المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
العدد  16مارس 2022
المركز الديمقراطي العربي ألمانيا برلين

التنمر المجتمعي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا من وجهة نظر المعلمين في
مديرية التربية والتعليم – شمال الخليل
1د .محمود أحمد الشمالي2 ،أحالم محمود الشمالي3 ،سمحا عادل القاضي4 ،د.
شادي خليل ابو الكباش
 1أستاذ مساعد-كلية العلوم التربوية-جامعة النجاح الوطنية-نابلس-فلسطين
 2ماجستير مناهج وأساليب تدريس -مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل-فلسطين
 3ماجستير مناهج وأساليب تدريس -مديرية التربية والتعليم شمال الخليل-فلسطين
 4أستاذ مساعد-كلية االقتصاد والعلوم االجتماعية-جامعة النجاح الوطنية-نابلس-
فلسطين

ُملخص :هدفت الدِراسة التعرف إلى مستوى التنمر المجت ّمعي لدى طلبة المرحلة
األساسية العليا من وجهة نظر المعلمين ،وأثر كل من متغيرات الجنس ،المؤهل
العلمي ،سنوات الخبرة ،مكان السكن في مستوى التنمر .ولتحقيق هدف الدِراسة تم
اعتماد المنهج الوصفي ،ولجمع بيانات الدِراسة تم استخدام االستبانة كأداة للدِراسة،
ت ّم التأكد من صدقها وثباتها بالطرق المناسبة ،وتكونت عينة الدِراسة من معلمي
المرحلة األساسية العليا؛ حيث ت ّم اختيارها بالطريقة العشوائية من مجت ّمع الدِراسة.
وبعد تحليل البيانات أشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى التنمر المجتمعي جاء
بدرجة عالية فبلغت ( )3.75على الدرجة الكلية .وقد حصل مجال التنمر القائم
على الثقافة المتعلقة بالمجتمع على الدرجة األعلى ( ،)3.87ويليه مجال التنمر
القائم على الثقافية المتعلقة بأولياء األمور ( ،)3.72يليه مجال التنمر القائم على
الثقافية المتعلقة بالمدرسة ( .)3.68وأشارت النتائج الى وجود فروق في مستوى
التنمر المجتمعي تعزى لمتغير الجنس ،وعدم وجود فروق تعزى لمتغيرات
المؤهل ،الخبرة ،ومكان السكن .وفي ضوء نتائج البحث يوصى باالهتمام
بالطالبات بشكل أكثر فيما يتعلق بتحقيق الذات بالسلوك السوي بدل السلوك
التنمري.
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ال ُمقدمة:
يعد التنمر من أهم المشكالت التي تعاني منها معظم المدارس والمجتمعات في
جميع أنحاء العالم ،نظرا ً ألنها مشكلة ذائعة االنتشار في المجتمعات والمدارس،
حيث باتت المؤشرات والدالئل تؤكد على زيادة معدل انتشار هذه الظاهرة ،فض ً
ال
على المتنمرين والضحايا من الطلبة ،وقد أشار علماء النفس إلى أن ظاهرة التنمر
شائعة بين الطلبة ،وأنها ال تضر فقط بمرتكبي التنمر وضحاياهم ،بل أيضا ً تؤثر
سلبا ً على نفسي ة الطلبة ،والمناخ المدرسي العام ،وعلى قدرة الطلبة في التعلم ،مما
يؤدي إلى تدني في أداء المدرسة ،وقدرتها للوصول إلى أهدافها؛ وقد أصبح التنمر
كأنه شيء طبيعي في تصرفات كثير من المراهقين ،حيث تتميز هذه المرحلة بأنها
فترة عواصف وتوتر وشدة ،تكتنفها األزمات النفسية ،وتسودها المعاناة واإلحباط
والصراع (صوفي.)2017 ،
إن ظاهرة التنمر تعتبر أحد اإلشكال العدوانية في المجتمع ويعتبر سلوك التنمر
مكتسبا من البيئة ،وهو من السلوكيات الخطرة التي تؤثر على جميع المشاركين به،
لذلك من المهم أن نزيل ما يحمله الناس من األفكار بأنه سلوكا طبيعيا وانه سينتهي
تلقائيا ،لذلك يجب إثارة الوعي حول المشكالت النفسية التي يعانوها جميع
المشاركين في هذا السلوك ،باإلضافة إلى الحاجة للتدخل لوقفه (الصبحين والقضاة،
.)2013
إن السلوك التنمري  Bulling behaviorموجود في المجتمعات منذ القدم ،وهو
ظاهره يمارسها األفراد بأساليب متعددة ،وهو موجود لدى أفراد الجنس البشري
بأشكال مختلفة ،ويظهر عندما تتوافر الظروف المناسبة ،وهناك عده تعريفات
للتنمر منها تعريف اولويس ( )Olweus ,1993الذي عرفه بأنه شكل من أشكال
العنف الشائعة بين األطفال والمراهقين ويعني التصرف المتعمد للضرر أو
االزعاج من جانب واحد أو أكثر من األفراد وقد يستخدم المعتدي أفعاال مباشره أو
غير مباشره للتنمر على اآلخرين ،والتنمر المباشر هو هجمة مفتوحة على
اآلخرين .ويعد التنمر في المدارس من الظواهر العالمية ،وانتشارها يختلف من
مجتمع آلخر ،وتشير اإلحصائيات الدولية إلى أن معدل انتشار التنمر في المدارس
يتراوح من ( ،)% 10-15وتختلف معدالت ضحايا التنمر من بلد آلخر ،وأشارت
الدراسات إلى أن كل تلميذ من بين  6تالميذ يتعرض مره كل أسبوع ،ونظرا لنقص
الدراسات عن التنمر في المدارس العربية ،فإنه ال توجد إحصائيات كافية حول
التنمر (زهراء .)2017 ،حيث أصبحت ظاهرة التنمر المدرسي من الظواهر التي
بات العالم كله يشتكي منها ،بسبب الخطورة الكبيرة له قام المهتمون بالعملية
التربوية بالبحث عن سبل عالجها ،والقت اهتماما كبيرا في العالم ،نظرا النتشارها
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الواسع واآلثار التي تسببها ،فهي تؤدي الى تعثر الطالب دراسيا ،وانعزاله عن
الحياة االجتماعية والكثير من المشكالت التي يمكن أن تؤدي به الى االنتحار او
التفكير به .حيث تعتبر البيئة المدرسية من أهم بيئات التفاعل االجتماعي للطالب،
فهي ليست مكانا لتعلم المهارات األكاديمية فحسب( ،الشاوي.)2011 ،
مفهوم التنمر المجتمعي:
يعرف التنمر بأنه شكل من أشكال العنف الشائعة جدا ً بين األطفال والمراهقين،
ويعني التصرف المتعمد للضرر أو اإلزعاج من جانب واحد أو أكثر من األفراد،
ليخلق نموذجا ً مستمرا ً من المضايقة واإليذاء وهو نمط من السلوكيات واألفعال
السالبة المتعمدة والمقصودة ،والمتكررة والمستمرة على مدار مدة طويلة من الزمن
بين طالبين غير متوازني القوة الجسدية أو النفسية أو كليهما (القحطاني،)2015 ،
فممارسة الفرد أو عدة أفراد لسلوكيات غير متحضرة ،تعد تنمرا ً مثل اإلساءات
اللفظية أو المكتوبة ،والتنابز باأللقاب ،واالستبعاد من النشاطات والمناسبات
االجت ّماعية أو اإلساءة الجسدية أو اإلكراه على فعل معين (الزعبي ومهيدات،
.)2014
وتكمن مشكلة التنمر في أن األهل والمدرسة ال يعلمون عنها بشكل واضح حيث
يقل تبادل األهل الحديث مع أبنائهم بما يجري في أروقة المدرسة ومحيطها ،إضافة
إلى إخفاء أبنائهم معاناتهم من التنمر لكي ال يوصفوا بأنهم ضعفاء ،ولمساعدة
الطلبة على مواجهة التنمر على األهل والمدرسة أن يدركوا طبيعته لينجحوا في
مواجهته ومعالجته .وا لتنمر المدرسي مشكلة قديمة موجودة في جميع المجتمعات
المتقدمة والنامية منذ زمن بعيد (الزبون والزغول.)2016 ،
هناك مسميات عديدة للتنمر لدى طلبة المدارس منها :االستقواء ،الصراع ،العنف،
االستئساد ،وما شابه ذلك ،ما يحول المدرسة إلى غابة بلغ سلوك قاطنيها حدود
التوحش (الزعبوط ،)2016 ،ويمكن استعراض أهم أشكال التنمر مثل:
التنمر الجسمي :أكثر أشكال التنمر وضوحاً ،ويحدث عندما يتأذى الشخص جسميا ً
من الضرب ،والرفس ،والعض ،واللكم ،والخمش ،والصفع ،وشد الشعر أو أي
شكل من أشكال الهجوم الجسمي.
التنمر االجتماعي :فقد يكون لفظيا ً أو غير لفظي.
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التنمر اللفظي :يتضمن المكالمات التلفونية المسيئة ،واإلشاعات المزيفة ،واستخدام
اللغة المسيئة ،والوصف بألقاب معينة والسخرية ،والتعليقات العرقية ،والتعليقات
القاسية والتخويف العام.
التنمر غير اللفظي :فقد يكون مباشرا ً أو غير مباشر:
التنمر المباشر غير اللفظي يصاحب عادة التنمر اللفظي والجسمي ويتضمن
اإليماءات البذيئة والتعابير الوجهية المؤذية.
التنمر غير المباشر غير المباشر يتضمن التجاهل المتعمد واالستثناء من النشاط.
التنمر الجنسي :الشكل األخير للتنمر ،ويتضمن استخدام أسماء جنسية وينادي بها،
أو كلمات جنسية قذرة أو لمسا ً جنسيا ً أو التهديد بالممارسة الجنسية .أكد عدد من
الدراسات وجود فروق جندرية في شكل التنمر لدى طلبة المدارس ممن تتراوح
أعمارهم بين ( )8-12سنة ،إذ يعد الذكور أكثر استخداما ً وتعرضا ً للتنمر الجسمي،
بينما تعد اإلناث أكثر استخداما ً للتنمر اللفظي ونشر اإلشاعات واالستثناء من
المجموعة (أبو غزال.)2009 ،
دور العوامل الثقافية في التنمر:
بما أن الثقافة هي النواة التي تنطلق منها السلوكيات الفردية أو الجماعية في مناحي
الحياة المختلفة  ،وبغض النظر عن المستوى العمري للفرد؛ فال بد من العمل على
تمكينها وغرسها لدى الفرد في المراحل األولى ،فغرس هذه الثقافة مبكرا ً يجعل من
السهل التعاطي معها وتنفيذها على أرض الواقع؛ ألنها أصبحت جزءا ً من سلوكه
وال يمكن فصلها عنه بالمطلق وهذا ما تؤكده نظريات التعلم ،وتقوم به المجت ّمعات
على اختالفاتها الفكرية ،لتسمو بأفرادها في بناء شخصياتهم وفق الشكل الذي يحقق
أهدافها حاضرا ً ومستقبالً (السحباني.)2016 ،
يعيش الفرد في نمط ثقافي يشمل جميع مكوناته المادية والسلوكية والفكرية شام ً
ال
العادات والتقاليد والقيم الفكرية وال عقائدية والثقافية ،وهذه الثقافة يأخذها اإلنسان من
بيئته المحيطة في المجتمع الذي يعيش فيه ،ويحتل موضوع الثقافة مكانا مهما ً لدى
أغلبية العاملين في مجال العلوم التربوية واإلنسانية فهنالك من يرى أن الثقافة هي
الكل المركب الذي يحتوي على المعرفة والعقائد والفنون والقيم والعادات التي
يحصلها اإلنسان كعنصر في المجت ّمع ،وهناك من يرى أن الثقافة هي مكون يشمل
مكونات ألفعال وأفكار ومشاعر يعبر عنها اإلنسان من خالل األشكال واللغات التي
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يتعامل معها وبهذا المعنى تعتبر الثقافة عبارة عن تاريخ اإلنسان المتشكل عبر
الحضارات (الغامدي والمغربي.)2018 ،
والعوامل الثقافية على اختالفاتها هي مجموعة العوامل األساسية المؤثرة في
اتجاهات األفراد وسلوكياتهم ،حيث أكدت الدّراسات أن العامل الثقافي له طابع
اجت ّماعي يعبر عن نمط العيش والحياة بالنسبة لألفراد داخل مجت ّمعاتهم ،وتعتبر
العوامل الثقافية هي تلك العوامل الشاملة للبيئة الطبيعية واالجت ّماعية المحيطة
بالفرد والمؤثرة تأثيرا ً واضحا ً في وظائفه العقلية والنفسية والنافذة إلى السمات
العامة لشخصية الفرد واستجاباته االجت ّماعية في الحياة (العنيزات وآخرون،
 ،)2013وتلعب العوامل الثقافية دورا ً بارزا ً في تكوين ونمو التصرفات الشخصية،
وسنستعرض ثالثة عوامل ثقافية هي:
العوامل الثقافة المتعلقة بالمدرسة :تتشكل الثقافة المدرسية في الغالب من عدة
مكونات ،تت ّمثل في الرؤية التي تحملها المدرسة ،ومنظومة القيم التربوية
واالتجاهات التي تغلب فيها ،والنوادي واالتحادات ونشاطات التالميذ،
والمجموعات ،ونظام الحوافز والتقويم؛ ويقترب التالميذ إذ يستظلون بهذه العناصر
من نتاجات تعلميه غير مقصودة ،الن رؤية المدرسة ومنظومتها القيمية قد ال تتفق
مع ما يحمله التالميذ من قيم فإن ثمة صراعا ً ينشأ بين نظامين :رسمي وغير
رسمي.
العوامل الثقافية المتعلقة بأولياء األمور :يعد دور أولياء األمور دورا ً فاعالً في
العملية التعليمية بما يمثله من ثقافة ومنظومة قيمية ،وتعد العملية التربوية بجميع
أشكالها معادلة منسجمة العناصر تتقاسم وظائفها أطراف عدة أهمها :األهل،
والبيت ،والمجت ّمع ،حيث تتعاون جميعها في تأدية هذه الرسالة على خير وجه
للوصول للنتائج المرجوة ،وال يتحقق ذلك إال عن طريق توثيق الصالت بين البيت
والمدرسة ،فيعتبر التعليم مسألة مجت ّمعية ال بد أن يشترك فيها جميع األطراف من
األسرة والمدرسة وجميع أفراد المجت ّمع ومؤسساته المختلفة (الطويل.)2001 ،
العوامل الثقافة المتعلقة بالمجت ّمع :تختلف درجة تأثير العوامل الثقافية المرتبطة
بالمجت ّمع باختالف الثقافة المنتشرة فيه ،وتعرف بأنها مجموعة من الرموز
والمفاهيم اإلنسانية التي يكونها المجت ّمع ،بحيث تنتقل من جيل إلىأخر بوصفها
محددات وضوابط للسلوك اإلنساني (ايتزل وآخرون .)2006 ،والثقافة في نظر
علماء االجت ّماع تعني جوانب الحياة اإلنسانية التي يكتسبها اإلنسان بالتعلم بالوراثة،
ويشترك أعضاء المجت ّمع بعناصر الثقافة تلك التي تتيح لهم مجاالت التعاون
والتواصل ،وت ّمثل هذه العناصر السياق الذي يعيش فيه أفراد المجت ّمع ،وتتألف
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ثقافة المجت ّمع من جوانب مضمرة غير عيانيه مثل :المعتقدات ،واآلراء ،والقيم التي
تشكل المضمون الجوهري للثقافة ،أما الجوانب العيانية الملموسة مثل :األشياء،
والرموز (جيدنز.)2005 ،
وتعد الثقافة المجتمعية بمثابة طريقة المجت ّمع في الحياة ،فالطريقة التي يفكر بها
الناس في مجت ّمع ما ،ويعملون بها ،وتقوم عليها نظمهم السياسية واالقتصادية
ومعتقداتهم ،كل هذا يطلق عليه ثقافة المجت ّمع ،ولذا تعد الثقافة هي أثمن ما يمتلكه
المجت ّمع ،فإن ضاعت ضاع المجت ّمع ويضيع من هوية المجت ّمع بقدر ما يضيع من
ثقافته ،لذا تسعى كل المجت ّمعات إلى المحافظة على ثقافتها ،والتربية هي التي تقوم
بدور التثقيف منذ األزل من خالل المشاركة والتقليد ،غير أن تضخيم الثقافة
التدريجي في الحجم واالتساع والعمق؛ وعدم إمكانية نقله إلى األبناء وانشغال
األبوين اوجب الحاجة إلى إيجاد جهة متخصصة في تنظيم ونقل الحضارة الثقافية
لألجيال الناشئة ،وأصبح المعلمون هم المسؤولون في المجت ّمع في تعليم األجيال
الناشئة عن الحضارة الثقافية( .امبو سعيدي وآخرون.)2018 ،
وحتى يقوم المع ِلّم بوظيفته على أحسن وجه مرهون بتوفير مجموعة من العوامل
منها ما هو مادي ومنها ما هو اجت ّماعي ومنها ما هو شخصي ومهني ،وهذه
العوامل ترفع مكانة المع ِلّم وتدفعه للقيام بوظيفته على أكمل وجه ،ومن العوامل
التي تؤثر في المكانة االجت ّماعية للمع ِلّم العوامل الثقافية التي تت ّمثل بالصورة
مكونات ثقافة المجت ّمع كالقرآن الكريم والتَّاريخ واإلعالم
المرسومة للمع ِلّم في
ِّ
سائد للمع ِلّم في تلك الثقافة
واألمثال الشعبيَّة واألعراف ،وإن مدى تطابق المفهوم ال َّ
مع الصورة الموجودة في ذهن المع ِلّم دليل على رفعة منزلته في مجت ّمعه أو
انخفاضها ألن الثَّقافة تعتبر أهم مرتكز تقوم عليه المكانة االجت ّماعيَّة (الداوود
وزيود.)2017،
للتربية دورا ً هاما ً في نقل ثقافة المجت ّمع من جيل آلخر،فهي وسيلة المجت ّمع في
المحافظة على ثقافته وتطويرها ،وهنا يتضح دور المع ِلّم كرائد اجت ّماعي يقدم ثقافة
مجت ّمعه لطلبته ،ويبرز هذا الدور من خالل النقاط التالية :تأكيده على االهت ّمام
باللغة القومية كأداة اتصال بين أفراد المجت ّمع.تنمية قدرة التفكير العلمي ،بما
يتضمنه من تفكير ناقد وتفكير حل المشكالت.إكساب الطلبة االتجاهات اإليجابية
حيث يصبحون قادرين على إحداث تغييرات في ثقافتهم.تنمية االرتباط العاطفي
بالجماعة والحرص على است ّمرارها وتقدمها وت ّماسكها.تعريف الطلبة بأهم
المشكالت االجت ّماعية ،وبأبعادها الحقيقية وأهم أسبابها ،واآلثار التي تعود على
الفرد والمجت ّمع من عدم حل هذه المشكالت (باوية .)2006 ،وبناءا ً على ما سبق
ينبغي إعداد المع ِلّم إعداد ثقافي ويقصد به الخبرات التي ينبغي أن يكتسبها المع ِلّم
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في مرحلة إعداده بهدف تثقيفه ثقافة عامة في شؤون الحياة على وجه العموم ،وفيما
يخص مجت ّمعه ونموه المهني على وجه الخصوص (عليان.)2010 ،
إن عالج مشكلة التنمر يتطلب في البداية االعتراف بوجوده بعيدا ً عن النفي
المستعجل أو الرفض القاطع ومتى ما توفرت هذه القناعة فتكون أولى خطوات
الوقوف على أبعاد المشكلة قد وضحت ،ومن ثم وضع الحلول للحد منه بشتى
الطرق ،وأهمها الصراحة التامة بين الطلبة وأسرهم ومتابعتهم ألحوالهم المدرسية
أوالً بأول ،ومن ثم إيالء المدرسة كل الرعاية واالهتمام للطلبة وضرورة التحرك
السليم والسريع إزاء أي سلوك استقوائي في المدرسة ،وللمعلم دورا ً بارزا ً في الحد
من التنمر من خالل زرع المحبة واأللفة بين الطلبة ،وتقديم أنموذج أخالقي رفيع
والبعد عن اللجوء للضرب والسب وغيره من السلوكيات غير المقبولة .وتعد
مرحلة التعليم األساسية العليا من المراحل المهمة وذلك ألن التعليم في هذه المرحلة
يؤدي دورا ً كبيرا ً في تشكيل شخصية الطالب ،وهي مرحلة تقع ضمن فترة اليفاعة
والتي إذا ما أحسن استغاللها كانت لبنة قوية في نسيج المجتمع تدعمه وتزوده
باألفراد المنتجين المبدعين ،وعلى العكس تماما ً إذا لم يحسن استغاللها فإنها تكون
عبئا ً عليه وعلى المدرسة وعلى الطالب نفسه والمحيطين به من طلبة ومعلمين
وأولياء أمور (الزبون والزغول.)2016 ،
ُمشكلة الدِراسة:
تعد مشكلة التنمر المجتمعي من المشكالت الخطيرة التي تهدد األمن المدرسي
بأسره وبالرغم من يوجد اهتمامات بهذه المشكلة في المجتمعات العربية ،سواء من
حيث انتشار المشكلة أو إحصاءات حول ممارسة التنمر في المدارس ،ويوصف
التنمر في كثير من األحيان على أنه شكل من أشكال المضايقات التي يرتكبها
المتنمر لدي الذي يمتلك قوة بدنية أو اجتماعية وهيمنة أكثر من الضحية .وبرزت
مشكلة الدِراسة من خالل االطالع على العديد من الدّراسات السابقة ذات العالقة،
والتي من خاللها أكدت أن التنمر ظاهرة بات العالم كله يشتكي منها ويعاني من
آثارها ،ومدى تأثير العوامل الثقافية على انتشار هذه الظاهرة حيث أصبحت تلقى
اهت ّماما كبيرا ً من المهت ّمين بقضايا ومشكالت التربية والتعليم (صوفي،)2017 ،
وتلعب العوامل الثقافية دورا ً مهما ً في تحديد ،وتشكيل ،ونمو السلوك ،والشخصية.
حيث تعتبر الثقافة لها الدور األكبر في تربية األفراد وتشجيع وتحفيز وتطوير
الشخصية لديهم (امبو سعيدي وآخرون ،)2018 ،ومن هنا تمحورت مشكلة
الدِراسة حول السؤال الرئيسي اآلتي :ما مستوى التنمر المجت ّمعي لدى طلبة
المرحلة األساسية العليا من وجهة نظر المعلمين في مديرية التربية والتعليم -شمال
الخليل؟
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وانبثق عن السؤال الرئيسي للدراسة السؤال الفرعي اآلتي:
السؤال األول :هل يختلف مستوى التنمر المجتمعي لدى طلبة المرحلة األساسيّة
العليّا من وجهة نظر المعلمين حسب متغيرات الجنس والمؤهل العلمي وسنوات
الخبرة ،ومكان السكن؟
فرضيات الدِراسة :لإلجابة عن أسئلة البحث ت ّم تحويلها إلى الفرضيات الصفرية
اآلتية:
الفرضية األولى " :ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة (≥ α
 )0.05في مستوى العوامل الثقافية في التنمر لدى طلبة المرحلة األساسيّة العليّا من
وجهة نظر المعلمين يعزى لمتغير الجنس"
الفرضية الثانية " :ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة (≥ α
 )0.05في مستوى التنمر لدى طلبة المرحلة األساسيّة العليّا من وجهة نظر
المعلمين يعزى لمتغير المؤهل العلمي "
الفرضية الثالثة " :ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة (≥ α
 )0.05في مستوى التنمر لدى طلبة المرحلة األساسيّة العليّا من وجهة نظر
المعلمين يعزى لمتغير سنوات الخبرة ".
الفرضية الرابعة " :ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة (≥ α
 )0.05في مستوى التنمر لدى طلبة المرحلة األساسيّة العليّا من وجهة نظر
المعلمين يعزى لمتغير مكان السكن ".
أهداف الدِراسة:
هدفت الدِراسة إلى الكشف عن :مستوى مجاالت التنمر ،وأثر بعض المتغيرات
الديمغرافية في التنمر المجت ّمعي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في مدارس
شمال الخليل من وجهة نظر المعلمين.
أهمية الدِراسة:
وتكمن أهمية هذه الدِراسة في ثالث جوانب كما يأتي:
األهمية النظرية :قد تفيد الباحثين المهت ّمين بمجال التربية والتعليم في االستفادة من
االطار النظري حول ظاهرة التنمر واالستفادة من هذه الدِراسة كمرجع لهم.
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األهمية العملية :تفيد المربين وأولياء األمور ومن يتعاملون مع الطلبة من حيث
كيفية التعامل معهم بوعي ومساعدتهم على تجاوز مشكالتهم ،وانفعاالتهم وردود
فعلهم المختلفة.
األهمية البحثية :قد تفيد الباحثين في فتح آفاق ومجال للبحث في متغيرات أخرى.
ُمصطلحات الدِراسة:
التنمر :ممارسة الفرد أو عدة أفراد لسلوكيات غير متحضرة ،وتشمل التصرفات
التي تعد تنمرا ً على اإلساءات اللفظية أو المكتوبة ،والتنابز باأللقاب ،واالستبعاد من
النشاطات والمناسبات االجت ّماعية أو اإلساءة الجسدية أو اإلكراه على فعل معين
(الزعبي ومهيدات.)2014 ،
التعريف اإلجرائي :هو سلوك متكرر يهدف إلى إيذاء شخص آخر جسدياً ،لفظيا ً،
اجت ّماعياً؛ أو جنسيا ً من قبل شخص واحد أو أكثر ،ويعبر عنه من خالل
االستجابات على أداة البحث ( االستبانة).
العوامل الثقافية :هي تلك العوامل الشاملة للبيئة الطبيعية(الفيزيقية) واالجت ّماعية
(أسرية ،ومدرسية ،مجت ّمعية عامة وخاصة سائدة) والمحيطة بالفرد والمؤثرة
تأثيرا واضحا ً في وظائفه العقلية والنفسية والنافذة إلى السمات العامة لشخصية
الفرد واستجاباته االجت ّماعية في الحياة (العنيزات وآخرون.)2013 ،
التعريف اإلجرائي:هي ثقافة سائدة بكل مشت ّمالتها من عادات وتقاليد وأعراف
ومعتقدات وانساق قيمة ورؤى للعالم وللذات اإلنسانية يتبناها األفراد أو الجماعات
في المجت ّمع بشكل عام وتؤثر في سماته الشخصية وكيفية تعامله مع المواقف
المختلفة.
صف الخامس
طلبة المرحلة األساسية العليا :هي فئة الطلبة المحصورة ما بين ال ّ
صف العاشر األساسي والذين هم موضع البحث.
األساسي حتى ال ّ
المعلمين :هم أشخاص ت ّم تعيينهم من قبل وزارة التربية والتعليم لممارسة التدريس
في مراحل التعليم المختلفة والذين هم سيقومون باالستجابة على أداة البحث.
الدّراسات السابقة:
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دراسة الغامدي والمغربي ( )2018التي هدفت إلى معرفة العوامل الثقافية التي
تؤثر في تعليم المفاهيم العلمية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية من وجهة نظر معلمي
ومعلمات العلوم في المرحلة االبتدائية بمدينة النعيرية في المنطقة الشرقية من
السعودية ،وقد تكونت العينة من ( )65معلمة و( )35معلمة ،واختيرت العينة
بالطريقة العشوائية ،ولتحقيق أهدافها استخدم الباحثان استبيان خاص ببعض
العوامل ذات العالقة ،وأظهرت النتائج أن تأثير الثقافة المجت ّمعية على تعلم المفاهيم
العلمية كان قويا ً وكذلك ثقافة أولياء األمور ،في حين كان تأثير الثقافة المدرسية
متوسطا ،وأ ظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية فيما بين متوسطي
تقديرات المعلمين والمعلمات بمنطقة النعيرية للعوامل الثقافية التي تؤثر في تعلم
المفاهيم العلمية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية بالنسبة
لعوامل (الثقافة المجت ّمعية ،وثقافة أولياء األمور ،والثقافة المدرسية ،والعوامل
ككل) ،وبين جنس المعلمين (ذكر ،أنثى) لصالح اإلناث ،كماأظهرتالنتائج وجود
فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لعامل تأثير أولياء األمور وذلك لصالح المعلمين
ذوي الخبرة أقل من ( )3سنوات.
دِراسة المكانين وآخرون ( )2018هدفت إلى معرفة مستويات التنمر اإللكتروني
لدى عينة من الطلبة المضطربين سلوكيا وانفعاليا في األردن ،والكشف عن
االختالف في مستويات التنمر اإللكتروني وفقا لمتغيري الجنس والعمر ،وقد
تكونت عينة الدِراسة من ( )17طالبا ً وطالبة من أربع مدارس في مديرية تربية
وتعليم الزرقاء ،واستخدم الباحثون مقياس التنمر اإللكتروني ومقياس االضطرابات
السلوكية ،وكشفت أن مستوى التنمر المدرسي اإللكتروني لدى الطلبة كان عالياً ،إذ
بلغ المتوسط الحسابي( ،)3.77كما أظهرت الدِراسة وجود فروق في مستويات
التنمر اإللكتروني بين الطلبة تبعا ً لمتغيري الجنس لصالح الذكور ،والعمر لصالح
فئة الطلبة أكبر من ( )14سنة.
أما دراسة الشالش ( )2013فقد هدفت إلى معرفة العوامل الثقافية المحددة
للشخصية الوسواسية القهرية في المجتمع السعودي ،ومدى عالقة كل عامل من
هذه العوامل بتحديد الشخصية الوسواسية القهرية ،حيث استخدم الباحث المنهج
الوصفي االرتباطي ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )261من طالبي الخدمة
النفسية المترددين على عيادات مستشفيات الصحة النفسية بالمملكة العربية
السعودية ،وتم اختيارهم بالطريقة العشوائية ،استخدم الباحث مقياس العوامل
الثقافية المحددة للشخصية الوسواسية القهرية (اعداد الباحث) ومقياس اضطراب
الشخصية الوسواسية القهرية ،وقد تحقق الباحث من صدق وثبات االداتين واستخدم
لمعالجة البيانات االساليب االحصائية المختلفة ،وقد أشارت النتائج إلى وجود عالقة
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ارتباطيه ذات داللة احصائية بين اضطراب الشخصية الوسواسية القهرية والعوامل
الثقافية والتنشئة األسرية التسلطية والبيئة المدرسية المتشددة ،والمواد اإلعالمية،
والجمود الفكري.
دراسة العنيزات وآخرون ( )2013هدفت إلى التعرف على أثر كل من الثقافة
والجنس على فرط االستثارات (وفق نظرية دابروسكي) لدى عينة من الطلبة
الموهوبين في كل من الكويت واألردن ،ولتحقيق هدف الدراسة تم اختيار عينة
عشوائية مكونة من ( )115طالبا ً وطالبة من الطلبة الموهوبين ،وتم استخدام تطبيق
مقياس فرط االستثارة (النسخة الثانية  )OEQIIحيث يتكون من ( )50فقرة
موزعة كاآلتي :النفس حركية ،الحسية ،التخيلية ،العقلية ،اإلنفعالية .وقد أظهرت
ال نتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في أنماط فرط االستثارة تعزى لمتغير
العوامل الثقافية والجنس لدى عينة الدراسة من الطلبة الموهوبين األردنيين
والكويتيين ،فيما لم تظهر النتائج أي فروق دالة إحصائيا ً تعزى للتفاعل بين
متغيري العوامل الثقافية والجنس في كل من العينة األردنية والكويتية.
كما أجرى يلدريم ( (Yildirim,2000دِراسة حول منظومة القيم الممارسة لدى
طلبة الجامعات التركية ،وقد تكونت العينة من ( )1218طالبا ً وطالبة ،وأظهرت
نتائج الدراسة ( )85%من عينة الدِراسة اعتقدوا أن الدين يحتل المرتبة األولى من
منظومتهم القيمية ،كما أظهرت نتائج الدِراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية
لصالح اإلناث في مستوى ممارسة القيم الفكرية والعقائدية واالجت ّماعية ،كما أظهر
الطلبة المتدينون تفاؤالً أكبر حول مستقبل بالدهم من الطلبة غير المتدينين ،مما
يشير الى أهمية القيم الفكرية والعقائدية في تكوين رؤية ايجابية متفائلة لدى الطلبة
في واقع الحياة ،مما ينعكس إيجابا علىأدائهم وانجازهم لمهامهم ومسؤولياتهم
المختلفة.
قام كل من كانينجا وآخرون ( )Kanyinga. et al, 2014بدراسة هدفت لمعرفة
العالقة بين ضحايا التنمر التقليدي والتنمر اإللكتروني وأفكار ومحاوالت االنتحار
بين طالب المدارس الكندية الناتجة عن التعرض للتنمر .استخدمت استبانة غرب
أونتاريو الخاصة بالسلوك الخطير للشباب والتي طبقت على ( )1658طالبة
و( )1341طالبا ً يدرسون في الصفوف من ( .)7-12أظهرت النتائج أن ضحايا
التنمر التقليدي بلغت نسبتهم ( )%25.2مقارنة ب( )%17.4للتنمر اإللكتروني
وأن ضحايا التنمر اإللكتروني من اإلناث يصل لضعفي الذكور .كما أن طول
الوقت الذي يقضيه الطالب على اإلنترنت يرتبط ارتباطا طرديا ً بتعرضه للتنمر
اإللكتروني .وجد أن ضحايا التنمر اإللكتروني والتقليدي معرضين بشكل خطير
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لألفكار االنتحارية وال تخطيط لالنتحار ومحاوالت االنتحار مقارنة بأولئك الذين لم
يتعرضوا للتنمر حيث بلغت نسبة من فكروا في اإلنتحار( )%10.5ومن خططوا
لإلنتحار ( )%10.7ومن حاولوا اإلنتحار ( )%10.9وأن نسبة اإلناث أعلى في
التفكير في االنتحار ومحاوالت االنتحار مقارنة بالذكور .أظهرت النتائج أن التفكير
والتخطيط ومحاولة االنتحار هي نتيجة لإلحباط الناتج عن التننمر.
أما دِراسة خوج ( )2012هدفت إلى التعرف إلى الفروق بين مرتفعي ومنخفضي
التنمر المدرسي في المهارات االجتماعية ،باإلضافة إلى التعرف إلى المهارات
االجتماعية التي يمكن أن تسهم في التنبؤ بالتنمر المدرسي لدى عينة الدِراسة التي
صف السادس بالمرحلة االبتدائية
اشتملت على ( )243تلميذا وتلميذة من تالميذ ال ّ
بالمملكة العربية السعودية ،ولتحقيق أهدافها أعدّ الباحث مقياس لتنمر المدرسي،
ومقياس المهارات االجتماعية إعداد السمادوني وتعديل الجمعة ( ،)1996وأظهرت
النتائج وجود عالقة دالة وسالبة بين التنمر المدرسي وبين المهارات االجتماعية،
وأظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات مرتفعي التنمر
المدرسي ومنخفضي التنمر المدرسي في المهارات االجتماعية لصالح منخفضي
التنمر المدرسي ،كما بينت النتائج أن عوامل المهارات االجتماعية التي تسهم في
التنبؤ بالتنمر المدرسي كانت على الترتيب :عامل الضبط االجتماعي ،الضبط
االنفعالي ،والحساسية االجتماعية.
كما وأجرى شنايدر وآخرون ( )Schneider et al, 2012دِراسة مسحية في
الواليات المتحدة األمريكية ،هدفت إلى الكشف عن مدى انتشار االستقواء
اإللكتروني والمدرسي وارتباطهما بالتوتر النفسي ،وقد تكونت العينة من
صف التاسع وحتى الثاني ثانوي ،وأظهرت النتائج أن
( )20406طالبا ً وطالبة من ال ّ
( )%15.8من الطلبة تعرضوا لالستقواء االلكتروني ،و( )25.9%تعرضوا
لالستقواء المدرسي ،وأشار ( )36.3%فقط من الذين تعرضوا لالستقواء في
المدرسة تعرضهم لالستقواء اإللكتروني .وتراوحت أشكال االستقواء اإللكتروني
بين الشت ّم وتشويه الصورة ،بينما شمل االستقواء المدرسي اإليذاء النفسي
والجسدي ،وأشار ضحايا االستقواء إلى تراجع نسبة تحصيلهم وأدائهم المدرسي،
كما وأشارت النتائج إلى ارتفاع نسبة التوتر النفسي لدى ضحايا االستقواء مصحوبا ً
بأعراض اكتئاب بنسبة ( )4.38%ومحاوالت انتحار بنسبة (.)5.35%
التعقيب العام على الدّراسات السابقة:
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من خالل مراجعة الدّراسات السابقة اتضح عدم انحصار موضوع الدراسة في مادة
معينة ،أو مرحلة عمرية ،أو بيئة محددة ،وبالتالي يعتبر من اهم ما يميز هذه
الدراسة جمعت العوامل الثقافية والتنمر المجتمعي معاً ،وتنوعت الدراسات السابقة
في األدوات مابين االستبانة والمقياس.وما يميز هذه الدِراسة التعرف إلى العوامل
الثقافية والتنمر المجتمعي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا من وجهة نظر
المعلمين ،وبذلك جاءت هذه الدراسة مكملة لما تناولته الدراسات السابقة ذات
االختصاص ،إال أن هذه الدراسة تنفرد في ربط العوامل الثقافية مع التنمر
المجتمعي.
الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة :تم استخدام المنهج الوصفي لصالحيته لمثل هذه الدراسات.
مجتمع الدراسة :تألف مجتمع الدراسة من جميع معلمي المرحلة األساسية العليا،
والبالغ عددهم (  ) 956معلما ً ومعلمة.
عينة الدراسة:اشتملت عينة الدراسة على ( )280معلما ً ومعلمة ،أي بنسبة (30
) %من مجتمع الدراسة ،والجداول ( )1يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة:
جدول ( :)1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة.
المتغير

المستوى

العدد

النسبة المئوية

الجنس

ذكر

131

46.8

أنثى

149

53.2

دبلوم

20

7.1

بكالوريوس

192

68.6

أعلى من بكالوريوس

68

24.3

أقل من  5سنوات

72

25.7

من  10-5سنوات

47

16.8

المؤهل العلمي

سنوات الخبرة
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أكثر من  10سنوات

161

57.5

مدينة

26

9.3

قرية

207

73.9

مخيم

47

16.8

مكان السكن

صدق األداة :تم التحقق من صدقها الظاهري بعرضها على مجموعةة مةن المحكمةين
من ذوي االختصاص والخبرة .حيةث طلةب مةنهم إبةداء الةرأي فةي فقةرات االسةتبانة
من حيث :مدى وضوح لغة الفقرات وسالمتها لغوياً ،ومدى شمول الفقةرات للجانةب
المدروس ،وإضافة أي معلومات أو تعديالت أو فقةرات يرونهةا مناسةبة ،ووفةق هةذه
المالحظات تم إخراج االستبانة بصورتها النهائية .ومن ناحية أخرى تةم التحقةق مةن
صدق االتساق الداخلي لألداة بحساب معامل االرتباط بيرسون لفقرات االستبانة مةع
الدرجة الكلية ،واتضح صدق االتساق الداخلي بين الفقرات .الجدول (.)2
جدول ( :)2نتائج معامل ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlationلمصفوفة
ارتباط فقرات مستوى العوامل الثقافية في التنمر المجتمعي لدى طلبة المرحلة
األساسيّة العليّا من وجهة نظر المعلمين
الرقم

قيمة R

الدالة
اإلحصائية

الرقم

قيمة R

الدالة
اإلحصائية

الرقم

قيمة R

الدالة اإلحصائية

1

**0.38

0.00

9

**0.629

0.00

17

**0.615

0.00

2

**0.31

0.00

10

**0.283

0.00

18

**0.544

0.00

3

**0.17

0.00

11

**0.517

0.00

19

**0.582

0.00

4

**0.19

0.00

12

**0.62

0.00

20

**0.57

0.00

5

**0.65

0.00

13

**0.63

0.00

21

**0.50

0.00

6

**0.54

0.00

14

**0.64

0.00

22

**0.50

0.00

7

**0.65

0.00

15

**0.61

0.00

23

**0.62

0.00

8

**0.52

0.00

16

**0.66

0.00

24

**0.52

0.00

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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ثباااات الدراساااة :تةةةةم التحقةةةق مةةةةن ثبةةةات األداة ،بحسةةةاب معامةةةةل الثبةةةات للدرجةةةةة
الكلية ,،لمجاالت االستبانة حسب معادلة الثبات كرونباخ الفةا ،وكانةت الدرجةة الكليةة
( ،)0.88وهةةذه النتيجةةة تشةةير الةةى تمتةةع هةةذه االداة بثبةةات يفةةي بةةأغراض الدراس ةة.
الجدول (.)3
جدول ( :)3نتائج معامل الثبات للمجاالت
المجاالت

معامل الثبات

التنمر المجتمعي القائم على الثقافة المتعلقة
بالمدرسة

0.70

التنمر المجتمعي القائم على الثقافة المتعلقة بأولياء
األمور

0.80

التنمر المجتمعب القائم على الثقافة المتعلقة
بالمجتمع

0.78

الدرجة الكلية

0.88

إجراءات الدراسة:تم تطبيق األداة على أفراد عينة الدراسة ،وتم تجميع االستبيانات
من أفراد العينة بعد إجابتهم عليها والتي خضعت للتحليل اإلحصائي( )280استبانه.
المعالجااااة اإلحصااااائية :تةةةةم اسةةةةتخدام برنةةةةامج ( )SPSSواسةةةةتخراج المتوسةةةةطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقةرة مةن فقةرات االسةتبانة ،واختبةار (ت) ( t-
 ،)testواختبار تحليةل التبةاين األحةادي ( ،)one way ANOVAومعامةل ارتبةاط
بيرسون ،ومعادلة الثبات كرونباخ ألفا (.)Cronbach Alpha
نتائج الدراسة ومناقشتها:
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها ،التي تم التوصل إليها حول موضوع الدراسة وهو
" مستوى العوامل الثقافية في التنمر المجتمعي لدى طلبة المرحلة األساسيّة
العليّا من وجهة نظر المعلمين " وبيان أثر كل من المتغيرات من خالل استجابة
أفراد العينة على أداة الدراسة ،وتحليل البيانات اإلحصائية التي تم الحصول عليها.
وحتى يتم تحديد درجة متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تم اعتماد الدرجات
التالية:
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الدرجة المنخفضة  2.33فأقل ،الدرجة المتوسطة  ،3.67-2.34درجة عالية 3.68
فأكثر
النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها:
ما مستوى التنمر المجتمعي لدى طلبة المرحلة األساس ّية العل ّيا من وجهة نظر
المعلمين؟
لإلجابةةة عةةن هةةذا السةةؤال تةةم حسةةاب المتوسةةطات الحسةةابية واالنحرافةةات المعياري ةة
الستجابات أفراد عينة الدراسة على مجاالت االستبانة التي تعبر عن مستوى التنمر
المجتمعي لدى طلبة المرحلة األساسيّة العليّا من وجهة نظر المعلمين جدول (.)4
جدول ( :) 4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة
لمستوى التنمر المجتمعي لدى الطلبة من وجهة نظر المعلمين
المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

المجاالت
الرقم

الدرجة

1

مجال العوامل الثقافية المتعلقة بالمدرسة

3.68

0.51

عالية

2

مجال العوامل الثقافية المتعلقة بأولياء األمور

3.72

0.61

عالية

3

مجال العوامل الثقافية المتعلقة بالمجتمع

3.87

0.63

عالية

الدرجة الكلية

3.75

0.49

عالية

يالحةةم مةةن الجةةدول ( )4أن المتوسةةةط الحسةةابي للدرجةةة الكليةةة( )3.75وانحةةةراف
معياري ( )0.494وهذا يدل على أن العوامل الثقافية كان لها أثر واضح في التنمر
المجتمعي لدى طلبة المرحلة األساسيّة العليّا مةن وجهةة نظةر المعلمةين جةاء بدرجةة
عاليةةة .وقةةد حصةةل مجةةال العوامةةل الثقافيةةة المتعلقةةة بةةالمجتمع علةةى أعلةةى متوسةةط
حسابي ومقداره ( ،)3.87ويليه مجال العوامةل الثقافيةة المتعلقةة بأوليةاء األمةور ،يليةه
مجال العوامل الثقافية المتعلقة بالمدرسة.
ويعزى ارتفاع الدرجة الكلية للتنمر لدى الطلبة من وجهة نظر المعلمين بشةكل عةام
ومجةال العوامةل الثقافيةةة المتعلقةة بةةالمجتمع علةى أعلةةى متوسةط حسةةابي إلةى إنتشةةار
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وسةةائل اإلعةةالم والتواصةةل اإلجتمةةاعي علةةى اختالفهةةا وتنوعهةةا بةةين األفةةراد دون
رقابة ،وتدني دور التربية القائمة على المبادىء والقيم التي تدعو إلةى احتةرام الغيةر
والتعاون والتنافس االيجابي والتخلي عةن العةادات والتقاليةد المتبعةة فةي كةبح إنتشةار
ظةةةاهرة التنمةةةر ،إضةةةافة إلةةةى الصةةةراعات والتنةةةافس األسةةةري علةةةى النفةةةوذ وتةةةزعم
المؤسسات بين الحركةات واالحةزاب فةي المجتمةع الفلسةطيني ،وعةدم وجةود الرقابةة
فةةي ال مؤسسةةات التربويةةة بشةةكل عةةام والمةةدارس بشةةكل خةةاص ،وال نةةنس السةةلوكات
التةةي تمارسةةها قةةوات االحةةتالل ليةةل نهةةار امةةام وعلةةى مسةةامع الطلبةةة فةةي حةةاالت
االعتقةةال وحصةةار المؤسسةةات التعليميةةة كمةةا حصةةل لمةةدارس وجامعةةات كثيةةرة فةةي
الخليل وفلسطين بشكل عام كل ما سبق ادى الى ارتفاع درجة التنمر لدى الطلبة.
وتةةم حسةةاب المتوسةةطات الحسةةابية واالنحرافةةات المعياريةةة السةةتجابات أفةةراد عين ةة
الدراسةةة علةةى فقةةرات االسةةتبانة التةةي تعبةةر عةةن مجةةال العوامةةل الثقافيةةة المتعلقةةة
بالمدرسة.الجدول (.)5
جدول ( :) 5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة لمجال
العوامل الثقافية المتعلقة بالمدرسة
المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

الفقرات
الرقم

الدرجة

4

الثقافة اإلسالمية تعمل على الوقاية من التنمر

4.49

0.85

عالية

3

اإلدارة المدرسية لها دور في الحد من التنمر

4.36

0.76

عالية

7

الفهم المغلوط يؤدي الى تعمق التنمر

3.82

0.82

عالية

8

ثقافة التمحور حول الذات تؤدي إلىالتنمر

3.77

0.94

عالية

5

التأخرالدراسي للطلبة يؤدي الى التنمر

3.66

0.97

متوسطة

1

ثقافة التنافس بين الطلبة تؤدي الى التنمر

3.60

1.01

متوسطة

9

ضعف ثقافة الطالب األكاديمية يؤدي الى التنمر

3.51

0.96

متوسطة

6

الطلبة الضعاف أكاديميا ً يتمحورون حول الطلبة
المتنمرين

3.50

0.97

متوسطة

2

ثقافة التعاون بين الطلبة تؤدي الى التنمر

2.44

1.11

متوسطة
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3.68

الدرجة الكلية

0.51

عالية

يالحةةم مةةن الجةةدول ( )5أن المتوسةةةط الحسةةابي للدرجةةة الكليةةة( )3.68وانحةةةراف
معياري ( )0.512وهذا يدل على أن مجال العوامل الثقافيةة المتعلقةة بالمدرسةة جةاء
بدرجة عالية.
وتشةةير النتةةائج فةةي الجةةدول رقةةم ( )5أن ( )4فقةةرات جةةاءت بدرجةةة عاليةةة ،و()5
فقةةرات جةةاءت بدرجةةة متوسةةطة .وحصةةلت الفقةةرة " الثقافةةة اإلسةةالمية تعمةةل علةةى
الوقايةةة مةةن التنمةةر " علةةى أعلةةى متوسةةط حسةةابي ( ،)4.49ويليهةةا فقةةرة " اإلدارة
المدرسية لها دور في الحد من التنمةر " بمتوسةط حسةابي ( .)4.36وحصةلت الفقةرة
" ثقافة التعاون بين الطلبة تةؤدي الةى التنمةر " علةى أقةل متوسةط حسةابي (،)2.44
يليها الفقرة " الطلبة الضعاف أكاديميا ً يتمحورون حول الطلبة المتنمرين " بمتوسةط
حسابي (.)2.50
وتعةةزى هةةذه النتيجةةة إلةةى تةةدني مسةةتوى الثقافةةة االسةةالمية التةةي تحةةد مةةن التنمةةر فةةي
المدرسة ،وغرس التنافس السلبي بين الطلبة ،وعدم تنمية مفةاهيم التعةاوبين الطلبةة،
وعدم الوقوف اداريا وقانونيةا أمةام الشةللية والتمحةور الشةللي حةول المتنمةرين خوفةا
مةةن انتقةةال المشةةكالت مةةن داخةةل المدرسةةة إلةةى خارجهةةا وبالتةةالي نقةةل الصةةرعات
التنمرية بين العائالت واالسر.
وكةذلك تةم حسةةاب المتوسةطات الحسةابية واالنحرافةةات المعياريةة السةتجابات أفةةراد
عينة الدراسة على فقرات االسةتبانة التةي تعبةر عةن مجةال العوامةل الثقافيةة المتعلقةة
بأولياء األمور جدول (.)6
جدول ( :)6ا لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة
الدراسة لمجال العوامل الثقافية المتعلقة بأولياء األمور
الرقم

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

الفقرات

الدرجة

1

غياب الثقافة األسرية تؤدي إلى التنمر

4.28

0.82

عالية

8

ثقافة السيادة لدى الطلبة تؤدي إلى التنمر

3.94

0.92

عالية

5

تدني ثقافة التواصل بين أولياء األمور
تؤدي للتنمر

3.77

0.91

عالية

98

المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

التنمر المجتمعي لدى طلبة المرحلة األساسية د.محمود أحمد الشمالي ،أحالم محمود الشمالي ،سمحا عادل القاضي،
شادي خليل أبو الكباش

6

شخصية الطالب المتنمر قوية بفعل ثقافة
األسرة

3.74

1.00

عالية

4

المناخ التنافسيبين أولياء األمور له دور
في التنمر

3.71

0.91

عالية

7

االختالف الفكري بين أولياء األمور
يؤدي الى التنمر

3.62

0.90

متوسطة

3

اإلختالف الثقافي بين أولياء األمور
يؤدي إلى التنمر

3.47

0.98

متوسطة

2

المستوى التعليمي ألولياء األموريؤدي
الى التنمر

3.26

1.03

متوسطة

3.72

0.61

عالية

الدرجة الكلية

يالحةةم مةةن الجةةدول ( )6أن المتوسةةط الحسةةابي للدرجةةة الكليةةة( )3.72وانحةةراف
معياري ( )0.612وهذا يدل على أن مجال العوامل الثقافية المتعلقةة بأوليةاء األمةور
جاء بدرجة عالية.
كما وتشير النتائج في الجدول ( )6أن ( )5فقرات جاءت بدرجة عاليةة و( )3فقةرات
جاءت بدرجة متوسطة .وحصلت الفقرة " غياب الثقافة األسرية تؤدي إلى التنمةر "
على أعلى متوسط حسابي ( ،)4.28ويليها فقةرة " ثقافةة السةيادة لةدى الطلبةة تةؤدي
إلى التنمر " بمتوسط حسابي ( .)3.94وحصلت الفقرة " المستوى التعليمةي ألوليةاء
األمةةةور يةةةؤدي الةةةى التنمةةةر " علةةةى أقةةةل متوسةةةط حسةةةابي ( ،)3.26يليهةةةا الفقةةةرة "
اإلختالف الثقا في بين أولياء األمور يؤدي إلى التنمر " بمتوسط حسابي (.)47.3
ويعةةزى ذلةةك إلةةى أن المشةةاكل األسةةرية وقلةةة التواصةةل بيةةنهم ،والمسةةتوى التعليمةةي
ألوليةةاء األمةةور لةةه دور فةةي الحةةد مةةن السةةلوك التنمةةري أو التشةةجيع عليةةه ،وثقافةةة
الوالدين لها دور كبير في السلوك التنمري ،ومن الممكن انشغال الوالدين فةي العمةل
للسيطرة على الوضع االقتصادي يجعل الوالدين اكثر بعدا عةن األبنةاء مةا يةؤثر فةي
زيادة التنمر لديهم بسبب غياب الرقابة واالشراف الوالدي.
وتةةم حسةةاب المتوسةةطات الحسةةابية واالنحرافةةات المعياريةةة السةةتجابات أفةةراد عينةةة
الدراسةةة علةةى فقةةةرات االسةةتبانة التةةي تعبةةةر عةةن مجةةال العوامةةةل الثقافيةةة المتعلقةةةة
بالمجتمع (.)7
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جدول ( :) 7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة
الدراسة لمجال العوامل الثقافية المتعلقة بالمجتمع
الرقم

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

الفقرات

الدرجة

3

يؤدي التنمر إلى مشاكل سلوكية تضر
بالمجتمع

4.23

0.90

عالية

2

المتنمرون متعصبون في الرأي والقرار

4.08

0.91

عالية

1

المتنمرون ال يتقبلوا أفكاراآلخرين في
المجتمع

3.96

0.99

عالية

6

السيادة العائلية تؤدي الى التنمر

3.92

0.85

عالية

4

وسائل اإلعالم لها دور في سلوك التنمر

3.88

0.91

عالية

5

تؤثر العادات والتقاليد في كبح التنمر

3.75

0.99

عالية

7

يمثل التنمر أسلوب للحفاظ على
منجزات الفرد

3.34

1.09

متوسطة

الدرجة الكلية

3.87

0.63

عالية

يالحةةم مةةن الجةةدول ( )7أن المتوسةةط الحسةةابي للدرجةةة الكليةةة( )3.87وانحةةراف
معياري ( )0.63وهذا يدل على أن مجال العوامل الثقافية المتعلقةة بةالمجتمع جةاءت
بدرجة عالية.
كما وتشير النتائج فةي الجةدول رقةم ( )7أن ( )6فقةرات جةاءت بدرجةة عاليةة وفقةرة
واحدة جاءت بدرجة متوسطة .وحصلت الفقةرة " يةؤدي التنمةر إلةى مشةاكل سةلوكية
تضةةر بةةالمجتمع " علةةى أعلةةى متوسةةط حسةةابي ( ،)4.23ويليهةةا فقةةرة " المتنمةةرون
متعصبون في الةرأي والقةرار " بمتوسةط حسةابي ( .)4.08وحصةلت الفقةرة " يمثةل
التنمر أسلوب للحفاظ على منجزات الفرد " على أقل متوسط حسابي ( .)3.34يليهةا
الفقرة " تؤثر العادات والتقاليد في كبح التنمر " بمتوسط حسابي (.)3.75
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ويعةةزى ذلةةك إلةةى انتشةةار وسةةائل اإلعةةالم والتواصةةل اإلجتمةةاعي بةةين األفةةراد دون
رقابة ،وانعدام دور العادات والتقاليد المتبعةة فةي كةبح أو انتشةار التنمةر ،وقةد يعةود
ذلك الى التنافس العشائري والقبلي في داخل المجتمع على قيادة المؤسسةات المحليةة
دون النظةر الةى المهنيةةة والتركيةز علةى شةةعا انصةر اخةاك ظالمةا ً او مظلومةا ً بفهمهةةا
الخطأ.
النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:
هل يختلف مستوى العوامل الثقافية في التنمر المجتمعي لدى طلبة المرحلة
األساسيّة العليّا من وجهة نظر المعلمين حسب متغيرات الجنس ،والمؤهل
العلمي ،وسنوات الخبرة ،ومكان السكن ؟
ولالجابة عن هذا السؤال تم تحويله للفرضيات الصفرية االتية:
نتائج الفرضية األولى ومناقشتها:
" ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللةة ( )0.05 ≥ αفةي مسةتوى
العوامل الثقافية في التنمر المجتمعي لةدى طلبةة المرحلةة األساسةيّة العليّةا مةن وجهةة
نظر المعلمين يعزى لمتغير الجنس "
تةةم فحةةص الفرضةةية باسةةتخدام اختبةةار "ت" والمتوسةةطات الحسةةابية السةةتجابة أفةةراد
عينة الدراسة في مستوى العوامل الثقافية فةي التنمةر المجتمعةي لةدى طلبةة المرحلةة
األساسيّة العليّا من وجهة نظر المعلمين حسب لمتغير الجنس (.)8
جدول ( :)8نتائج اختبار "ت" للعينةات المسةتقلة السةتجابة أفةراد العينةة فةي مسةتوى
العوامل الثقافية في التنمر المجتمعي لةدى طلبةة المرحلةة األساسةيّة العليّةا مةن وجهةة
نظر المعلمين حسب متغير الجنس
المجال

الجنس العدد

المتوسط االنحراف قيمة" "tمستوى
الداللة
الحسابي المعياري

العوامل الثقافية
المتعلقة
بالمدرسة

ذكر

131

3.64

0.54

أنثى

149

3.72

0.48

العوامل الثقافية

ذكر

131

3.65

0.61

1.306

1.833

0.19

0.06
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المتعلقة بأولياء
األمور

أنثى

149

3.78

0.60

العوامل الثقافية
المتعلقة
بالمجتمع

ذكر

131

3.78

0.72

أنثى

149

3.95

0.53

الدرجة الكلية

ذكر

131

3.68

0.54

أنثى

149

3.81

0.43

2.244

2.111

0.02

0.03

يتبين من الجدول ( )8أن قيمة "ت" للدرجة الكلية ( ،)2.111ومستوى الداللة
( ،) 0.036أي أنه توجد فروق في مستوى العوامل الثقافية في التنمر المجتمعي
لدى طلبة المرحلة األساسيّة العليّا من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير الجنس،
وكذلك لمجال العوامل الثقافية المتعلقة بالمجتمع ،وكانت الفروق لصالح اإلناث.
وبذلك تم رفض الفرضية األولى.
ويعزى وجود فروق لصالح االنات الى انتشار التنمةر اللفظةي بةين االنةاث اكثةر مةن
الذكور وعدم تقبلهن لبعض من الناحيةة االجتماعيةة ،حيةث كثةرة الجمعيةات النسةوية
التةي تهةتم بالمسةاواة بةين الرجةل والمةةرأه وأهمةال الجانةب التعةاوني والتسةامحي بةةين
االناث أقل منه بالنسبة للذكور.
واتفقت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة الغامدي والمغربةي ( )2018ودراسةة يلةدريم
(. (Yildirim,2000
واختلفت نتائج الدراسة مع نتائج دِراسة المكةانين ويةونس والحيةاري ( )2018حيةث
اشارت نتائج دراسة المكةانين واخةرون الةى وجةود فةروث لصةالح الةذكور ،ويعةزى
هةةذا االخةةتالف الةةى ان دراسةةة المكةةانين واخةةرون اجريةةت علةةى طلبةةة مضةةطربين
سلوكياً ،وكذلك اقتصرت في بحث التنمر االلكتروني.
نتائج الفرضية الثانية ومناقشتها:
"ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عنةد مسةتوى الداللةة ( )0.05 ≥ αفةي مسةتوى
العوامل الثقافية في التنمر المجتمعي لةدى طلبةة المرحلةة األساسةيّة العليّةا مةن وجهةة
نظر المعلمين يعزى لمتغير المؤهل العلمي"

102

المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-برلين

التنمر المجتمعي لدى طلبة المرحلة األساسية د.محمود أحمد الشمالي ،أحالم محمود الشمالي ،سمحا عادل القاضي،
شادي خليل أبو الكباش

تةةم فحةةص الفرضةةية الثانيةةة باسةةتخدام المتوسةةطات الحسةةابية السةةتجابة أفةةراد عين ةة
الدراسةةة علةةى مسةةتوى العوامةةل الثقافيةةة فةةي التنمةةر المجتمعةةي لةةدى طلبةةة المرحل ةة
األساسيّة العليّا من وجهة نظر المعلمين يعزى لمتغير المؤهل العلمي جدول(.)9
جدول ( :)9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة
الدراسة لمستوى العوامل الثقافية في التنمر المجتمعي لدى طلبة المرحلة األساسيّة
العليّا من وجهة نظر المعلمين يعزى لمتغير المؤهل العلمي
المجال
العوامل
الثقافية المتعلقة
بالمدرسة

العوامل
الثقافية المتعلقة
بأولياء األمور

العوامل
الثقافية المتعلقة
بالمجتمع

الدرجة الكلية

المتوسط
الحسابي

االنحراف المعياري

المؤهل العلمي العدد
دبلوم

20

3.64

0.66

بكالوريوس

192

3.68

0.48

أعلى من
بكالوريوس

68

3.68

0.53

دبلوم

20

3.57

0.80

بكالوريوس

192

3.74

0.57

أعلى من
بكالوريوس

68

3.71

0.65

دبلوم

20

3.86

0.79

بكالوريوس

192

3.88

0.57

أعلى من
بكالوريوس

68

3.85

0.74

دبلوم

20

3.68

0.69

بكالوريوس

192

3.76

0.44

أعلى من
بكالوريوس

68

3.74

0.56
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يالحم من الجدول رقم ( )9وجود فروق ظاهريةة فةي مسةتوى العوامةل الثقافيةة فةي
التنمر المجتمعي لدى طلبة المرحلة األساسيّة العليّا من وجهة نظةر المعلمةين يعةزى
لمتغير المؤهل العلمةي ،ولمعرفةة داللةة الفةروق تةم اسةتخدام تحليةل التبةاين األحةادي
( )one way ANOVAكما يظهر في الجدول رقم (:)10
جدول( :)10نتائج اختبار تحليل التباين األحادي السةتجابة أفةراد العينةة فةي مسةتوى
العوامل الثقافية في التنمر المجتمعي لةدى طلبةة المرحلةة األساسةيّة العليّةا مةن وجهةة
نظر المعلمين يعزى لمتغير المؤهل العلمي
المجال

مصدر
التباين

قيمة
مجموع درجات متوسط
المربعات الحرية المربعات "ف"
المحسوبة
0.03

2

0.01

0.06

مستوى
الداللة
0.93

بين
العوامل
المجموعات
الثقافية
0.26
277
73.14
المتعلقة
داخل
بالمدرسة المجموعات
279
73.17
المجموع
0.49
0.70
0.26
2
0.52
بين
العوامل
الثقافية المجموعات
0.37
277
104.11
المتعلقة
داخل
بأولياء
المجموعات
279
104.63
األمور
المجموع
0.94
0.05
0.02
2
0.04
بين
العوامل
الثقافية المجموعات
0.40
277
112.49
المتعلقة
داخل
بالمجتمع المجموعات
279
112.53
المجموع
0.79
0.23
0.05
2
0.11
بين
الدرجة
المجموعات
الكلية
0.24
277
68.00
داخل
المجموعات
279
68.11
المجموع
يالحم من الجدول ( )10أن قيمة ف للدرجة الكلية( )0.23ومستوى الداللة
( )0.79وهي أكبر من مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αوبذلك تم قبول الفرضية أي أنه
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ال توجد فروق دالة إحصائيا ً في مستوى العوامل الثقافية في التنمر المجتمعي لدى
طلبة المرحلة األساسيّة العليّا من وجهة نظر المعلمين يعزى لمتغير المؤهل
العلمي ،وكذلك للمجاالت .وتعزى هذه النتيجة الى ان جميع أفراد الدراسة يعيشون
في مجتمع يخضع جميع افراده الى نفس الظروف السياسية واالجتماعية التي تمثل
مكون من مكونات شخصة ابناء المجتمع على اختالف مؤهالتهم العلمية.
نتائج الفرضية الثالثة ومناقشتها:
"ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عنةد مسةتوى الداللةة ( )0.05 ≥ αفةي مسةتوى
العوامل الثقافية في التنمر المجتمعي لةدى طلبةة المرحلةة األساسةيّة العليّةا مةن وجهةة
نظر المعلمين يعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة "
تةةم فحةةص الفرضةةية الثالثةةة باسةةتخدام المتوسةةطات الحسةةابية السةةتجابة أفةةراد عين ةة
الدراسةةة علةةى مسةةتوى العوامةةل الثقافيةةة فةةي التنمةةر المجتمعةةي لةةدى طلبةةة المرحل ةة
األساسيّة العليّا من وجهةة نظةر المعلمةين يعةزى لمتغيةر عةدد سةنوات الخبةرة جةدول
(.)11
جدول ( :)11المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة
الدراسة لمستوى العوامل الثقافية في التنمر المجتمعي لدى طلبة المرحلة األساسيّة
العليّا من وجهة نظر المعلمين يعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة
المجال

عدد سنوات
الخبرة

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف المعياري

العوامل
الثقافية المتعلقة
بالمدرسة

أقل من 5
سنوات

72

3.65

0.51

من10-5
سنوات

47

3.70

0.57

أكثر من 10
سنوات

161

3.68

0.49

أقل من 5
سنوات

72

3.76

0.66

العوامل
الثقافية المتعلقة
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بأولياء األمور

العوامل
الثقافية المتعلقة
بالمجتمع

الدرجة الكلية

من10-5
سنوات

47

3.77

0.55

أكثر من 10
سنوات

161

3.69

0.60

أقل من 5
سنوات

72

3.82

0.63

من10-5
سنوات

47

4.04

0.52

أكثر من 10
سنوات

161

3.85

0.66

أقل من 5
سنوات

72

3.74

0.51

من10-5
سنوات

47

3.82

0.43

أكثر من 10
سنوات

161

3.73

0.50

يالحةةم مةةن الجةةدول ( )11وجةةود فةةروق ظاهريةةة فةةي مسةةتوى العوامةةل الثقافيةةة فةةي
التنمر المجتمعي لدى طلبة المرحلة األساسيّة العليّا من وجهة نظةر المعلمةين يعةزى
لمتغيةةر عةةدد سةةنوات الخبةةرة ،ولمعرفةةة داللةةة الفةةروق تةةم اسةةتخدام تحليةةل التبةةاين
األحادي ( )one way ANOVAكما يظهر في الجدول رقم (.)12
جدول( :)12نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى
العوامل الثقافية في التنمر المجتمعي لدى طلبة المرحلة األساسيّة العليّا من وجهة
نظر المعلمين يعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة
المجال

مصدر
التباين

قيمة
مجموع درجات متوسط
المربعات الحرية المربعات "ف"
المحسوبة

مستوى
الداللة
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العوامل
الثقافية
المتعلقة
بالمدرسة

العوامل
الثقافية
المتعلقة
بأولياء
األمور
العوامل
الثقافية
المتعلقة
بالمجتمع

الدرجة
الكلية

بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين
المجموعات

0.07

2

0.03

داخةةةةةةةةةةةةةةةةةةل
المجموعات

73.10

277

0.26

المجموع

73.17

279

بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين
المجموعات

0.38

2

0.19

داخةةةةةةةةةةةةةةةةةةل
المجموعات

104.25

277

0.37

المجموع

104.63

279

بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين
المجموعات

1.69

2

0.847

داخةةةةةةةةةةةةةةةةةةل
المجموعات

110.84

277

0.40

المجموع

112.53

279

بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين
المجموعات

0.29

2

0.14

داخةةةةةةةةةةةةةةةةةةل
المجموعات

67.82

277

0.24

المجموع

68.11

279

0.13

0.50

2.11

0.60

0.87

0.60

0.12

0.54

يالحم من الجدول ( )12أن قيمة ف للدرجة الكلية( )0.60ومستوى الداللة
( )0.54وهي أكبر من مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αوبذلك تم قبول الفرضية
الثالثة .أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا ً في مستوى العوامل الثقافية في التنمر
المجتمعي لدى طلبة المرحلة األساسيّة العليّا من وجهة نظر المعلمين يعزى لمتغير
عدد سنوات الخبرة ،وكذلك للمجاالت ،وتعزى هذه النتيجة الى تعرض افراد
الدراسة ا لى بيئة تزود ابناءها وتعزز سلوكهم بنفس المستوى بغض النظر الفئة
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العمرية ومن منطلق اظهار الفرد بشخصية قوية تنافسية ،وهكذا يجب ان تكون
انت وليس غيرك.
اتفقت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة دراسة العنيزات وآخرون ( ،)2013ولم
تختلف مع اي دراسة حسب اطالع الباحثين.
نتائج الفرضية الرابعة ومناقشتها:
"ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عنةد مسةتوى الداللةة ( )0.05 ≥ αفةي مسةتوى
العوامل الثقافية في التنمر المجتمعي لةدى طلبةة المرحلةة األساسةيّة العليّةا مةن وجهةة
نظر المعلمين يعزى لمتغير مكان السكن".
تةةم فحةةص الفرضةةية الرابعةةة باسةةتخدام المتوسةةطات الحسةةابية السةةتجابة أفةةراد عين ةة
الدراسةةة علةةى مسةةتوى العوامةةل الثقافيةةة فةةي التنمةةر المجتمعةةي لةةدى طلبةةة المرحل ةة
األساسيّة العليّا من وجهة نظر المعلمين يعزى لمتغير مكان السكن جدول (.)13
جدول ( :)13المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة
الدراسة لمستوى العوامل الثقافية في التنمر المجتمعي لدى طلبة المرحلة األساسيّة
العليّا من وجهة نظر المعلمين يعزى لمتغير مكان السكن
المجال

مكان السكن

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف المعياري

العوامل
الثقافية
المتعلقة
بالمدرسة

مدينة

26

3.52

0.56

قرية

207

3.69

0.49

مخيم

47

3.69

0.56

العوامل
الثقافية
المتعلقة
بأولياء األمور

مدينة

26

3.62

0.77

قرية

207

3.73

0.59

مخيم

47

3.75

0.61

العوامل

مدينة

26

3.70

0.76
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الثقافية
المتعلقة
بالمجتمع

قرية

207

3.89

0.60

مخيم

47

3.87

0.69

الدرجة الكلية

مدينة

26

3.61

0.63

قرية

207

3.76

0.46

مخيم

47

3.76

0.53

يالحم من الجدول رقم ( )13وجود فروق ظاهرية في مستوى العوامل الثقافيةة فةي
التنمر المجتمعي لدى طلبة المرحلة األساسيّة العليّا من وجهة نظةر المعلمةين يعةزى
لمتغيةةر مكةةان السةةكن ،ولمعرفةةة داللةةة الفةةروق تةةم اسةةتخدام تحليةةل التبةةاين األح ةادي
( )one way ANOVAكما يظهر في الجدول رقم (:)14
جدول( :)14نتائج اختبار تحليل التباين األحادي السةتجابة أفةراد العينةة فةي مسةتوى
العوامل الثقافية في التنمر المجتمعي لةدى طلبةة المرحلةة األساسةيّة العليّةا مةن وجهةة
نظر المعلمين يعزى لمتغير مكان السكن
المجال

مصدر
التباين

العوامل
الثقافية
المتعلقة
بالمدرسة

العوامل
الثقافية
المتعلقة
بأولياء

قيمة
مجموع درجات متوسط
المربعات الحرية المربعات "ف"
المحسوبة

بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين
المجموعات

0.67

2

.33

داخةةةةةةةةةةةةةةةةةةل
المجموعات

72.50

277

.26

المجموع

73.17

279

بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين
المجموعات

0.33

2

.16

277

.37

داخةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 104.30
المجموعات

1.28

0.44

مستوى
الداللة
0.27

0.64
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األمور
العوامل
الثقافية
المتعلقة
بالمجتمع

104.63

279

المجموع

0.84

2

.42

داخةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 111.69
المجموعات

277

.40

112.53

279

بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين
المجموعات

0.57

2

.28

داخةةةةةةةةةةةةةةةةةةل
المجموعات

67.54

277

.24

المجموع

68.11

279

بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين
المجموعات

المجموع
الدرجة
الكلية

1.04

1.17

0.35

0.30

يالحم من جدول ( )14أن قيمة ف للدرجة الكلية( )1.17ومستوى الداللة ()0.30
وهي أكبر من مستوى الداللة( )0.05 ≥ αوبذلك تم قبول الفرضية الثالثة.
أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا ً في مستوى العوامل الثقافية في التنمر
المجتمعي لدى طلبة المرحلة األساسيّة العليّا من وجهة نظر المعلمين يعزى لمتغير
مكان السكن ،وكذلك للمجاالت.
اتفقت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة العنيزي وآخرون ( ،)2013والشالش
(.)2013ولم تختلف مع اي دراسة حسب اطالع الباحثين
ملخص النتائج:
توجد فروق في مستوى العوامل الثقافية في التنمر المجتمعي لدى طلبة المرحلةاألساسيّة العليّا من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير الجنس.
ال توجد فروق دالة إحصائيا ً في مستوى العوامل الثقافية في التنمر المجتمعي لدىطلبة المرحلة األساسيّة العليّا من وجهة نظر المعلمين يعزى لمتغيرات ،المؤهل
العلمي ،عدد سنوات الخبرة ،مكان السكن.
التوصيات والمقترحات:
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االهتمام بالثقافة المجتمعية ،وثقافة أولياء االمور ،والثقافة المدرسية على السواءلما لكل منها من أثر في التنمر المجتمعي كما أشارت اليه الدراسة.
اإلهتمام بالطالبات بشكل أكثر من خالل التثقيف باألفكار المتعلقة بدورهن فيتربية الجيل وعدم التأثر بالدعوات الغربية التي تدعو الى التحرر وممارسة السلوك
بشكل رجولي من منطلق تحقيق الذات.
 عمل دراسات حول أثر األفكار التحررية في تنمر الطلبة في ضوء متغيراتمختلفة ،وعلى مراحل تعليمية أخرى
قائمة المراجع:
.1أبو غزال ،معاوية .)2009(.االستقواء وعالقته بالشعور بالوحدة والدعم
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Abstract:The study aimed to identifying the level of social bullying
among upper basic stage students from the teachers' point of view, and
the effect of each of the variables of gender, educational qualification,
years of experience, and place of residence. To achieve the goal of the
study, the descriptive approach was adopted, the study sample consisted
of teacher of the upper basic stage were randomly selected from the study
population. The results indicated that the role of culture factors in societal
bullying came to a high degree (3.75) on total degree, the culture factor
related to society got the highest degree (3.87), followed the cultural
factor related to parents (3.72) followed by the cultural factor related to
the school (3.68), and the results indicated that there were differences in
the level of cultural factors in societal bullying due the gender, in light of
the results, it is recommended to more attention with female student with
regard to self-actualization with proper behavior instead of bullying
behavior.
Keyword: Cultural factors, social bullying, Teachers, The basic stage.
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