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 ممخصال

إلي دراسة التنمر المدرسي وعبلقتو بدافعية اإلنجاز لدي تبلميذ المرحمة  البحثىدف 
( تمميذا وتمميذة من تبلميذ المرحمة االعدادية بمحافظة بني 243من ) البحث، وتكونت عينة االعدادية
(، ومقياس التنمر 2006قياس دافعية اإلنجاز إعداد "عبدالتواب أبو العبل")م البحثواستخدم  ،سويف

إلي اختبلف اشكال التنمر بين تبلميذ المرحمة  نتائج البحث"، وتوصمت انالمدرسي إعداد "الباحث
إلي وجود عبلقة دالة احصائيا وسالبة بين التنمر المدرسي ودافعية النتائج االعدادية، كما توصمت 

 ومنخفضي دافعية اإلنجاز مرتفعي بين إحصائية داللة ذات وجود فروقكما توصمت إلي  اإلنجاز،
التنمر المدرسي، وأيضا توصمت إلي أنو يمكن التنبؤ بالتنمر المدرسي من خبلل  في دافعية اإلنجاز
 دافعية اإلنجاز.

 
Abstract 

The research sought to study the school bullying and its relationshiop 

with the achievement motivation in the prep stage puplis. The research 

sample community was comprised of (243) male and female prep stage 

pupils in the Beni – Suef governorate. The research used the achievement 

motivation scale prepared by " Abdul Tawab Abu Alila (2006) and the 

school bullying scale prepared by the two reseaerchers. The research 

concluded that there were different types of bullying between the prep stage 

pupils, there were statistically significant and negative differences between 

the prep stage pupils, there were statistically significant differences between 

pupils with high achievement motivation and the pupils with low 

achievement motivation, furthermore the findings came to that it was 

possible to predict the school bullying through the achievement motivation.  
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 مقدمة:
ن المؤسسات التعميمية تقوم بتعميم الطمبة الميارات وتوسيع قاعدة معموماتيم ومعارفيم، إ

وتجعميم اكثر قدرة عمى مواجية حل المشكبلت التعميمية في الجانب الدراسي وحياتيم المستقبمية، فيي 
حد لتمكنيم االفادة من تسعى الى النمو المتكامل في النواحي العقمية والجسمية واالجتماعية الى اقصى 

قدراتيم واستعداداتيم، وتعمل التربية الى تزويد الطمبة بأفكار واساليب عقمية جديدة تمكنيم من زيادة 
رغبتيم ودافعيتيم لمتعمم، وتوفير الطرق واالساليب المبتكرة والمناسبة إلعداد أجيال تتحمى بالعقل 

نية التي ال تفرز اجيااًل قادرة عمى التصدي لمشكبلتيا واالبداع وتبتعد عن االساليب التقميدية والتمقي
المتوقعة، كما تعمل المؤسسات التربوية عمي الحد من المشكبلت واالضطرابات السموكية التي تواجو 

 التبلميذ والتي من بينيا التنمر المدرسي الذي أصبح مشكمة تعاني منيا كل مدرسة وأسرة تقريبا.
نو ال يحدث التعمم، وتمد بعض الدوافع السموك بالطاقة أكثر ما فالدافع ىو الشيء الذي بدو 

تمده بو غيرىا، وكثيرًا ما يمنح المدرسون تبلميذىم جوائز تسيم في زيادة دافعيتيم لمتعمم، وتعد دافعية 
اإلنجاز من الشروط االساسية التي يتوقف عمييا تحقيق اليدف من عممية التعمم في اي مجال من 

ددة، سواء في تعمم اساليب التفكير وطرائقو أو تكوين االتجاىات او تحصيل المعارف مجاالتو المتع
والمعمومات لذا يبلحظ أن سموك الفرد يتميز بالنشاط والرغبة في عدد من المواقف دون أخري، وأن 
أىتماماتو قد تكون واضحة في عدد من المواقف وغير واضحة في مواقف أخري، ذلك يرجع الى 

 (.253، 1991عيتو )أنور الشرقاوي، مستوى داف
كما أن دافعية اإلنجاز من العوامل الميمة لقدرة المتعمم عمى اإلنجاز والتحصيل لكونيا عمى 
عبلقة بالمتعمم فتقوم بتوجيو إنتباىو الى بعض النشاطات التي تؤثر في سموكو وتحثو عمى العمل 

من الوجية التربوية لكونيا أحد االىداف التربوية  والمثابرة وبشكل فعال، كما أن لمدافعية أىمية عظيمة
ذاتيا وأن استثارة دافعية الطمبة تجعميم يمارسون نشاطات معرفية خارج نطاق العمل المدرسي وفي 

 (.2000حياتيم المستقبمية )محمد الحيمة، 
ي الذي وتمثل دافعية اإلنجاز عامبًل ىامًا يتفاعل مع قدرات التمميذ لتؤثر في السموك األدائ

يبديو التمميذ في الصف وىي تمثل القوة التي تحرك وتستثير التمميذ لكي يؤدي العمل المدرسي، أي 
قوة الحماس أو الرغبة لمقيام بميام الدرس وىذه القوة تنعكس عمى كثافة الجيد الذي يبذلو التمميذ أو 

ما عنده من قدرات وميام  عمى درجة مثابرتو واستمراره في األداء العممي وعمى مده تقدمو ألفضل
 (.45، 1992وميارات في الدرس )أنور الشرقاوي، 

 أكان سواء اآلخرين تجاه عدوان من يحممو بما School Bullying المدرسي التنمر ويعد

 القائم عمى سواء سمبية آثار ليا التي المشكبلت من جنسية أو اجتماعية، أو لفظية، أو جسدية، بصورة

 في المدرسي التنمر يؤثر إذ المدرسية أو عمي المجتمع ككل، البيئة عمى أو التنمر يةضح عمى أو بالتنمر
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 ىؤالء مع الجسمي العدوان أن يبلحظ لذلك المدرسي، لممجتمع واالجتماعي والنفسي األمني البناء

 ضحية ( التمميذ يجعل أنو كما تعميمي، مستوى أي في بالتبلميذ الضرر يمحق المدارس في المتنمرين

 قد أنو كما االرتياح، وعدم والقمق بالخوف يشعر أنو إلى بإالضافة فيو، مرغوب مرفوض وغير التنمر(

 بالنسبة أما المتنمرين، من خوفا المدرسة من ييرب أو االنشطة المدرسية، في المشاركة من ينسحب

 البرامج من ستفادةاال من قصورا يظير وكذلك المدرسة، من الطرد أو يتعرض لمحرمان قد فإنو لممتنمر

  خطيرة. إجرامية أعمال في مستقببل ينخرط قد أنو كما لو، المقدمة التعميمية
ويعود تنامي االىتمام بظاىرة التنمر في المدارس، وتطور الدراسات حوليا إلى عدد من 

ا اآلثار المدمرة ليذه الظاىرة وخاصة عمى بعض الطمبة مم (Smith, 2004)األسباب، منيا كما يرى 
لى وعي األىالي بالظاىرة وضغطيم عمى المدارس لوقفو،  أدى بيم إلى االنتحار أو إلى التفكير فيو، وا 
وعمى وسائل اإلعبلم لمتوعية بيا. ولقد خطت الدراسات العممية والتربوية عمى الصعيد المحمي والعربي 

في المدارس، حيث كشفت في السنوات األخيرة الماضية خطوات متقدمة نحو االىتمام بظاىرة التنمر 
دراسة الدوسري عن أن التنمر متمثبًل في االعتداء عمى اآلخرين أو عمى ممتمكاتيم قد احتل النسبة 

 (.2003%( )سعيد الدوسري، 35.2األعمى لدى طبلب منطقة الرياض بنسبة )
( بعنوان التنمر بين طبلب وطالبات المرحمة 2008كما كشفت دراسة "نورة القحطاني" )

متوسطة في مدينة الرياض دراسة مسحية واقتراح برامج التدخل المضادة بما يتناسب مع البيئة ال
المدرسية عن أن نسبة الطبلب والطالبات في المرحمة المتوسطة الذين يتعرضون لمتنمر مرة أو مرتين 

النتشار %(، وكشفت الدراسة عن العديد من العوامل المسببة 31.5خبلل األشير الماضية تصل إلى )
التنمر المدرسي وأشكالو بين الجنسين، وخصائص كل من الطالب المتنمر والطالب المتنمر عميو، 
واآلثار السمبية عمى أطراف العبلقة، كما أوصت الدراسة بتبني برنامج دان ألويس لمنع التنمر في 

(، وتطبيقو عمى مستوى المدارس Olwues Bulying Prevention Programالمدارس )
المممكة العربية السعودية والفصول والمستوى الفردي أيًضا لمواجية ىذه الظاىرة والتقميل من آثارىا ب

 عمى المتورطين فييا. 
 :البحثمشكمة 

التنمر المدرسي ظاىرة بات العالم كمو يشتكي منيا ويعاني من آثارىا، ويبحث الميتمون فيو 
لخطورتيا، وذلك منذ وقت طويل، وتمقى تمك الظاىرة  بالعممية التربوية وبنشأة األجيال سبل عبلجيا

 الميتمين بقضايا ومشكبلت التربية والتعميم في جميع أنحاء العالم، حيث أن اىتماما غير عادي من

تدفع بالبعض إلى ُكره  ىذه المشكمة تعتبر سبب ىام ومؤثر في تعثر الكثير من الطبلب دراسيا، وقد
الشديد في المدارس بين الطبلب والذي بمغ حدا من  ي ظاىرة العنفالدراسة وتركيا نيائيا، أال وى

 تعامل معو باسم توصيفي جديد وسماه "ظاىرة التنمر" كداللة عمى تحول التوحش لدرجة أن العالم
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ال بقاء لضعيف وال  السموك اإلنساني لسموك مشابو لمسموك الحيواني في التعامل في الغابة، حيث
وال ينفصل مجتمعنا العربي ، أو لسموك فاضل الوحشية دون مراعاة لخمق قويم احتكام إال لمغة القوة
 نستطيع أيضا عزلو عن المجتمع العالمي في ظل ىذا التقارب الشديد بين األفكار واإلسبلمي اآلن وال

يعانيو الغرب بالذات من  والمشكبلت التي سرعان ما تجوب الكرة األرضية في دقائق معدودة، وأصبح ما
في وقت قصير وتأثير بالغ، وخاصة إن لم  كبلت سموكية وتربوية ينتقل بالضرورة إلى كل مكانمش

 عمى ما تحممو تمك الظواىر السمبية من تداعيات. ينتبو المربون في األسر والمدارس
لقد أصبحت المدارس محل عمميات تنمر يومية، وأصبح انتشار ظاىرة التنمر فييا أمرًا أثبتتو 

( بعنوان التنمر في المدارس Coy, 2011الدراسات عمى مستوى العالم، ففي دراسة لكوي )العديد من 
( طالب من المدارس بسبب التنمر الذي يبلقونو 160.000كشفت نتائجيا أنو ييرب يومًيا حوالي ) 

بعنوان التنمر أعراض كئيبة وأفكار  (Erling, 2006)من زمبلئيم. كما كشفت دراسة مسحية إليرلينغ 
( تمميًذا نرويجًيا في المستوى الثامن عن أن الطمبة ممن يمارسون 2088انتحارية، أجريت عمى )

 التنمر وكذلك ضحاياىم قد حصموا عمى درجات أعمى بدرجة ممفتة لمنظر في مقياس األفكار االنتحارية. 
% من 63( أجريت في نيوزلندا، اتضح أن حوالي Kerrney  (2006 ,وفي دراسة كيرني

 ,Rayanبلب قد تعرضوا لشكل أو آلخر من ممارسات التنمر، كما أشارت دراسة أدامسكي وريانالط

2008)  &Adamski من 50( التي أجريت في والية إلينوي بالواليات المتحدة إلى أن أكثر من %
( أن تعرض Minton, 2010الطبلب قد تعرضوا لحاالت التنمر، وفي إيرلندا أوضحت دراسة لمينتون )

%( من طبلب المرحمة 36.4% من طبلب المرحمة االبتدائية و)35بلب لمشكبلت التنمر بنسبة الط
 المتوسطة.

 جنوب في خطيرة التنمر مشكمة أن (Liang, et al., 2007) واخرون لينغ دراسة وأكدت

 وكان التنمر، في اشتركوا تاون كيب في الطمبة من %(3603) وأن خطر، سموك عمى مؤشر وأنو إفريقيا
متنمرين"، /ضحايا كانوا%  8.7% كانوا ضحايا،  19.3% كانوا متنمرين،  8.2توزريعيم كالتالي " 

 أكثر، عنفاً  المتنمرون وأظير ضحايا، فكانوا وأما الصغار لبلعتداءات، مرتكبين كانوا منيم الكبار واألطفال

 .انتحارية فكارأ ولدييم السبلح وحمل والتدخين الخطر في اجتماعية ووقعوا ال وسموكيات
 Black)ولمتنمر المدرسي العديد من اآلثار السمبية عمي التبلميذ سواء كان متنمرا أو ضحية 

& Jackson, 2007) وقد بين .(Storey & Slaby, 2008, 44)  أن التنمر مشكمة سموكية ليا
يد من المشكبلت مثل آثارىا الخطيرة عمي االطفال فعندما يقع الطفل ضحية لمتنمر يبلحظ أنو يعاني العد

الخوف والعزلة االجتماعية، والقمق، وقصور في تقدير الذات والغياب من المدرسة ونقص الدافعية 
وانخفاض التحصيل.....وغيرىا، أم المتنمر فيعاني من القمق وتدني تقدير الذات والحزن ويشعرىم بعدم 



   ريمضان عةي لسند. - لمد فكري بهنساويي. أ                    يمي  المرلةة اعاعدايةةالتنمر المدرسي وعالقته بدافعية اإلنجاز لدي تال

 جامعة بورسعيد –ة الرتبية جملة كلي                                          6   م                                            5105يناير  –العدد السابع عشر 

 

واقف االجتماعية وقصور في المساندة من قبل االخرين ولوم شديد لمذات واالنسحاب من الم
 الميارات االجتماعية وقمة عدد االصدقاء أو عدم وجود أصدقاء عمي االطبلق. 

أ( في دراسة أىتمت بدراسة المتغيرات النفسية لدى  2010كما توصمت )ىالة إسماعيل، 
( 0001) ضحايا التنمر في المرحمة االبتدائية إلى أن ىناك عبلقة ارتباطية موجبة ودالة عند مستوى

بين ضحايا التنمر ومتغيرات الدراسة )حالة وسمة القمق، تقدير الذات، األمن النفسي، الوحدة 
( بين ضحايا التنمر المدرسي واألمن النفسي المنخفض، كما توصمت 0005النفسية(، وعند مستوى )

ألطفال في ب( إلي فعالية العبلج بالقراءة في خفض التنمر المدرسي لدى ا2010سماعيل، إ)ىالة 
 المدارس.

ىمال المدرسة  إن ىذه المشكمة تنمو وتستمر بخفية تامة في ظل إىمال الوالدين، وا 
واالختصاصيين االجتماعيين والنفسيين الذين غاب دورىم كميًا في ىذا الشأن، وىذا الغياب لو مبررات 

لقضية في المدارس، أخري أىميا قمة خبرة بعض االختصاصيين االجتماعيين ودرايتيم بخفايا ىذه ا
وألنيا ظاىرة تمارس بحذر شديد بعيدًا عن أعين ىؤالء االختصاصيين، وىي ممارسة قد تمتدُّ إلى خارج 
أسوار المدرسة؛ باإلضافة إلي ذلك تشابو بعض جوانب السموك التنمري مع بعض أعراض السموك 

صرف، أو أناني، كما أن كثيرًا من العدواني، مما يجعل المقربين لمطفل يصفونو بأنو عنيف أو غميظ الت
 .(2010ة، غزال)معاوية أبو اآلباء والمعممين ال يعرفون السبب الحقيقي وراء ظاىرة التنمر

( إلي أن السموك العدواني من الممكن أن Adams & Conner, 8002)ولذلك أشار كل من 
ن اختمف التفسير الدقيق وراء س موك التنمر ىل ىو وراثي؟ أي يؤدي إلى سموك تنمري لدى الطبلب، وا 

ىل لمجينات دور فيو؟ أم ىل ىو ناتج عن سموك أخر كالسموك العدواني؟ ولكن من المؤكد لدى عديد 
من الباحثين أن ىناك عامبًل ميمًا وراء ىذا السموك كالتنشئة االجتماعية ومعاممة اآلباء، وانخفاض 

 Newman, et)حيث يؤكد "نيومان" وآخرون  دافعية اإلنجاز، وانخفاض االمن النفسي واالجتماعي.

al.,8002 ثابتو من ( أن سموك الطفل ينمو من خبلل مبلحظتو لسموك أفراد أسرتو، وكذلك تحفيزه وا 
أجل زيادة دافعيتو أو عقابو عميو فإذا كان األب مثبًل يمارس التنمر في أسرتو، فأمر طبيعي أن يّقمد 

ن في طفميم المسيطر عمى غيره والمتنمر عمييم، بأن ذلك دليل الطفل ىذا السموك، كما أن اآلباء يرو
عمى شخصية قوية في المستقبل، ومن ثم تشجيعو عمي ذلك مما يزيد من دافعيتو لفعل ىذا السموك 

 وىذا خطأ.
الذين يمارسون  أن أىم السمات التي تجمع الطبلب (36، 2012"مسعد ابوالديار" ) فيما يرى

باإلضافة إلى انتشار السموكيات  دم وجود دافعية لبلنجاز ولمتعمم والدراسة،التنمر عمى زمبلئيم، ع
والتأخر الصباحي، إضافة الى العصبية التي تدفعيم الى  الخاطئة بينيم، مثل التدخين، والغياب،

 .مع بعض الطمبة المشاحنات والمشاجرة
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نية، وقد برزت في وتمثل دافعية اإلنجاز أحد الجوانب اليامة في نظام الدوافع اإلنسا
السنوات األخيرة كأحد المعالم المميزة لمدراسة والبحث في ديناميات الشخصية والسموك، ويرجع استخدام 
مصطمح الدافع لئلنجاز إلى الفريد أدلر إذ رأى أن الحاجة لئلنجاز عبارة عن ميل الفرد لمتغمب عمى 

شكل جيد وبسرعة كمما أمكن ذلك )عبدالمطيف العقبات، وممارسة القوى والكفاح ألداء الميام الصعبة ب
 ( 79: 1995خميفة 

 التعمم يحدث لكي دافع وجود من بد ال أنو عمى عام بشكل النفس عمماء لدى إجماع وىناك شبو

 بعض تشير لذلك التعمم، يحدث لن ثم ومن سموك ىناك يكون لن دافع وجود عدم حالة اإلنساني؛ ففي

 الحوافز في لمنقص عرضة غالباً  ىم المتوسطة الدراسية المرحمة في طمبةال أن إلى الدراسات التربوية

 في األساسية المرحمة طمبة فمعظم .(Alspaugh, 8022)ومن ثم اإلنجاز االكاديمي  ودافعية اإلنجاز

 يصل أن ما منيم والعديد العاصف، النفسي التوتر من فترة يعيشون السن ىذه في المراىقة؛ وىم سن

 ,Gentry) ليم بالنسبة ميم وغير ممل كمكان المدرسة إلى بالنظر يأخذ حتى المتوسطة اسيةالمرحمةالدر 

بعد  التعميمية البيئة في تغيير من الطمبة يواجو ما المدرسة تجاه السمبي الشعور ىذا من . ويزيد (8022
 ذلك يصاحب وربما مم،التع إلى دافعيتيم في تدني كمو ذلك عن فينتج والمتوسطة؛ الدنيا األساسية المرحمة

 .(Eccles, 8020)مثل التنمر، السموك العدواني، العناد  السموكية االضطرابات بعض ظيور أيضاً 
 في التساؤالت التالية: البحثويمكن تحديد مشكمة 

 ما اشكال التنمر المدرسي لدي تبلميذ المرحمة االعدادية؟ -1    
 لمدرسي لدي تبلميذ المرحمة االعدادية ؟ىل توجد عبلقة بين دافعية اإلنجاز والتنمر ا -2
في التنمر المدرسي لدي  دافعية اإلنجاز ومنخفضي دافعية اإلنجاز مرتفعي بين فروق ىل توجد -3

 تبلميذ المرحمة االعدادية ؟

 ىل يمكن التنبؤ بالتنمر المدرسي من خبلل دافعية اإلنجاز لدي تبلميذ المرحمة االعدادية؟ -4

 إلى: الحالي لبحثا يدفي :البحث أىداف
 .التعرف عمي أشكال التنمر المدرسي لدي تبلميذ المرحمة اإلعدادية -1
 دافعية اإلنجاز والتنمر المدرسي لدي تبلميذ.  بين العبلقة عن فشالك -2

 منحفض(. –)مرتفع التنمر المدرسي والذي يرجع إلي دافعية اإلنجاز في الفروق عن فشالك -3
 .ة اإلنجازدافعيالتنبؤ بالتنمر المدرسي من خبلل  -4

 :البحثأىمية 
يعد موضوع دافعية اإلنجاز من أكثر الموضوعات أىمية في عمم النفس ألنو ييتم بدراسة القوى  -1

الداخمية المحركة لمسموك كما أن دافعية اإلنجاز تسيم في تحسين التحصيل والتعمم ويزيد من فيم 
دماجو في المواقف التعميمية وينقمو من الطالب لنفسو وىدفو، ويزيد من مثابرتو وتخطيطو وحماسو وان
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حالة التمقي السمبي إلى االندماج االيجابي في التعمم، كما أن دافعية اإلنجاز تزيد من قدرة المتعمم 
 عمي التفكير والوصول إلي حمول مبتكرة لممشكبلت التي تواجيو.

ة، إلى تعرف خصائص حاجة المربين وأولياء األمور، ومن يتعاممون مع ىؤالء التبلميذ ممح -2
شخصيتيم، وما يرافقيا من انفعاالت مختمفة، حيث يمكنيم التعامل معيم بوعي، ومساعدتيم عمى 

وعمى ىذا األساس، فإن … تجاوز مشكبلتيم النفسية، وانفعاالتيم الطارئة، وردود فعميم المختمفة
االنتباه ليذه الظاىرة التي لم اليدف األساس من التعرض لقضية التنمر لدى الطفل والمراىق، ىو إثارة 

 تعد مجرد حديث عابر يتم سماعو في الشارع، بل وصمت مداىا إلى المؤسسات التعميمية.
 :البحثمصطمحات 

نجاز األعمال الصعبة، والتغمب عمى دافعية اإلنجاز  دافعية اإلنجاز: ىي الرغبة المستمرة لمنجاح، وا 
والجيد وبأفضل مستوى من األداء، ويقاس ذلك بالدرجة العقبات بكفاءة وبأقل قدرة ممكن من الوقت 

 والثقة بالنفس، )الطموح،التي يحصل عمييا المفحوص في مقياس الدافعية لئلنجاز والتي تدل عمى 

 التمميذ عمييا يحصل التي بالدرجة وتقاس إجرائيا والمثابرة، وتحمل المسئولية(.، والتوجو لممستقبل
 .الحاليالبحث  في لمستخدما دافعية اإلنجاز مقياس عمى

 أو اإلحراج أو المضايقة أو العاطفي أو النفسي أو الجسمي األذى إيقاع التنمر ىو: التنمر المدرسي

 األسباب من سبب ألي أو منو أصغر أو منو، أضعف آخر طالب عمى متنمر   طالب قبل من السخرية

 او ييدد، أو،يخيف يضايق، أو لذيا ىو المتنمر الطفلو  . (Jaana, et al., 8002)متكرر  وبشكل

 في األطفال من غيره يخيف بيا،وىو يتمتع التي القوة درجة بنفس اليتمتعون الذين اآلخرين يؤذي

التيديد  )عمي موسي، محمد  واستخدام العالية الصوتية بنبرتو مايريد فعل عمى ويجبرىم،المدرسة
 (.36، 2013فرحان، 

نو ذلك السموك المتكرر الذي ييدف إلى إيذاء شخص آخر بأالتنمر في البحث الحالي ويعرف 
 جسديا أو لفظيا أو أجتماعيا، أو جنسيا من ِقبل شخص وأحد أو عدة أشخاص وذلك بالقول أو الفعل

ذالليا ونيل مكتسبات غير شرعية منيا. ويقاس إجرائيا بالدرجة التي يحصل  لمسيطرة عمى الضحية وا 
 ر المدرسي المستخدم في الدراسة الحالية.عمييا التمميذ عمي مقياس التنم

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 :دافعية اإلنجازاواًل: 

إلى مجموعة الظروف الداخمية والخارجية التي تحرك   Motivationيشير مصطمح الدافعية 
عادة االتزان عندما يختل، ولمدوافع ثبلث وظائف أساسية ف ي السموك الفرد من أجل تحقيق حاجاتو، وا 

ىي: تحريك وتنشيط السموك، وتوجيو السموك، والمحافظة عمى استمرارية السموك إلى حين إشباع 
الحاجة، وىناك سؤال كان وال يزال محور اىتمام، ليس عمماء النفس فحسب، بل كل البشر أيضًا وىو 
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تصرف بيا ؟". "ما الذي يسبب السموك ؟" أو "ما الذي يدعو طفبًل إلى التصرف بالطريقة التي ي
وينظر إلى الدوافع عادة عمى أنيا المحركات التي تقف وراء سموك اإلنسان والحيوان عمى حد سواء، 
فيناك أكثر من سبب وأحد وراء كل سموك، ىذه األسباب ترتبط بحالة الكائن الحي الداخمية وقت حدوث 

ا ال نستطيع أن نتنبأ بما يمكن السموك من جية، وبمثيرات البيئة الخارجية من جية أخري، بمعنى أنن
أن يقوم بو الفرد في كل موقف من المواقف إذا عرفنا منبيات البيئة وحدىا، وأثرىا عمى الجياز 
العصبي، بل البد أن نعرف شيئا عن حالتو الداخمية، كأن نعرف حاجاتو وميولو واتجاىاتو، وما يكمن 

 ذه العوامل مجتمعة ىي ما تسمى )بالدوافع(.بنفسو من رغبات، وما يسعى إلى تحقيقو من أىداف، ى
 :مفيوم الدافعية

يشير مصطمح الدافعية إلى مجموعة الظروف الداخمية والخارجية التي تحرك الفرد من أجل 
إعادة التوازن الذي اختل، فالدافع بيذا المفيوم يشير إلى نزعة لموصول إلى ىدف معين، وىذا اليدف 

( فيي حالة تنشأ لدى الكائن Need، أو رغبات داخمية، أما الحاجة )قد يكون إلرضاء حاجات داخمية
الحي لتحقيق الشروط البيولوجية أو السيكولوجية البلزمة المؤدية لحفظ بقاء الفرد، أما اليدف 

(Goal ( فيو ما يرغب الفرد في الحصول عميو، ويؤدي في الوقت نفسو إلى إشباع الدافع )يوسف
 (.195، 2002قطامي، عبدالرحمن عدس، 

وتعرف الدافعية عمى أنيا القوة الذاتية التي تحرك سموك الفرد وتوجيو لتحقيق غاية معينة 
يشعر بالحاجة إلييا أو بأىميتيا العادية أو المعنوية )النفسية( بالنسبة لو، وبذلك يمكن تحديد العوامل 

(. كما تعرف 22، 2000 التي تدفع الفرد إلى التقدم في تحصيمو )يوسف قطامي، نايفة قطامي،
الدافعية أيضًا بأنيا شروط تسيل وتوجد، وتساعد عمى استمرار النمط السموكي إلى أن تتحقق 
االستجابات. وتعرف أيضًا عمى أنيا عممية أو سمسمة من العمميات، تعمل عمى إثارة السموك الموجو 

يقافو في نياية المطاف   (Research, 8028, 88).نحو ىدف؛ وصيانتو والمحافظة عميو، وا 
 :دافعية اإلنجاز

إن دور التربية لم يعد يقتصر عمى توفير التعميم الجيد الذي ينمي قدرات األفراد ويكسبيم 
الميارات المختمفة التي تساعدىم عمى العمل ومواجية التغيرات السريعة التي تحدث في المجتمع، بل 

نما يحدث  يشمل أيضًا االىتمام بما يسمى بالدوافع؛ فأي سموك يصدر عن الفرد ال يحدث عفويًا وا 
استجابًة لما يوجد لديو من دوافع؛ فالفرد المدفوع ىو الذي يممك إرادة قوية لمتغمب عمى ما يواجيو من 

 صعاب، ويصر بإلحاح عمى أداء األعمال الصعبة، ويكافح من أجل النجاح وبموغ معايير االمتياز.
في مقدمة ىذه الدوافع من حيث  Achievement Motivation وتأتي دافعية اإلنجاز

تأثيرىا في حياة اإلنسان والمجتمع؛ لما ترتبط بو من تحقيق الفرد لذاتو من خبلل ما ينجزه من أعمال، 
(. 2003وما يحققو من أىداف، وفيما يسعى إليو من أسموب حياة أفضل )ىشام إبراىيم أحمد، 
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بال عمى تعمم موضوع الدرس واالنتباه لو واالىتمام بو فدافعية اإلنجاز تستثير رغبة الطبلب لئلق
طوال الدرس واالنخراط في ممارسة األنشطة التعميمية المرتبطة بو واالنشغال بيا بعد انتياء الدرس، 
وىذا ينعكس بدوره عمى مدى تقدم ورقي المجتمع فيما بعد، فالفرد المنجز صنيعة مجتمعو كما أن 

(. ويؤكد ذلك "ماكميبلند" 2003ده المنجزين )إيناس قطب غريب، المجتمع المتطور ثمار أفرا
McClelland من الطبلب الجامعيين مرتفعي دافعية اإلنجاز لئلنجاز يتميزون 83أن في دراستو ب %

بالمخاطرة والقدرة عمى اتخاذ القرار والنجاح في إدارة األعمال وأي ميام أخري ُتسند إلييم، وذلك 
ية اإلنجاز المنخفضة لئلنجاز، فالفرد عندما يرغب في تعمم شيئًا ما نجده يقبل بالمقارنة بذوي دافع

 (. 1997عميو بطريقة أكثر فعالية عنيا في حالة عدم رغبتو في تعمم ىذا الشيء )عبد الحميد محمد، 
ويتمثل دافع اإلنجاز في الرغبة في القيام بعمل جيد، والنجاح في ذلك العمل، وىذه الرغبة كما 

تتميز بالطموح، واالستمتاع في مواقف  -يا مكميبلند أحد كبار المشتغمين في ىذا الميدانيصف
المنافسة، والرغبة الجامحة لمعمل بشكل مستقل، وفي مواجية المشكبلت وحّميا، وتفضيل الميمات 

كبيرة التي تنطوي عمى مجازفة متوسطة بدل الميمات التي ال تنطوي إال عمى مجازفة قميمة، أو مجازفة 
  (.197، 2002)يوسف قطامي، عبدالرحمن عدس، جدًا 

ويعتبر دافع اإلنجاز من الدوافع الخاصة باإلنسان، ربما دون غيره من الكائنات الحية األخري، 
وىو ما يمكن تسميتو بالسعي نحو التميز والتفوق، والناس يختمفون في المستوى المقبول لدييم من 

ورة التصدي لمميام الصعبة والوصول إلى التميز، وىناك أشخاص ىذا الدافع، فيناك من يرى ضر 
آخرون يكتفون بأقل قدر من النجاح، وتقاس دافعية اإلنجاز عادة باختبارات معينة من أشيرىا اختبار 

( الذي يتطمب من الناس أن يستجيبوا لثبلثين صورة تحمل كل منيا أكثر من T A Tتفيم الموضوع )
م ويستخرج منيا مستوى اإلنجاز عند المستجيب، كما يمكن قياس دافعية تفسير، وتحمل إجاباتي

اإلنجاز من خبلل المواد المكتوبة )كالمقاالت والكتب( دون حاجة إلى صورة غامضة كما في حالة 
 (.75، 2004( )فبلح شفيق،T A Tاحتبار )

إلى حالة داخمية عند  إن دافعية اإلنجاز لمتعمم حالة متميزة من دافعية اإلنجاز العامة، وتشير
المتعمم تدفعو إلى االنتباه لمموقف التعميمي واإلقبال عميو بنشاط موجو، واالستمرار فيو حتى يتحقق 
التعمم، وعمى الرغم من ذلك فإن ميمة توفير دافعية اإلنجاز نحو التعمم وزيادة تحقيق اإلنجاز ال تمقى 

نما ىي ميمة يشترك فيي ا كل من المدرسة والمنزل معًا وبعض المؤسسات عمى عاتق المدرسة فقط، وا 
االجتماعية األخري، فدافعية اإلنجاز عمى عبلقة وثيقة بممارسات التنشئة االجتماعية، فقد أشارت 
نتائج الدراسات أن األطفال الذين يتميزون بدافعية مرتفعة لمتحصيل كانت أمياتيم يؤكدن عمى أىمية 

ن تميزوا بدافعية لمتحصيل منخفضة فقد وجد أن أمياتيم لم يقمن استقبللية الطفل في البيت، أما م
 (.199، 2002)يوسف قطامي، عبدالرحمن عدس، بتشجيع االستقبللية عندىم 
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إن األفراد الذين يوجد لدييم دافع مرتفع لبلنجاز يعممون بجدية أكبر من غيرىم، ويحققون 
، وعند مقارنة ىؤالء األفراد بمن ىم في نجاحات أكثر في حياتيم، وفي مواقف متعددة من الحياة

مستواىم من القدرة العقمية ولكنيم يتمتعون بدافعية منخفضة لبلنجاز وجد أن المجموعة األولى تسجل 
عبلمات أفضل في اختبار السرعة في انجاز الميمات الحسابية والمفظية، وفي حل المشكبلت، 

أنيم يحققون تقدمًا أكثر وضوحًا في المجتمع، ويحصمون عمى عبلمات مدرسية وجامعية أفضل، كما 
والمرتفعون في دافع اإلنجاز واقعيون في انتياز الفرص بعكس المنخفضين في دافع اإلنجاز الذين إما 

 ,Santrock, 2003أن يقبموا بواقع بسيط، أو أن يطمحوا بواقع أكبر بكثير من قدرتيم عمى تحقيقو )

45.) 
اإلنجاز المنخفضة والمرتفعة، فقد بينت نتائج البحوث في ىذا وىناك فروق بين ذوي دافعية 

المجال أن ذوي دافعية اإلنجاز المرتفعة يكونون أكثر نجاحا في المدرسة، ويحصمون عمى ترقيات في 
وظائفيم وعمى نجاحات في إدارة أعماليم أكثر من ذوي دافعية اإلنجاز المنخفضة، كذلك فإن ذوي 

، ويتجنبون الميام السيمة  دافعية اإلنجاز العالية يميمون إلى اختيار ميام متوسطة الصعوبة وفييا تحد 
جدًا لعدم توفر عنصر التحدي فييا، كما يتجنبون الميام الصعبة جدًا، ربما الرتفاع احتماالت الفشل 
ل فييا، ومن الخصائص األخري المميزة لذوي دافعية اإلنجاز المرتفعة أن لدييم رغبة قوية في الحصو

عمى تغذية راجعة حول أدائيم، وبناء عمى ذلك فإنيم يفضمون الميام والوظائف التي تبنى فييا 
المكافآت عمى اإلنجاز الفردي، وال يرغبون في ممارسة العمل الذي تتساوى فييا كافة رواتب الموظفين 

 (.85، 2004، فبلح شفيق)
 أكثر عممية تّعمميم تجعل الطمبة لدى دافعية اإلنجاز إثارة أن(Ryan & Deci, 2009) ويرى

 التّعمم في مواقف لبلشتراك حماسيم من وتزيد إيجابية، أكثر والصفي المدرسي تفاعميم وعممية فاعمية،

 اندماجو في وقت وزيادة الطالب، انتباه زيادة في أىمية ليا الصفي لمتعمم ودافعية اإلنجاز الصفية،

 (Time Engagement) داخمية عوامل إلى وفشمو نجاحو في عزوه وتركيز التعميمية األنشطة
 عمي خبرات وسيطرتو جيده زيادة في ذلك ويسيم التعمم، ميمة انجاز في المؤثرة العوامل عمى وسيطرتو

 .دافعيتو ويزيد التعمم
وىكذا يتضح أن نجاح الكثير من الطبلب أو فشميم إنما يرجع إلى اختبلف دوافعيم، فإذا توافر 

افع القوي لبلنجاز ساعده ذلك عمى النجاح والتفوق، أما في حالة عدم توافر الدافع أو لدى الطالب الد
ضعفو ينتج الفشل في كثير من األحيان، إال أن األمر ال يقف عند ىذا الحد بل يتعداه إلى كيفية 

تعمم استثارة دافعية الطبلب ليشاركوا عن قصد وبنشاط في عممية التعمم، فكل عمل تربوي يقوم بو الم
البد أن يكون قائمًا عمى أىداف محددة يتبناىا المتعمم أثناء التعمم، وىذه األىداف تجعل المتعمم يبذل 
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جيدًا أكبر، وتزيد من إصراره ومثابرتو، وتساعده عمى االستمرار في أداء الميام )مسعد ربيع عبد 
 (. 2003اهلل، 

اء التعمم تؤثر عمى اعتقاداتيم وتصوراتيم باإلضافة إلى ذلك، فاألىداف التي يتبناىا الطبلب أثن
ألسباب أدائيم سواء كان ىذا األداء إيجابيًا أو سمبيًا، كما تؤثر عمى إنجازاتيم في مواقف التعمم، وىذا 

 Goalأو توجيات اليدف  Achievement Goalsما تشير إليو الدراسات بأىداف اإلنجاز 

Orientations الباحثين لتحديد األنماط المختمفة ليا، والشروط التي  والتي حظيت باىتمام العديد من
 (.2008)ماجدة بباوي،  تعمل عمى تكونيا، وعبلقتيا بالمتغيرات المختمفة

( دراسة في بكين ىدفت إلى مقارنة واستقصاء السمات Wan, et al., 2001وقد أجرى )
ن أثر ذلك عمى دافعية اإلنجاز، السموكية لدى أطفال ليس لدييم أشقاء وأطفال آخرون ليم أشقاء وبيا

( طفبل ليس لدييم أشقاء 473( طفبل لدييم أشقاء و)444( منيم )917وتكونت عينة الدراسة من )
( معمما وثبلثة مدراء القيام بتدريج 29وتم اختيار المشاركين بشكل عشوائي، ثم تم الطمب من )
( سمة 30)  اركين، وتم التوصل إلىالسمات السموكية التي يعتقد بأنيا ميمة لدى األطفال المش

سموكية وضعت داخل استبانة وطمب من المعممين تقييم السمات السموكية لؤلطفال المشاركين وفقا 
ليذه االستبانة؛ بحيث يكون التقييم وفقا لمقياس خماسي متدرج، وقد أظيرت النتائج تفوق األطفال 

شقاء في دافعية اإلنجاز، ولم تظير أي اختبلفات الذين ليس لدييم أشقاء عمى األطفال الذين لدييم أ
بين الفئتين في ميارات التواصل الشخصي واالتجاىات نحو العمل اليدوي ولكن اختبلفات الجنس كانت 
واضحة فقد تمقت اإلناث وبشكل منتظم تقييمات أعمى فيما يتعمق بدافعية اإلنجاز وميارات التواصل 

 الشخصي.
 مرتفعي لدى الطموح مستوى بين العبلقة من التحقق إلى ىدفت ةبدراس (Siry, 1990) وقام

 الدفعية ذوي األفراد " أن Siry " افترض وقد المشكبلت، حل عمى قدرتيم وبين اإلنجاز دافعية ومنخفضي

 الجادة بمحاوالتيم يتمثل الطموح ىذا وأن حل، إلى لمتوصل وقوي عال بطموح يمتازون لئلنجاز العالية

 العالي الطموح مستوى ذوي الطمبة أن عن الدراسة نتائج كشفت وقد ذلك، أجل من دائمةال ومثابرتيم

 الطموح منخفضي زمبلئيم عن إحصائياً  دال وبفارق المشكبلت، حل في عالياً  أداؤىم كان لئلنجاز

 المشكبلت، حل ميمة عمى العمل خبلل يتذبذب كان الدراسة أفراد الطموح مستوى أن وجد كما لئلنجاز،

 بين إحصائية داللة ذات فروق وجدت كما ناجح، غير أداء أي بعد ويقل ناجح، أداء أي بعد يزيد والذي

 لئلنجاز. الطموح مستوى في ناثإل وا الذكور
 الناجحين والفاشمين، الطمبة إلى التعرف إلى ىدفت ( بدراسة2000الصافي" )عبداهلل " وقام

 األدبي بالفرعين والمتأخرين المتفوقين من طالبا (180)من مكونة عينة عمى اإلنجاز بدافعية وعبلقتو

 الدراسة نتائج وأشارت .اإلنجاز الدافع واختبار والفشل، النجاح عزو مقياس الباحث طبق وقد والعممي،
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 المتفوقين( اإلنجاز دافعية ومنخفضي مرتفعي الطبلب بين إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى

 توجد ال وكذلك، اإلنجازدافعية مرتفعي الطبلب لصالح الدراسية المواد في لجيدوا القدرة جوانب في )دراسيا

 عزو جوانب في )دراسيا المتأخرين( اإلنجاز دافعية ومنخفضي مرتفعي الطبلب بين داللة ذات فروق

 الدراسية، والمواد والجيد، القدرة،( النجاح عزو جوانب بين إحصائيا دالة عبلقة الفشل، ووجدت

 المزاج من كل إلى النجاح عزو بين إحصائيا دالة عبلقة توجد ال حين في )اإلنجاز ودافعية ار،واالختب

 .اإلنجاز ودافعية الفشل عزو جوانب بين إحصائية دالة عبلقة توجد وأخيرا العام، والحظ
 :أبعاد دافعية اإلنجاز

ت مستحيمة بحيث يمكن الطموح: التطُمع إلى النجاح والتفوق عن طريق وضع أىداف صعبو وليس – 1
 تحقيقيا.

الثقة بالنفس: تدل عمى شعوره تجاه نفسو وقدراتو ودرجة الوعي بالذات والقدرة عمي أداء االعمال  – 2
 التي تسند إليو عمى نحو جيد منظم. 

التوجو لممستقبل: القدرة عمى تحمل الصعوبات التى تواجيُو عند القيام بالعمل مكرسًا الجيد و  -3
 سبيل الوصول إلي اليدف وتحقيقو.  الوقت فى

 المثابرة: اإلقبال عمى العمل وبذل الجيد لموصول إلى اليدف.  – 4
تحمل المسئولية: قدرة الفرد عمى تحمل ما ُيسند إلية من أعمال وحرصو عمى االلتزام بيذِه  – 5

 األعمال.
 :النظريات المفسرة دافعية اإلنجاز

تمت بتفسير دافعية اإلنجاز، والتي كان لكل منو اتجاه خاص يوجد العديد من النظريات التي اى
 الذي السموك ىو المدفوع السموك أن افتراض إلى السموكية النظرية ذىبت فقد دافعية اإلنجاز، تفسير في

 ذىبت حين في بإحرازه المرتبط اليدف يتحقق حتى واستمراره حدوثو تكرار يضمن تعزيزه وأن بمعزز، يتبع

 ىدف ما عمى حصولو جراءد الفر  يحققيا التي السعادة دافعية اإلنجاز بمبدأ ربط إلى ميميةالتح النظرية

 ,Good & Brophy, 2012)) وضحيا كما اإلنسانية النظرية أما. (Albert, 2011, 37 ) إليو

 طاقاتو، أقصى استغبلل في ذلك ويظير وصيانتيا، ذاتو تحقيق بيدف مدفوع الفرد أن تافترض فقد 62

 مدفوع فالفرد لذلك معيا؛ يتفاعل التي المواقف في اإلبداعية قدراتو إظيار في عادة ذاتو يحقق الفرد وأن

 لو فرد أي وأن التعمم، في اإلبداعي األداء في تظير وىي لتّعممو طاقة أقصى باستغبلل ذاتو يحقق ألن

 عمى الحصول بيدف تمفةالمخ أداءاتو في مدفوع الفرد أن المعرفية النظرية وتفترض .ذلك في الحق

 المختمفة والخبرات المواقف مع وتفاعمو أداءاتو، تسود التي دافعية اإلنجاز طبيعة وأن المعرفي، التوازن

 أو مستعصية، لمشكمة حل أو محير سؤال عن إجابة عمى الحصول إلى الفرد فييا يسعى دافعية ىي

 التوازن، يسمى ما بذلك فيحقق ذلك لو ققيتح حتى قمق حالة في يبقى الفرد وأن جديد، لشيء اكتشاف
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 ,.Goetz, et al).دافعية اإلنجاز مفيوم يرادف المعرفي التوازن حاجة مفيوم يكون يكاد لذلك

2009, 71) 
 نحو فطرية نزعة لديو إن حيث األخري المخموقات باقي عن يتميز سانالنا أن يتضحسبق  مما

 من الجيد ببذل المرتفعة اإلنجاز دافعية ذوي أصحاب لدى جمية بصورة يتضح وىذا الكمال، وبموغ التفوق

 وحب اآلخرين، عمى التفوق نحو والسعي الفشل، من والخوف الذات، وتحقيق اليدف، تحقيق أجل

 .الصعوبة متوسطة أىداف ووضع اإليجابية، األىداف وتوقع والتحدي، المخاطرة و المنافسة
  :التنمر المدرسيثانيًا: 

من األدلة العممية عمى أن اإلنسان عرف التنمر منذ القدم، فإن ىذه المعرفة لم  رغم توافر كثير
تخضع لمدراسة العممية المنظمة في عمم النفس وال سيما عمم النفس التربوي، إال منذ سبعينيات القرن 
 الماضي، ولما كان التنمر أحد أشكال السموك العدواني بوصف العدوان مشكمة قديمة قدم نشأة حياة

 اإلنسان عمى األرض.
 معظم أن حتى المدارس، تبلميذ لدى Bullying Concept التنمر مفيوم ظيور بداية وكانت

 ىذا وممارسة لنشأة مبلئمة األكثر المكان بوصفيا المدرسية والبيئة السموك ىذا بين ربطوا قد الباحثين

 التي واألكاديمية واالنفعالية، الجتماعية،وا النفسية، السمبية اآلثار من عميو العديد يترتب والذي السموك؛

 المدرسية البيئة في التنمر سموك أن من الرغم عمى و الضحية؛ المتنمر من كل عمى انعكاساتيا تترك

 لم االجتماعية بالعبلقات الميتمين من الباحثين أن إال التربوية، المؤسسات ىذه بنشأة ظيوره ارتبط

 نوع ىو المدارس في التبلميذ بين يحدث ما أن اعتبار عمى الجد بمحمل ايأخذوى ولم الظاىرة، بتمك ييتموا

 أن تمبث ال ثم تظير والتي األقران، بين العابرة الممازحة حدود تتعدى ال التي البسيطة الدعابة أنواع من

 ىذه المجال أمام ( ليفتح1991وبالتحديد في عام ) Olweus  "أولويس" جاء أن إلى تمقائيا،ً  تتبلشى

 ىذا بدراسة الميتمين من الباحثين وأطروحات أفكار، تتناقمو بدأت لذي الجديد المصطمح وىذا الظاىرة،

 . (37، 2012لو )مسعد أبوالديار،  تنظيري أساس   ووضع أبعاده، فيم بغية السموك
 أكان سواء اآلخرين تجاه عدوان من يحممو بما School Bullying المدرسي التنمر ويعد

 سواء سمبية آثار ليا التي المشكبلت من إلكترونية أو اجتماعية، أو نفسية، أو لفظية، أو ة،جسدي بصورة

 في المدرسي التنمر يؤثر إذ بأكممو؛ المدرسية البيئة عمى أو التنمر ضحية عمى أو بالتنمر القائم عمى

 المتنمرين ىؤالء مع يالجسم العدوان أن نجد لذلك المدرسي، لممجتمع واالجتماعي والنفسي األمني البناء

 بأنو )التنمر ضحية ( الطالب يعرض أنو كما تعميمي، مستوى أي في بالطبلب الضرر يمحق المدارس في

 من ينسحب قد أنو كما االرتياح، وعدم والقمق بالخوف يشعر أنو إلى باالضافة فيو، مرغوب مرفوض وغير

 قد فإنو لممتنمر بالنسبة أما المتنمرين، من اخوف المدرسة من ييرب أو االنشطة المدرسية، في المشاركة
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 التعميمية البرامج من االستفادة من قصورا يظير وكذلك المدرسة، من الطرد أو يتعرض لمحرمان

 (Stephens, 2006).  خطيرة إجرامية أعمال في مستقببل ينخرط قد أنو كما لو، المقدمة
فحسب ،  ة الواقع عميو الضررومن الخطأ بحث الظاىرة حول كونيا فقط مشكمة لمضحي

فمممشكمة صورتان مؤثرتان تأثيرا شديدا عمى المجتمعات، فالصورة األولى؛ وىي اأَلولى بالطبع 
يجاد سبل الحل صورة الضحية التي يقع عمييا الفعل اإلكراىي المؤلم، لكن  وىي باالىتمام وبالعبلج وا 

تنمرين الذين يتخذون صورة العنف سموكا الصورة األخري وىي صورة الطفل أو مجموعة الطبلب الم
ثابتا في تعامبلتيم، إنيا صورة ضحية أخري من نوع مغاير ووجوده أشد خطرا عمى المجتمع من 

النفسي والسموكي، وكبلىما البد من تخميصو  الصورة األولى، فكبلىما ضحية، وكبلىما يحتاج لمعبلج
اء األمة المستقبمي، فالمعتِدي والمعتَدى عميو من ذلك الضرر، وخاصة أنيما معا يشكبلن عنصري بن

ذا أىممنا الطفل المعتِدي ولم نقومو تربويا وسموكيا سيتعرض  عضوان أساسيان في كل المجتمعات، وا 
أطفاال آخرين لموقوع في نفس المشكمة، وسيساىم ىذا في زيادة تمك الظاىرة بصورة أكبر في المجتمع، 

 . مى الطفل الضحية الذي وقع تحت إىمال الكثيرينذلك مع ضرورة صب كل اىتمامنا ع
 National)ووفقا لمدراسة التي أعدىا المركز القومي لصحة االطفال والتنمية البشرية 

Institute of Child Health and Human Developmen)  فقد اتضح أن أكثر من مميون
رطون في التنمر سواء كانوا ضحايا أو تمميذ من تبلميذ المدارس في الواليات المتحدة االمريكية متو 

متنمرين، كما أن أكثر من مائة وستون ألف تمميذ ييربون من المدارس يوميا خوفا من تنمر اآلخرين، 
سنة قد واجيوا شكبل من أشكال التنمر في أثناء وجودىم بالمدرسة  18 -11كما أن االطفال من سن 

(Hillsberg & Spak, 2006). 
ىدفت إلي دراسة  يوالت (Kilpatric & Kerres, 2009) يو دراسةوىذا ما أشارت إل

 أو ضحايا أو متنمرون أنيم عمى صنفوا الذين لمتبلميذ االجتماعي وتكرار الدعم ألىمية التبلميذ تصورات

 في الثامن وحتى السادس الصف تبلميذ من تمميذا (499وتكونت عينة الدراسة من ) متنمرون، ضحايا

 وغير متنمريين / وضحايا ضحايا ومتنمريين إلى التبلميذ قسم األسباني، الريف في متوسطة مدرسة

 تصوراتيم يقيس الذي االجتماعي لمدعم (Elliot, 2000) مقياس عمييم في التنمر،طبق منغمسين

دراكاتيم  إلى النتائج واألصدقاء، وأشارت والزمبلء والمعممين الوالدين قبل من المقدم االجتماعي لمدعم وا 

 كما متنمريين، / ضحايا %( كانوا13و ) ضحايا، كانوا  %(16)متنمريين، و كانوا منيم  %(12) أن
 الدعم تكرار من كل في المختمفة المجموعات بين إحصائية داللة ذات وجود فروق إلى النتائج أشارت

 المباشر المفظي الشفوي التنمر أن الدراسة وجدت كما المختمفة، المصادر من الدعم االجتماعي وأىمية

 كان شيوعاً  األقل والغيبة" والتنمر البذيء والكبلم والسخرية مثل " الشتم شيوعا األكثر ىو وغير المباشر

 كما أشارت النتائج إلي أن الترتيب"، عمي اإليذاء في السبلح استخدام أو بالسبلح التيديد و لمياجمةا "
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 المتنمريين مجموعة وكانت تخصيا، التي ياءواألش الممتمكات عمى تنمر إلى تعرضت العينة نصف

 أكثر األوالد تنمر درجة وأن البنات، من منيم أكثر األوالد من كانوا فقد الضحايا وأما تنمرا، األكثر ىي

 بأنو الدراسة أكدت األوالد، كما من أكثر المباشر غير التنمر من البنات، وأم البنات فقد ممن إلي  قميبلً 

 الصفوف أكثر السادس الصف وأن ضحية، الطالب يكون لكي الدراسية المستويات يف اختبلف ىناك ليس

 التنمر. عممية في مشاركة
 التنمر بين تبلميذ انتشار مدى لتقدير (Solberg & Olweus, 2003) بيا قام دراسة وفي

 من تبلميذ من عينة الدراسة المتغيرات، تكونت ببعض التنمر وعبلقة النرويج، في بيرغن والية مدارس

 من اإلناث، و (2544) منيموتمميذة،  تمميذا (5171) عددىم بمغ التاسع الصف وحتى الخامس الصف

 إلى باإلضافة سؤااًل، 36 تكون من والذي التنمر مقياس من الذكور، واستخدمت الدراسة (2627)

 االجتماعي التفكك من ليةعا مستويات أظيروا التبلميذ الضحايا أن إلى النتائج وأشارت ،األقران ترشيحات

 التبلميذ أما ،الضحايا غير من أكثر اكتئابية وميول وانخفاض دافعية اإلنجاز، السمبي، الذات وتقييم

 مع وانخفاض دافعية اإلنجاز، بالمقارنة اجتماعية، غير وسموكات أكثر عدائية أظيروا فقد المتنمرون

 لمتنمر اإلناث تعرض النتائج أظيرت واإلناث الذكور مقارنة ولدى التنمر، المشاركة في غير المجموعات

 .الذكور من أكثر
من السابق يتضح أنتشار التنمر لدي الذكور بصورة أكبر من األناث، كما أن التنمر المفظي 
يعد أكثر أنواع التنمر أنتشارا؛ وذلك لسيولة خروج االلفاظ، كما أتضح أيضا أنخفاض دافعية اإلنجاز 

 ,Solberg & Olweus)لضحايا عمي حد سواء وذلك ما أكدت عميو دراسة لدي المتمنرون وا

2003)   
 :التنمر مفيوم

التنمر المدرسي بأنو أفعال سالبة متعمدة من جانب تمميذ أو أكثر  ((Olweus, 2005عرف 
بإلحاق األذى بتمميذ آخر، تتم بصورة متكررة وطوال الوقت، ويمكن أن تكون ىذه األفعال السالبة 

كممات مثبل بالتيديد، التوبيخ، اإلغاظة والشتائم، ويمكن أن تكون باالحتكاك الجسمي كالضرب بال
والدفع والركل، ويمكن أن تكون كذلك بدون استخدام الكممات أو التعرض الجسمي مثل التكشير بالوجو 

 أو اإلشارات غير البلئقة، بقصد وتعمد عزلو من المجموعة أو رفض االستجابة لرغبتو.
 يضايق، أو الذي ىو المتنمر ( الطفل36، 2013فرحان" )عرف "عمي موسي، ومحمد و 

 غيره يخيف بيا، وىو يتمتع التي القوة درجة بنفس اليتمتعون الذين اآلخرين يؤذي أو ييدد، يخيف،أو
 التيديد. واستخدام العالية الصوتية بنبرتو مايريد فعل عمى المدرسة، ويجبرىم في األطفال من
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تعريف التنمر المدرسي بأنو ذلك السموك المتكرر الذي ييدف إلى إيذاء شخص ويمكن 
آخر جسديا أو أو لفظيا أو أجتماعيا، أو جنسيا من ِقبل شخص وأحد أو عدة أشخاص وذلك بالقول أو 

ذالليا والحصول عمي مكتسبات غير شرعية منيا. الفعل  لمسيطرة عمى الضحية وا 
 :أسباب انتشار التنمر

استخدام القوة بين األقران سموكا جديدا في المدارس، بل يمكن القول بأنو سموك بشري لم يكن 
ويمكن مواجيتو وتقويمو، لكن المشكمة  طبيعي وغريزي بين الناس في كل المجتمعات اإلنسانية،

القائمة اآلن تكمن في أمرين، أوليما انتشاره وتحولو إلى سموك مرضي ينذر بخطورة شديدة، وثانييما 
مواجيتو المواجية التربوية الحاسمة التي تسيطر عميو وتحد من انتشاره وتقمل من آثاره، وليذا  عدم

  :ذلك االنتشار السريع والمريب فكان منيا كان البد من بحث وتحديد األسباب التي أدت إلى انتشاره

 األلعاب االليكترونية العنيفة:  

اليكترونية عنيفة وفاسدة  طوال في ممارسة ألعاباعتاد كثير من األبناء عمى قضاء الساعات ال
تقوم فكرتيا األساسية والوحيدة عمى مفاىيم مثل  عمى أجيزة الحاسب أو اليواتف المحمولة، وىي التي

القوة الخارقة وسحق الخصوم واستخدام كافة األساليب لتحصيل أعمى النقاط واالنتصار دون أي ىدف 
لمستقبل النفسي ليؤالء األبناء الذين يعتبرون الحياة استكماال ليذه تربوي، ودون قمق من األىل عمى ا

فيمارسون بيا حياتيم في مدارسيم أو بين معارفيم  المباريات، فتقوى عندىم النزعة العدائية لغيرىم
وىذا مكمن خطر شديد وينبغي عمى األسرة بشكل خاص عدم السماح  والمحيطين بيم بنفس الكيفية،

تتدخل وتمنع  عمى ىذه األلعاب والحد من وجودىا، وكذلك عمى الدولة بشكل عام أن األبناء بتقوقع
انتشار تمك األلعاب المخيفة ولو بسمطة القانون ألنيا تدمر األجيال وتفتك بيم فبلبد وأن تحاربيا كما 

 .(2009، غزالةمعاوية أبوخطورتيا ) تحارب دخول المخدرات تماما لشدة
  انتشار أفبلم العنف:  

األفبلم قد زادت بصورة  بتحميل ما يراه األطفال والبالغون من أفبلم ُوجد أن مشاىد العنف في
أفبلم مصاصي الدماء وأفبلم القتل اليمجي دون  مخيفة وأن األفبلم المتخصصة في العنف الشديد مثل

أو الشاب تزايدت أيضا بصورة البد من التصدي ليا، فيستيين الطفل  رادع أو حساب وال عقاب قد
الدماء ويعتبر أن من يقوم بذلك كما أوحى إليو الفيمم ىو البطل الشجاع الذي ينبغي تقميده،  بمنظر

فيرتدون األقنعة )الماسكات( عمى الوجوه تقميدا ليؤالء "األبطال "، ويسعون لشراء مبلبس تشبو 
جتماعي، ويحتفظون مبلبسيم ويجعمون من صورىم صورا شخصية لحساباتيم عمى مواقع التواصل اال

 غرفيم، ويتغافل كثير من األىل عن ىذا التقميد الذي يزيد من حدة العنف في بصور عديدة ليم في

 .(Bulach, et al, 8008: 22)الجايمعاتالمدارس أو 
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  أفبلم الكارتون العنيفة:  
م وصمت لمستوى أفبل لم تقتصر أفبلم العنف عمى األفبلم الحقيقية التي يمثميا ممثمون بل

أن أبناءىم في مأمن حيث ال يشاىدون إال  الكارتون التي يقضي الطفل أماميا معظم وقتو، ويظن األىل
تمك القنوات، والحق أنيا اخطر في توصيل تمك الرسالة العنيفة حيث يتقبل الطفل الصغير األفكار 

عن العمل  دة والتخييميةالكبار، وحيث تعتمد أفبلم الكارتون عمى القدرة الخارقة الزائ بصورة أسرع من
بادة الخصوم  البشري في تجسيد أثر القوة في التعامل بين أبطال الفيمم فمصطمحات استخدام السحر وا 
بحركة وأحدة واستخدام مقويات ومنشطات واالستعانة بأصحاب القوة األكبر في المعارك، كل ىذه 

عمى  اد بيئة فاسدة يتربى خبلليا الطفلاألفبلم الكارتونية والتي تساىم في إيج منتشر وبقوة في تمك
 ..Lipson, 8002, 28)استخدام العنف كوسيمة وحيدة لنيل الحقوق أو لبسط السيطرة)

 الخمل التربوي في بعض األسر:  

تنشغل بعض األسر عن متابعة أبنائيا سموكيا وتعتبر أن مقياس أدائيا لوظيفتيا تجاه أبنائيا 
ن مسكن وممبس ومأكل وأن يدخموىم أفضل المدارس ويعينوىم في مجال ىو تمبية احتياجاتيم المادية م

من المال أو النزىة وغيره من المتطمبات المادية فقط، ويتناسون أن  الدراسة والتفوق ويمبون حاجاتيم
السموك وتعديل  األىم الواجب عمييم بالنسبة لمطفل أو الشاب ىو المتابعة التربوية وتقويم الدور

ئة وتربيتيم التربية الحسنة، وقد يحدث ىذا نتيجة انشغال األب أو األم أو انشغاليما معا الصفات السي
غيرىم من المدرسين أو المربيات في البيوت، وربما قد نجد سببا  عن أبنائيما مع إلقاء التبعة عمى

ى الصرايرة، قطامي، من )نايفة النحراف االبن أو تشوىو نفسيا نتيجة الخطأ التربوي الواقع من أبويو
2009 ،36). 

 انتشار قنوات المصارعة:  

التي تستخدم فييا  اً العنيفة جد لوحظ في الفترة المؤخرة تزايد كبير في قنوات المصارعة الحرة
كل الوسائل الغير عادية في الصراع، والتي غالبا ما تنتيي بسيبلن دماء أحد المتصارعين أو كمييما 

المسارح  ة لتعيد إلى األذىان مناظر حمبات الصراع التي كانت تقام فيوالعدواني في منظر شديد التخمف
المتصارعين من العبيد كوسيمة من  الرومانية في العصور الوسطى التي كانت تنتيي دائما بمقتل أحد

دموية متوحشة لتسبب سعادة مقيتة ليؤالء المتابعين،  وسائل الترفيو البربرية وتقديميم كطقوس
غريبة حول ىذه الرياضة  ورا كبيرا من المتابعين ليذه القنوات من الفتيات في مبلحظةوالغريب أن جمي

االناث، مما أثر كثيرا عمى السموك العام  التي ظمت فترة كبيرة ىواية خاصة من ىوايات الذكور ال
ل في لظيور ظاىرة سميت " بالبويات "، وىن الفتيات المتشبيات بالرجا لمفتيات المتابعات والذي أدى

في  وتعاممين وبالتالي تكونت بذرة لنمو التنمر داخل األوساط الطبلبية لمفتيات سموكين
 .(Bulach, et al, 8008: 22)المدارس
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  العنف األسري والمجتمعي: 
بيئتو الصغيرة  ُيطبع كل إنسان وخاصة في مطمع حياتو عمى ما شاىده من تصرفات داخل

من تصرفات مجتمعية، فمن شاىد أفعاال أو ردود أفعال تتسم كاألسرة وكذلك عمى ما يشاىده يوميا 
بنفسو عنفا يمارسو أحد أفراد األسرة عميو ىو شخصيا أو عمى أي  بالعنف بين والديو، أو من عاش

مجتمعيا وخاصة في  المتعاممين مع األسرة كالخدم والمربيات والسائقين ، أو من شاىد عنفا أحد من
وغيرىا فانتشرت البمطجة كوسيمة مضمونة لنيل  قبضة األمنية نتيجة الثوراتالببلد التي ضعفت فييا ال

دون خشية عقاب رادع أو محاسبة فاعمة ، فبلبد عميو أن يتأثر بما  الحقوق أو لبلعتداء عمى الحقوق
وربما يمارسو فعميا إذا سنحت لو الفرصة لذلك، وىكذا يجني المجتمع عمى أبنائو، وأيضا ىكذا  شاىده،

عممية في اتباع ذات النيج الذي شاىدوه ،  ىم األبوان في إفساد سموك أبنائيما بدفعيم بصورةيسا
غيرىا ال خطا ليم وال ذنب سوى أن اهلل لم يمنحيم السطوة العائمية  وىكذا تجني أسر عمى أبناء اسر

سيم في مواجية ذلك أنف اإلمكانيات المادية أو لم يمنح أبناءىم القوة البدنية التي يدافعون بيا عن أو
كراىية الظمم والظالمين عند القدرة عميو  التنمر ، أو ربما رباىم آباؤىم عمى معان سامية مثل

(Strøm, et al., 2013). 
لذا البد عمى األىل أن يراجعوا أنفسيم جيدا وأن ينتبيوا ألبنائيم ولسموكياتيم في المدارس أو 

بناؤىم ذلك السبيل المشين، وكذلك يجب عمى المربين في النوادي وفي كل التجمعات حتى ال يمارس أ
ويتابعوىا متابعة فعالة وواقعية وصحيحة وواعية حتى يمكنيم اتخاذ  المدارس أن يرصدوا تمك الظاىرة

في الجانبين، جانب المعتدي وجانب المعتدى عميو، وكذلك يجب عمى األسر أن تتابع  الحمول ليا
 ات مثل عدم الرغبة في الذىاب لممدارس أو تأخر مفاجئ في مستواىمأبناءىا إن وجدوا عمييم عبلم

شخصياتيم أو انزواء  الدراسي أو وجود آالم أو جروح أو إصابات في أجساميم أو أي انكسار في
أبنائيم وسؤاليم واالستفسار منيم حول  نفسي وميل لمعزلة حتى في المنزل، فيجب عمييم طمأنة

حقيقة تمك األسباب، فقد يكون أبناؤىم قد تعرضوا لمقمع  تى يتبينواأسباب ذلك بالمطف والمين ح
أبناءىم  من قبل أقرانيم، واألىل غافمون ال يشعرون بذلك، بل قد يياجم األىل المدرسي أو التنمر

مدلمون ال يتحممون المسئولية، فتكون  الضحايا ويتيمونيم بأنيم ال يقومون بواجباتيم الدراسية أو أنيم
مضاعفة عمى أبنائيم، فيجب عمييم القيام بواجباتيم وال ُيقِصرون متابعة أبنائيم دراسيا فقط اآلالم 

 عن درجاتيم في االمتحانات السنوية أو الدورية. عمى السؤال
 :خصائص التنمر

في بيئة التنمر المدرسي غالًبا ما يكون ضحية التنمر طالًبا وحيًدا يتعرض لممضايقة من   
اثنين أو ثبلثة من الطبلب يتزعميم "قائد سمبي"؛ لكن ىناك نسبة ىامة من  مجموعة تتكون من

 %( أفادوا بانيم تعرضوا لمتنمر من قبل طبلب منفردين. 40 -% 20الضحايا تتراوح مابين )
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 ويمكن تصنيف السموك العدواني بأنو تنمر عندما تحكمو ثبلثة معايير ىي:
 دًيا أو لفظًيا أو بشكل غير مباشر.التنمر ىو اعتداء متعمد ربما يكون جس -1
 التنمر يعرض الضحايا العتداءات متكررة، وخبلل فترات ممتدة من الوقت. -2
التنمر يحدث داخل عبلقة شخصية يميزىا عدم التوازن في القوة سواء كان حقيقًيا أو معنوًيا؛  -3

طفال ذوي التاثير الكبير عمى وىذه القوة تنبع من منطمق القوة الجسمانية أو من منطمق نفسي مع األ
 العدوان عن التنمر يتميزو  ,Juvonen,et al., 2003)أقرانيم فتظير بين المتنمرين والضحية. )

 أن المتنمرين عمى الصعب ومن ،عنيم يدافع أحد ال والضحايا ومتكرر موجع سموك أنو :منيا بصفات

 غير مواقف في والضحايا مرونوالمتن بمفردىم، جديدة اجتماعية وسموكيات ميارات يتعمموا

 ىناك التنمر في أنو في العدوان أو النزاع عن يختمف والتنمر  (Wolke, et al., 2002 )متوازنة

 قريبة أو أوالعدوان النزاع في متساوية المتنمر( والقوة( لآلخر ومريحة )الضحية( لشخص مؤلمة مشاعر

 الماسة الحاجة تأتي ىنا ومن ضعيف وآخر قوي طرف بين فيي متوازنة غير التنمر في لكنيا ذلك، من

 .(Sarzen, 2002) الكبار لتدخل
 :خصائص المتنمر )الجاني(

 القوة )بسبب العمر، الحجم، والجنس(.   (1
تعمد األذى )فالمتنمر يجد لذة في توبيخ الضحية أو محاولة السيطرة عمييا، ويتمادى عند إظيار    (2

 الضحية عدم االرتياح(.
فترة والشدة )استمرار التنمر ومعاودتو عمى فترات طويمة(، ودرجة التنمر محطمة الحترام الذات ال   (3

 لدى الضحية.
 وارشر وىذا ما أكدت عميو دراسة ايرلندوىناك عبلقة بين التنمر المدرسي والسموك العدواني 

( Ireland & Archer, 2004) بني والتنمر انالعدو  مقاييس بين والتي ىدفت إلي دراسة العبلقة 

 المباشر، وغير المباشر الشخص سموك وقائمة الذاتية التقارير خبلل من الجانحين، الذكور التبلميذ

 من أغمبيم ( تمميذا291) من العينة والعدائية، وتكونت الغضب ومقياس العدوان حول استبانة وكذلك

 متنمرون / ضحايا أنيم عمي صنفوا %( منيم33) أن إلى النتائج وأشارت ( سنة،16 – 7عمر) 

(Bully/ Victims)، ن ن ) كامل، بشكل ضحايا %(12) وا   وأن كامل، بشكل متنمرون ىم %(20وا 
 وسموك التنمر بين ايجابي ارتباط وجود عمى الدراسة أكدت كما .التنمر في منغمسني غير منيم%( 35)

االجتماعي  التنمر في حاياىمض عمي عالية عدوانية استجابة المتنمرون / الضحايا وأظير .العدوان
 .األخري المجموعات من وعدوانيةً  غضباً  أكثر كانوا كما والجسمي، والمفظي

وبوجو عام يميل المتنمرون إلى أن يكونوا مغرورين وأقوياء ومقبولين من أقرانيم، ويتميزون 
ن التعاطف خاصة برغبتيم في السيطرة عمى اآلخرين عن طريق استخدام العنف، ويظيرون القميل م
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تجاه ضحاياىم. كما يتميز المتنمر بأنو محاط بمتنمرين، أو أتباع سمبيين، وىؤالء ال يبدؤون 
بالضرورة بالسموك العدواني، ولكنيم يشاركون فيو، ويقدمون الدعم والتشجيع لممتنمر، وموافقتيم ترفع 

 من إحساس المتنمر بذاتو ومكانتو، ويجعل سموك التنمر مستمرًا.
               :(لمتنمر عميو )الضحيةخصائص ا

 لمضحية بالمقابل في موقف التنمر خصائص ىي: 
قابمية السقوط )فالضحية سريعة االنخداع، وال تستطيع أن تدافع عن نفسيا، وليا خصائص    (1

 جسدية ونفسية تجعميا عرضة ألن تكون ضحية(.
ا ال تذكر الضحية المتنمر عمييا خوًفا من غياب الدعم )فالضحية تشعر بالعزلة والضعف، وأحيانً    (2

 انتقام المتنمر(.
حساًسا  كما يتصف الضحايا بأن لدييم تقديرًا منخفًضا لمذات، وعدًدا قميبًل من األصدقاء، وا 
بالفشل، وسمبية وقمًقا وضعًفا وفقدان ثقة بالنفس. ومعظميم أضعف جسدًيا من أقرانيم مما يجعميم 

وألنيم عاجزين عن تكوين عبلقات مع أقرانيم فيم يميمون لمعزلة في  عرضة ليجمات المتنمرين،
المدرسة، مما يجعميم يشعرون بالوحدة واإلىمال، كما يخشون الذىاب لممدرسة مما يعيق قدرتيم عمى 
التركيز، ويخمق أداًء دراسًيا يتراوح بين اليامشية والضعف، مع الوجود الدائم لمتيديد بالعنف مما 

 ,Ballard)فتقار إلى األمان، األمر الذي ينتج عنو األعراض البدنية والنفسية لدييم يشعرىم باال

2111: 00.) 
 في  الضحايا وكذلك ،(Bullies ) نوالمتنمر  تميز التي الخصائص  (White, 2007)ودرس

 خاصية (70) من مكونة المتنمرن، عند الشائعة الخصائص من قائمة خبلل من  األساسية المدرسة

 وقمة المزاج، وحدة السيطرة، ىي المتنمرن خصائص أن وجد حيث أوىايو، جامعة في ىا الباحثونطور 

 خصائصيم فكانت (Victims) االضحايا أم .بيا اشتركوا خاصية (19) ىناك وأن اآلخرين، مع التعاطف

المدرسة  من والخوف معيم، تحصل التي المشكبلت حل عمى الذات ولوم االجتماعية، الميارات قمة :ىي
 من أكثر عائمية مشكبلت من يعانون المتنمرن أن الدراسة أكدت خاصية، كما (21) في اشرتكوا وأنيم

األمور،  من كثير في عنيم نيابة قرارات تتخذ العائمة وأن عنيم مشغولون آباءىم وأن اآلخرين، األطفال
 اإلناث وأن )والركل والصفع الضرب(المباشر التنمر المدرسي في خاصة اإلناث من أكثر تنمرا الذكور وأن

 .)المجموعة من واالستيزاء واإلقصاء والسخرية التجاىل( المباشر غيرالتنمر المدرسي في أكثر
 :أنماط التنمر

والقرص  بالقدم والمكم بقبضة اليد والخنقالضرب والركل  :Physical Bulling ( التنمر الجسمي 1
 والعض.
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: مثل اإلقصاء، اإلبعاد، الصد، األكاذيب Relational Bullingة ( التنمر في العبلقة الشخصي2
 واإلشاعات المغرضة.

 : ويشمل التيديد واإلغاظة والتسمية بأسماء سيئة.Verbal Bulling( التنمر المفظي 3
ويتمثل في سموك المبلمسة غير البلئقة أو   المضايقة  :Sexual Bulling ( التنمر الجنسي4

 الجنسية بالكبلم.
ىو الضرر المتعمد والمتكرر الذي يمحق : Cyberbullying Bulling( التنمر اإللكتروني5

 بالضحية من خبلل استخدام أجيزة الكمبيوتر واليواتف المحمولة واألجيزة اإللكترونية األخري

(Crabarino, 2003). 
 :اليكالت التنمر المدرسي في النمطية النماذج من مجموعة (John, 2006) جون ويعرض 
 يقوم وأحد معتد   أو متنمر حالة في وىو  (Serial Bullying)الفردي التنمر المدرسي: األول النموذج 

 .المدارس في بكثرة موجود النمط وىذا األفراد من مجموعة أو فرد بإيذاء

 يقوم عندما(Multiple Victimization)المتجانس يرغ الجماعي التنمر المدرسي: الثاني النموذج

 .التنمر المدرسي من حديث نوع وىو الضحية، عمى بالتنمر المدرسي معتد أو متنمر من أكثر
 النمط وىذا  (The Familial Pattern)المتجانس الجماعي التنمر المدرسي: الثالث النموذج 

 مجموعة أو فرد عمى التنمر المدرسي يمارسون العائمة نفس من المتنمرن األطفال من مجموعة يتضمن

 .راداألف من

ولكي يصنف الوضع بأنو تنمر البد أن يكون ىناك عدم توازن في الطاقة أو القوة )عبلقة قوة 
غير متماثمة(؛ بمعنى آخر أن الطبلب الذين يتعرضون ألفعال سمبية يعانون بصفة عامة من صعوبة 

ينشأ خبلف الدفاع عن أنفسيم، وال حيمة ليم أمام الطبلب الذين يتسببون في مضايقتيم. أما حينما 
بين طالبين متساويين تقريًبا من ناحية القوة الجسمية والطاقة النفسية، فإن ذلك ال يسمى تنمرًا، 
وكذلك الحال بالنسبة لحاالت اإلثارة والمزاح بين األصدقاء، غير أن المزاح الثقيل المتكرر، مع سوء 

طالب الذي يتعرض لو، يدخل ضمن النية واستمراره بالرغم من ظيور عبلمات الضيق واالعتراض لدى ال
 .(Olweus, 2005) دائرة التنمر

وعادة يحدث التنمر بعيًدا عن الكبار كما في )ممعب المدرسة، أثناء الحصص، في الحمامات 
ودورات المياه، في المداخل، في أماكن انتظار الباصات وداخل الحافبلت، في الطريق لممدرسة أو إلى 

 البيت(.
 :آثار التنمر
ل التنمر في المدارس الضحايا، والمتنمرين أنفسيم، والتبلميذ الموجودين أثناء موقف يشم

 التنمر؛ وكل ىذه المجموعات الثبلث تتأثر بموقف التنمر ويمكن توضيحيا فيما يمي:
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 أواًل: آثار نفسية وسموكية وجسدية قصيرة وطويمة المدى عمى الضحايا. 
المتنمرين حيث يشكل معتادو التنمر عمى اآلخرين في المدارس ثانيا: آثار التنمر طويمة المدى عمى 

في سنوات حياتيم األولى أربعة أضعاف من ينتكسون ويرتكبون جرائم خطيرة نسبًيا حسب سجبلت 
اإلجرام الرسمية، وذلك مقارنة بغيرىم من الطبلب العاديين. لذلك البد من األخذ بعين االعتبار من 

أن يمارس التنمر ضد الغير، لوقف سيره في ىذا المسمك غير االجتماعي  يحتمل أن يصبح متنمرًا أو
عادة توجييو لمتصرف عمى النحو المقبول اجتماعًيا.   وا 

ثالثًا: آثار التنمر عمى الموجودين أثناء حدوث التنمر حيث يمكن أن يتأثر التبلميذ بالتنمر إما بشكل 
شكبلت الصحية والنفسية لمفرد إلى تبني ورعاية قيم مباشر أو غير مباشر، وىذه اآلثار تتنوع من الم

 .(Banks, 1997, 3) اجتماعية عدوانية، وتبني ثقافة التنمر بالنسبة لمجتمع المدرسة ككل
 األىالي الجميع من تعاوناً  تستوجب التنمر المدرسي ظاىرة إن القول يمكن سبق ما خبلل من

 الطبقات جميع وفي المتقدمة البمدان في عامة كمشكمة منتشر والتبلميذ؛ فالتنمر المدرسي والمعممين

 كالسويد بمدان في فيو  معين عرق أو دين أو بمد في ينحرص وال ،واالجتماعية االقتصادية والمستويات

 بعيدة تأثيرات ولمتنمر أخري، نامية مجتمعات في وكذلك وكوريا، واسترالميا واليابان المتحدة والواليات

 الحقًا.  والمجتمع والضحايا والمتنمريين المتفرجين ذتبلميال عمى المدى
 :البحثفروض 

 فيما يمي: البحثمن خبلل االطبلع عمي االطار النظري والدراسات السابقة يمكن تحديد فروض 
 يوجد اختبلف في أشكال التنمر بين تبلميذ المرحمة االعدادية. -1
 .لدي تبلميذ المرحمة االعدادية ر المدرسيتوجد عبلقة دالة وسالبة بين دافعية اإلنجاز والتنم -2
في  دافعية اإلنجاز ومنخفضي دافعية اإلنجاز مرتفعي بين فروق ذات داللة إحصائية توجد -3

 .لدي تبلميذ المرحمة االعدادية التنمر المدرسي

 ..لدي تبلميذ المرحمة االعدادية يمكن التنبؤ بالتنمر المدرسي من خبلل دافعية اإلنجاز -4

 : ثالبحمنيج 
 . البحثالمنيج الوصفي الذي يتناسب وطبيعة  البحثاستخدم 
 :البحثعينة 

 " تمميذ وتمميذة من تبلميذ المرحمة االعدادية بمحافظة بني سويف243" من البحث تكونت عينة
" من الذكور تمميذا 140، منيم "2013/2014 الدراسي لمعام األول الدراسي لصالف في والمسجمين

" من اإلناث تراوحت 103" سنة و"15.5" سنة بمتوسط عمري "16 -15ما بين " تراوحت أعمارىم 
 ." سنة15.5" سنة بمتوسط عمري " 16- 15أعمارىن ما بين "
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 :البحثأدوات 
 دافعية اإلنجاز: مقياس-1

 العديد عمى بدافعية اإلنجاز، واإلطبلع العبلقة ذي السيكولوجي والتراث األدبيات عمى االطبلع بعد

 ,Dermitazec)(، 1996نايفة القطامي، يوسف القطامي" )" دافعية اإلنجاز مثل مقياس اييسمق من

et al., 2012; اإلرشاد في المختصين المحكمين من مجموعة عمى عرضت مفردة، "  65"  صياغة تم 

 حكمال منيم وطمب لؤلداة الظاىري الصدق من لمتأكد "9" النفسية، وعددىم والصحة التربوي النفس وعمم

جراء دافعية اإلنجاز، لقياس المفردات مبلءمة مدى عمى  أو دمج أو إعادة صياغة من مناسبا يرونو ما وا 

 لم أنيا منيا "5عدد " واستبعدت بعض المفردات، عدلت ومبلحظاتيم، الخبراء آراء وفي ضوء إضافة،

 حسب عنيا اإلجابة تمت " مفردة،60" المفردات عدد أصبح وبذلك محكمين، "7" موافقة عدد تحصل عمي

 ال نادرا، أحيانا، تنطبق عمي تنطبق عمي كثيرا، تماما، تنطبق عمي " تنطبق عمي الخماسي ليكرت مقياس
 – 1 من المقياس ىذا عمى الدرجات وتتراوح" 1، 2، 3، 4، 5إطبلقا" وبالقيم التالية "  تنطبق عمي

 ي:      والعبارات موزعة عمي االبعاد االربعة كالتال ،درجة 300
 توزيع ارقام المفردات عمي مقياس دافعية اإلنجاز (1جدول)

 أرقام المفردات دافعية اإلنجازأبعاد  م
 12إلي   1من  الطموح 1

 24إلي 13من  الثقة بالنفس 2

 36إلي  25من  التوجو لممستقبل 3

 48إلي  37من  المثابرة 4

 60إلي  49من  تحمل المسئولية 5

 قياس:صدق وثبات الم 
وكل بعد من أبعاده ومدي االرتباط بالتحقق من صدق االتساق الداخمي لممقياس  انقام الباحث 

لك بإيجاد معامبلت االرتباط باستخدام معامل من ذ انبين االبعاد وبعضيا البعض، وتحقق الباحث
 ذلك الجدول التالي.االرتباط سبيرمان ويوضح 

 ة اإلنجازدافعياالتساق الداخمي ألبعاد  (2جدول)
 تحمل المسئولية المثابرة التوجو لممستقبل الثقة بالنفس الطموح دافعية اإلنجازأبعاد 

معامل االرتباط بالدرجة 
 **0.76 **0.73 **0.71 **0.66 **0.82 الكمية

لك عمي قوة التماسك ذيتضح من من الجدول السابق أن معامبلت االرتباط جاءت مرتفعة ويدل 
ذا يعتبر المقياس صادقا مناسبا لبلستخدام في لك في كل بعد من أبعاده، ولذوك الداخمي لممقياس،
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وكل بعد من ابعاده باستخدام طريقة بالتحقق من ثبات المقياس  انكما قام الباحث البحث الحالي.
 ذلك الجدول التاليويوضح  الفا كرونباخ

 فا كرونباخمعامبلت ثبات ابعاد مقياس دافعية اإلنجاز بطريقة ال (3جدول )
 معامل االرتباط بالدرجة الكمية دافعية اإلنجازأبعاد 

 0.88 الطموح

 0.83 الثقة بالنفس

 0.84 التوجو لممستقبل

 0.82 المثابرة

 0.85 تحمل المسئولية

ذا ، ولجاءت مرتفعة دافعية االنجازيتضح من من الجدول السابق أن معامبلت الثبات لمقياس 
 لبلستخدام في البحث الحالي. يعتبر المقياس مناسبا

 التنمر المدرسي: مقياس -2

 عمى بالتنمر المدرسي، واإلطبلع العبلقة ذي السيكولوجي والتراث األدبيات عمى االطبلع بعد

 & olweus, 1993; Beane, 2009; Stewin)التنمر المدرسي مثل مقياس مقاييس من العديد

Mah, 2011; Kepenekci & Cinkir, 2012) (  تم2013موسي، محمد فرحان ) ؛ عمي 

 التربوي النفس وعمم اإلرشاد في المختصين المحكمين من مجموعة عمى عرضت مفردة، "  52"  صياغة

 مبلءمة مدى عمى الحكم منيم وطمب لؤلداة الظاىري الصدق من لمتأكد "9" النفسية، وعددىم والصحة

جراء التنمر المدرسي، لقياس العبارات  وفي ضوء إضافة، أو دمج أو إعادة صياغة من سبامنا يرونو ما وا 

موافقة  تحصل عمي لم أنيا منيا "7عدد " واستبعدت بعض العبارات، عدلت ومبلحظاتيم، الخبراء آراء
 ليكرت مقياس حسب عنيا اإلجابة تتم " مفردة،48" العبارات عدد أصبح وبذلك محكمين، "7" عدد

 تنطبق عمي ال نادرا، أحيانا، تنطبق عمي تنطبق عمي كثيرا، تماما، تنطبق عمي " تنطبق عمي الخماسي

 ،درجة 240 – 1 من المقياس ىذا عمى الدرجات وتتراوح" 1، 2، 3، 4، 5إطبلقا" وبالقيم التالية " 
 والعبارات موزعة عمي االبعاد االربعة كالتالي:         

 توزيع ارقام العبارات عمي مقياس التنمر المدرسي (4جدول)
 أرقام العبارات التنمر المدرسيبعاد أ م
 12إلي  1من  التنمر الجسمي 1

 24إلي 13من  التنمر المفظي 2

 36إلي  25من  التنمر االجتماعي 3

 48إلي  37من  التنمر الجنسي 4
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 صدق وثبات المقياس:
تباط وكل بعد من أبعاده ومدي االر بالتحقق من صدق االتساق الداخمي لممقياس  انقام الباحث 

لك بإيجاد معامبلت االرتباط باستخدام معامل من ذ انبين االبعاد وبعضيا البعض، وتحقق الباحث
 ذلك الجدول التالي.االرتباط سبيرمان ويوضح 

 التنمر المدرسياالتساق الداخمي ألبعاد  (5جدول)
 معامل االرتباط بالدرجة الكمية التنمر المدرسيأبعاد 

 **0.78 التنمر المفظي

 **0.76 تنمر الجسميال

 **0.79 التنمر االجتماعي

 **0.77 التنمر الجنسي

لك عمي قوة التماسك ذيتضح من من الجدول السابق أن معامبلت االرتباط جاءت مرتفعة ويدل 
ذا يعتبر المقياس صادقا مناسبا لبلستخدام في لك في كل بعد من أبعاد، ولذالداخمي لممقياس، وك

وكل بعد من ابعاده باستخدام طريقة الفا بالتحقق من ثبات المقياس  انام الباحثكما ق البحث الحالي.
 ذلك الجدول التاليويوضح  كرونباخ
 معامبلت ثبات ابعاد مقياس التنمر المدرسي بطريقة الفا كرونباخ (6جدول )

 معامل االرتباط بالدرجة الكمية التنمر المدرسيأبعاد 
 0.88 التنمر المفظي

 0.89 جسميالتنمر ال

 0.87 التنمر االجتماعي

 0.87 التنمر الجنسي

، جاءت مرتفعة التنمر المدرسييتضح من من الجدول السابق أن معامبلت الثبات لمقياس 
 ذا يعتبر المقياس مناسبا لبلستخدام في البحث الحالي.ول

 ئية:صااإلح األساليب

المتعدد  االنحدار وتحميل ات غير المرتبطةفي الدراسة الحالية اختبار "ت" لمعين انالباحث استخدم
 SPSS (V19)رتباط، وتمت جميع المعالجات األحصائية باستخدام البرنامج اال  ومعاملالتدريجي 
 األحصائي.
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 :وتفسيرىا البحثنتائج 
ما أشكال التنمر المدرسي السائدة لدي تبلميذ المرحمة  : والذي ينص عمى "السؤال االولنتائج 

أن أشكال التنمر السائد لدي التبلميذ المرحمة االعداية عينة  البحثأظيرت نتائج ، فقد "االعدادية
% "، ثم 28% "، يميو التنمر الجسمي بنسبة " 40الدراسة جاء في مقدمتيا التنمر المفظي بنسبة "

يمكن %"، و 10% "، ويأتي في المرتبة االخيرة التنمر الجنسي بنسبة " 22التنمر االجتماعي بنسبة " 
إرجاع ىذه النتيجة إلي أسباب عديدة من شأنيا ان تزيد من إحتمالية " التنمر المفظي" أكثر من غيره 
من أشكال التنمر، إذ من السيل إطبلق األلقاب واأللفاظ عمي االخرين، فيو كبلم يمكن أن يتناقمو 

شاره بين التبلميذ، ومما يساعد التمميذ يوميا، ويسيل عميو نقمو أو تقميده أو ابتكاره وذلك يزيد من أنت
عمي شيوع ىذا الشكل من التنمر ىو أن اليتطمب قوة جسمية كما في االشكال االخري، لذا يسيل 
تداولو بين التبلميذ ممن يفتقرون لمقوة الجسمية القوية، في حين يتطمب التنمر الجسمي الذي يتطمب 

 أو الضرب أو الدفع يمارسون المتنمرن الطمبة إن حيث قوة جسدية وذىنية أكبر في المرتبة الثانية،

 الجسمي اإليذاء ىذا توجيو في نفسو ضبط عمى المتنمر القدرة اليمتمك حيث أرضاً  اإللقاء أو الركل
 إن حيث المراىقة مرحمة بداية في العمر ىذا في والطمبة بالقوة والسيطرة بالشعور لمضحية، ويرغب

 ، الطمبة عند بيرةك أىمية ذو والسيطرة بالقوة الشعور
 االنشطة بعض ممارسة من األفراد بعض منع ثم التنمر االجتماعي في المرتبة الثالثة، والذي تمثل في

  اآلخرين. عن نشر شائعات أو صداقتيم رفض أو بإقصائيم
 ىذا خطورة إلى ذلك ويعود تكراراً  األقل الجنسي التنمر وأخيرا جاء في المرتبة الرابعة واالخيرة

 األذى يسبب وأحدة مرة فيو التنمر وألن الوقت، بنفس والمتنمر الضحية من كل عمى التنمر من لالشك

 مرفوض السموك ىذا أن إلى يعود كما لمفرد النفسية الصحة عمى مدمرة آثاراً  ويترك والجسمي النفسي

 وكذلك حثيثة، ةومتابع مساءلة، عميو يترتب كما وصحية، واجتماعية دينية، ألسباب غيره من أكثر بشكل

 Kepenekci) .  دراسة مع الشكل ىذا ترتيب في الحالية الدراسة وتتفق ،حدث إن عمية التستر يجري

&Cinkir, 2012; Shore, 2013)   
أن المدارس عادة تيتم بمعالجة التنمر الجسمي العتقاده   (Nishina, 2004)وذكرت نيشينا 

يقمل من احتمالية ظيوره إذا ما تم مقارنتو بالتنمر المفظي،  أن تأثيره أكبر عمي رفاىية التبلميذ، وذلك
عمي الرغم من آثار التنمر المفظي أسوء عمي التكيف النفسي عمي المدي البعيد. واتفقت الدراسة 

 ; Pateraki, 2006; (Wei, et al, 2011) دراساتالحالية فيما يتعمق بترتيب أشكال التنمر مع 

Seals & Young, 2013; Wang, et al, 2013) ،إذ يحل التنمر المفظي في المرتبة االولي ،
بينما يقع التنمر الجسمي في المرتبة الثانية، ويأتي التنمر االجتماعي في المرتبة الثالثة، واتفقت نتائج 

والتي توصمت إلي أن التنمر المفظي ىو االكثر شيوعا  (Yang , 8002)الدراسة الحالية جزئيا ودراسة 
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بلميذ عينة الدراسة، في حين يأتي التنمر الجسمي في المرتبة االخيرة، وتختمف نتائج بين الت
التي أظيرت أن التنمر الجسمي ىو االكثر  (Jaana, et al., 2011)الدراسة الحالية مع نتائج دراسة 

أنتشارا، يميو التنمر المفظي ثم التنمر االجتماعي، ويمكن إرجاع ذلك إلي أختبلف الخصائص 
ديمغرافية والثقافية لدي أفراد العينة. كما تختمف نتائج تمك الدراسة مع نتائج دراسة عمي ال

 الشكل فيو ترى التي  (Wolke, et al., 2002; Ireland & Archer, 2004)(؛ 2007موسي)

 . ثم التنمر الجسمي المفظي التنمرىو التنمر االجتماعي يميو  السائد
 يوجد يوجد فقد وقمما صعب أمر الشكل وفصميا بيذا األشكال ذهى تقسيم أن إلى اإلشارة وتجدر

 أن كما واالجتماعي المفظي أو مثبلً  والجسمي المفظي كالتنمر أشكال التنمر من أكثر أو شكمين في اشتراك

وىذا ما أشار إليو )عمي  المفظي وغير المفظي الجانبين المتنمر فيو يستخدم الجسمي شكل التنمر
 تفق الباحث معو في ذلك.( وي2007موسي، 

سالبة بين التنمر المدرسي  ائيةصإح داللة ذاتينص عمي " توجد عبلقة والذي  نتائج الفرض الثاني:
ودافعية اإلنجاز" ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام معامل ارتباط بيرسون وذلك كما ىو مبين 

 (.   7بالجدول رقم )
 عية اإلنجاز والتنمر المدرسيمعامبلت االرتباط بين داف (7جدول )

 الدرجة الكمية تنمر جنسي تنمر اجتماعي تنمر جسدي تنمر لفظي البعد

 **0.587- **0.344- **0.364- **0.378- **0.381- الطموح

 **0.516- **0.335- **0.344- **0.351- **0.360- الثقة بالنفس

التوجو 
 لممستقبل

-0.354** -0.342** -0.341** -0.339** -0.440** 

 **0.481- **0.331- **0.339- **0.348- **0.352- المثابرة 

تحمل 
 المسئولية

-0.325** -0.318** -0.311** -0.302** -0.341** 

 **0.570- **0.320- **0.329- **0.341 **0.356- الدرجة الكمية

 0.01دالة عند مستوي  **
" بين التنمر  0.1ودالة عند مستوي "  يتضح من الجدول السابق وجود عبلقة ارتباطية سالبة

المدرسي ودافعية اإلنجاز، حيث توصمت الدراسة إلي وجود عبلقة دالة إحصائيا سالبة بين التنمر 
 المدرسي ودافعية اإلنجاز 

انخفضت دافعية  كمما أي ،التنمر المدرسي بدافعية اإلنجازعكسياً  ارتباط الدراسة نتائج تظيرو 
وتتفق تمك النتيجة  التنمر المدرسي، دافعية اإلنجاز انخفض ازداد وكمما المدرسي، التنمر اإلنجاز ازداد
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كثير  دافعية اإلنجاز المنخفضة في والتي توصمت إلي أن  (Nishina, 2004)مع نتائج دراسة 
 لخمق خفية بأقرانو لمتحرش الطالب يمجأ التنمر المدرسي إذ سموك لممارسة دافعا تكون االحيان من

 Social) االنتماء أن اعتبار عمى الييا، ينتمي التي الجماعة في مكانتو اجتماعية تحدد طبقية

Stratification) دافعية  لتحقيق أساسي مطمب ىو فييا االخرين قبول عمى والحصول ما لمجموعة
 يقلتحق المتنمر نظر في جيدة وسيمة يكون الخفية والتنمر المدرسي بطبيعتو اإلنجاز المرتفعة لمفرد،

 .بالقبول االجتماعي أىدافو
والتي ىدفت إلي دراسة مدى التنمر  (Romn, et al.,2012) وىذا ما أشارت إليو دراسة 

في المدارس أمريكا البلتينية وأثره عمى التحصيل الدراسي ودافعية اإلنجاز لدي تبلميذ المدارس 
تبلميذ وربطيا مع التنمر المدرسي، االبتدائية، وقد تم تحميل الخصائص االجتماعية والديموغرافية لم

دولة بأمريكا ( 16)( تمميذا من تبلميذ الصف السادس من 91223وتكونت عينة الدراسة من )
التنمر مشكمة خطيرة في جميع أنحاء أمريكا أن االتينية من ضمنيا المكسيك، وتوصمت الدراسة إلي 

ترتب عمييا انخفاض في التحصيل االكاديمي البلتينية، كما توصمت إلي أنخفاض دافعية اإلنجاز والتي 
خاصة في القراءة والرياضيات لدي التبلميذ الذين تعرضوا لمتنمر، كما توصمت الدراسة إلي أنتشار 

 التنمر الجسمي والمفظي لدي التبلميذ عينة الدراسة.
ال يحصمون عمى  إلي أن المتنمرون Sullivan, et al., 2012) كما توصمت دراسة ) 

االجتماعية  المنافسة خبلل ودافعية إنجاز مرتفعة من إيجابية ذات مفيوم لبناء المجتمع دير منالتق
 التبلميذ تقديرىم اولئك يشّكل لذا خفض دافعيتيم، إلى يؤدي وذلك الجيد، واألداء االكاديمي الحسنة

لتوكيد  طريقة إلى ناآلخري إيذاء ويتحّول اآلخرين، عمى الجسمي والتمّيز والسمطة القوة لذواتيم حول
لى المفقودة، مكانتيم وتعزيز ذواتيم أخري مثل انخفاض دافعية اإلنجاز  نواح   في اإلحباط عن التعويض وا 

 .وتدني مفيوم الذات وغيرىا
والتي ىدفت إلي دراسة أثر التنمر  (Williams, 2013)وأكدت عمي ذلك أيضا دراسة 

از لدي تبلميذ ليا اختبلفات عرقية تشمل )اسيوي، المدرسي عمي التحصيل الدراسي ودافعية اإلنج
التيني( )أسود، أبيض(، واعتمدت الدراسة عمي بيانات من دراسة طولية قام بيا المجمس الوطني 

وتوصمت الدراسة إلي وجود أثر دال أحصائا لمتنمر  2012وحتي عام  2002لمتربية منذ عام 
سة إلي وجود عبلقة عكسية بين التنمر المدرسي المدرسي عمي دافعية اإلنجاز، كما توصمت الدرا

ودافعية اإلنجاز، حيث كمما كان التنمر المدرسي مرتفع انخفضت دافعية اإلنجاز والعكس. كما توصمت 
 الدراسة إلي وجود عواقب ضارة وسمبية لمتنمر المدرسي عمي جميع التبلميذ عينة الدراسة.
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فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات والذي ينص عمى "توجد  نتائج الفرض الثالث:
األداء عمى مقياس دافعية اإلنجاز في التنمر المدرسي لصالح منخفضي  (8)ومنخفضي (2)مرتفعي

تم استخدم اختبار "ت" لداللة الفروق بين المتوسطات " ولمتحقق من صحة ىذا الفرض دافعية اإلنجاز
 .غير المرتبطة والجدول التالي يبين نتائج ذلك

نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين متوسطي درجات مرتفعي ومنخفضي األداء عمى  (8جدول )
 دافعية اإلنجاز في التنمر المدرسي

 قيمة "ت" االنحراف المعياري المتوسط العينة المجموعة البعد

 تنمر لفظي
 5.74125 48.9120 130 لدافعيةامنخفض 

-27.752** 
 5.64210 36.4462 63 مرتفع الدافعية

 تنمر جسدي
 6.04528 46.8410 130 لدافعيةامنخفض 

14.401** 
 4.21204 31.1611 63 مرتفع الدافعية

 تنمر اجتماعي
 6.52413 49.7120 130 لدافعيةامنخفض 

-6.611** 
 5.41560 38.4000 63 مرتفع الدافعية

 تنمر جنسي
 5.18942 44.3510 130 لدافعيةامنخفض 

2.880** 
 4.71230 32.1430 63 رتفع الدافعيةم

 الدرجة الكمية
 16.23154 189.8160 130 لدافعيةامنخفض 

34.25** 
 14.23561 132.1503 63 مرتفع الدافعية

 .0.01دالة عند مستوى داللة  **
يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات مرتفعي  

ي مقياس دافعية اإلنجاز في التنمر المدرسي، وىذه الفروق لصالح منخفضي ومنخفضي األداء عم
، 49.7120، 46.8410، 48.9120دافعية اإلنجاز، والذين بمغت قيمة متوسط درجاتيم "

) الطموح، الثقة بالنفس، التوجو لممستقبل، المثابرة، تحمل " لؤلبعاد  189.8160، 44.3510
الترتيب وىو أكبر من متوسط درجات مرتفعي األداء عمي مقياس  ( عميالمسئولية، والدرجة الكمية

، 38.4000، 31.1611، 36.4462بمغت قيمتو " المدرسي والذيدافعية اإلنجاز في التنمر 
) الطموح، الثقة بالنفس، التوجو لممستقبل، المثابرة، تحمل " لبلبعاد 132.1503، 32.1430

 وبيذا تحقق الفرض الثالث.  ( عمي الترتيبالمسئولية، والدرجة الكمية
 في ميتمين يكونون ما غالباً  المرتفعة دافعية اإلنجاز ذوي الطمبة بأن النتيجة ىذه تفسير ويمكن

يكون  التي الميام اختيار إلى ويميمون المعمومات، معالجة في ونشاطاً  فاعمية أكثر ويكونون يتعممون، ما
 الذي المدرسي بالتعمم االستمتاع تتضمن فدافعية اإلنجاز مرتفع؛ أكاديمي تحصيل لتحقيق وتحد   جدة فييا

                                              

 فأكثر )االرباعي األعمى( في مقياس دافعية االنجاز. 225( مرتفعي دافعية االنجاز الذين حصموا عمى درجة 2)

 فأقل )االرباعي األدنى( في مقياس دافعية االنجاز. 75( منخفضي دافعية االنجاز الذين حصموا عمى درجة 8)
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 الصعوبة من بكل تتسم التي الميمات تعمم نحو والمثابرة اإلتقان نحو والتوجو االستطبلع بحب يتصف

والجدة، وبالتالي يميمون إلي البعد عن ممارسة التنمر أو السموكيات العدوانية تجاه االخرين،  والتحدي
 الفردي التّعمم عمى يركزون طمبة ىم دافعية اإلنجاز ذوي الطمبة بأن أيضًا، النتيجة ىذه تفسير كما يمكن

نجازاتيم نجاحيم ويعزون والذاتي،  الميمات إتقان إلى يميمون فيم وبالتالي وجيودىم، قدراتيم إلى وا 

 لمتعمم عال   داخمي دافع لدييم الذين الطمبة فإن ذلك، إلى باإلضافة ،اآلخرين مساعدة دون بأنفسيم

 الكفاءة من مواقف لدييم وتتكون أعمى، عممياً  تحصيبلً  ويحققون أكبر، بفعالية المدرسة في يتعممون

 .أقل األكاديمي بالقمق إصابتيم وتكون أفضل،
 من عالية درجة لديو يكون العالية دافعية اإلنجاز ذوي الطالب بأن النتيجة؛ ىذه تفسير ويمكن

ثارة تركيزاً  أكثر ويجعمو األكاديمي، بعممو تعويستم التحدي، عند البحث  في رغبة لديو ويكون وحيوية، وا 

، جدة فييا يكون التي الميام إتقان  من مرتفع مستوى إلى وليصل الميام ىذه في ويبتكر ليثابر وتحد 

  .التعمم نحو عالية دافعية لديو ويكون األكاديمي اإلنجاز
 مدىوالتي ىدفت إلي دراسة  (Solberg &Olweus, 2003)وهذا ما أكدت عليه دراسة 

 المتغيرات، وأشارت ببعض التنمر وعبلقة النرويج، في بيرغن والية مدارس تبلميذ التنمر بين انتشار

السمبي،  الذات وتقييم االجتماعي التفكك من عالية مستويات أظيروا الضحايا التبلميذ أن إلى النتائج
 أظيروا فقد المتنمرون التبلميذ أما ،الضحايا غير من أكثر تئابيةاك وميول وانخفاض دافعية اإلنجاز،

 غير المجموعات مع وانخفاض دافعية اإلنجاز، بالمقارنة اجتماعية، غير وسموكات أكثر عدائية

 التنمر. في المشاركة
 التي الشائعة الخصائص والتي درس فييا (White, 2007)دراسة وىذا ما أشارت إليو 

والضحايا في المدرسة االساسية، وتوصمت الدراسة إلي أنو من الخصائص الشائعة لدي  تميزالمتنمرون
، حيث أنو كمما انخفضت دافعية اإلنجاز كل من المتنمرين والضحايا ىو انخفاض دافعية اإلنجاز لدييم

فض زادت درجة التنمر المدرسي لدي التبلميذ والعكس أي كمما كانت دافعية اإلنجاز مرتفعة كمما انخ
  التنمر المدرسي لدي التبلميذ.

والتي ىدفت إلي دراسة  (Kowalski, & Limber, 2013)وىذا ما أكدت عميو دراسة 
التنمر في المدرسة ىل يؤثر عمي التحصيل الدراسي ودافعية اإلنجاز؟ وتكونت عينة الدرسة من 

نمر المدرسي بصورة عكسية ( وتوصمت الدراسة إلي تأثر التحصيل الدراسي ودافعية اإلنجاز بالت931)
أي كمما زادت درجة التنمر أنفخضت دافعية اإلنجاز وبالتالي التحصيل الدراسي لدي التبلميذ عينة 

 الدراسة والعكس.
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في ضوء األداء عمي مقياس يمكن التنبؤ بدافعية اإلنجاز  "والذي ينص عمى الرابع: ضنتائج الفر 
تم استخدام تحميل االنحدار المتعدد التدريجي عمى ض " ولمتحقق من صحة ىذا الفر التنمر المدرسي
 النحو التالي:

نتائج تحميل االنحدار المتعدد التدريجي حسب أىمية تأثير العوامل المستقمة  (9جدول )
 عمى المتغير التابع )التنمر المدرسي()دافعية اإلنجاز( 

 R R2 العوامل المستقمة
نسبة 

 المساىمة
B Beta لةمستوى الدال  قيمة ف 

560.9- 569.0 569.0 569.0 الطموح  -06000  0.01دالة عند  9.84 

 0.01دالة عند  7.51 56290 56500 ..565 ..569 56900 الثقة بالنفس
 0.01دالة عند  12.91 560.0 ..565 56550 56902 56990 التوجو لممستقبل

 0.01دالة عند  12.56 565.2 56500 56550 .5690 56990 المثابرة

عوامل المستقمة والتي تسيم في التنبؤ بالتنمر أىم عامل من الضح من الجدول السابق أن يت
عامل من التباين في التنمر المدرسي، وكان أقل المدرسي ىو الطموح والذي فسر ما قيمتو 

عوامل المستقمة والتي تسيم في التنبؤ بالتنمر المدرسي ىو المثابرة والذي فسر ما قيمتو من ال
من التباين في التنمر المدرسي، كما يمكن صياغة معادلة التنبؤ بالتنمر المدرسي من دافعية اإلنجاز 

 كالتالي:
التوجو لممستقبل  0.033الثقة بالنفس+  0.085الطموح +  0.179+  23.67التنمر المدرسي = 

 المثابرة. 0.018+
موح، الثقة بالنفس، التوجو لممستقبل، ) الط دافعية اإلنجاز أبعاد مساىمة لمدى بالنسبة أما

التنمر  مقياس عمى الطمبة درجات في التباين تفسير في ومنفردة مجتمعةالمثابرة، تحمل المسئولية( 
بمغ  قد مجتمعة دافعية اإلنجاز أبعاد تفسره ما نسبة أن المتعدد االنحدار نتائج بينت فقد المدرسي،
 في التنمر المدرسي في التباين من عالية نسبة فسرت اإلنجاز دافعية أبعاد أن إلى يشير وىذا 64.50%

 أخري.  عوامل الباقية تفسرىا النسبة أن حين

 مقياس عمى الطمبة درجات في التباين % من60.8 الطموح، المثابرة بعدا يفسره ما نسبة وأن

 البعدين ىذين تأثير رتفسي ويمكن الطمبة، تنمر في البعدين ىذين أىمية إلى يشير مما التنمر المدرسي،

عمى التفكير في المستقبل وبذل مزيد من الجيد  الفرد قدرة اضطراب في في كبيرة بدرجة يسيمان بأنيما
التطُمع إلى النجاح والتفوق عن طريق وضع أىداف  وكذلكوالطاقة والمثابرة في سبيل تحقيق أىدافو، 

مع دراسة  الدراسة ىذه نتائج وأعنف، وتتفقيؤدي إلي ممارسة التنمر بشكل أقوي  مما يمكن تحقيقيا؛
(Sonja& Francoise, 8002) كما اتضح من نتائج الدراسة أن بعد تحمل المسئولية لم يكن من ،
 العوامل المنبئة بالتنمر المدرسي.
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 في المرحمة المدرسي بين التبلميذ التنمر وأنماط حجم أن يتبين النتائج ىذه خبلل من

 لمتبلميذ األمور أولياء لدي والوعي القصور في المتابعة يعكس قد وىذا ممحوظ،موجود بشكل  األساسية
 التنمر في ترى التي واإلسبلمي العربي المجتمع ثقافة يعكس كما ليم، تحصل التي والتغيرات ومشكبلتيم

 رجعنا ام إذا يعكس وقد ،دينية ناحية من محرم وىو لمفرد اإليذاء ففيو العدواني السموك أشكال من شكبلً 

 عن بعيداً  الضحية، ويكون عنو يخبر ال الخفاء، حيث في يحدث سموك أنو إلى التنمر سموك ماىية إلى

 في أحد يبلحظيا أو ال يشاىدىا أماكن في عادةً  ويتم بو، يقومون أنيم المتنمرون يعترف وال الكبار، أعين

 ,Wolke et al, 2002; Juvonen) دراسات  مع بعض نتائج الحالية الدراسة نتائج وتتتفق الغالب،

et al.,  ,2003; IreLand & Archer ,2004; Ponzo, 2013) ظاىرة التنمر ظاىرة إن حيث 

 تزعج الظاىرة أصبحت حيث واستراليا وبريطانيا والنرويج المتحدة الواليات في خاصة المعالم واضحة

 بعضيم عمى النار ويطمقون لممدارس حةاألسم يحضرون التبلميذ الدول، وأصبح تمك في التربويين القادة

 شاممة برامج وجود وأصبح والتنمر، والمخدرات والسبلح العنف من خالية بمدارس بالمناداة حدا ما البعض

 في المدارس في تحدث التي المشكبلت أن ويمكن القول المدارس، في بدييية أشياء والتنمر العنف لمنع

 والتكنولوجيا والفضائيات االتصال ووسائل العولمة ظل في بعيد أمد إلى تبلميذنا عن بعيدة تظل لن الغرب
 .الحديثة

 : توصيات البحث
 بالقوانين االىتمام حيث من المدرسة مناخ عن التنمر تبعد التي المواقف من الكثير إيجاد عمى العمل -1

 المدرسة. في بالتنمر لمطمبة السامح وعدم واألنظمة
في  الطمبة عمي اإلشراف خبلل من التنمر مشكمة مع لمتعامل البلزمة الميارات والمعممين واألبناء اآلباء تعميم -2

 المدرسة. االستراحات وساحات
نشاء والبيت المدرسة بين التواصل زيادة -3  التنمر. أخطار من لموقاية العمل وورش المجالس من العديد وا 

 :البحوث المقترحة
لمرحمة االبتدائية والمرحمة االعدادية والمرحمة الثانوية في التنمر إجراء دراسة مقارنة بين تبلميذ ا -1

 المدرسي.
 دراسة العبلقة بين التنمر المدرسي والدافعية لممتعمم والتحصيل الدراسي. -2
 إجراء برامج تدريبية لتوعية معممي المدارس بالتنمر وكيفية التعامل معو.  -3
تنمر المدرسي لدي تبلميذ المرحمة االعدادية بصفة خاصة إجراء برامج تدريبية لعبلج مشكمة ال -4

 وجميع المراحل التعميمية بصفة عامة.
عمل برنامج تدريبي في تنمية دافعية اإلنجاز وأثره في التنمر المدرسي لدي تبلميذ المرحمة  -5

 االعدادية.
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