
 %6 61ظيور لكؿ المراحؿ 

( التى أجراىا في مدينة أبيا تأكيد الطالب 1163دراسة عمواف ) وقد أظيرت نتائج
%  16% وأكدوا عمى أف التنمر التقميدي يمثؿ 11عمى أف التنمر يقع في مدرستيـ بنسبة 

% مف عينة الدراسة تعاطًفا ورغبة في  31% ، وأظير  1463بينما يمثؿ التنمر اإللكتروني 
قؼ المعمميف فكانت عمى خالؼ ذلؾ حيث اتخذ أغمب التدخؿ ومساعدة ضحايا التنمر، أما موا

المعمميف مواقؼ سمبية تجاه سموؾ التنمر وذلؾ وفؽ رأي الطالب عينة الدراسة، كما احتؿ 
إطالؽ األلقاب الساخرة المرتبة األولى كأكثر أنواع التنمر انتشارا وفي المرتبة الثانية جاء 

 لوانيـ أو قبيمتيـ وأماكف سكنيـ6 نشر الشائعات، ثـ السخرية مف اآلخريف بسبب أ
أف التنمر ينتشر بيف الطالب ذوي  Blake et al.(2012)بالؾ وآخروف وقد أكد     

( بعد مراجعتيا 1161تذكر خوج )و صعوبات التعمـ بمقدار الضعؼ عف الطالب العادييف، 
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تتقارب مع لمعديد مف الدراسات حوؿ التنمر أف الخصائص السموكية لذوي صعوبات التعمـ 
الخصائص السموكية لممتنمريف، وىذا يدعـ وجود التنمر بنسبة مرتفعة لدى الطالب ذوي 

( أف نسبة انتشار التنمر بيف الطالب ذوي 1161صعوبات التعمـ، وأضاؼ أبو الديار )
 % وذلؾ حسب تقدير المعيد القومي األمريكي لصحة الطفؿ51صعوبات التعمـ تصؿ إلى 

 11إلى  11ى أف ىناؾ مف إلYoung et al. (2012 ة يونغ وآخريف )دراسوأشارت دراسة 
% مف طالب صعوبات التعمـ يتصرفوف بطرؽ تثير المشاكؿ وغالبا ما يخفقوف في بناء 
عالقات اجتماعية جيدة مع أقرانيـ ويظيروف أشكاال مختمفة مف السموؾ العدواني واالندفاعية 

( إلى أف سموؾ التنمر المدرسي 1166بوعناني وكريمة )أشارت نتائج دراسة  اوالتيور، كم
 ينتشر بدرجة عالية بيف التالميذ ذوي صعوبات التعمـ6

ذوي األكاديمي لمتالميذ تحصيؿ مستوى العمى سمبيًا  وقد يكوف لمشكمة التنمر تأثيرًا 
وربطت بعض الدراسات مفيوـ الذات األكاديمي  Young et al. (20126صعوبات التعمـ

والتي ( Guay et al., 2010)ىذا الدراسات دراسة ومف التحصيؿ األكاديمي بمستوى 
، الدراسي الذات األكاديمي والتحصيؿتقدير مفيوـ إلى العالقة الطردية بيف نتائجيا اشارت 

العالقة بيف التحصيؿ إلى التعرؼ عمى ( Marsh & Martin, 2011) كما ىدفت دراسة
 مفيـو الذات األكاديمي بيفيجابية اإلعالقة النتائجيا  واوضحتمفيـو الذات األكاديمي و 

 6والتحيصؿ األكاديمي

كيؼ ىو تأثير مفيـو الذات ( (Defreitas & Rinn,2013وناقشت دراسة 
التي يتمتع بيا  الكبرى ىميةاأل وأكدتفي زيادة األداء األكاديمي لدى الطالب األكاديمي 

 قدرتو عمى رفع مستوى التحصيؿ في المدرسة6الذات األكاديمي في  مفيـو
عالقتيا و وىناؾ دراسات قميمة عمى حد عمـ الباحث تناولت دراسة ظاىرة التنمر 

ىدفت الدراسة التي (  (Caputo, 2014دراسة بمفيـو الذات األكاديمي ومف ىذه الدراسات 
التنمر سموؾ واألبعاد النفسية أكدت النتائج أف سموؾ التنمر المدرسي العالقة بيف  بحثإلى 

 لدى طالب المدارس العادييف6مفيـو الذات األكاديمي  يحد بدرجة كبيرة مف
عالقتيا ظاىرة التنمر و حوؿ الحاجة الممحة ألجراء مزيد مف الدراسات  وىذا يظير 

مف ىنا ، ومنيا مفيـو الذات األكاديميعمـ ذوي صعوبات الت التالميذ ببعض المتغيرات لدى
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 ذويسموؾ التنمر المدرسي لدى  انتشارمدى دراسة عمى  تركزوالتي  الدراسة الحاليةكانت 
 6لدييـ صعوبات التعميـ وعالقتو بمفيـو الذات األكاديمي

 أسًُٔ ايدزاسُ

 عف األسئمة التالية:حاولت الدراسة اإلجابة 
 الطالب ذوي صعوبات التعمـ؟ما نسبة انتشار التنمر بيف  -6
 بيف الطالب ذوي صعوبات التعمـ؟ كثر انتشارااأل أنماط التنمر  ما -1
  ؟الدراسية قياس التنمر وأبعاده تبعا لمصفوؼفروؽ في درجات مما ال-1
درجات التنمر وأبعاده تبعا لنوع صعوبة التعمـ )قراءة، رياضيات، االثنيف ما اإلختالؼ في  -1

 معا(؟
كاديمي لدى العينة مف ذوي صعوبات التعمـ تبعا مفيـو الذات األ  اإلختالؼ فيما  -2

 ؟ الدراسية وؼلمصف
لنوع  لعينة مف ذوي صعوبات التعمـ تبعاكاديمي لدى امفيـو الذات األ  ما اإلختالؼ في -3

 ؟)قراءة، رياضيات، االثنيف معا( صعوبات التعمـ
 الذات األكاديمي؟ يمكف التنبؤ بالتنمر مف خالؿ مفيوـ كيؼ -4

 :أهداف ايدزاسُ

 التعرؼ عمى نسبة انتشار التنمر بيف الطالب ذوي صعوبات التعمـ6 66
 صعوبات التعمـ6 ذويالطالب  بيف اراتشنالتنمر ا أنماطرؼ عمى أكثر التع 16
 الدراسية فروؽ في درجات مقياس التنمر وأبعاده تبعا لمصفوؼال التعرؼ عمى  16
درجات التنمر وأبعاده تبعا لنوع صعوبة التعمـ )قراءة، اإلختالؼ في  التعرؼ عمى 16

 6رياضيات، االثنيف معا(
مفيـو الذات األكاديمي لدى العينة مف ذوي صعوبات التعمـ  اإلختالؼ في التعرؼ عمى 26

 ؟ الدراسية تبعا لمصفوؼ
مفيـو الذات األكاديمي لدى العينة مف ذوي صعوبات التعمـ  اإلختالؼ فيالتعرؼ عمى  36

 صعوبات التعمـ )قراءة، رياضيات، االثنيف معا( لنوع
 6التنبؤ بالتنمر مف خالؿ مفيوـ الذات األكاديمي آلبةالتعرؼ عمى  46
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 :أهًُُ ايدزاسُ

 فيما يمي:أىمية الدراسة  تتمثؿ
المتمثمة في سموؾ التنمر لدى ذوي صعوبات و الدراسة التي تتناوليا  المشكمة أىمية 66

ثار سمبية ال سيما تدني مفيـو الذات آمف  عنيا ما ينتج الضوء عمىلقاء وا   ،التعمـ
 6كاديميكاديمي وما يتبعو مف تدني اإلنجاز األ األ 

 نسبة انتشارهحيث تشير الدراسات إلى تجاوزه  ؛عامة زيادة انتشار سموؾ التنمرخطورة   16
( 1163كما في عمواف ) ارس في المممكة العربية السعودية،% بيف طالب المد11اؿ
ب صعوبات التعمـ كما ذكر % بيف طال51إلى وصوؿ تمؾ النسبة و  (11616) العيسىو 

 (11616ار )يأبو الد
بيف الطالب  انتشارهلظاىرة سموؾ التنمر المدرسي ونسبة  أفضؿتتيح ىذه الدراسة فيـ  16

 والعوامؿ المنبئة بو مما يفيد في إعداد برامج التدخؿ6 ذوي صعوبات التعمـ
 صعوبات التعمـ6 الطالب ذوينواع التنمر انتشارا لدى أكثر أ تمقي الضوء عمى 16
ة بيف التنمر المدرسي ومفيوـ معمومات مفيدة حوؿ العالقىذه الدراسة  ستوفر نتائج 26

 6عند الطالب ذوي صعوبات التعمـ األكاديميالذات 
 االبتدائية6توفر ىذه الدراسة مقياس لمتنمر المدرسي لتالميذ المرحمة   36

 :ايدزاسُحدود 

التعمـ  برامج صعوباتؽ بيا الممحاالبتدائية بقت ىذه الدراسة في المدارس مكانية: طالحدود ال 66
 بمدينة الطائؼ

/ 6111وؿ مف العاـ الدراسي ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي األ  تطبق الزمانية:حدود ال 16
 ـ6 1166/1111لعاـ  ىػ الموافؽ6116

ذوي صعوبات التعمـ في المدارس الحكومية  الطالبطبقت الدراسة عمى الحدود البشرية:  16
 التابعة إلدارة تعميـ الطائؼ6
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 :َصطًخات ايدزاسُ

 املدزسٌ: ايتُٓس

ذى جسمي أو لفظي أ عبارة عف  التنمر المدرسي بأنو:  Gilbert (1999)  تعرؼ     
صغر سًنا ( ويقع عمى شخص أضعؼ منو أو أBullyيصدر مف شخص يسمى المتنمر )

الحؽ الضرر باالخريف سواء كاف  :بأنو جرائياإالباحث و ويعرف (Victim6ويسمى الضحية )
الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب جسديًا أو لفظيًا او نفسيًا ويمكف قياسة في ىذه الدراسة ب

 مقياس سموؾ التنمر المستخدـ في الدراسة الحالية6  في
 :األنادميٌ ايرات َفهىّ

نطرة الفرد لكفاءتو وقدراتو  :نوبأ األكاديميمفيـو الذات  (1111) أبو زيتوف ؼيعر     
بأنو: نظرة الفرد لقدراتو األكاديمية ومدى  الباحث اجرائياو ويعرف، األكاديمية واحترامو لذاتو

التي يحصؿ عمييا الطالب  الدرجةبويقاس ثقتو في كفاءتو في المواقؼ التحصيمية المختمفة 
 6في ىذه الدراسة األكاديمي المستخدـفي مقياس مفيـو الذات 

 صعىبات ايتعًِ:ايتالًَر ذوٍ 

أولئؾ األطفاؿ الذيف يبدوف تفاوتًا تربويًا ذا داللة )صعوبات التعمـ إلىمصطمح يشير       
يرجع إلى اضطرابات اء مف جانبيـ بيف قدراتيـ العقمية الفعمية والمستوى الحقيقي لألد

وىو األمر الذي قد يصاحبو وقد ال يصاحبو اختالؿ واضح في  ،ساسية في عممية التعمـأ
األداء الوظيفي لمجياز العصبي المركزي، وال تعتبر تمؾ االضطرابات ثانوية بالنسبة لمتخمؼ 

 (ة الحسيةالعقمي أو الحرماف التربوي أو الثقافي أو االضطراب االنفعالي الشديد أو اإلعاق
  (216، 1114وآخروف،  ىالالىاف)

الطالب ذوي صعوبات التعمـ المشخصيف مف قبؿ وزارة  :نيـأباجرائيا  الباحث هِويعسف     
 6في المرحمة االبتدائية بمدينة الطائؼ وممتحقيف ببرامج صعوبات التعمـ التعميـ ويدرسوف
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 ايٓعسٍ اإلطاز

مية العممية التعمي السمبية عمىثار الكثير مف اآلف سموؾ التنمر يترؾ بالرغـ مف أ
 ندرة فيف ىناؾ أ الو ضحية لمتنمر إأ رد سواء كاف متنمراً فوعمى مستوى الصحة النفسية لم
 ,.Young et alمتالميذ ذوي صعوبات التعمـ ) بالنسبة لالدراسات في ىذا المجاؿ خاصة 

 وىذا ،بشكؿ متكرر ومستمر لدى الطالب ذوي صعوبات التعمـ التنمر سموؾ يظيرو  (2012
حيث تسبب ليـ ىذه الصعوبة  ؛ال بسبب صعوبات التعمـ التي يعانونياالسموؾ ما ىو إ

 االجتماعية وميارات كعائؽ لتطورالذات وتعمؿ تقدير  مستوىوانخفاض االحباط 
(Kaukiainen et. al 2002) 

ف الصعوبات المتعمقة بالقراءة أإلى  Ingesson & Gunnel (2017)شارت دراسة أو 
ف الطالب الذيف يعانوف مف كما أ ،لمتنمر أو التعرض لو الرئيسةسباب األ تعتبر مفوالكتابة 

 Luciano) مدارس الدمج عادة ما يمارسوف التنمر أكثر مف الطالب العادييف صعوبات التعمـ في
& Savage, 2007) ،لى السموؾ أف سموؾ التنمر ربما يتحوؿ إ (1111)ضيؼ يحيى وت

عراؼ القوانيف واأل وعدـ التوافؽ معالمضاد لممجتمع وىذا يعني عدـ التوافؽ مع المجتمع 
 االجتماعية6

وجود عالقة عكسية  إلى Stephanou & Tatsis, (2008) كال مف كما أشار
الذيف يمارسوف سموؾ أف الطالب ظ حيث لوح ؛بيف سموؾ التنمر ومفيـو الذات األكاديمي

وىذا يؤدي إلى انخفاض مستوى  ،التنمر تجاه زمالئيـ يتميزوف بانخفاض مستواىـ الدراسي
 6مفيـو الذات األكاديمي لدييـ

: خميط مف معتقد نوذات األكاديمي فيمكف تعريفو عمى أما فيما يخص مفيوـ الأ
أكد الدليـ  (، وقدFreeman, 2008فكاره نحو ميارتو التعميمية وأدائو األكاديمي )الطالب وأ

عند األطفاؿ  األكاديميمفيـو الذات  عاـ وخاصةمفيـو الذات بشكؿ  تدني مستوى (1113)
  6ذوي صعوبات القراءة

كاديمي لدى الطمبة ذوي مفيـو الذات بالنجاح والفشؿ األ  Eric (1998)ايريؾ  وقارف     
أف مستوى مفيـو الذات لدى الطمبة ذوي  توصؿ إلىو  ،العادييفصعوبات التعمـ والطمبة 

رجع ذلؾ ف ال يعانوف مف صعوبات التعمـ، وأمنخفض مقارنة بالطمبة الذي التعمـ صعوبات
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ارتباطية لى وجود عالقة ( إ1161توصؿ جرايسي ) وقد ،لمستوى التحصيؿ الدراسي لمطالب
 كاديمي وسموؾ التنمر6بيف مفيـو الذات األ  سالبة

والقمؽ  االنفعالية السريعة مثؿ تقمب المزاج وعدـ االستقرار العاطفيعتبر التغيرات تو 
 (،1166 ثار النفسية الناتجة عف صعوبات التعمـ )النوايسة،وعدـ الثقة في النفس مف أكثر اآل

وأف  ،طالب مف المدارس يسبب تعرضيـ لمتنمر ألؼ 631إلى تسرب  Coy (2011وأشار )
غمب األطفاؿ في سف بالرغـ مف أف األبحاث تشير إلى أف أسموؾ التنمر المدرسي مستمر 

 أف التنمر سموؾ خاطئ6بالمدرسة يعترفوف 
وعمى الرغـ مف التركيز المكثؼ عمى المشكمة والحمالت الرامية إلى زيادة الوعي      

لدرجة أنو يتـ  دارسة لممئيسال يزاؿ يمثؿ مشكمة ر  التنمر فإال أ، التنمر ظاىرة والقضاء عمى
 Flygare et) منظمة لمكافحة ظاىرة التنمر واستخداـ برامجتصرؼ مبالغ كبيرة مقابؿ تقديـ 

al.,2011) 
 : شهاٍ ايتُٓسأ

منيا التنمر الجسدي والذي  :السابقةوالدراسات دبيات متنمر أشكاؿ عده حسب ما تشير األل
لتنمر المفظي مثؿ الشتـ والمعف وكذلؾ ا تعمد إيقاع اآلخريف أرًضا أو صفعيـ، يتضمف الضرب أو

، والتنمر االجتماعي طالؽ مسميات عنصرية وما إلى ذلؾوالتيديد أو إطالؽ اإلشاعات الكاذبة أو إ
تنمر  مف المشاركة بالمعب، وكذلؾ يـنعو مأقصاء مف المجموعة ورفض صداقتيـ ويشمؿ اإل
 Wolke et) 6تالفيارغبتيـ أو إف دوف خريوىو التصرؼ بممتمكات اآل عمى الممتمكات االستحواذ

al., 2002) 
نتيجة لمتطور  وذلؾلكتروني اإل وىو التنمر  التنمر شكاؿآخر مف أىناؾ نوع و 

حموؿ جيزة الياتؼ المإما عمى شكؿ رسائؿ نصية عمى أنترنت ويأتي التكنموجي خصوصا اإل 
 (Kathryn et al., 2014)6لى ذلؾأو بالبريد اإللكتروني وما إ

يتضمف  المدرسي أف التنمر Ayenibiowo & Akinbode (2001)) كؿ مف يؤكد
لتأكيد  الء المعرضيف لمتنمر وىـ الضحاياعدة تالميذ باالعتداء عمى أحد الزمتمميذ أو قياـ ال

 مف أشكاؿ التنمر المدرسي ما يمي:،  و نفوذىـ أو سمطتيـ
  ،التنمر النفسي: ويتمثؿ في نشر اإلشاعات، والتالعب في العالقات االجتماعية

 جتماعي، اإل واالستبعاد
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  :6والدفع وغيرىاوالركؿ  ويشمؿ الضربالتنمر البدني 
  ،التنمر المفظي: ويتمثؿ في التعنيؼ أو اإلغاظة، والتنابز باأللقاب، وتوجيو التيديدات

ذالؿ اآلخريف، و والصراخ،   العزلة االجتماعية6و توجيو االنتقادات أو االستبعاد، و ا 
 في مواقؼ غير ات بالبريد اإللكتروني، أو تصويرىـ التنمر اإللكتروني: مثؿ توجيو تيديد

 لالبتزاز6الئقة 
  التنمر عمى الممتمكات: السطو عمى ممتمكات اآلخريف، والتصرؼ فييا رغما عنيـ، أو

 تالفيا6عدـ إرجاعيا إلييـ مرة ثانية أو إ
  وابعادىـ  المشاركة في األنشطةمف  أفرادالتنمر في العالقات االجتماعية: ويتضمف منع

 6قبوؿ مصادقتيـوعدـ 
 :ايتُٓس حجِ ظاهسَ

خر وىذا ما يؤكد مجتمع إلى آ بمد ومفلى حجـ ىذه الظاىرة يختمؼ مف بمد إ ختمؼي
 62إلى  61تتراوح مف  لمتنمر ف النسب الدوليةحيث أشار إلى أ Prevnet (2007) عميو

وتصؿ نسبة  ،و كاف عرضو لومف كؿ سبعة تالميذ مارس التنمر أ ف ىناؾ تمميذ% ، وأ
% ، 16وفي انجمترا تصؿ النسبة إلى  ،%  في المدارس االبتدائية11لى إ التنمر في الياباف

  6ائيات دقيقة يمكف االعتماد عميياحصيخص البمداف العربية فميست ىناؾ إما في يما أ
إلى   (1161) دراسة العيسىنتائج  تشار ص المممكة العربية السعودية فقد أفيما يخو 
%  كانوا عرضو لتنمر 62أف و   ،حياًنايتعرضوف لتنمر األقراف أ% مف الطالب 11ما نسبتو 

  ،%  بالمدارس11نسبة التنمر تصؿ الى  أف (1163)عمواف  وذكر ،قراف بشكؿ مستمراأل
سف المراىقة  طالب فيلؼ أ 61شارؾ بيا أكثر مف التي ( 1162)لبحيراف وأشارت دراسة ا

، وأشار إلى أف التنمر الجسدي بيف ضحايا لمتنمر كانوا% مف الطالب 12ف ما نسبتو أ
برنامج ) ناث، أما التنمر النفسي فقد ظير بشكؿ أكبر لدى اإل ناثالذكور أكثر منو بيف اإل 

 6(1161،الوطني سرياألماف األ
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 املدزسٌ:ايتُٓس 

 مجموعة مف الطالب أو  طالب يقوـ بيا مقصودةنمر المدرسي بأنو: أفعاؿ سمبية ُيعرؼ الت    
، ومتكرر ىذه األفعاؿ بشكؿ مستمر تتـ طالب آخر كالضرب والركؿ وغيره،  و  بيدؼ ايذاء 

)الصبحييف وقد تكوف عبارة عف الفاظ أو جمؿ كالتوبيخ والتيديد وما إلى ذلؾ  
 (11616والقضاة،

 :(1161ذكرتيا ) خوخ، ويتضمف التنمر خصائص 
 6وىو تعمد الحاؽ االذى باالخريف :مقصودالتنمر ال 
 اي أنو يكرر استيداؼ الضحية بشكؿ مستمر :متكرر 
  اقؿ قوة منو المتنمر ضحيةيختار  القوى:عدـ توازف 

أف لممتنمر بؿ اآلخر، كما اعتاد القسوة والتيديد لحاضر ومستق المتنمر شخصو 
لذلؾ تظير عميو عالمات الثقة بالنفس والقوة ألنو ال  ؛أنو يستطيع التحكـ والسيطرة اعتقاد
فقد قدرتو عمى التعامؿ واالتصاؿ  الذيالضحية فيو الشخص  امف أحد أضعؼ منو، أم يخاؼ

بسبب تعميقات المتنمر الالذعة التي تؤدى الى ضعؼ الثقة بالنفس والخجؿ 
(Smith,20016) 

 : أسباب ايتُٓس املدزسٌ

حيث ترجع  راء انتشار ظاىرة التنمر المدرسي؛فسرت العديد مف النظريات أىـ األسباب و 
بيف افراد  والعنصريةالعنؼ  اإلنسانية وظيورالمجتمعات تطور األسباب في مجمميا إلى 

إلى  ، وترجع مشكمة التنمرالمتنمريف عمى ضبط سموكيـ االشخاص ، وعدـ قدرة أسرالمجتمع
 (11626)العتيبي وآخروف، عدة أسباب

أسباب  :شخاص المشتركيف في التنمر ومنيا)فردية( ُتقسـ بناء عمى األ أسباب ذاتية -
الشعور باإلحباط واستخداـ السموكيات ، ظيار القوةوالعدوانية وا   الغيرةتتعمؽ بالمتنمر مثؿ 

 مع االفتقار الى ميارات تقدير الذات المرتفع، انخفاض المستوى األكاديمي العدوانية،
 6لضبط االجتماعي والضبط االنفعاليا
و لضعفو وصغر سنو أو أ أكثر موىبة وتحصيال عممياً  حيث أنو بالضحيةأسباب تتعمؽ  -

 المعمميف6ربما محبوبًا مف قبؿ 
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مثؿ شعوره بالوحدة وضعؼ ميارات السموؾ  الضحية والمتنمر مابيفأسباب مشتركة  -
 لألماف النفسي واالجتماعي6 بنفسة وفقدانوالتكيفي لديو وفقداف ثقتو 

الطالب الحاضريف لحوادث التنمر والمؤثريف التنمر وىـ  بمتفرجيف حالةمتعمقة أسباب  -
 (11626)العتيبي وآخروف، 6فييا

 : آثاز ايتُٓس املدزسٌ

التنمر  تشمؿ آثار متعددة، بحيث بآثار سمبيةينعكس التنمر عمى المتنمريف والضحايا 
ومف ، وقوع التنمرالطالب االخريف المتواجديف حاؿ  ايضاً، وكذلؾوالضحية  نفسوالمتنمر المدرسي 

 ىذه االثار ما يمي:
ترؾ التنمر آثارًا نفسية واجتماعية وقد يسبب الكثير مف ي :الضحاياآثار التنمر عمى  -

وادماف  إلى االنحراؼالمشكالت   االجتماعية، والسموكية، واالكاديمية، وربما يصؿ 
مف ضحية إلى متنمر يمارس سموؾ التنمر  يتحوؿ الشخصالمخدرات وايذاء الذات، وقد 

 عمى اآلخريف6 
 6الدخوؿ في مشاكؿ عديدة، و ترؾ الدراسةار ث: مف ىذ اآلآثار التنمر عمى المتنمريف -
مشاىد التنمر العديد مف اآلثار  التنمر: تترؾ الحاضريف حاؿ وقوعآثار التنمر عمى  -

 6(1161)القحطانى، والنفسي واالجتماعيالسمبية منيا الصحي 
 :عالج ايتُٓس املدزسٌ

ثـ يتـ تشخيصيا ومف المشكمة،  البد مف االعتراؼ بوحودلعالج مشكمة التنمر المدرسي       
 أكبر، والتعرؼاي المراحؿ المدرسية تنتشر بدرجة  وفيلمعرفة مدى انتشارىا في المدارس 
العالج العالجات لمشكمة التنمر المدرسي،  ومف أنواععمى اسباب انتشار ىذه الظاىرة 

 (11616الحمداني،) العالج المدرسي، و األسرى
 ايدزاسات ايسابكُ

فحص العالقة بيف  إلىىدفت  Kaukiainen et al., (2002)كوكيانيف دراسة     
يمي، وتكونت والذكاء االجتماعي وصعوبات التعمـ ومفيـو الذات األكاد مشكالت ضحايا التنمر

عند  ظيروطالبة، وتوصمت نتائج ىذه الدراسة إلى أف التنمر ي اً طالب 616عينة الدراسة مف 
والذكاء  تيبنما يمتاز الضحايا بانخفاض مستوى تقدير الذاذوي صعوبات التعمـ بشكؿ أكبر 

 6االجتماعي
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والتي تناولت الفروؽ في  Carlson et al. (2005)دراسة كارلسوف وفالنير وكراؿ      
مشكالت سموؾ المتنمريف وضحيا التنمر في مرحمة المراىقة المبكرة لمطالب ذوي صعوبات 

طالبا وطالبة مف ذوي صعوبات التعمـ والعادييف  615التعمـ والعادييف وشارؾ في الدراسة 
إلى وجود  والممتحقيف بالصؼ السادس والسابع والثامف في والية مينسوتا، وتوصمت النتائح

فروؽ دالو إحصائيا بيف العادييف وذوي صعوبات التعمـ في مستوى التقارير الذاتية لسموؾ 
التنمر لصالح الطالب ذوي صعوبات التعمـ، وأظيرت النتائح أيضا عالقة سالبة بيف حب 

 6الطالب لممدرسة ورغبتيـ في تكويف الصداقات وتعرضيـ لمتنمر
ىدفت إلى التعرؼ عمى عالقة تقدير الذات،  Ingesson & Gunne (2007)دراسة    

والتحصيؿ، والميارات االجتماعية بالسموؾ التنمري لدى الطالب ذوي صعوبات التعمـ، وتكونت 
مف الطالب المراىقيف ذوي صعوبات التعمـ في القراءة في بعض  42عينة الدراسة مف 

ود عالقة موجبة دالة بيف التدني المدارس الثانوية المشتركة، وأشارت نتائج الدراسة إلى وج
 6في تقدير الذات والتحصيؿ الدراسي وبيف التنمر

والتي ىدفت إلى معرفة   Luciano & Savage (2007ليوسيانو وسافاغ ) دراسة    
طالبا مف  61العالقة بيف  النزعة لسموؾ التنمر وذوي صعوبات التعمـ لدى عينة مكونو مف 

طالبا مف غير ذوي صعوبات التعمـ، وأشارت نتائج الدراسة إلى  61ذوي صعوبات التعمـ و 
وجود عالقة سالبة بيف مستوى التحصيؿ وانخفاض مستوى مفيـو الذات األكاديمي وبيف 
النزعة نحو سموؾ التنمر، وكذلؾ وجود فروؽ بيف الطالب ذوي صعوبات التعمـ والعادييف 

 6رفي مستوى سموؾ التنم لصالح ذوي صعوبات التعمـ
( استيدفت معرفة الفروؽ في أبعاد مفيـو الذات بيف التالميذ ذوي 1114دراسة المياح )    

صعوبات التعمـ، وىؿ يختمؼ  باختالؼ نمط الصعوبة التي يعانى منيا التمميذ، وما إذا كانت 
تختمؼ  أنماط السموؾ االجتماعي واالنفعاؿ باختالؼ نمط الصعوبو األكاديمية، وأسفرت نتائج 

دراسة عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف التالميذ العادييف والتالميذ ذوي صعوبات ال
التعمـ األكاديمية في مفيوـ الذات العاـ وأبعاده )مفيوـ الذات نحو األقراف، مفيوـ الذات 
األسرى، مفيوـ الذات األكاديمي،( لصالح التالميذ العادييف، وأف أكبر الفروؽ بيف 

 في بعد مفيـو الذات األسرى6 المجموعتيف كاف
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والتي ىدفت إلى معرفة واقع التنمر  Young et al. (2012دراسة يونغ وآخريف )      
لدى الطالب ذوي صعوبات التعمـ والعادييف، وتوصمت نتائجيا إلى امتداد تأثير سموؾ التنمر 
ليشمؿ تدني التحصيؿ األكاديمي، وزيادة معدالت القمؽ وانخفاض مستوى تقدير الذات 

ع إلى التفكير باالنتحار األكاديمي، ويمتد أيضا إلى تدىور الصحة البدنية واالكتئاب والنزو 
 ةواالنتحار الفعمي، وأوضحت الدراسة أف الطالب ذوي صعوبات التعمـ يعانوف آثارا سمبية كبير 

 ومدمرة6 
( والتي ىدفت إلى التعرؼ عمى الفروؽ بيف مرتفعي ومنخفضي 1161دراسة خوج )      

مف الممكف أف تساىـ في  التنمر في الميارات االجتماعية، وتحديد الميارات االجتماعية التي
( تمميذا في مدينة جدة، وتوصمت النتائج إلى 111التنبؤ بالتنمر المدرسي، وذلؾ لعينة مف )

وجود عالقة سالبة بيف التنمر المدرسي والميارات االجتماعية، وكشفت الدراسة عف وجود 
التنمر  فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات مرتفعي التنمر المدرسي ومنخفضي

 المدرسي في الميارات االجتماعية لصالح مجموعة منخفضي التنمر المدرسي
( وىدفت إلى الكشؼ عف التنمر المدرسي وعالقتو بالتكيؼ 1164) دراسة السعدي      

النفسي واالجتماعي لدى طمبة صعوبات التعمـ في سمطنة عماف، وتكونت عينة الدراسة مف 
صعوبات التعمـ، وتوصمت الدراسة إلى أف مستوى التنمر طالبًا وطالبة مف ذوي  621

المدرسي لدى طمبة صعوبات التعمـ كاف متوسطا، وكذلؾ وجود عالقة عكسية دالو إحصائيا 
 بيف التنمر المدرسي والتكيؼ النفسي لدى ذوي صعوبات التعمـ6

وبات ( والتي بحثت الفروؽ في السموؾ التنمري بيف ذوي صع1165دراسة آني )       
طالبا  111التعمـ وذوي التفريط التحصيمي والعادييف في البحريف، وتكونت عينة الدراسة مف 

وطالبة مف ذوي صعوبات التعمـ وذوي التفريط التحصيمي والعادييف، وأشارت نتائجيا إلى 
وجود فروؽ في السموؾ التنمري بيف ذوي صعوبات التعمـ والعادييف باتجاه ذوي صعوبات 

% 11% لذوي صعوبات التعمـ و1161أف النسبة المئوية في السموؾ التنمري كانت التعمـ، و 
% لمعادييف، وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في سموؾ 66لذوي التفريط التحصيمي، و
 التنمر تعزى لمصؼ الدراسي6
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حاولت ىذه الدراسة التعرؼ سموؾ التنمر التي  Mishna (2019): ادراسة ميشن
% مف الطالب ذوي 66ف ، وتوصمت الدراسة إلى أصعوبات التعمـوسموؾ المراىقيف  ذوي 

% مف ذوي صعوبات التعمـ كانو ضحايا 11ف ، وأصعوبات التعمـ والعادييف يمارسوف التنمر
 6% مف العادييف1 % مف الطالب ذوي صعوبات التنمر كانوا متنمريف مقابؿ62ف وأ ،لمتنمر
الطمبة  لدىلى مقارنة سموؾ التنمر ( والتي ىدفت إ1166ف )يخر آدراسة مساعده و        

مف  543تكونت عينة الدراسة مف الطالب ذوي صعوبات التعمـ  في األردف، و العادييف و 
ف مستوى التنمر متدني لدى ، وتوصمت الدراسة إلى أربدإطالب مديرية التربية في مدينة 

، وأنو ال توجد فروؽ صعوبات التعمـ وبفارؽ قميؿ لصالح البعد الجسدي مقارنة بالمفظي ذوي
 حصائية في مستوى التنمر بيف طمبة صعوبات التعمـ والعادييف6ذات داللة إ

يجاد العالقة بيف صعوبات التعمـ وسموؾ والتي حاولت إ (1166دراسة بوعناني وكريمة )    
الدراسة مف  ةالمتوسطة في والية سعيدة بالجزائر، وتكونت عينالتنمر لدى تالميذ المرحمة 

وتمميذه  طبؽ عمييـ مقياس تشخيص صعوبات التعمـ ومقياس تقدير المشكالت  اً تمميذ 31
ف التنمر المدرسي ينتشر بدرجة عالية بيف ، وأظيرت النتائج أالسموكية لذوي صعوبات التعمـ

دالة ظيرت الدراسة وجود فروؽ أكما  ،تعمـتالميذ المرحمة المتوسطة ذوي صعوبات ال
شكاؿ التنمر لدى تالميذ ذوي صعوبات التعمـ تعزى لمتغير الجنس ولصالح إحصائيا في أ

صعوبات و كما توصمت الدراسة الى وجود عالقة ارتباطية موجبة بيف التنمر المدرسي  ،الذكور
   التعمـ6

 :ايتعًًل عًِ ايدزاسات ايسابكُ

لدى الطالب ذوي عمى حد عمـ الباحث ندرة الدراسات التي تناولت سموؾ التنمر  يالحظ    
ة شارت  نتائج الدراسات السابقوقد أ صوصا في المممكة العربة السعودية،صعوبات التعمـ خ

 Mishnaميشنا اؿ ذوي صعوبات التعمـ مثؿ دراسة طفإلى ارتفاع سموؾ التنمر لدى األ
قد و  ،(1166)دراسة بوعناني وكريمة و  (1166)ف خريدراسة مساعده وآو  ، (2019)

مفيوـ الذات األكاديمي سموؾ التنمر و  بيفيجاد العالقة إحاولت بعض الدراسات السابقة 
كاديمي مفيوـ الذات األ  ارتباطية بيف انخفاضف ىناؾ عالقة مستوى تقدير الذات فوجدت أو 
، مثؿ )دراسة  لدى ذوي صعوبات التعمـ مستوى تقدير الذات وارتفاع مستوى سموؾ التنمرو 



 م0201( 20) -1ج-فبرايرعدد                                        ...                         سلوك التنمر المدرسي

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 161 - 

Ingesson & Gunne,2007  و دراسةLuciano & Savage, 2007  دراسة و 
Carlson et al., 2005 11146 ،و دراسة المياح) 

 ايدزاسُ:إجساْات 

 َٓهج ايدزاسُ:   -

 6اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي االرتباطي المقارف
 جمتُع ايدزاسُ:  -

ذوي صعوبات التعمـ في المرحمة االبتدائية في  مف الطالبمجتمع الدراسة  تكوف
 الممتحقيف ببرامج صعوبات التعمـ6مدينة الطائؼ مف الصؼ الثالث حتى الصؼ السادس 

 عًُٓ ايدزاسُ: -

 3-1طالبا مف ذوي صعوبات التعمـ بالصفوؼ مف  53عينة الدراسة مف  تكونت
(، والجدوؿ 66621ع =  ؛616134عاـ )ـ =  61-6بالمرحمة االبتدائية، تتراوح أعمارىـ 

 التالي يوضح توزيع العينة األساسية عمى الصفوؼ ونوع صعوبات التعمـ6
 (1جدول )

 انتؼهى.تىسَغ انؼُُح ػهً انصفىف وَىع صؼىتاخ  

صؼىتاخ تؼهى  انصفىف

 انقزاءج

صؼىتاخ تؼهى 

 انزَاضُاخ

 انقزاءجصؼىتاخ تؼهى 

 وانزَاضُاخ يؼا

 انًجًىع

3 11 11 4 55 

4 11 1 6 35 

5 6 4 4 14 

6 6 6 3 15 

 16 11 51 41 انًجًىع

 أدوات ايدزاسُ:

 Tan & Yates)  وتعديؿ  liu &wang 2005 ـنادميٌ يَكًاس َفهىّ ايرات األ -6
2007) 

مقاييس تـ اختيار ال الكثير مف ومراجعةدب النظري د مراجعت العديد مف الدراسات واألبع      
 Tan & Yates) وتعديؿ كالً  liu &wang 2005 ػمقياس مفيـو الذات األكاديمي ل

ذوي صعوبات التعمـ  ( مع الطالبTan & Yates 2007مف ) كالً  وخدمت(  حيث اس2007
ضافة  عبارة،11فقرة واحدة ليتكوف المقياس مف  لنفس المرحمة العمرية بعد التعديؿ عميو وا 
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 ةير المقياس بعد مراجعة مقاييس عدتطو نو تـ المقياس في صورتو األصمية أ معدويذكر 
 Academic Self-Esteem Scaleمنيا مقياس تقدير الذات األكاديمي  

(Battle,1981 ،ومقياس مفيـو الذات المدرسي  The School Subjects Self- 
Concept (Marsh et al. , 1983)   ،  قاـ كال مف ) 1114وفي عاـTan & 

Yatesمف ذوي صعوبات التعمـ   عمى تالميذ المرحمة االبتدائية (  بتطوير المقياس وتقنينة
لممقياس مبية واحدة  ضافة عبارة  سإتـ حيث    Rasch Modelمستخدما نموذج  راش 

بعد وؿ األ عبارة  مقسمة عمى  بعديف  11مف  امكونالنيائية  ليصبح  المقياس في صورتو 
 لكؿ بعد  عبارات 61وب  كاديميثقة بالنفس والثاني بعد الجيد األ ال
((Tan & Yates 2007 6صمية خة األحو وعرض النسوقاـ الباحث بترجمتو وتنقي

كد مف لطائؼ والتأاعضاء ىيئة التدريس كمية التربية بجامعة اوالمترجمة عمى مجموعة مف 
 الترجمة6و  العبارات سالمة
 ايتجسبُ االستطالعًُ يًُكًاس:  .1

عينة عشوائية مف التالميذ ذوي صعوبات التعمـ، وبمغت تـ تطبيؽ المقياس عمى 
س ومعالجة تمميذًا وذلؾ لحساب الصدؽ والثبات، وتـ تصحيح المقيا  11العينة االستطالعية 

 النتائج احصائيًا لحساب كاًل مف الصدؽ والثبات
 :األنادميٌَفهىّ ايرات كًاس صدم َ

وذلؾ مف خالؿ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجة  يصدؽ التكوينتـ حساب ال
 موضح في الجدوؿ التالي:ىو المفردة والدرجة الكمية لممقياس بعد حذؼ درجة المفردة كما 
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 ( 5جدول ) 

ح انًفزدج نًقُاص يؼايم ارتثاط تُزسىٌ تٍُ درجح انًفزدج واندرجح انكهُح نهًقُاص تؼد حذف درج

 طانثًا( 31كادًٍَ ) ٌ =يفهىو انذاخ األ

 يؼايم االرتثاط انًفزداخ يؼايم االرتثاط انًفزداخ

1 1.53** 11 1.61** 

5 1.15** 15 1.45** 

3 1.36* 13 1.10** 

4 -1.15 14 1.33* 

5 1.51** 15 1.31* 

6 1.51** 16 1.11** 

1 1.36* 11 1.61** 

1 1.45** 11 -1.11 

0 1.60** 10 -1.15 

11 1.35* 51 1.61** 

إحصائية سواء مفردات ذو داللة معامالت االرتباط لمأف جميع  (1يتضح مف الجدوؿ )    
، 1) رقاـىي أ ماعدا ثالث مفردات غير دالة وىذه المفردات 1612أو  1616عند مستوى 

 6مفردة 64وبالتالي أصبح عدد مفردات المقياس  (66، 65
 :األنادميٌَكًاس َفهىّ ايرات ثبات 

( ومعامؿ ثبات 16511كرنباخ=-لفاكرنباخ )أ-ألفاتـ حساب معامؿ الثبات بطريقة      
مما  164مف  لثبات أعمىمعامالت اوجاءت ( 16531 =براوف -)سبيرمافالتجزئة النصفية 

 لو معامالت ثبات مرتفعة6 األكاديميف مقياس مفيـو الذات يؤكد عمى أ
 :ايصىزَ ايٓهآًُ ملكًاس َفهىّ ايرات االنادميٌ

ي ر المقياس في صورتو النيائية التبعد حساب معامالت الصدؽ والثبات استق
 64بعديف األوؿ بعد الثقة بالنفس والثاني بعد الجيد األكاديمي وب تتضمف بعديف ىـ: 

 عبارة6
 .(عداد ايباححإ) :َكًاس ايتُٓس  -2

بعد مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة ومقاييس التنمر قاـ الباحث ببناء مقياس 
  وفقًا لإلجراءات التالية التنمر

 يدؼ المقياس إلى قياس التنمر لدى التالميذ ذوي صعوبات التعمـ6ي المقياس:اليدؼ مف  -أ
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تحديد محتوى المقياس: لتحديد محتوى المقياس بحيث يكوف مرتبطًا بأىداؼ وطبيعة  -ب
األدب النظري المتصؿ بالبحث، وكذلؾ مراجعة بعض المقاييس البحث قاـ الباحث بمراجعة 

 التي استخدمتيا الدراسات السابقة6
ة العبارات المتضمنة في المقياس مع مراعاة التسمسؿ المنطقي وأف تكوف معبرة صياغ -ج

 بوضوح عف ظاىرة التنمر6
 ( عبارة مقسمة عمى أربعة أبعاد كالتالي:16مف ) تكوف المقياسأبعاد المقياس:  -د

  عبارات6 5البعد النفسي، ويتكوف مف 
  عبارات6  4البعد البدني، ويتكوف مف 
 عبارات6 4االجتماعي، ويتكوف مف  البعد 
  عبارات6 4البعد المفظي، ويتكوف مف 

ال  –يحدث نادراً  – يحدث أحياناً  – يحدث دائماً ليا استجابات )وىذه العبارات في كؿ بعد 
 ( 6- 1 – 1 – 1تأخذ الدرجات التالية عمى الترتيب )( يحدث مطمقاً 

المقياس عمى مجموعة مف المحكميف  استطالع أراء المحكميف حوؿ المقياس: تـ عرض -ىػ
محكميف( 61بمغ عددىـ ) الخاصة وعمـ النفس  المتخصصيف في مجاؿ التربية

جراء التعديالت الالزمة عمى األبعاد والعبارات،  لمعرفة أرائيـ في محتوى المقياس وا 
وفي ضوء أراء المحكميف تـ إجراء التعديالت المقترحة عمى المقياس حتى أصبح 

 لمتجربة االستطالعية6جاىزًا  
التالميذ ذوي تطبيؽ المقياس استطالعيًا: تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة عشوائية مف  -و

؛ وذلؾ لحساب كٍؿ مف الصدؽ  تمميذاً  11، وبمغت العينة االستطالعية صعوبات التعمـ
 6لمقياس ومعالجة النتائج احصائياً ، وتـ تصحيح اوالثبات

 :ايتُٓس كًاسصدم َ

 مف المتخصصيف في التربية  (61)المحكميف: تـ عرض المقياس عمى عدد  صدؽ
 يـ تـ تعديؿ صياغة بعض المفردات6الخاصة وعمـ النفس وبناء عمى نتائج التحك

  درجة المفردة والبعد صدؽ التكويف: وذلؾ مف خالؿ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف
 موضح في الجدوؿ التالي:ىو ليو بعد حذؼ درجة المفردة كما الذي تنتمي إ
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 (3جدول ) 

هُّ تؼد حذف درجح انًفزدج نًقُاص ؼد انذٌ تُتًٍ ػدرجح انًفزدج وانثيؼايم ارتثاط تُزسىٌ تٍُ  

 انتًُز

 انثؼد انهفظٍ انثؼد االجتًاػٍ انثؼد انثدٍَ انثؼد انُفسٍ

 ر و ر و ر و ر و

1 1.131** 1 1.106** 1 1.133** 1 1.114** 

5 1.635** 5 1.603** 5 1.161** 5 1.111** 

3 1.111** 3 1.141** 3 1.131** 3 1.111** 

4 1.015** 4 1.016** 4 1.151** 4 1.155** 

5 1.131** 5 1.055** 5 1.101** 5 1.015** 

6 1.151** 6 1.115** 6 1.111** 6 1.111** 

1 1.605** 1 1.361* 1 1.151** 1 1.110** 

1 1.155**       

 1.11** دال ػُد يستىي  1.15يستىي ػُد *دال 

( أف جميع معامالت االرتباط بيف كؿ مفردة والبعد الذي 1)يتضح مف الجدوؿ      
ماعدا مفردة  1616ف جميع المفردات دالة عند مستوى ؛ حيث إتنتمي إليو دالة إحصائياً 

يؤكد صدؽ المقياس وصالحيتو  مما 1612( بالبعد الثاني دالة عند مستوى 4) واحدة
 لالستخداـ في الدراسة الحالية6

 بعاد كما موضح في الجدوؿ التالي:تـ حساب معامالت االرتباط بيف األكما   
 (4جدول )

 تؼاد يقُاص انتًُزأيؼايالخ االرتثاط تٍُ  

 انهفظٍ االجتًاػٍ انثدٍَ انُفسٍ تؼاداأل

    1 انُفسٍ

   1 **1.036 انثدٍَ

  1 **1.050 **1.114 االجتًاػٍ

 1 **1.111 **1.050 **1.011 انهفظٍ

 1.013 **1.165 **1.060 **1.061 انًقُاص ككم

 1.11** دال ػُد يستىي     

( أف جميع األبعاد ترتبط فيما بينيا وبيف الدرجة الكمية 1)يتضح مف خالؿ الجدوؿ        
يؤكد صدؽ البناء لممقياس  مما 1616حصائيا عند مستوى داللة إ دالةوأنيا التنمر لمقياس 

 وصالحيتو لالستخداـ في الدراسة الحالية6
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 ايتُٓس:ثبات َكًاس 

كرنباخ والتجزئة -لفاأتـ حساب معامالت الثبات لمقياس التنمر وأبعاده بطريقتي 
 براوف( كما موضح في الجدوؿ التالي:-)سبيرمافالنصفية 

 ( 5جدول ) 

 طانثًا( 31يؼايالخ ثثاخ يقُاص انتًُز وأتؼادِ ) ٌ=

 تؼاد األ

 انطزَقح  

 انًقُاص ككم انهفظٍ االجتًاػٍ انثدٍَ انُفسٍ

 1.054 1.135 1.110 1.114 1.150 كزَثاخ-انفا

 1.035 1.145 1.101 1.104 1.135 انتجشئح انُصفُح

بعاد والدرجة الكمية لمقياس التنمر مرتفعة الجدوؿ أعاله أف معاممي ثبات األ يتضح مف     
معامالت ثبات مرتفعة ويمثؿ بمما يؤكد أف المقياس يتمتع  164جدًا وجميعيا أعمى مف 

 ية استخدامو في الدراسة الحالية6صالح
، تـ التوصؿ إلى لممقياس: بعد حساب معاممى الصدؽ والثبات لممقياسالصورة النيائية  -ز

 تضمف أربعة أبعاد ىي: الصورة النيائية، حيث
 عبارات6 5النفسي، ويتكوف مف  البعد 
  عبارات6  4البعد البدني، ويتكوف مف 
  عبارات6 4البعد االجتماعي، ويتكوف مف 
  عبارات6 4البعد المفظي، ويتكوف مف 

 إجساْات ايدزاسُ املًداًُْ: 

 سارت الدراسة الميدانية في الخطوات التالية:
ىدفت الدراسة الميدانية إلى دراسة سموؾ التنمر المدرسي : مف الدراسة الميدانية اهلدف-1

 وعالقتو بمفيـو الذات األكاديمي لدى التالميذ ذوي صعوبات التعمـ
 ايتطبًل املًداٌْ ايٓهآٌ ألدوات ايبخح : -2

تـ تطبيؽ أداوات البحث المستخدمة عمى عينة مف التالميذ ذوي صعوبات التعمـ في 
 خالؿ الخطوات التالية:

  ،االلتقاء بشكؿ مباشر بأفراد العينة وتوضيح المطموب منيـ فى اإلجابة عف أدوات البحث
 والرد عمى أية استفسارات يبدييا التالميذ6
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  6116/ 6111في الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي  التالميذتـ التطبيؽ عمى 
 ىػ6

  لعدـ  نسخ 61عمى التالميذ  وتـ استبعاد نسخة مف أدوات البحث  611تـ توزيع
 6 53مف أدوات الدراسة  الصحيحة النسخاستيفاء العبارات بيا، وفى النياية كاف عدد 

جراء المعالجة : تصخًح أدوات ايبخح -3 تـ تصحيح أدوات البحث وتـ رصد الدرجات وا 
 اإلحصائية لمنتائج6

 :ْتآج ايدزاسُ

 ْسبُ اْتصاز ايتُٓس بني ايطالب ذوٍ صعىبات ايتعًِ؟َا وٍ وْصه: ْتآج ايسؤاٍ األ-1

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسط واالنحراؼ المعياري لمدرجة الكمية لمقياس      
وعمى اعتبار درجة التنمر لدى    656241، ع =     166536ووجد أف ـ=  التنمر 
حصؿ إذا  ا، وبالتالي يعد الطالب متنمر  (ـ+ع)مف تزيد درجتو عف  ىو  المتنمر  الطالب 
مف  تمميذا 61 التالميذ المتنمريفبمغ عدد  قدو عمى مقياس التنمر، جة فأكثر در  11عمى 

%  وىي نسبة  6361تكوف نسبة انتشار التنمر  وبالتالي ا،طالب 53عينة البحث البالغة 
ودراسة   Mishana 2019النتيجة مع نتائج دراسة  وتتفؽ تمؾ ء،بعض الشي مرتفعة

  ،1166السعدي 
 ويمكف تفسير النتيجة السابقة بما يمي

 نتيجة لممشكالت  عمـ مف ضعؼ الميارات االجتماعيةا يعانيو ذوي صعوبات التم
 األكاديمية لدييـ مما يؤثر عمييـ بشكؿ كبير6

  لدى التالميذ6 انخفاض تقدير ومفيـو الذاتقد تؤدي مشكالت صعوبات التعمـ إلى 
  قد يكوف وراء ارتفاع سموؾ التنمر المترتب عمى مشكالت التحصيؿ سوء التوافؽ الدراسي

محاولة لتعويض انخفاض تحصيميـ الدراسي بسبب ما لييـ مف صعوبات ذلؾ و  ،لدييـ
 تعمـ6
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 أٍ أمناط ايتُٓس أنجس اْتصازا بني ايطالب ذوٍ صعىبات ايتعًِ؟ ْتآج ايسؤاٍ ايجاٌْ وْصه:  -2

عف ىذا السؤاؿ تـ حساب متوسط المفردة الواحدة في كؿ بعد مف أبعاد التنمر  لإلجابة
 لتحديد أي أنماط التنمر أكثر انتشارًا كما في الجدوؿ التالي:

 : (6جدول ) 

انًتىسط انحساتٍ واالَحزاف انًؼُارٌ ألتؼاد يقُاص انتًُز وانًفزدج تٍُ انطالب انًتًُزٍَ ) ٌ= 

 طانثاً( 14

 انتزتُة يتىسط انًفزدج ػدد انًفزداخ ع و تؼاداأل

 1 5.160 1 5.116 11.351 انثؼد انُفسٍ

 3 1.116 1 3.413 15.143 انثؼد انثدٍَ

 4 1.450 1 3.161 11.514 انثؼد االجتًاػٍ

 5 5.105 1 4.100 14.643 انثؼد انهفظٍ

البعد  يميو ،ثـ البعد المفظي ،( أف البعد النفسي أعمى انتشارا3) رقـ يتضح مف الجدوؿ     
(؛ 1166)مساعدة وآخريف مع دراسة  النتيجة تتفؽوىذه  ،وأدناىا البعد االجتماعي ،البدني

ولكف  ،شارة إلى تدني مستوى البعد البدني لدى الطالب المتنمريف ذوي صعوبات التعمـيث أح
درجة انتشار  والشكؿ التالي يبيف ،وال ثـ البعد النفسيي نفس الدراسة جاء البعد المفظي أف
 التنمر:نماط أ
 

 
 

 (1انشكم رقى )
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 ويمكف تفسير النتيجة السابقة بما يمي: 
  بعيدًا عف  فالطالب يمارسونو فيما بينيـ يذايصعب رصده بيف الطالب لأف البعد النفسي

 6المعمميف والمشرفيف
  وبالتالي يتجنب التالميذ اظيار  البعد البدني واالجتماعي يمكف رصده مف قبؿ المعمـأف

 ىذاف النوعاف مف التنمر6
 ما يمنع الطالب مف ممارسة  توجد مف اإلرشادات والقواعد المنظمة لمعالقة بيف الطالب

لذا فالطالب يتجنبوف التنمر البدني واالجتماعي  التنمر البدني او التنمر االجتماعي،
رات النظامية ضدىـ مف قبؿ إدارة حتى ال يقعوف تحت طائمة العقاب واتخاذ القرا

 المدرسة6
 يًصفىف؟ تبعافسوم يف دزجات َكًاس ايتُٓس وأبعاده َا اي :ْتآج ايسؤاٍ ايجايح وْصه -3

التأكد  بعد  ANOVAحادي االتجاه ألإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ تحميؿ التبايف      
مف اعتدالية التوزيع مف خالؿ حساب معامؿ االلتواء لكؿ فئة مف فئات الدرجات حيث كانت 

والمنحنى االعتدالي  1+ -1-االلتواء في المدى  ومعامؿ 162معامالت االلتواء أقؿ مف 
وجاءت النتائج كما  التوزيع،معامؿ التوائو صفر أو القيمة القريبة منو مما يؤكد اعتدالية 

 :يمي
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 : (1جدول )

 نهصف اندراسٍ تثؼاانًتىسط انحساتٍ واالَحزاف انًؼُارٌ ندرجاخ انتًُز وأتؼادِ 

 ع و ٌ انصفىف تؼاداأل

 انُفسٍ

3 55 5.611 4.655 

4 35 1.131 6.511 

5 14 11.116 6.111 

6 15 1.111 6.511 

 6.165 1.361 16 انًجًىع

 انثدٍَ

3 55 3.561 4.553 

4 35 3.416 4.341 

5 14 5.511 5.550 

6 15 3.533 5.104 

 4.613 3.114 16 انًجًىع

 االجتًاػٍ

3 55 4.641 4.015 

4 35 4.344 3.166 

5 14 5.050 5.300 

6 15 3.561 3.111 

 4.341 4.511 16 انًجًىع

 انهفظٍ

3 55 5.351 4.111 

4 35 6.344 6.161 

5 14 1.143 6.531 

6 15 5.461 5.331 

 5.633 6.116 16 انًجًىع

 اندرجح انكهُح نًقُاص انتًُز

3 55 10.151 16.101 

4 35 51.155 11.401 

5 14 31.351 51.651 

6 15 51.161 11.065 

 11.511 51.161 16 انًجًىع
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 :  (1جدول )

 نهصف اندراسٍ ٍ انطالب فٍ انتًُز وأتؼادِ تثؼانهفزوق تُ  ANOVAتحهُم انتثاٍَ 

 انًتغُزاخ
 يصدر انتثاٍَ

يجًىػاخ 

 د ح انًزتؼاخ

يتىسط 

 ف انًزتؼاخ

يستىي 

 اندالنح 

انثؼد 

 انُفسٍ

 1.116 5.516 15.1 3 541.1 تٍُ انًجًىػاخ

 36.331 15 5010.156 داخم انًجًىػاخ

 15 3551.156 انًجًىع  

   

 انثؼد انثدٍَ

 1.551 1.141 15.01 3 41.011 تٍُ انًجًىػاخ

 51.310 15 1153.115 داخم انًجًىػاخ

 15 1111.153 انًجًىع  

   
انثؼد 

 االجتًاػٍ

 1.43 1.050 11.553 3 55.650 تٍُ انًجًىػاخ

 11.111 15 1541.141 داخم انًجًىػاخ

 15 1611.5 انًجًىع  

   
انثؼد 

 انهفظٍ

 1.413 1.145 56.015 3 11.011 تٍُ انًجًىػاخ

 31.014 15 5616.116 انًجًىػاخداخم 

 15 5601.153 انًجًىع  

اندرجح    

انكهُح 

ُاص قنً

 انتًُز

 1.313 1.535 451.346 3 1564.131 تٍُ انًجًىػاخ

 345.155 15 51141.50 داخم انًجًىػاخ

  
 15 50315.33 انًجًىع

لتنمر درجات مقياس احصائيا في إأنو ال توجد فروؽ دالة  (5يتضح مف الجدوؿ )        
 شارتحيث أ 1166مع دراسة محمود وصابر  وىذا يتفؽ، وأبعاده تبعا لمصؼ الدراسي

التنمر تعود لنوع المرحمة ؾ حصائية في سمو د فروؽ ذات داللة إإلى عدـ وجو نتائجيا 
إلى نتائج مختمفة حيث  1166ف في حيف توصمت دراسة مساعدة وآخري و الصؼ،أالتعميمية 
 الثالثلصالح الصؼ مستوى سموؾ التنمر  إحصائية فيإلى وجود فروؽ ذات داللة توصمت 
 وؿ والثاني6أخير الصؼ األ الخامس والسادس و  والرابع ثـ

 ويمكف تفسير النتيجة السابقة بما يمي:
 6لعؿ ذلؾ يعود إلى تشابو البيئة المدرسية التى يتواجد فييا الطالب 
 6في معظـ األنشطة الالصفية الطالب كما يتشارؾ 
  6متشابية 3-1أف خصائص المرحمة السنية لمطالب في الصفوؼ 
  مف الطالب اتفاؽ الطالب في المعاناة مف صعوبات التعمـ، فضال عف احتكاكيـ بزمالئيـ

  منيـ6تقريبا وربما في مستوى تعرضيـ لمتنمر العادييف بنفس القدر 
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وأبعاده تبعا يٓىع صعىبُ ايتعًِ  دزجات ايتُٓس يفالختالف َا ا: ايسابع وْصهْتآج ايسؤاٍ  -4

 ؟)قساَْ، زياضًات، االثٓني َعا(

بعد التأكد   ANOVAحادي االتجاه لسؤاؿ تـ استخداـ تحميؿ التبايف ألإلجابة عف ىذا ا      
مف اعتدالية التوزيع مف خالؿ حساب معامؿ االلتواء لكؿ فئة مف فئات الدرجات حيث كانت 

كما ىو موضح في الجدوليف مما يؤكد اعتدالية التوزيع  162معامالت االلتواء أقؿ مف 
 التالييف:

 :(0)جدول 

ع صؼىتح انتؼهى )قزاءج، نُى ُارٌ ندرجاخ انتًُز وأتؼادِ تثؼاانًتىسط انحساتٍ واالَحزاف انًؼ

 رَاضُاخ، االثٍُُ يؼا(؟

 ع و ٌ أَىاع انصؼىتاخ تؼاداأل

 انثؼد انُفسٍ

 4.565 6.111 41 انقزاءجصؼىتاخ 

 5.011 1.611 51 صؼىتاخ انزَاضُاخ

 4.164 0.154 11 صؼىتاخ انقزاءج وانزَاضُاخ

 5.165 1.361 16 انًجًىع

 

 انثؼد انثدٍَ

 3.611 3.311 41 انقزاءجصؼىتاخ 

 3.135 4.551 51 صؼىتاخ انزَاضُاخ

 4.531 4.504 11 صؼىتاخ انقزاءج وانزَاضُاخ

 3.613 3.114 16 انًجًىع

 

 انثؼد االجتًاػٍ

 3.156 3.113 41 انقزاءجصؼىتاخ 

 4.140 4.116 51 صؼىتاخ انزَاضُاخ

 3.655 1.411 11 صؼىتاخ انقزاءج وانزَاضُاخ

 3.341 4.511 16 انًجًىع

 

 انثؼد انهفظٍ

 3.111 4.111 41 انقزاءجصؼىتاخ 

 4.400 6.643 51 صؼىتاخ انزَاضُاخ

 3.111 1.154 11 صؼىتاخ انقزاءج وانزَاضُاخ

 5.633 6.116 16 انًجًىع

 اندرجح انكهُح نًقُاص انتًُز

 11.111 11.345 41 انقزاءجصؼىتاخ 

 11.551 53.516 51 صؼىتاخ انزَاضُاخ

 15.610 31.415 11 صؼىتاخ انقزاءج وانزَاضُاخ

 11.511 51.161 16 انًجًىع
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 :(11)جدول 

زاءج ، نُىع صؼىتح انتؼهى ) ق ٍ انطالب فٍ انتًُز وأتؼادِ تثؼانهفزوق تُ  ANOVAتحهُم انتثاٍَ  

 رَاضُاخ ، االثٍُُ يؼا( ؟

 تؼاداأل
 يصدر انتثاٍَ

يجًىع 

 د ح انًزتؼاخ

يتىسط 

 ف انًزتؼاخ

يستىي 

 اندالنح

انثؼد 

 انُفسٍ

 1.111 5.515 11.436 5 165.115 انتثاٍَ تٍُ انًجًىػاخ

انتثاٍَ داخم 

 36.051 13 3164.054 انًجًىػاخ

 15 3551.156 انًجًىع  

   

انثؼد 

 انثدٍَ

 1.631 1.451 0.613 5 10.366 انتثاٍَ تٍُ انًجًىػاخ

انتثاٍَ داخم 

 51.466 13 1111.651 انًجًىػاخ

 15 1111.153 انًجًىع  

   

انثؼد 

 االجتًاػٍ

 1.111 1.164 111.115 5 535.11 انتثاٍَ تٍُ انًجًىػاخ

انتثاٍَ داخم 

 16.455 13 1365.13 انًجًىػاخ

 15 1611.5 انًجًىع  

   

انثؼد 

 انهفظٍ

 1.131 3.416 115.55 5 515.1 انتثاٍَ تٍُ انًجًىػاخ

داخم انتثاٍَ 

 31.153 13 5401.054 انًجًىػاخ

 15 5601.153 انًجًىع  

   

اندرجح 

 انكهُح

 1.143 3.564 1161.631 5 5131.514 انتثاٍَ تٍُ انًجًىػاخ

انتثاٍَ داخم 

 351.41 13 51115.15 انًجًىػاخ

 15 50315.33 انًجًىع  

 البعد النفسي والبعد البدني تبعا( أنو ال توجد فروؽ في 61)يتضح مف خالؿ الجدوؿ          
لنوع صعوبة التعمـ  تبعابينما توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف فئات الطالب  ،لنوع صعوبة التعمـ

كما  (،1616)درجات البعد االجتماعي عند مستوى داللة  معا( فياالثنيف  رياضيات، )قراءة،
عند مستوى داللة إحصائية  البعد المفظي والدرجة الكمية لمقياس التنمر كانت دالةأف 
، ولتوجيو الفروؽ بيف الفئات الثالثة تـ استخداـ اختبار "شيفيو" لممقارنات البعدية (1612)

 كما موضح في الجدوؿ التالي:
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 :(11)جدول 

نُىع صؼىتح  تثؼاقُى اختثار " شُفُّ " نهفزوق فٍ انثؼد االجتًاػٍ وانهفظٍ واندرجح انكهُح نهتًُز  

 انتؼهى

 اندالنح  صؼىتاخ انقزاءج َىع صؼىتح انتؼهى  تؼاداأل

 1.11 *4.301- انقزاءج وانزَاضُاخ يؼاً  انثؼد االجتًاػٍ

 1.11 *4.301 صؼىتاخ انزَاضُاخ

 1.14 *4.143- صؼىتاخ انقزاءج وانزَاضُاخ انثؼد انهفظٍ

 اندرجح انكهُح نًقُاص انتًُز

 1.15 *13.111- صؼىتاخ انقزاءج وانزَاضُاخ

 1.15 *13.111 صؼىتاخ انزَاضُاخ

 ما يمي:( 66)يتضح مف الجدوؿ      
ـ = القراءة )ذوي صعوبات في البعد االجتماعي: أنو توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف  -

صعوبات ( وذوي صعوبات القراءة والرياضيات معًا لصالح ذوي 16623؛ ع=  16141
( ، وكذلؾ توجد فروؽ بيف ذوي 16312؛ ع=  46146ـ = القراءة والرياضيات معا )

 صعوبات القراءة وذوي صعوبات الرياضيات لصالح ذوي صعوبات الرياضيات6
؛ 16456في البعد المفظي: أنو توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف ذوي صعوبات القراءة )ـ =  -

( وذوي صعوبات القراءة والرياضيات معًا لصالح ذوي صعوبات القراءة 16646ع= 
 (161546؛ ع=  56511ضيات معا )ـ =والريا

ـ القراءة )الدرجة الكمية لمقياس التنمر: أنو توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف ذوي صعوبات  -
( وذوي صعوبات القراءة والرياضيات معًا لصالح ذوي 666646؛ ع=  646111=

( ، وكذلؾ توجد فروؽ 616356؛ ع=  116161صعوبات القراءة والرياضيات معا )ـ =
يف ذوي صعوبات القراءة وذوي صعوبات الرياضيات لصالح ذوي صعوبات الرياضيات ب

  (6462256، ع=116153)ـ= 
 ويمكف تفسير النتيجة السابقة بما يمي:

يمكف تفسير ىذه النتيجو كوف التالميذ الذيف يعانوف مف صعوبات القراءة 
الصعبة والمحبطة التي يواجييا التمميذ  مواقؼال أضعاؼفي الغالب يواجيوف والرياضيات معا 

 و درس الرياضياتأفي درس القراءة كاف  سواءالذي يعاني مف نوع واحد مف صعوبات التعمـ 
ىذا ما ربما و  ،فقط بعكس التالميذ الذيف يعانوف مف ىذه الصعوبات في درس واحد، معاً 

مف طاقاتو  كبيراً   تستنفذ قدراً ف الصعوبات التي يعانييا التمميذ يجعميـ أكثر تنمرا خصوصا وأ
فيعاني مف عدـ التوافؽ  ا في اضطرابو انفعالياتكوف سببما وغالبا  ،و االنفعالية الفكرية
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( مما يدفعو ربما إلى ممارسة 1162قطاف،ال) ليو  شارت إوىذا ما أ الشخصي واالنفعالي
 سموؾ التنمر6

نادميٌ يدّ ايعًُٓ َٔ ذوٍ َفهىّ ايرات األ َا اإلختالف يف: اخلاَس وْصهْتآج ايسؤاٍ  -5

 صعىبات ايتعًِ تبعا يًصف ايدزاسٌ؟ 

بعد التأكد   ANOVAحادي االتجاه لسؤاؿ تـ استخداـ تحميؿ التبايف ألإلجابة عف ىذا ا     
مف اعتدالية التوزيع مف خالؿ حساب معامؿ االلتواء لكؿ فئة مف فئات الدرجات حيث كانت 

كما ىو موضح في الجدوليف مما يؤكد اعتدالية التوزيع  162معامالت االلتواء أقؿ مف 
 التالييف:

:(15جدول )  

تثؼا نهصفىف انًتىسط انحساتٍ واالَحزاف انًؼُارٌ ندرجاخ يفهىو انذاخ األكادًٍَ   

 ع و ٌ انصفىف

3 55 56.111 16.311 

4 35 40.115 11.111 

5 14 44.143 51.135 

6 15 55.133 10.305 

 11.463 51.544 16 انًجًىع

أنو يوجد تبايف بيف المتوسط الحسابي لدرجات الصفوؼ  (61يتضح مف خالؿ )      
لمتأكد مف وجود داللة إحصائية ليذه الفروؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف أحادي  الدراسية ولكف

 االتجاه كما في الجدوؿ التالي:
 : (13جدول ) 

 كادًٍَ تثؼا نهصف اندراسٍنهفزوق فٍ يفهىو انذاخ األ ANOVAتحهُم انتثاٍَ أحداٌ االتجاِ  

 ف يتىسط انًزتؼاخ د ح يجًىػاخ انًزتؼاخ يصدر انتثاٍَ

يستىي 

 اندالنح 

 1.551 1.311 461.505 3 1313.114 تٍُ انًجًىػاخ

 336.411 15 51501.011 داخم انًجًىػاخ

 15 51015.115 انًجًىع  

حصائيا بيف المجموعات تبعا لمصفوؼ وؿ أعاله أنو ال توجد فروؽ دالة إيتضح مف الجد        
 األكاديميدرجات مفيـو الذات  الدراسية في

  



 م0201( 20) -1ج-فبرايرعدد                                        ...                         سلوك التنمر المدرسي

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 114 - 

 تفسير النتيجة السابقة بما يمي:ويمكف 
سنة وىي فترة عمرية  61لى إ 6 مابيف عمرطبقت الدراسة عمى عينة مف التالميذ 

يث توصؿ إلى عدـ وجود (6 ح1161) أبو زيدذه النتيجة مع دراسة تتفؽ ىكما ، ةقصير 
  والصؼ في مفيـو الذات األكاديميتعزى لمتغير المرحمة المدرسية  فروؽ دالة إحصائيا

نادميٌ يدّ ايعًُٓ َٔ ذوٍ صعىبات خيتًف َفهىّ ايرات األ هٌ: ايسادس وْصهْتآج ايسؤاٍ  -6

 ايتعًِ تبعًا يٓىع صعىبات ايتعًِ؟

بعد التأكد   ANOVAحادي االتجاه لسؤاؿ تـ استخداـ تحميؿ التبايف ألإلجابة عف ىذا ا     
مف اعتدالية التوزيع مف خالؿ حساب معامؿ االلتواء لكؿ فئة مف فئات الدرجات حيث كانت 

كما ىو موضح في الجدوليف مما يؤكد اعتدالية التوزيع  162معامالت االلتواء أقؿ مف 
 التالييف:

: (14جدول)  

تثؼا نهصفىفانًتىسط انحساتٍ واالَحزاف انًؼُارٌ ندرجاخ يفهىو انذاخ األكادًٍَ   

 ع و ٌ َىع صؼىتاخ انتؼهى 

 51.141 53.611 41 انقزاءجصؼىتاخ 

 11.411 51.536 51 صؼىتاخ انزَاضُاخ

 11.131 45.150 11 وانزَاضُاخ يؼا انقزاءجصؼىتاخ تؼهى 

 11.463 51.544 16 انًجًىع

ط الحسابي لدرجات مفيوـ أنو يوجد تبايف بيف المتوس (61) الجدوؿيتضح مف 
مف وجود داللة إحصائية ليذه الفروؽ تـ  التعمـ، ولمتأكدلنوع صعوبات  الذات األكاديمي تبعا

 استخداـ تحميؿ التبايف أحادي االتجاه كما في الجدوؿ التالي:
 : ( 15جدول )

 نهفزوق فٍ يفهىو انذاخ األكادًٍَ تثؼا نُىع صؼىتاخ انتؼهى ANOVAتحهُم انتثاٍَ أحداٌ االتجاِ 

 يستىي اندالنح  ف يتىسط انًزتؼاخ د ح يجًىػاخ انًزتؼاخ انتثاٍَ يصدر

 1.511 1.313 441.115 5 115.511 تٍُ انًجًىػاخ

 331.411 13 51103.66 داخم انًجًىػاخ

 15 51015.11 انًجًىع  

 ال توجد فروؽ في مفيـو الذات األكاديمي تبعا ( أنو 62يتضح مف خالؿ الجدوؿ )          
   6( غير دالة إحصائيا 66111ة ) ؼ= ف قيمإلنوع صعوبات التعمـ حيث 

 ويمكف تفسير النتيجة السابقة بما يمي:
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في الطالب ذوي صعوبات التعمـ بشكؿ عاـ  يعانوف مف مشكالت متشابيو   أف
عف ذواتيـ حيث يفتقر ىؤالء الطالب  صورة سالبة في تكويف  الغالب والتي  ربما تكوف سببا

مف معممييـ  وزمالئيـ  النجاح فمحاوالتيـ التي ال تتكمؿ بالنجاح تجعميـ أقؿ قبوالً إلى 
وتشعرىـ باالحباط وسوء التوافؽ النفسي مما ينعكس عمى مفيـو الذات األكاديمي بشكؿ 

 الشعور بالرفض مف أف  (1161(، وكذلؾ أبو زيد )1162 )القطافليو وىذا ماذىبت إ خاص
 6عمى مفيـو الذات األكاديمي يؤثر سمباً ف وعدـ التقبؿ مف اآلخري

ْتآج ايسؤاٍ ايجأَ وْصه: َا ايعالقُ بني دزجات َفهىّ ايرات األنادميٌ ودزجُ سًىى ايتُٓس -4

 يدّ ايتالًَر ذوٍ صعىبات ايتعًِ؟

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب درجات معامؿ ارتباط بيرسوف بيف مفيوـ الذات 
وسموؾ التنمر لدى عينة الدراسة مف التالميذ ذوي صعوبات التعمـ حيث بمغ معامؿ االرتباط األكاديمي 

درجة مفيوـ الذات  ارتفعتوىذا معامؿ ارتباط سالب بمعنى أنو كمما  (،16516 -)ر= 
 درجة سموؾ التنمر6  انخفضتاألكاديمي 

 Luciano & Savage)ودراسة  Ingesson & Gunne (2007)دراسة وىذا يتفؽ مع 
بيف مستوى التحصيؿ وانخفاض مستوى مفيـو  وجود عالقة دالة حيث اشارة إلى 2007)

 6الذات األكاديمي وبيف النزعة نحو سموؾ التنمر
 ويمكف تفسير النتيجة السابقة بما يمي:

بالنظر إلى تدني مستوى التحصيؿ األكاديمي لدى التالميذ ذوي صعوبات التعمـ 
الذات األكاديمي فيـ يسعوف لتحقيؽ مفيوـ الذات األكاديمي لدييـ وبالتالي انخفاض مفيـو 

 بتصرفات وأساليب اخرى مف ضمنيا سموؾ التنمر6
  



 م0201( 20) -1ج-فبرايرعدد                                        ...                         سلوك التنمر المدرسي

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 116 - 

 : هٌ ميهٔ ايتٓبؤ بايتُٓس َٔ خالٍ َفهىّ ايرات األنادميٌ؟ ايسابع وْصهْتآج ايسؤاٍ  -8

الذات لإلجابة عف السؤاؿ تـ استخداـ تحميؿ االنحدار البسيط حيث يمثؿ مفيـو 
المتغير التابع كما ىو موضح في الجدوؿ  األكاديمي المتغير المستقؿ، وتمثؿ درجات التنمر

 التالي:
 (:16جدول ) 

 (16تحهُم االَحدار انثسُط )انًستقم: يفهىو انذاخ األكادًٍَ(، )انًتغُز انتاتغ: انتًُز(     ) ٌ= 

 اندالنح قًُح خ B Beta انًتغُز انتاتغ انقُى انًتغُزاخ

 انتًُز 113.151 قًُح ف

50.456 --- 10.335 1.111 

-1.155 -.792- 
-

13.111 
1.111 

 10111 اندالنح
 Rيؼايم االرتثاط )

) 
-1.151 

يزتغ يؼايم 

 (R²االرتثاط )
10614 

( يتضح أف مفيوـ الذات األكاديمي منبئ بسموؾ التنمر لدى 63مف خالؿ الجدوؿ )
عينة الدراسة مف الطالب ذوي صعوبات التعمـ حيث بمغ معامؿ االرتباط بيف مفيـو الذات 

وىذا يعني أف  16341(، وبمغ مربع معامؿ االرتباط  16516 -األكاديمي والتنمر )ر= 
 تنمر يمكف إرجاعو إلى مفيـو الذات األكاديمي% مف التبايف في سموؾ ال3461

 ويمكف كتابة معادلة التنبؤ كما يمي:
 266123مفيـو الذات األكاديمي +  16411-التنمر = 

 ويمكف تفسير النتيجة السابقة بما يمي:
مفيوـ الذات األكاديمي لدى التالميذ ذوي صعوبات التعمـ لأي أف انخفاض  بأف

مؤشر واضح عمى نزوعيـ إلى ذلؾ السموؾ، ربما ىذا بسموؾ التنمر، و يرتبط وبدرجة كبيرة  
كنوع مف التعويض عما يعانونو مف تدني مفيـو الذات األكاديمي، وتتفؽ تمؾ النتيجة مع ما 

حيث أكدا عمى  وجود عالقة   Stephanou & Tatsis, (2008توصؿ إليو كال مف )
مي، كما تتفؽ تمؾ النتائج مع نتائج الدراسات عكسية بيف سموؾ التنمر ومفيـو الذات األكادي

 وارتفاععالقة ارتباطية سمبية بيف انخفاض مفيوـ الذات األكاديمي التي أشارت إلى وجود 
 & Ingessonمستوى سموؾ التنمر لدى ذوي صعوبات التعمـ، مثؿ )دراسة  

Gunne,2007   و دراسةLuciano & Savage, 2007   ودراسةCarlson et al., 
 (11656ودراسة آني   1114و دراسة المياح  2005
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 :ايتىصًات

 :في ضوء نتائج الدراسة يمكف تقديـ التوصيات التالية
وسرعة  ،يـ لمتنمرائبنمى كيفة التعرؼ عمى احتماؿ تعرض أمور عأولياء األتدريب  66

التمميذ األكؿ، وتغيب أو  ،اضطرابات النوـ ، والخجؿ، والعزلة،مظاىر االنطواءالتدخؿ مثؿ 
 أدواتو6 فقد طمب مصروؼ أو طعاـ زيادة، تمارضو، عف المدرسة وربما

 ضحايا التنمر6دعـ المتنمريف و  التالميذيجابي مع المدرسيف عمى كيفية التعامؿ اإل تدريب 16
وتحديد  عف األسباب التي تؤدي إلى انتشار التنمر،والبحث  ،االىتماـ بالتدخالت العالجية 16

 6استراتيجية التدخؿ المناسبة وفؽ األسباب
 عمى كيفية مواجية مواقؼ التنمر6 التالميذتدريب  16
 الفعاؿ6عمى الميارات االجتماعية وميارات التواصؿ التالميذ تدريب  26
 كاديمي6س وتحسيف مفيـو الذات ال سيما األ االىتماـ ببرامج بناء الثقة بالنف 36
 التنمر حتى ال يكونوا نموذجا سمبيا لمطالب6 لسموؾالمعمميف  تجنب 46
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 املساجع

 أواًل: املساجع ايعسبًُ: 

 . الكويت: مركز تقويم وتعميم الطفل.سيكولوجية التنمر بين النظرية والعالج(. 2112أبو الديار، مسعد )
األكاديمي أثر برنامج تدريبي في تنمية الميارات الدراسية ومفيوم الذات (. 2114أبو زيتون، جمال )

. رسالة دكتواره غير منشورة، الجامعة األردنية، والتحصيل لدى الطمبة ذوي صعوبات التعمم
 .األردن

(. مفيوم الذات األكاديمي لدى األطفال ذوي صعوبات التعمم داخل غرفة 2111أبو زيد، ىيثم يوسف )
نفسي جامعة عين مجمة اإلرشاد الالمصادر والطمبة العاديين في محافظة عجمون بااألردن. 

 .114-88 ،(27) شمس،
(. التنمر المدرسي وعالقتو بالذكاء األخالقي لدى تالميذ المرحمة 2117وعبده، إبراىيم ) أحمد، عاصم

-451(،86)دراسات عربية في التربية وعمم النفس، السعودية، .االعدادية: دراسة تنبؤيو
475. 
بين ذوي صعوبات التعمم وذوي التفريط التحصيمي  الفروق في السموك التنمري(. 2118آني، فاطمة)

 .البحرين ،. رسالة ماجستير، جامعة الخميجوالعاديين بالمرحمة اإلعدادية في مممكة البحرين
(. المشروع الوطني لمحد من التنمر. تم االسترجع  من الرابط 2114البرنامج الوطني لمتنمر )

https://nfsp.org.sa/ar/community/projects/project3/Pages/default.aspx 
 21.17.2121في 

التنمر وعالقتو بصعوبات التعميم بمرحمة التعميم  (. سموك2119بوعناني، مصطفاي، وكورات، كريمة )
 ،المجمة الدولية لمدراسات التربوية والنفسية .المتوسط بوالية سعيدة بالجزائر "دراسة ميدانية"

 .211-184، (5) المركز الديمقراطي العربي المانيا برلين
مجمة آداب (. الفروق في أبعاد مفيوم الذات لدى المراىقين والشباب. 2116فيد بن عبداهلل )الدليم 

 .21-5(، 59) جامعة المنيا،
سموك التنمر لدى األطفال والمراىقين وعالقتو بالعمر والجنس (. 2112الحمداني، عبد المحسن )
 العراق.رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة بغداد،  .والترتيب الوالدي

 االبتدائية المرحمة تالميذ االجتماعية لدى بالميارات وعالقتو المدرسي التنمر (.2112) نانخوج، ح
البحرين،  جامعة والنفسية، التربوية العموم مجمة .العربية السعودية بالمممكة جدة بمدينة
13(1) ،188-218. 

 دار الفكر لمنشر والتوزيع. عمان: ،االضطرابات السموكية واالنفعالية(. 2111خولة، أحمد يحيى)

https://nfsp.org.sa/ar/community/projects/project3/Pages/default.aspx
https://nfsp.org.sa/ar/community/projects/project3/Pages/default.aspx
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 دار المسيرة لمنشر والتوزيع. األردن: .التنمر ومستقبل أبناءنا(. 2115رانية، الشريف )
دار  :عمان سيكولوجية األطفال غير العاديين "مقدمة في التربية الخاصة".(. 2116الروسان، فاروق)

 الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع.
(. درجة وعى الطالبات المتدربات بأسباب ظاىرة التنمر في الصفوف 2115الزعبي، ريم محمد صايل)

جراءاتين لمتصدي ليا،  مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات الثالثة األولى وا 
  .197-163(، 12)3 التربوية والنفسية،
تو بالتكيف النفسي واإلجتماعي لدى طمبة التنمر المدرسي وعالق(. 2117) السعدي، عبدالعزيز ىالل

 ردن.عّمان، األ ،. رسالة ماجستير، جامعة عمان العربيةصعوبات التعمم في سمطنة عمان
لظاىرة التنمر المدرسي كمفيوم  (.  البناء العاممي2116سكران، السيد عبد الدايم، وعموان، عماد عبده )

دراسات تربوية تكاممي ونسبة انتشارىا ومبرراتيا لدى طالب التعميم العام بمدينة أبيا. 
 .61-1(، 16، )ونفسية، مجمة كمية التربية بالزقازيق

مجمة الباحث في العموم اإلنسانية (. تحميل ظاىرة االستقواء في المدرسة الجزائرية. 2118شريفي، ىناء)
 .1136ــــ 1123(،33)،واالجتماعية

(. سموك التنمر عند األطفال والمراىقين)مفيومو، 2113الصبحيين، عمى موسى والقضاة محمد فرحان)
المممكة العربية  ،جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، الرياض .أسبابو، طرق عالجو(

 السعودية.
(. السموكيات غير التكيفية لدى طمبة صعوبات التعمم في 2113والشياب، إبراىيم) عبد اهلل، أيمن

مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات المرحمة األساسية الدنيا في مديرية تربية إربد الثانية. 
 . 268-235، (1) ،21، التربوية والنفسية بغزة

ري، ىند، يسرى، اليافعي، بصراوي، نيى، ،الحمود، يوسف، الخويطر، فاطمة، الثميالعتيبي، عبد اهلل
وزارة  .)حقيبة متدرب( الحد من التنمر بين الطمبة في المدارس(. 2115)وفاطمة الشيري 

 التعميم، المجنة الوطنية لمطفولة، برنامج األمان األسرى الوطني، اليونيسف.
الديموغرافية  بين الطالب (. أشكال التنمر في ضوء بعض المتغيرات 2116عموان، عماد عبده )

 .473-439(، 168) 1مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، .والمراىقين بمدينة أبيا
ميادين مجمة المعرفة، وزارة التربية  .(. التنمر المدرسي وبرامج التدخل2113القحطاني، نورة بنت سعد )

 .84-68 ،(211، )والتعميم
(. القدرة التنوبية لمبيئة التعميمية في ظيور االستقواء لدى طمبة 2113وعربيات، بشير) القداح، محمد

 41دراسات العموم التربوية،المرحمة األساسية العميا في المدارس الخاصة في عمان. 
(1)،81-93. 
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مة تنظيم الذات وميارات حل المشكالت لذوي صعوبات التعمم في المرح(. 2115القطان، منيرة صالح )
 رسالة دكتوراة ، كمية التربية، جامعة الزقازيق. المتوسطة بدولة الكويت.

(. بعض الخصائص النفسية والسموكية لمتالميذ ذوى صعوبات 2111محمود، أمان وصابر، سامية)
 .132-117(، 19) مجمة الطفولة العربية،التعمم. 

(. فاعمية برنامج إرشادي لتنمية ميارات الذكاء االجتماعي في خفض سموك 2116)محمود، محمد
مجمة الحكمة لمدراسات التربوية والنفسية، التنمر المدرسي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية. 

 . 3121 -3112 ،(7،)الجزائر
(.التنمر المدرسي وعالقتو ببعض المتغيرات لدى 2119مساعده، رافع ، القدومي، خولة وعبداهلل، ايمن)

مجمة جامعة فمسطين لألبحاث عينة من ذوي صعوبات التعمم في مديرية تربية قصبة إربد. 
  .363-331(،2)9والدراسات، 

االجتماعي واالنفعالي لدى ذوى صعوبات الفروق في مفيوم الذات والسموك (. 2117المياح، سمطان)
رسالة  التعمم األكاديمية والعاديين من تالميذ المرحمة االبتدائية بالمممكة العربية السعودية.

 ماجستير، جامعة الخميج العربي، مممكة البحرين.
بات (. دراسة مقارنة في مستوى مفيوم الذات بين الطمبة ذوي صعو 2111النوايسة، فاطمة عبدالرحيم)

مجمة مؤتو لمبحوث ردن. التعمم والطمبة العاديين في مدارس لواء المزار الجنوبي في األ
  .62-41(،62)26جامعة مؤتة، -والدراسات

إدارة صعوبات التعمم. تم استرجاع من الرابط  (.2119وزارة التعميم) 
https://departments.moe.gov.sa/EducationAgency/RelatedDepartment

s/SPECIALEDUCATION/Pages/learningdifficulties.aspx 21.17.2121في  
صعوبات التعلم. مفهومها (. 7002) هالالهان، دانيال؛ كوفمان، جيمس؛ لويد، جون؛ ويس، ماجريت ومارتنيز، إليزابيث

 . ترمجة عادل عبد اهلل حممد. األردن، عمان: دار الفكر.التعلم العالجى –طبيعتها  –
. دار المسيرة، عمان، التربية الخاصة وأطفال مرضى السرطان(. 2111يحيى، خولة وعبد اهلل، أيمن)

 األردن.
  

https://departments.moe.gov.sa/EducationAgency/RelatedDepartments/SPECIALEDUCATION/Pages/learningdifficulties.aspx
https://departments.moe.gov.sa/EducationAgency/RelatedDepartments/SPECIALEDUCATION/Pages/learningdifficulties.aspx
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