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املقدمة:
امللخص:
هدفت هذه الدرا�سة التعرف �إىل دور معلمي مرحلة التعليم
الأ�سا�سي ومعلماتها للحد من ظاهرة التنمر ،وتكونت عينة الدرا�سة
من( )666معلم ًا ومعلمة ،واُختريت العينة بالطريقة الع�شوائية
الطبقية من جمتمع الدرا�سة .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة طورت
�أداة للدرا�سة املكونة من ( )42فقرة ،موزعة على ثالثة جماالت،
وا�ستخدم متغري جن�س املعلم ،وامل�ؤهل العلمي ،ومديرية الرتبية.
و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن دور معلمي مرحلة التعليم الأ�سا�سي
ومعلماتها للحد من ظاهرة التنمر كانت بدرجة متو�سطة ،وكذلك
وجود فروق دالة �إح�صائيا لدور املعلمني للحد من ظاهرة التنمر
تعود ملتغري اجلن�س ل�صالح الإناث ،وامل�ؤهل ،وكانت ل�صالح
الدرا�سات العليا ،واملديرية وكانت ل�صالح مديرية جر�ش� ،أو�صت
الدرا�سة� :إخ�ضاع املعلمني واملعلمات لربامج تدريبية للتعامل مع
ظاهرة التنمر داخل املدر�سة ،لتفعيل قانون االن�ضباط املدر�سي
بطريقة م�ستمرة وتو�ضيح �آلية التعامل مع ظاهرة التنمر.
الكلمات املفتاحية :املعلمون ،املرحلة الأ�سا�سية ،التنمر
املدر�سي.

Abstract
This study aimed to identify the role of primary
education teachers in reducing the phenomenon of
bullying. The sample of the study consisted of 666
teachers, which was selected by the stratified random
method. In order to achieve the study objectives, an
instrument was developed consisting of 42 items,
distributed into three fields, the teacher gender
variable, academic qualification, and the Directorate
of Education. The results showed that the role of
primary education teachers to reduce the phenomenon
of bullying was of a moderate degree, and the
existence of significant differences in the role of the
teacher to reduce the phenomenon of bullying due to
the gender variable in favor of females. However, the
qualification was in favor of higher studies, and the
directorate was in favor of the Jarash directorate. The
study recommended the following: Subject primary
education teachers to training programs to deal
with the phenomenon of bullying within the school,
activating and updating the school discipline law in
an ongoing manner, and clarifying the mechanism for
dealing with bullying.
Keywords: Teachers, primary education, school
bullying.

كت�سب ،وهذا ال�سلوك
� ّإن �سلوك الإن�سان هو ُ�سلوك ُمت َعلم ُ
وم َ
ال�سلوك املُنحرف بِقدر
يكون �سوي ًا �أو منحرفاً ،ف َيتعلم الفرد �أمناط ُ
إمكانات عديدة لل َتعلُم،
ولديه �
ْ
ال�سوي .ويولد الطفل ّ
تعلمه ُ
لل�سلوك َ
وي
ويعمق املُجتمع مب�ؤ�س�ساته
ال�س ّ
ّ
الرتبوية املختلفة �أمناط ُ
ال�سلوك َ
وي ،من خالل عملية التن�شئة االجتماعية ،فهي الو�سيلة
ال�س ّ
وغري َ
تربية الفرد
الأوىل التي يلج�أ �إليها املُجتمع لِزرع �أمناط الثقافة يف ّ
عملية طويلة
متهيداً لِت�شكيل �شخ�صيته االجتماعية ،وعملية الرتبية ّ
الطبيعية
تبد�أ من ُذ مرحلة الطفولة وال تنتهي �إال بانتهاء احلياة
ّ
للفرد ،وتهدف �إىل حتقيق ان�ضباط �سلوك الفرد وفق ًا لمِ ُتطلبات
االجتماعية.
احلياة
ّ
وكل م�ؤ�س�سة من م�ؤ�س�سات التن�شئة لها دورها اخلا�ص وذو
�أهمية يف عملية التن�شئة االجتماعية ال�صحيحة جلميع الإفراد ،ومن
هذه امل�ؤ�س�سات املدر�سة التي �أن�ش�أها املجتمع حتى تكون قيمة على
تكملة م�سرية الأ�رسة وغر�س القيم والعادات وتقاليد املجتمع ال�سليم
الذي ير�ضاه املجتمع ويحافظ علية واملنبثق من تعاليم الدين
الإ�سالمي (حمادنة.)2014،
وتعد املدر�سة مبراحلها املختلفة املكان الثاين الذي ينتمي
له الطالب بعد الأ�رسة ،بل يف مرحلة معينة ت�صبح املكون الأول
ل�شخ�صية الطالب ،مما يجعل من املدر�سة املكان الذي يبني
اجتاهاته وميوله وثقافته� ،إذا توفر عن�رص الأمن داخل املدر�سة،
و�شعور الطالب باالنتماء ملدر�سته ،وعلى النقي�ض من ذلك �إذا �شعر
الطالب بعدم الأمان داخل املدر�سة� ،سوف ينعك�س هذا ال�شعور يف
�سلوكه و�شخ�صيته (زروال ويو�سفي.)2019،
ويقوم املعلم بدور هام يف حياة الطالب ،وي�ؤدي دوراً يف
تكوين �شخ�صيته ،على اعتبار �إن املعلم هو القدوة بعد الأب والأم،
وله ت�أثري على الطالب وبالأخ�ص يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي،
ن�ش�أ عليها الطالب،
فاملعلم هو من يزرع القيم والأخالق التي ُي ّ
فدور املعلم كبري ،فهو له �أثر يف ال�سلوك والفكر والعقل والأخالق،
فاملعلم هو الأ�سا�س للرتبية ال�صاحلة التي ت�ساعد على �أن�شاء جيل
قوي قادر على العطاء ،وللمعلم دور كبري وفعال يف املجتمع
والبيئة ،ولهذا يقع على عاتقه احلد من �أي م�شكلة تواجه طالبه
(بني ن�رص و�أبو نعري.)2018،
وتعد مرحلة التعليم الأ�سا�سي من املراحل ذات الأهمية
الكبرية ،كون هذه املرحلة تت�شكل فيها �شخ�صية الطالب ،و به
ن�ستطيع �أن ن�سيطر على ال�سلوك الغري �سوي ،ف�إذا �أح�سنا ا�ستغالل هذه
املرحلة كانت النتائج ايجابية حيث ينتج جيل ذو �شخ�صية متزنة،
ومبدع مييز بني اخلط�أ وال�صواب ،وهذا يقع على عاتق الأ�رسة
واملدر�سة ،والعك�س �صحيح يف حال عدم القدرة على االهتمام بتلك
املرحلة �سوف يخرج جيل ال يعرف احلق من الباطل ،وجيل يعتمد
على القوه من �أجل حت�صيل ما يريد(بني ن�رص و�أبو نعري.)2018،
ويواجه الطالب كثرياً من امل�شكالت داخل املدر�سة �سواء
�أكانت م�شكالت تتعلق بالتقبل من الأخر �أو م�شكالت درا�سية ومن
هذه امل�شكالت التي �أ�صبحت حديث ال�ساعة و�أطلق عليها م�سمى
جديد ،وهي م�شكلة التنمر ،التنمر من الظواهر العدائية املنت�رشة غري
املرغوب بها ،تنطوي على ممار�سة العنف وال�سلوك العدواين من قبل
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فرد �أو جمموعة �أفراد نحو �أفراد �آخرين(ال�صويف واملالكي.)2012 ،
وتنت�رش هذه الظاهرة يف املجتمع ب�شكل عام ،ولكن
تكون �أكرث انت�شار بني طلاّ ب املدار�س ،وخا�صة يف املراحل الدنيا
واملتو�سطة ،و�أن هذه الظاهرة تتكرر ،مبعنى �أنها قد حتدث �أكرث
من مرة ،كما �أنها تعرب عن وجود اختالل يف ميزان القوى بني
الأ�شخا�ص ،حيث �إن معظم الأفراد الذين ميار�سون التنمر ي�ستخدمون
البدنية �أو اللفظية �أو الإيذاء النف�سي ،للو�صول �إىل �أهدافهم
القوة
ّ
وغايتهم ويف كل احلاالت �سواء كان الفرد من الأفراد املتنمرين
�أو الذين يتعر�ضون للتنمر ،ف�إنه معر�ض مل�شاكل داخل املدر�سة �أو
خارجها (حماميد وجروان.)2017،
ويعد التنمر من امل�شكالت التي حظيت باالهتمام على
م�ستوى العامل ،كونها منت�رشة يف جميع جماالت احلياة ،ولها �آثار
�سلبية على حياة النا�س يف كل املجتمعات .وتو�صل علماء النف�س �إن
هذا ال�سلوك قد يتحول �إىل نوع من االنحراف ال�سلوكي ،الذي يجعل
ال�شخ�ص يتمرد على القوانني والعادات والتقاليد ،ويجعل الأ�شخا�ص
املتنمرين ميار�سون �أفعاال منافية للقوانني االجتماعية والأخالقية
(عبد العزيز.)2017،
و�أ�صبح التنمر اليوم م�شكلة منت�رشة وخطرية يف مدار�سنا،
حيث تعترب الغرفة ال�صفية ،وال�ساحات املدر�سية ،ودورات املياه،
وممرات املدر�سة ،مناطق ينت�رش بها التنمر ،وخا�صة ب�سبب اكتظاظ
الغرف ال�صفية ،وعدم وجود رقابة كافية من املدر�سة ،وتعد مرحلة
التعليم الأ�سا�سي من �أكرث املراحل العمرية التي ينت�رش فيها ظاهرة
التنمر(ال�صليهم.)2017،
ويوجد الكثري من الدرا�سات التي تثبت تطور م�شكلة التنمر
يف مدار�سنا ،ومنها ما قامت به منظمة الأمم املتحدة للطفولة
(اليون�سف) ب�إجراء درا�سة �إح�صائية عن العنف �ضد الأطفال يف
�أكرث من ( )190دولة  ،ومن �ضمنها اململكة الأردنية الها�شمية ،وقد
ذكرت الدرا�سة �إن �أ�سباب التنمر يف العامل يعود �إىل عوامل اجتماعية
ودينية و�أ�رسية وعرقية ،حيث قدمت هذه الدرا�سة �أدلة من خمتلف
املهن والتخ�ص�صات يف كافة �أرجاء العامل ،ب�أن الأطفال يتعر�ضون
لعدة �أ�شكال من التنمر منها  :بدين ونف�سي وجن�سي و �إلكرتوين،
ويكون يف املنزل واملدر�سة واملجتمع وو�سائل التوا�صل االجتماعي،
و�أظهرت الدرا�سة �أن ( )%90من الأطفال يف العامل يتعر�ضون ل�شكل
�أو �أكرث من �أ�شكال التنمر ،و�أن الأطفال من (�)12-6سنوات هم
الأكرث للتعر�ض للتنمر بن�سبة ( )%93بينما يتعر�ض ( )%88من
الأطفال من �سن (� )15-12سنة للتنمر .وبينت الدرا�سة �أن ()%67
من �أطفال الأردن يتعر�ضون للتنمر اجل�سدي يف املدار�س ،و()%21
منهم يتعر�ضون للعنف اجل�سدي ال�شديد ،بينما يتعر�ض �أكرث من ذلك
للتنمر النف�سي من قبل زمالئهم �أو املدر�سني (حمادنة.)2014،
ولكن رمبا ال ي�شعر الآباء والأمهات واملعلمني و امل�سئولني
الرتبويني يف املدار�س بخطورة امل�شكلة التي تقع على �أبنائهم
�أو طالبهم كمتنمر �أو �ضحية للتنمر� ،إال بعد فرتة طويلة ،وت�شري
الدرا�سات �إنه ال تقت�رص تلك الظاهرة على مدار�س الذكور فقط رغم
�شيوعها الن�سبي فيهم� ،إال �أنها موجودة �أي�ضا يف مدار�س البنات ولكن
بحدة ودرجة �أقل و�صورة تنا�سب �شخ�صياتهن (�شفنني.)2019،
وقد عرفت القحطاين ( )2013التنمر املدر�سي ب�أنه تعر�ض
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�أحد الطالب وب�شكل عدائي ومتكرر ،من قبل �أحد الطالب �أو �أكرث،
بق�صد الإ�ساءة ،وغالب ًا ما يتم عزل ال�ضحية من قبل املتنمرين يف
�أماكن تبعد عن الكادر الإداري واملعلمني.
وعرف بهن�ساوي وح�سن ( )2015التنمر املدر�سي ب�أنه �إ�ساءة
يف ا�ستخدام القوة من قبل طالب �أو �أكرث �ضد زميلهم داخل املدر�سة،
وب�شكل متكرر ،وب�صور متعددة منها اللفظي واجل�سدي والنف�سي.
معايري التنمر املدر�سي :ويجب على املعلم �أن يكون لدية
القدرة على متيز �سلوك التنمر عن غرية ،ومن �أهم املعايري التي
ت�شخ�ص �سلوك التنمر املدر�سي ،هو �أن يكون املتنمر متفوق على
ال�ضحية يف القوة� ،أي عدم توان القوة ،وكذلك يجب �أن يتميز ال�سلوك
بالتكرار ،وكذلك �أن يت�سم �سلوك املتنمر بالعدوانية على ال�ضحية(
القحطاين.)2013 ،
للتنمر �صور و�أ�شكال متعددة منها التنمر البدين� :أو اجل�سدي
وي�شمل الركل ،ال�رضب ،االحتكاك اجل�سدي ،ال�صفع �أو الإق�صاء
املتعمد من الأن�شطة �أو الإكراه على فعل �شيء� ،أو �رسقة م�رصوف
املدر�سة ،وتدمري املمتلكات كاملالب�س ،والكتب (بهن�ساوي وح�سن،
2015؛ �شعنني 2019،؛ حممود.)2016،
والتنمر اللفظي :يعترب التنمر اللفظي من �أكرث �أ�شكال التنمر
انت�شاراً لدى طالب املدار�س� ،سواء �أكان �إناثا �أم ذكوراً ،ويف خمتلف
املراحل التعليمية ،وي�شمل التنمر اللفظي على ال�شتيمة ،التهديد،
التنابز بالألقاب ،املزاح الثقيل املتكرر ،ال�سخرية ،والتقليل من
�ش�أن الآخرين (بهن�ساوي وح�سن2015 ،؛ �شعنني 2019،؛ ال�صويف
واملالكي).2012،
والتنمر االجتماعي :ين�شىء من خالل الإ�ساءة �إىل �سمعة
الطالب عن طريق ن�رش الإ�شاعات ،والكذب على ل�سانه ،والإحراج،
وت�شجيع الآخرين على عدم االختالط معه (بهن�ساوي وح�سن،
2015؛ �شعنني2019،؛ ال�صويف واملالكي.)2012،
والتنمر النف�سي :ومن �صورة امل�ضايقة والتهديد ،وي�شمل
الإخافة والرتهيب ب�شتى الو�سائل ،وتكمن خطورته بو�ضع ال�ضحية
حتت ال�ضغط النف�سي ،فال ي�ستطيع �أن مينع املتنمر �أو يخرب �أهلة
بذلك (بهن�ساوي وح�سن2015 ،؛ �شعنني2019،؛ ال�شايع.)2018،
والتنمر الإلكرتوين :وهو من الأنواع احلديثة بحيث يتم
الت�شهري بالطالب ال�ضحية عن طريق و�سائل التوا�صل االجتماعي
(ال�صويف واملالكي.)2012،
وقد ق�سم بهن�ساوي وح�سن ( )2015التنمر املدر�سي من
حيث عدد الطالب امل�شاركني فيه �إىل :التنمر املدر�سي الفردي :حيث
يعتدي طالب واحد على �ضحية �أو �أكرث ،ويعترب هذا النوع من �أكرث
انت�شارا يف املدار�س الأ�سا�سية.
الأنواع
ً
والتنمر املدر�سي اجلماعي :حيث ي�شرتك باالعتداء جمموعة
من الطالب التي تربطهم عالقة على �ضحية واحدة �أو �أكرث.
اختلف الباحثون يف التوافق عن �أ�سباب حمددة للتنمر،
فمنهم من اجته �إىل عوامل نف�سية ،و�آخرون ربطها بعوامل اجتماعية
و�أ�رسية ،فقد ذكر غويل والعكيلي ( )2018جمموعة من �أ�سباب
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حدوث التنمر املدر�سي :العنف الأ�رسي :من �أحد الأ�سباب التي
تنعك�س على �شخ�صية الطالب مما يجعل ما ي�شاهده يف البيت من
عنف يطبقه يف املدر�سة.
و�أ�سباب خا�صة باملدر�سة :عندما ي�شاهد الطالب انت�شار
التنمر على اختالف �أ�شكاله يف املدر�سة ،مما يجعله يقلد هذا ال�سلوك.
و�أ�سباب تكنولوجية :وذلك بتقليد الطالب الألعاب الإلكرتونية،
حيث يعترب املدر�سة امتداداً لهذه الألعاب.
و�أ�شارت القحطاين (� )2015إن ظاهرة التنمر ترجع ب�شكل
كبري �إىل خلل يف تن�شئة الآباء لأبناهم� ،أو ب�سبب �ضعف قيام
املدر�سة بدورها الإر�شادي والرقابي على الطالب ،ويوجد �أ�سباب
جمتمعية مثل الن�رصة للع�شرية� ،أو تكنولوجية مثل ت�أثري الألعاب
االلكرتونية� ،أو التلفاز �أو و�سائل التوا�صل االجتماعي التي ت�شجع
على العنف والتنمر.
ميكن �أن يت�أثر الطالب ب�شكل مبا�رش وغري مبا�رش من �آثار
التنمر ،وقد �أ�شارت املحجان ( )2021مبجموعة من الآثار نذكر
منها:
كرة الطالب للمدر�سة ،وعدم رغبة بالذهاب �إليها.
تدين التح�صيل الدرا�سي ،وعدم رغبة بتلقي العلم.
�شعور الطالب باخلجل ملا ح�صل معه �أمام زمالئه.
�إح�سا�س الطالب بعدم الثقة بالنف�س ،ويولد لدية �شعور
االنتقام.
عالقتة مع الآخرين تكون �سطحية ،ويجد �صعوبة يف بناء
ال�صداقة.
كبريا يف عالج ظاهرة التنمر؛ �إذا كان واع ًيا
ي�ؤدي املعلم دوراً ً
بامل�شكلة و�أ�سبابها وطرق التعامل ال�سليم معها ،و�سوف نو�ضح هذا
الدور فيما يلي:
دور املعلم عند حدوث التنمر� :إذا �سمع املعلم �أو �شاهد �أو ُنقلت
فورا للف�صل
�إليه وجود حالة تنمر داخل املدر�سة ،يجب عليه التحرك ً
بني التالميذ ،والت�أكد من �سالمة اجلميع ،ومنع جتدد اال�شتباك مرة
�أخرى ،ويجب عليه �إظهار �سيطرته على املوقف ومنع املتنمر من
اال�ستمرار ،و ُتطمئن ال�ضحية بعدم اقرتاب املتنمر منه .يجب �أن ي�شعر
الطالب �أن املعلم ميلك حلاّ ً مل�شكلة التنمر التي ح�صلت ،يف نف�س
الوقت يجب على املعلم احلر�ص على عدم �إيذاء الطفل املُعت ِد لفظي ًا
�أو ج�سدياً ،و�أن يتجنب �إظهار �سلوكيات عدوانية جتاه املتنمرين؛
حتى ال يكون قدوة �سيئة لطالبه .لذلك يجب �أن يكون حازم لكن
دون �أن يظهر ت�رصف غري الئق ،الن التنمر �سوف يوثر على و�ضع
الطالب يف امل�ستقبل فيمكن �أن ت�صل �إىل حد الت�رسب املدر�سي ،لذلك
يجب على املعلم �أن يكون قادر على معاجلة املوقف (مرقة2013 ،؛
القحطاين.)2015 ،
دور املعلم مع الطالب الواقع علية التنمر :يحتاج الطالب
الذي تعر�ض للتنمر �إىل معاملة خا�صة تراعي و�ضعة النف�سي ،فقد
ي�شعر حلظة التنمر ب�أنه تعر�ض للإهانة وال�ضعف.
وهنا يظهر دور املعلم الواعي الذي ُي�شعر ال�ضحية باحلب
والتقدير ،وب�أن الأمر �سوف ي�أخذ على حممل اجلد .لذلك يجب �أن

ي�سمع املعلم من الطالب الواقع عليه التنمر باهتمام دون �أن يوجه
له اللوم ،وعليه �إظهار التفهم الكامل له .وبعدها يجب �أن ت�شعر
الطالب بالطم�أنينة والت�أكيد على �أن الطالب الآخر قد �أخط�أ يف
حقه ،و�سوف تقوم املدر�سة بدورها .وعلى املعلم �أن يقوم بدور
�أكرث �إيجابية بعقد جل�سات مع الطفل لبحث �أ�سباب امل�شكلة وطرق
التخل�ص منها ،ولدفعه �إىل م�صارحة والديه و�أ�رسته .و�أن يتابع
املعلم امل�شكلة مع الطالب ،ليعلِمه بالإجراءات التي قامت بها
املدر�سة جتاه املتنمر وللت�أكيد على �أن �سلوك التنمر غري مرحب به
(�شطيبي وبوطاف2014،؛ ال�صليهم؛2017؛ مرقة.)2013 ،
دور املعلم مع الطالب املتنمر :ال تقل �أهمية الذي يقوم بها
املعلم مع الطالب الواقع علية التنمر ،عن ما يقوم به مع الطالب
أي�ضا لظروف خمتلفة نف�سية �أو اجتماعي �أو
املتنمر .فاملتنمر �ضحية � ً
بيئية .وعلى املعلم �أن يعطي املتنمر الفر�صة الكاملة للحديث و�رشح
ما ح�صل معه ،و�أن يت�أكد املعلم من كالم الطالب املتنمر ،ف�إذا كان
الطالب مذنب ،ي�رشح املعلم اخلط�أ له ويخربه �إن الت�رصف الذي قام
به ت�رصف غري مقبول ،وبعدها يعمل املعلم ب�صحبة املر�شد الطالبي
جل�سات مع الطالب املتنمر ملناق�شة الأ�سباب التي دفعته ملثل هذه
الت�رصف ،وي�ضع خطة عالجيه من �أجل حتفيزه التخلي عن �سلوك
التنمر ،وت�ساعده للو�صول �إىل الو�سائل ال�سليمة لتحقيق �أهدافه بعيداً
عن لغة القوة والتنمر ،و�إر�شاده �إىل امل�شاركة يف الأن�شطة املدر�سية
وامل�سابقات الريا�ضية ،واالنتخابات املدر�سية .ويحتاج املعلم �إىل
م�ساعدة املر�شد الرتبوي والتوا�صل مع الأ�رسة ،و�إجراء التدخل
الالزم ملعاجلة الأ�ساليب الرتبوية اخلاطئة ،و�أن يبعد الطالب عن
جو امل�شاكل الأ�رسية (�إبراهيم ،و�آخرون2019 ،؛ املحجان.)2021،
دور املدر�سة الأ�سا�سية للحد من ظاهرة التنمر :يجب على
املدر�سة �أن تقوم بواجبها اجتاه املعلمني والطلبة للحد من ظاهرة
التنمر املدر�سي فيها ،و�سوف نذكر البع�ض من �أدوار املدر�سة منها:
دور املدر�سة الأ�سا�سية اجتاه الطالب :يجب �أن توفر املدر�سة
لطلبتها جو من الراحة والأمان ،حتى ي�ؤدي الطالب الوظيفة التي
جاء من �أجلها �إىل املدر�سة ،وكذلك �أن تكون ال�رشاكة والتوا�صل
ب�شكل مبا�رش بني الأ�رسة واملدر�سة ،للت�أكد على �أن الطفل يعي�ش يف
جو مدر�سي �آمن ،ويجب على املدر�سة تعزيز �سلوك الطالب الإيجابية
داخل املدر�سة ،وكذلك �إجراء حوار ومناق�شات جادة مع املتنمر
وال�ضحية ،والعمل على �إ�رشاك الأطفال �ضحايا التنمر يف الأن�شطة
الطالبية ،التي تعزز عالقاتهم االجتماعية مع �أقرانهم (بهن�ساوي
وح�سن2015 ،؛ حمادنة2014،؛ زروال ويو�سفي.)2019،
دور املدر�سة الأ�سا�سية اجتاه املعلمني واملعلمات :يجب
�أن توفر املدر�سة الإمكانية التي جتعل املعلم قادراً على املعاملة
مع ظاهرة التنمر ،وكذاك يكون لدية معرفة ب�أنواع التنمر ،ولذلك
برناجما تدريبي ًا �شام ًال لأنواع التنمر،
يجب �أن توفر املدر�سة
ً
وم�ساعدة املعلمني على كيفية التعامل مع �سلوك التنمر يف املدر�سة
ومواجهته ،وعمل لقاء دوري ومنتظم يف املدر�سة لدرا�سة حاالت
التنمر التي ح�صلت يف املدر�سة ومناق�شتها والإجراءات املرتتبة
على املتنمر وال�ضحية ،ويجب �أن تو�صي املدر�سة بتطوير املناهج
الدرا�سية بحيث تقوم على زيادة التوا�صل بني الطالب مع بع�ضهم
البع�ض وبني الطالب واملعلمني ،مما ينعك�س ذلك على احلد من
التنمر داخل املدر�سة (حمادنة2014،؛ زروال ويو�سفي2019،؛
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دور معلمي مرحلة التعليم األساسي في احلد من ظاهرة التنمر

املحجان.)2021،
مت مراجعة جمموعة من الدرا�سات ذات العالقة مبو�ضوع
البحث ،وفيما يلي عر�ض ملجموعة منها:
�أجرت طويهر ( )2020درا�سة هدفت �إىل التعرف على �أ�سباب
التنمر لدى الأطفال من وجهة نظر معلمات ريا�ض الأطفال يف
مدينة الريا�ض ،وكذلك التعرف على �أثر التنمر على ال�ضحايا ،حيث
قامت الباحثة با�ستخدام املنهج الو�صفي التحليلي ،وقامت بتطبيق
�أداة الدرا�سة على( )141معلمة يف ريا�ض الأطفال يف مدينة
الريا�ض ،و�أظهرت النتائج �أن اثر التنمر على ال�ضحايا من وجهة نظر
املعلمات جاءت بدرجة متو�سطة ،و�أن للمعلمات دوراً يف تخفي�ض
ن�سبة التنمر بني الطالبات.
قام كل من نظمي والعظامات ( )2019ب�إجراء درا�سة هدفت
�إىل التعرف على م�ستوى التنمر املدر�سي ،وفعالية الذات لدى طلبة
ال�صف التا�سع والعا�رش يف املدار�س احلكومية يف الأردن ،حيث
قامت الباحثة با�ستخدام املنهج الو�صفي التحليلي ،ومت تطبيق
مقيا�س التنمر املدر�سي على( )460طالب ًا وطالبة ،و�أظهرت النتائج
�أن :م�ستوى التنمر املدر�سي لدى طلبة ال�صف التا�سع والعا�رش كانت
بدرجة متو�سطة ،و�إن فاعلية الذات الأكادميي احتلت املرتبة الأوىل
يف تغري �سلوك التنمر املدر�سي.
قامت هناهيت ( )Hannahet,E&AL, 2018درا�سة هدفت �إىل
التعرف على مدى فعالية برامج الوقاية من التنمر يف املدار�س،
حيث قامت الباحثة با�ستخدام املنهج الو�صفي التحليلي ،حيث
مت تطبيق �أداة الدرا�سة يف والية كاليفونيا على ( )2000طالب
وطالبة ،و�أظهرت النتائج �أن ا�ستخدام برامج الوقاية من التنمر تقلل
ن�سبة التنمر يف املدار�س بدرجة كبرية.
�أجرت حبيب ( )2018درا�سة هدفت �إىل حت�سني الكفاءة
االجتماعية وخف�ض �سلوك التنمر املدر�سي لدى الطلبة املتنمرين
باملرحلة االبتدائية ،وا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي التحليلي،
واعدت الباحثة برناجم ًا قائم ًا على الإثراء النف�سي ،وقد مت تطبيق
الربنامج على ( )256طالب وطالبة مبدار�س مدينة بنها ،ومت تق�سيم
عينة الدرا�سة �إىل جمموعتني جتريبية و�ضابطة ،و�أظهرت النتائج
�أن :وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني املجموعة ال�ضابطة
والتجريبية ول�صالح املجموعة التجريبية.
�أجرى حممد ( )2017درا�سة هدفت ملعرفة دور مديري
املرحلة الثانوية يف مواجهة التنمر املدر�سي ،والتعرف على �أ�شهر
الربامج العاملية ملنع التنمر املدر�سي ،ا�ستخدم الباحث املنهج
الو�صفي لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،ومت تطبيق �أداة الدرا�سة على
( )473معلم من معلمني املرحلة الثانوية يف املنطقة ال�رشقية يف
اململكة العربية ال�سعودية ،و�أظهرت النتائج �أن دور مديري املدار�س
الثانوية كانت بدرجة �ضعيفة.
�أجرت عبد العزيز ( )2017درا�سة هدفت للتعرف على خف�ض
حدة التنمر لدى عينة من تالميذ املرحلة االبتدائية يف غزة ،ومت
ا�ستخدام املنهج الو�صفي ،ومت تطبيق مقيا�س التنمر على عينة
الدار�سة البالغ عددها ( )80طالب ًا وطالبة ،و�أظهرت النتائج �أن
فاعلية برنامج تعديل ال�سلوك يف خف�ض حده التنمر لدى الطالب،
و�أو�صت الدرا�سة بعمل برامج على املراحل التدري�سية الأخرى.
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ويف درا�سة �أجراها ال�سعدي ( )2017هدفت ملعرفة التنمر
املدر�سي وعالقته بالتكيف النف�سي واالجتماعي لدى طلبة �صعوبات
التعلم ،ومت ا�ستخدام املنهج الو�صفي التحليلي و�أ�سلوب حتليل
املحتوى ،ومت تطوير �أداة للدرا�سة وتطبيقها على عينة الدار�سة
البالغ عددهم ( )150طالب ًا وطالبة من ذوي �صعوبات التعلم يف
�سلطنة عمان ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة� :إن م�ستوى التنمر املدر�سي
كانت بدرجة متو�سطة ،وكذلك وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني اجلن�س الطالب ونوع املدر�سة ل�صالح مدار�س الإناث واملدار�س
احلكومية.
قامت القحطاين ( )2015بدرا�سة هدفت �إىل التعرف على
مدى وعي معلمات املرحلة االبتدائية يف حمافظة الريا�ض مباهية
التنمر ،و�آثاره على كل من املتنمر وال�ضحية ،وطورت الباحثة
ا�ستبانة ووزعتها على ( )764معلمة ،وا�ستخدمت املنهج الو�صفي
التحليلي ،و�أظهرت النتائج �أن املعلمات ميتلكن وعيا كبرياً مباهية
التنمر ،و�أ�شكاله ،و�آثاره ال�سلبية على املتنمر وال�ضحية.
�أجرى بهن�ساوي وح�سن ( )2015درا�سة هدفت �إىل معرفة
العالقة بني التنمر املدر�سي ودافعية االجناز لدى تالميذ املرحلة
الإعدادية ،وا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي التحليل ،ومت
ا�ستخدام مقيا�س دافعية االجناز ،ومقيا�س التنمر املدر�سي ،ومت
توزيع املقيا�س على عينة الدرا�سة املكونة من ( )243طالب ًا وطالبة
من املرحلة الإعدادية يف حمافظة بني �سويف يف م�رص ،و�أظهرت
النتائج �أنه ال ميكن التنب�ؤ بالتنمر من خالل دافعية االجناز.
�أجرى ال�سعايدة ( )2014هدفت الدرا�سة ملعرفة �أ�سباب العنف
املدر�سي يف ق�ضاء عريا ويرقا و�أ�ساليب احلد منه ،ا�ستخدم الباحث
منهج امل�سح االجتماعي بالعينة لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،وطبق �أداة
الدرا�سة على ( )100ويل �أمر ،و�أظهرت النتائج �أن من �أكرث الأ�سباب
التي تودي �إىل العنف املدر�سي هو عدم املقدرة على توفري متطلبات
احلياة الأ�سا�سية ،تليها رفيق ال�سوء.
قام �شطيبي وبوطافم ( )2014بدرا�سة هدفت �إىل الك�شف
عن واقع التنمر يف مرحلة التعليم املتو�سط يف اجلزائر والنتائج
املرتتبة عليه ،ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي التحليلي ،ومت
تطوير �أداة للدرا�سة ومت توزيعها على عينة الدرا�سة املكونة ()120
طالباًوطالبة ،و�أظهرت النتائج �أن �سلوكيات التنمر منت�رشة بدرجة
تبعث على القلق ،وقد تعمل م�شاكل �سلوكية و�أخالقية واجتماعية.
�أجرى كل م ن �أندرو وفال�شو ( �Andreou&Vlachou& Bot
 )soglou.2013درا�سة هدفت �إىل معرفة مقدار انت�شار ظاهرة
التنمر بني الأطفال يف مرحلة ما قبل املدر�سة يف اليونان،حيث مت
ا�ستخدام املنهج امل�سحي التجريبي ،ومت تطبيق �أداة الدرا�سة على
( )167ظف ًال من عمر (� )6-4سنوات يف مرحلة ما قبل املدر�سة،
و�أظهرت النتائج �أن ن�سبة انت�شار �أ�شكال التنمر كانت على النحو
التايل :التنمر اللفظي ( ،)% 31.4والتنمر اجل�سدي (،)% 29.4
واال�ستبعاد االجتماعي (.)% 39
قامت هيمفري ( )Humphrey,L.2013بدرا�سة هدفت �إىل
معرفة الفئات العمرية الأكرث تعر�ض ًا للتنمر ،حيث �أجرت الباحثة
املقابلة ال�شخ�صية على �سبعة مدر�سني يف كل مرحلة من مدر�سني
مدينة فكتوريا ،ومن خالل املقابلة تو�صلت الباحثة �إىل النتائج

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )12العدد ( - )36آب 2021م

التالية �أن التنمر يحدث يف وقت مبكر يف مرحلة ريا�ض الأطفال ،التعريفات االصطالحية واإلجرائية:

وكذلك �إن �أكرث املراحل التي ينت�رش بها التنمر املرحلة االبتدائية
الأوىل من عمر (� )9-6سنوات.
وبا�ستعرا�ض الباحثة للدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة ،فقد
تبني وجود تباين وا�ضح يف درجة وعي املعلمني يف التعامل مع
التنمر ،فنجد درا�سة القحطاين ( )2015قد �أظهرت م�ستوى مرتفع
من الوعي يف تعامل املعلمني مع التنمر ،بينما �أظهرت درا�سة
ال�سعايدة ( )2014ودرا�سة �شطيبي وبوطافم ( )2014درجة وعي
متو�سط يف التعامل مع ظاهرة التنمر املدر�سي من قبل املعلمني
واملعلمات ،وقد ت�شابهت هذه الدرا�سة مع الدرا�سات ال�سابقة يف
بع�ض الأهداف ،كدرا�سة القحطاين ( )2015التي هدفت للتعرف على
دور املدر�سة الأ�سا�سية للحد من ظاهرة التنمر ،ودرا�سة ال�سعايدة
( )2014وبهن�ساوي وح�سن ( )2015ودرا�سة ال�صويف واملالكي
( ،)2012وحممود ( )2016التي هدفت �إىل احلد من ظاهرة
الت�رسب ،وت�شابهت هذه الدرا�سة مع درا�سة ال�سعايدة ()2014
ونظمي والعظامات ( )2019طبقت على البيئية الأردنية.
واتفقت الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات ال�سابقة يف العينة
التي ا�ستخدمت ،حيث اختري املعلمني كعينة للدرا�سة ،وكذلك معظم
الدرا�سات ال�سابقة ،وا�ستخدم املنهج الو�صفي التحليلي ،واعتمد
على �أداة الدرا�سة من �أجل الو�صول �إىل النتائج ،ومثال ذلك درا�سة
ال�سعايدة(  )2014وبهن�ساوي وح�سن ( )2015ودرا�سة �أندرو
وفال�شو ( )2013ودرا�سة ال�صويف واملالكي ( ،)2012وحممود
(.)2016
بينما اختلفت هذه الدرا�سة مع الدرا�سات ال�سابقة يف الهدف
من الدرا�سة ،كدرا�سة بهن�ساوي وح�سن ( )2015التي هدفت �إىل
معرفة العالقة بني التنمر املدر�سي ودافعية االجناز.

وكذلك اختلفت هذه الدرا�سة مع بع�ض الدرا�سات ال�سابقة يف
�أداة الدرا�سة والعينة ،كدرا�سة �شطيبي وبوطافم ( )2014التي مت
تطبيق العينة على الطالب والطالبات ،ودرا�سة هيمفري ()2013
التي ا�ستخدمت املقابلة ال�شخ�صية.
وقد ا�ستفادت الدرا�سة احلالية من الدرا�سات ال�سابقة يف
كتابة الأدب النظري واال�ستفادة يف حتديد م�شكلة الدرا�سة ،وتطوير
�أداة الدرا�سة.
ما متيزت به هذه الدرا�سة �أن الدرا�سات التي طبقت يف اململكة
بناء على علم الباحثة ،ومل تركز
الأردنية الها�شمية كانت قليلة ً
على دور املعلمني يف احلد من ظاهرة التنمر وخا�صة يف املرحلة
الأ�سا�سية ،وكذلك متيزت هذه الدرا�سة بتطبيقها على ثالث مديريات
تربية موزعة على ثالث مناطق يف ال�شمال والو�سط واجلنوب ،مما
يجعل نتائج الدرا�سة �أكرث �شمولية ودقة ،وبالتايل الإ�سهام يف
امل�ساعدة لو�ضع اخلطط امل�ستقبلية للتقليل من ظاهرة التنمر يف
املدار�س الأ�سا�سية .

دور املعلم :هو عبارة عن جمموعة الإجراءات واملهام
والأعمال التي يقوم بها معلمون ومعلمات بهدف احلد من ظاهرة
التنمر داخل املدر�سة (حممود.)298:2016 ،
وقد عرفت الباحثة دور املعلم :هي الإجراءات واملهام
والإعمال التي يقوم بها معلمون ومعلمات املرحلة الأ�سا�سية بهدف
احلد من ظاهرة التنمر لدى الطلبة يف املدار�س ،وتقا�س با�ستجابة
�أفراد عينة الدرا�سة على فقرات �أداة الدرا�سة.
التنمر املدر�سي :هو �سلوك عدواين يقوم به طالب �أو �أكرث
�ضد �أحد زمالئهم يف املدر�سة ،مما ي�سبب له �أذى ج�سمي �أو لفظي
�أو نف�سي ،ويت�سم هذا الت�رصف باحلدة والتكرار(  (�Ahmad & Braith
.)waite,2004:43
عرفت الباحثة التنمر املدر�سي :هو �سلوك عدواين ج�سدي
�أو لفظي �أو اجتماعي �أو نف�سي ،يقوم به �أحد الطالب �أو �أكرث �ضد
زميلهم يف املدر�سة ب�شكل متكرر.
املرحلة الأ�سا�سية :هي مرحلة تعليمية نظامية �إلزامية تبد�أ
من بداية الدخول �إىل املدر�سة يف �سن �ست �سنوات ال�صف الأول
ومتتد �إىل حتى نهاية ال�صف العا�رش �ستة ع�رش عاماً ،ويح�صل
الطالب من خاللها على خمتلف العلوم واملعارف( الكتاب ال�سنوي
وزارة الرتبية والتعليم .)2018:59،
وقد قامت الباحثة بتعريف املرحلة الأ�سا�سية :هي املرحلة
الإلزامية ومدتها ع�رش �سنوات جلميع �أبناء اململكة الأردنية
الها�شمية ذكوراً و�إناثاً ،من ال�صف الأول حتى نهاية ال�صف العا�رش.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تعترب مرحلة التعليم الأ�سا�سي من �أهم املراحل يف تكوين
�شخ�صية الطفل ،كونها مهمة يف الإعداد للحياة امل�ستقبلية،
واالهتمام بهذه املرحلة �رضوري من �أجل خلق جيل يتمتع بالقدرة
على �إدارة امل�ستقبل بكل مقدرة ،ولهذا يجب املحافظة على هذا
اجليل من �أجل �صناعة م�ستقبل مزدهر(�أبو الديار.)2015 ،
�إن ا�ستخدام القوة بني الطالب يف املدار�س لي�س �سلوك ًا جديداً,
بل هو �سلوك قدمي وغريزي يف املراحل العمرية املبكرة  ,وخا�صة
يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي ،وميكن مواجهته وتعديله  ,لكن امل�شكلة
يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي �أنها ذو خطورة �أكرب ويعود �سبب ذلك
�إن طبيعة الطالب يف تلك املرحلة غري مكتملي النمو ،ولي�س لديهم
القدرة على �ضبط كافة �سلوكياتهم يف خمتلف النواحي( :العقلية،
واجل�سدية ،والوجدانية ،واالجتماعية ،والعاطفية) .تكمن م�شكلة
التنمر يف �أمور متعددة بهذه املرحلة :الأول :انت�شاره وحتوله من
�سلوك طبيعي �إىل ظاهرة يجب الت�صدي لها وعالجها ,وثانيهما عدم
وجود �سيا�سات تربوية لعالج هذه الظاهرة واحلد من انت�شارها
وثالثها :االنت�شار ال�رسيع واملريب،لأ�سباب متعددة منها  :الألعاب
االلكرتونية ،وكذلك انت�شار �أفالم العنف بني الطالب ،و�أي�ض ًا �أفالم
الكرتون العنيفة ،وكذلك وجود خلل يف الرتبية يف بع�ض الأ�رس،
ولهذا يجب على املدر�سة ب�شكل عام واملعلم ب�شكل خا�ص �رضورة
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د .آالء تيسير بني نصر

دور معلمي مرحلة التعليم األساسي في احلد من ظاهرة التنمر

التعامل مع ظاهرة التنمر وحماولة احلد من انت�شارها يف مدار�سنا
(القحطاين.)2013 ،
التنمر ظاهرة كانت والزالت م�شكلة كبرية تواجه املدار�س
مبختلف م�ستوياتها ,ومما يزيد من امل�شكلة هو عدم مقدرة املعلمني
يف التعامل مع املتنمر وال�ضحية ،ويلج�أ املعلمون �إىل ا�ستخدام
العقاب البدين واللفظي ،مما ي�ؤدى ذلك �إىل زيادة ن�سبة التنمر
يف املدار�س ،وكذلك عدم وجود �إ�سرتاتيجيات وا�ضحة لدى وزارة
الرتبية والتعليم للحد من ظاهرة التنمر املدر�سي ،وعدم تدريب
املعلمني على التعامل مع املتنمر وال�ضحية ،وهذا ما مل�سته الباحثة
عند الذهاب للمدار�س الأ�سا�سية للإ�رشاف على الطالب �أثناء التطبيق
العملي ،ومن �أجل الت�أكد من �صحة ما تو�صلت �إليه قامت الباحثة
بتوجيه �س�ؤالني �إىل ( )100معلم ومعلمة يف املدار�س الأ�سا�سية
ويف مديريات تربية خمتلفة ،و ين�ص ال�س�ؤال الأول “ :هل تقوم وزارة
الرتبية والتعليم بتدريبكم على التعامل مع املتنمرين؟ وال�س�ؤال
الثاين:هل يتم عقد لقاءات مع الطالب لتعريفهم عن خماطر التنمر
على البيئة املدر�سية؟ وكانت ن�سبة الإجابة عن ال�س�ؤال الأول بنعم
( ، )%35والإجابة بنعم عن ال�س�ؤال الثاين ( ،)%46وهي ن�سبة غري
منا�سبة و�ضعيفة ،وهذا ما تو�صلت �إليها درا�سة (�شايع،)2018:
ودرا�سة (القحطاين ،)2015،ودرا�سة ( ،)Mishna,et,2005ودرا�سة
(بهن�ساوي وح�سن )2015 ،ودرا�سة ( )Hannaet& al,2018ودرا�سة
(ال�سعايدة  .)2015،مما دفع الباحثة لإجراء هذه الدرا�سة والتي
متثلت م�شكلتها الرئي�سية بال�س�ؤال الرئي�سي التايل:
◄◄ما دور معلمي املرحلة الأ�سا�سية ومعلماتها يف املدار�س
احلكومية يف اململكة الأردنية الها�شمية يف مواجهة التنمر
املدر�سي؟
وينبثق من ال�س�ؤال الرئي�سي الت�سا�ؤالت الفرعية التالية:
◄◄ما مدى وعي معلمي املرحلة الأ�سا�سية ومعلماتها يف
املدار�س احلكومية يف اململكة الأردنية الها�شمية بالتعامل مع
ظاهرة التنمر؟
◄◄هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني وجهات نظر
�أفراد عينة الدرا�سة ترجع �إىل متغري(جن�س معلمي املرحلة الأ�سا�سية،
مديرية الرتبية ،امل�ؤهل العلمي)؟
◄◄ما املقرتحات لدى معلمي ومعلمات املرحلة الأ�سا�سية
للتخفيف من ظاهرة التنمر لدى طلبتهم؟

أهداف الدراسة:
ت�سعى الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف التالية:
 معرفة مدى وعي معلمي ومعلمات املرحلة الأ�سا�سية
بالتعامل مع الطلبة املتنمرين.
 الك�شف عن الفروق ذات الداللة الإح�صائية بني وجهات
نظر �أفراد العينة ح�سب (جن�س معلمي املرحلة الأ�سا�سية ،مديرية
الرتبية ،امل�ؤهل العلمي).
 التعرف على الإجراءات التي ي�ستخدمها معلمو املرحلة
الأ�سا�سية ومعلماتها يف مواجهة التنمر املدر�سي يف �ضوء القرارات
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الوزارية واللوائح والقوانني املتبعة.

فرضيات الدراسة:
1 .1هل توجد فروق ذات داللة عند م�ستوى الداللة ()α≥ .05
يف تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة يف مواجهة التنمر املدر�سي ،تب ًعا
جلن�س املعلم؟
2 .2هل توجد فروق ذات داللة عند م�ستوى الداللة ()α≥ .05
يف تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة يف مواجهة التنمر املدر�سي ،تب ًعا
ملديرية الرتبية؟
3 .3هل توجد فروق ذات داللة عند م�ستوى الداللة ()α≥ .05
يف تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة يف مواجهة التنمر املدر�سي ،تب ًعا
للم�ؤهل العلمي؟

أهمية الدراسة:
تنبع �أهمية الدرا�سة كونها تتناول �إحدى ال�سلوكيات الأكرث
انت�شاراً يف مدار�سنا ،والتي ينتج عنها �آثار �سلبية ،حيث تعترب
الدرا�سات التي تتحدث عن دور املعلمني يف احلد من ظاهرة التنمر
قليلة جداً ،وبالأخ�ص يف الأردن ح�سب حدود علم الباحثة ،وهذا
املو�ضوع يحتاج �إىل اهتمام الباحثني ،وهو ما �سعت هذه الدرا�سة
�إىل حتقيقه ،وميكن �إبراز الأهمية من اجلانبني النظري والتطبيقي:
األهمية النظرية:
من املتوقع �أن ترفد هذه الدرا�سة الباحثني ب�إطار نظري،
يتناول دور املعلم يف احلد من ظاهرة التنمر ،مما يودي �إىل تو�سع
القاعدة املعرفية النظرية عن هذا املو�ضوع ،وتكمن �أهمية هذا
املو�ضوع �إنه يتناول دور املعلم للحد من ظاهرة التنمر يف مرحلة
عمرية مهمة،من �آجل توفري بيئة مدر�سية �آمنة للطلبة .ومن املتوقع
�أن تكون هذه الدرا�سة نواه لبحوث ودرا�سات �أخرى تهتم مبو�ضوع
التنمر املدر�سي يف املراحل التعليمية املختلفة.
األهمية التطبيقية:
تقدم هذه الدرا�سة العديد من الفوائد التطبيقية يف املجال
الرتبوي ،وميكن �أن ي�ستفيد منها �أ�صحاب االخت�صا�ص ،واملخططون
الرتبويون ،واملعلمون واملعلمات يف امليدان ،وتكمن �أهم الفوائد
التطبيقية� ،إن الدرا�سة التالية تلفت نظر �أ�صحاب االخت�صا�ص
لأهمية املعلم ودوره يف احلد من ظاهرة التنمر� ،إذا مت ت�أهيله
وتدريبه على التعامل مع املتنمرين وال�ضحية على حد �سواء.
وكذلك تفيد �صانعي القرارات يف وزارة الرتبية والتعليم ،و�صانعي
ال�سيا�سات التعليمية يف املدار�س ،كون التنمر املدر�سي م�شكلة يف
جميع املراحل الدرا�سية .و�إن �أداة الدرا�سة من املتوقع �أن تقدم
م�ؤ�رشا لقدرة املعلم للتعامل مع ظاهرة التنمر ،مما ي�سهل لأ�صحاب
االخت�صا�ص باعتباره �أداة تقيميه.

حدود الدراسة:
تت�ضمن حدود الدرا�سة احلدود الآتية:
احلدود الزمنية :طُ ِّبقت الدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي الأول
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للعام ( )2020/2019م.
احلدود املكانية :املدار�س الأ�سا�سية يف مديرية تربية جر�ش
وعني البا�شا والطفيلة يف اململكة الأردنية الها�شمية.
احلدود الب�رشية :اقت�رصت الدرا�سة على جميع معلمي املرحلة
الأ�سا�سية ومعلماتها يف مديرية تربية جر�ش ومديرية تربية عني
البا�شا ومديرية تربية الطفيلة يف اململكة الأردنية الها�شمية.
احلدود املو�ضوعية :دور معلمي مرحلة التعليم الأ�سا�سي يف
احلد من ظاهرة التنمر.
منهجية الدراسة:
اعتمدت الدرا�سة احلالية على املنهج الو�صفي التحليلي ،وذلك
من خالل مراجعة الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة،
وكذلك تطبيق �أداة الدرا�سة على عينة من جمتمع الدرا�سة ،من �أجل
جمع البيانات ومن ثم حتليلها للو�صول �إىل النتائج التي ت�سهم يف
تقدمي جمموعة من التو�صيات ،التي ت�سهم يف حل م�شكلة الدرا�سة.
جمتمع الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة ،من جميع معلمي �صفوف املرحلة
الأ�سا�سية ومعلماتها يف مديرية تربية جر�ش ،ومديرية تربية عني
البا�شا ،ومديرية تربية الطفيلة يف اململكة الأردنية الها�شمية،
للف�صل الدرا�سي الأول للعام الدرا�سي 2020/ 2019م البالغ
بناء
عددهم ( )6664معلم ًا ومعلمة يف املديريات الثالث ال�سابقةً ،
على �إح�صائية وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة الأردنية الها�شمية
عام ( ،)2019ومت اختيار عينة الدرا�سة بالطريقة الع�شوائية
الطبقية  ،حيث مت اختيار ما ن�سبته  %10من العدد الكلي ملجتمع
الدرا�سة ،وبلغ حجم عينة الدرا�سة ( )666معلم ًا ومعلمة من
املديريات الثالث ،ا�ستجاب منهم ( )626معلم ًا ومعلمة �أي ما
ن�سبته ( )%93.8من عينة الدرا�سة ،واجلدول ( )1يو�ضح �أعداد
جمتمع الدرا�سة وعينتها:
الجدول رقم ()1
توزيع مجتمع الدراسة ،و عينة الدراسة ،حسب الجنس ومديرية التربية وسنوات الخبرة
والمؤهل العلمي

املتغري

اجلن�س

مديرية
الرتبية
والتعليم

الفئة

�أعداد جمتمع
الدرا�سة

الن�سبة
املئوية

عدد
العينة

الن�سبة
املئوية

ذكر

2903

%43.6

281

%45

�أنثى

3761

56.4%

344

%55

املجموع

6664

%100

625

%100

مديرية جر�ش

3011

%45.2

277

%44.3

1628

%24.4

158

%25.2

مديرية عني
البا�شا
مديرية
الطفيلة
املجموع

2025

%30.4

190

%30.5

6664

%100

625

%100

املتغري

�أعداد جمتمع
الدرا�سة

الن�سبة
املئوية

عدد
العينة

الن�سبة
املئوية

4992

%74.9

466

%74.6

درا�سات عليا

1672

%25.1

159

%25.4

املجموع

6664

%100

625

%100

الفئة
بكالوريو�س

امل�ؤهل
العلمي

و�أقل

يت�ضح من اجلدول (� )1إن ن�سبة املعلمات يف مرحلة التعليم
الأ�سا�سي هي ( )% 56.4وذلك يعود �إىل �سيا�سة وزارة الرتبية
والتعليم يف اململكة الأردنية الها�شمية �إىل ت�أنيث التعليم يف
املرحلة الأ�سا�سية الدنيا ،كما بني اجلدول ال�سابق �أكرب مديرية
تربية من املديريات الثالث هي جر�ش ب�سبب عدم وجود مديرية
ثانية يف حمافظة جر�ش ،وباملقابل وجود �أكرث من مديرية تربية
يف املحافظات التي تتبع لها مديرية عني البا�شا ومديرية الطفيلة،
وكذلك يت�ضح من اجلدول ال�سابق �إن ( )%75تقريب ًا من املعلمني
واملعلمات لديهم امل�ؤهل العلمي بكالوريو�س والباقي درا�سات عليا.

أداة الدراسة:
تكونت �أداة الدرا�سة من ثالثة �أجزاء ،اجلزء الأول املعلومات
ال�شخ�صية لعينة الدرا�سة ،واجلزء الثاين لتحقيق �أهداف الدرا�سة
فقد طورت �أداة الدرا�سة ،بعد االطالع على الأدب النظري ،وبع�ض
الدرا�سات املتعلقة بالتنمر كدرا�سة القحطاين( ،)2015ودرا�سة
عبد العزيز ( ،)2017ودرا�سة ال�سعدي ( ،)2017ودرا�سة �شطيبي
وبوطافم ( ،)2014ودرا�سة عبدالرحيم ( ،)2017ودرا�سة حبيب
( ، )2018ومعرفة �آراء عدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات،
وحتديد املجاالت الرئي�سة يف اال�ستبانة حيث تكونت من ثالثة
جماالت هي( :ماهية التنمر و�أ�شكاله ،ودور املعلمني يف احلد من
ظاهرة التنمر ،والإجراءات املتبعة للتقليل من �سلوك التنمر يف
املدر�سة) ،واجلزء الثالث كان �س�ؤال مفتوح لعينة الدرا�سة عن دور
معلمي املرحلة الأ�سا�سية ومعلماتها للتخفيف من ظاهرة التنمر
لدى طلبتهم؟ وتكونت �أداة الدرا�سة من ( )47فقرة يف �صورتها
الأولية ،وا�ستخدم مقيا�س ليكرت اخلما�سي يف حتديد ا�ستجابات
الطلبة على فقرات �أداة الدرا�سة ،والذي تتدرج عليه الإجابة من
الدرجة خم�س �أمام الإجابة (بدرجة كبرية) ،والدرجة واحد �أمام
الإجابة بدرجة قليلة جداً .حيث مت تق�سيم عالمة القطع �إىل ثالث
درجات :درجة كبرية من ( ،)5-3.68وبدرجة متو�سطة (- 3.67
 ،)2.34وبدرجة قليلة (.) 2.33-1
صدق (أداة الدراسة):
ال�صدق الظاهري :للت�أكد من �صدق �أداة الدرا�سة قامت الباحثة
بتوزيع �أداة الدرا�سة على ع�رشة من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كلية
الرتبية يف اجلامعات الأردنية واجلامعات ال�سعودية ،و�ستة م�رشفني
يف وزارة الرتبية والتعليم من �أجل االطالع على فقرات �أداة الدرا�سة،
و�إبداء �آرائهم من حيث :مدى منا�سبة الفقرة للمجال التي و�ضعت
فيه ،ودقة ال�سالمة اللغوية ،ودرجة مالءمتها للمجال الذي و�ضعت
فيه ،وحذف غري املنا�سب واملكرر من الفقرات ،واقرتاح فقرات
�أخرى ،و�أي مالحظات �أخرى ،وبعد الأخذ بر�أي املحكمني مت حذف
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خم�س فقرات ،حيث تكونت اال�ستبانة يف �صورتها النهائية من ()42
فقرة موزعة على ثالثة حماور.
�صدق البناء :قامت الباحثة بح�ساب �صدق االت�ساق الداخلي

لأداة الدرا�سة ،ب�إيجاد معامل االرتباط بني كل جمال من جماالت
الدرا�سة مع الدرجة الكلية ملجالها وهي مو�ضحة كما يف اجلدول
رقم (.)2

جدول رقم ()2
معامل االرتباط بيرسون لكل مجال من مجاالت االستبانه ،والمجموع الكلي ألداة الدراسة

م

املجال

معامل االرتباط

م�ستوى الداللة

1

ماهية التنمر و�أ�شكاله

.834

دال �إح�صائي عند م�ستوى

2

دور املعلمني يف احلد من

.821

3

ظاهرة التنمر
الإجراءات املتبعة للتقليل

.856

من �سلوك التنمر يف املدر�سة
املجموع الكلي

.842

.00

دال �إح�صائي عند م�ستوى
.00

دال �إح�صائي عند م�ستوى
.00

دال �إح�صائي عند م�ستوى
.00

يت�ضح من اجلدول (� )2أن جميع جماالت �أداة الدرا�سة مرتبطة
ارتباطً ًا ذا داللة �إح�صائية مع الدرجة الكلية مما ي�ؤكد على �صدق
االت�ساق الداخلي لأداة الدرا�سة.ثبات �أداة الدرا�سة:
طبقت �أداة الدرا�سة على عينة ا�ستطالعية مكونة من ()25
معلم ًا ومعلمة من خارج عينة الدرا�سة ،مت اختيارهم بالطريقة
الع�شوائية من �أجل الت�أكد من ثبات الدرا�سة .وح�سب معامل االت�ساق
الداخلي ح�سب معادلة كرونباخ �ألفا ،واجلدول رقم ( )2يبني معامل
االت�ساق الداخلي وفق معادلة (كرونباخ �ألفا)  ،وجاء معامل الثبات
كما هو مو�ضح يف اجلدول (:)3
جدول رقم ()3
قيم معامالت الثبات باستخدام معامل االتساق الداخلي (كرونباخ ألفا) للمجاالت والدرجة الكليّة

االت�ساق
الداخلي

املجال
1

ماهية التنمر و�أ�شكاله

.81

2

دور املعلمني يف احلد من ظاهرة التنمر

.88

3

الإجراءات املتبعة للتقليل من �سلوك التنمر يف املدر�سة

.85

الدرجة ككل

.83

ويت�ضح من اجلدول (� )3إن قيم معامالت (كرونباخ �ألفا)

ملجاالت �أداة الدرا�سة والدرجة الكلية ،تراوحت بني (،)81.- 88.
وتعترب من القيم املقبولة من �أجل تطبيق �أداة الدرا�سة.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
�أوالً :نتائج ال�س�ؤال الأول ومناق�شتها:
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الأول الذي ين�ص على»ما مدى
وعي معلمي املرحلة الأ�سا�سية ومعلماتها يف املدار�س احلكومية
يف اململكة الأردنية الها�شمية بظاهرة التنمر؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية
واالنحراف املعياري ملدى وعي معلمي املرحلة الأ�سا�سية
ومعلماتها يف املدار�س احلكومية يف اململكة الأردنية الها�شمية
بظاهرة التنمر
�أوالً :ماهية التنمر و�أ�شكاله:
مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية،
ال�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة على مدى وعي املعلمني واملعلمات
مع التنمر ،مرتبة تنازلي ًا من �أكرب قيم املتو�سط احل�سابي �إىل �أقل
قيمة ،ويف حال ت�ساوى املتو�سطات احل�سابية ،فقد مت ترتيبها ح�سب
االنحراف املعياري الأقل ،كما يف اجلدول (:)4

جدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لفقرات مجال (ماهية التنمر وأشكاله):

م

الرتتيب

الفقرة

املتو�سط االنحراف

درجة

احل�سابي املعياري

املعرفة

1

5

التنمر املدر�سي �سلوك منت�رش بني الطلبة

4.25

.78

كبرية

2

8

يحدث التنمر املدر�سي عند اعتداء طالب قوي على طالب �ضعيف.

3.78

.82

كبرية

3

1

يعترب التنمر اللفظي �أكرث �أنواع التنمر املدر�سي انت�شاراً.

4.68

.79

كبرية

4

9

3.75

.81

كبرية

�إيذاء الطالب نف�سي ًا عن طريق اال�ستبعاد �أو عدم امل�شاركة يف الأن�شطة
املدر�سية �شكل من �أ�شكال التنمر.
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م

الرتتيب

الفقرة

املتو�سط االنحراف

درجة

احل�سابي املعياري

املعرفة

5

13

عند تعر�ض طالب للتنمر يوثر على نف�سية باقي الطالب.

3.44

.83

متو�سطة

6

7

يقوم الطالب ب�سلوك عدواين �ضد زمالئه لإنه تعر�ض ملثل هذا الفعل.

3.86

.82

كبرية

7

12

يعزف معظم الطالب على احلديث مع زميلهم لأنه من جن�سية �أخرى.

3.48

.74

متو�سطة

8

6

ي�صف الطلبة زميلهم باجلنب؛ لأنه مل ي�شاركهم �أفعا ًال يراها غري منا�سبة.

4.16

.78

كبرية

9

3

ي�سخر بع�ض الطالب من زميلهم ب�سبب لون ب�رشته

4.52

.81

كبرية

10

2

من �صور التنمر مناداة الطالب زميلهم ب�أ�سماء ال يحبها..

4.61

.83

كبرية

11

4

4.48

.85

كبرية

12

10

3.60

.82

متو�سطة

13

11

3.52

.83

متو�سطة

3.95

.72

كبرية

من �صور التنمر املدر�سي يقوم �أحد الطالب بتوجيه ر�سائل تهديد �إىل زميله
يف ال�صف �إذا رف�ض م�ساعدته يف االمتحان.
من �صور التنمر املدر�سي مل يتم اختيار حممد �ضمن الطالب الذين ميثلون
ال�صف يف الإذاعة املدر�سية؛ لأنه ال يجيد القراءة
الطالب الذين حت�صيلهم �ضعيف مييلون �إىل ال�سلوك العدواين.

الدرجة الكلية :وعي معلمي ومعلمات املدار�س الأ�سا�سية ملاهية التنمر و�أ�شكاله

يتبني من اجلدول(� )4أن معظم فقرات جمال املعرفة مباهية
التنمر و�أ�شكالها جاءت بدرجة كبرية ،با�ستثناء �أربع فقرات جاءت
بدرجة متو�سطة ،وجاءت الدرجة الكلية ملدى وعي املعلمني
واملعلمات ملاهية التنمر و�أ�شكاله بدرجة كبرية ،وهذا يتفق مع
درا�سة القحطاين ( )2015ودرا�سة حبيب ( ،)2018وجاءت الفقرة
رقم ( )3والتي تن�ص على “يعترب التنمر اللفظي �أكرث �أنواع التنمر
انت�شارا” باملرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي ( )4.68وهي
املدر�سي
ً
بدرجة كبرية ،وتعزو الباحثة ذلك ل�سهولة مالحظته بني الطالب
من قبل املعلمني ،وكذلك ل�سهولة ا�ستخدامه من قبل الطالب يف
جميع مرافق املدر�سة وعدم اقت�صاره على �أماكن حمددة مثل التنمر
اجل�سدي.

وجاءت الفقرة رقم ( )5والتي تن�ص على “عند تعر�ض طالب
للتنمر يوثر على نف�سية باقي الطالب” باملرتبة الأخرية مبتو�سط
ح�سابي ( )3.44وهي بدرجة متو�سطة ،وتعزو الباحثة ذلك �إىل عدم
قدرة الطالب يف هذه املرحلة �إظهار ت�أثرهم النف�سي �أمام املعلمني،
وكذلك ب�سبب زيادة عدد الطالب داخل الغرفة ال�صفية مما يجعل من
ال�صعب على املعلم مالحظة الت�أثري النف�سي عند جميع الطالب.
ثانياً :تعامل املعلمني واملعلمات مع التنمر:
مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ال�ستجابة �أفراد العينة ككل جتاه تعامل املعلمني واملعلمات مع
التنمر مرتبة تنازلي ًا من �أكرب قيم املتو�سط احل�سابي �إىل �أقل قيمة،
كما يف اجلدول (:)5

جدول رقم ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لفقرات مجال (تعامل المعلمين والمعلمات مع التنمر):

م

الرتتيب

الفقرة

املتو�سط االنحراف

درجة

احل�سابي املعياري

التعامل

1

9

ال �أفرح عندما ي�شاركني الطالب يف م�شاكلهم.

3.52

.82

متو�سطة

2

15

ال �أ�شارك الطالب مبناق�شاتهم بفعالية.

3.18

.79

متو�سطة

3

10

ا�ستفيد من ح�ص�ص الن�شاط لدمج الطالب ذوي ال�سلوك املتنمر مع باقي زمالئهم.

3.48

.86

متو�سطة

4

12

�أجتاهل الطالب املتنمرين

3.28

.92

متو�سطة

5

14

ا�ستخدم �أ�سلوب التهديد �ضد الطالب ذي ال�سلوك العدواين.

2.73

.83

متو�سطة

6

13

�أقوم مبراقبة الطالب الأكرث عر�ضة للتنمر.

3.28

.84

متو�سطة

7

5

�أقوم باال�ستماع �إىل رواية جميع الأطراف عند حدوث م�شكلة يف الف�صل.

3.85

.93

كبرية

8

6

�أترك موقف التنمر على الإدارة �أو املر�شد الرتبوي.

3.74

.79

كبرية

9

7

�أقوم بالإ�صالح بني الطرفني ،و�إنهاء املوقف بينهم

3.60

.87

متو�سطة
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م

الرتتيب

الفقرة

املتو�سط االنحراف

درجة

احل�سابي املعياري

التعامل

10

2

�سيئ �ضد زميله
ت�أنيب الطالب �إذا �صدر منه �سلوك �أو ت�رصف ِّ

4.12

.95

كبرية

11

11

�أجتنب التعامل مع الطالب كثريي امل�شاكل

3.48

.75

متو�سطة

12

1

�أجرب املتنمر على التوقف فوراً عما يفعل.

4.18

.90

كبرية

13

4

�أعالج امل�شكلة بني الطلبة برفق.

3.92

.81

كبرية

14

17

�أناق�ش مواقف التنمر مع املر�شد الرتبوي والإدارة.

2.43

.85

متو�سطة

15

18

�أخرب ال�ضحية �أنه قد واجه التنمر من زميله.

2.33

.82

متو�سطة

16

3

�أخرب املتنمر ب�أن ما قام به ي�ستوجب العقاب.

3.96

.80

كبرية

17

16

�أخرب ويل �أمر الطلبة باملوقف الذي ح�صل.

3.09

.92

متو�سطة

18

8

�أترك امل�شكلة كاملة للطلبة ملعاجلتها.

3.33

.86

متو�سطة

3.38

.78

متو�سطة

الدرجة الكلية :وعي معلمي املدار�س الأ�سا�سية ومعلماتها للتعامل مع التنمر

يتبني من اجلدول( )5معظم فقرات جمال تعامل املعلمني
واملعلمات مع التنمر جاءت بدرجة متو�سطة يف معظم فقراتها،
وجاءت الدرجة الكلية بدرجة متو�سطة ،وهي متفقة مع معظم
الدرا�سات ال�سابقة كدرا�سة(القحطاين 2013 ،و  ،)2015ودرا�سة
( ،)Mishna, et 2005ودرا�سة (بهن�ساوي وح�سن )2015 ،ودرا�سة
( )Hannaet& al,2018ودرا�سة (ال�سعايدة جهاد ،)2015،وجاءت
الفقرة رقم ( )12والتي تن�ص على “ �أجرب املتنمر على التوقف فوراً
عما يفعل ”.باملرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي ( )4.18وهي بدرجة
كبرية ،وتعزو الباحثة ذلك �إىل �أن امل�س�ؤولية الأخالقية والوظيفية
للمعلم جتربه على وقف املتنمر عند القيام ب�أذية ال�ضحية ،وجاءت
الفقرة رقم ( )15والتي تن�ص على “�أخرب ال�ضحية �أنه قد واجه
التنمر من زميله ».باملرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي ( )2.33وهي

بدرجة متو�سطة ،وتعزو الباحثة ذلك �إىل �أن املعلمني يبعدون عن
هذا الت�رصف؛ لأن دور املعلم هو الإ�صالح والتقليل قدر امل�ستطاع
من الآثار ال�سلبية الواقعة على ال�شخ�ص املتعر�ض للتنمر وعدم
�إيذاء م�شاعره ،و�أي�ضا لتفادي تعر�ض املعلم للم�س�ؤولية الأخالقية
والقانونية �أمام مدير املدر�سة و �أهل الطالب املتعر�ض للتنمر.
ثالثاً :اإلجراءات املتبعة للتقليل من سلوك التنمر يف املدرسة:
حل�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ال�ستجابة �أفراد العني ككل جتاه الإجراءات املتبعة للتقليل من �سلوك
التنمر يف املدر�سة مرتبة تنازلي ًا من �أكرب قيم املتو�سط احل�سابي �إىل
�أقل قيمة  ،كما يف اجلدول (:)6

جدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لفقرات مجال :اإلجراءات المتبعة للتقليل من سلوك التنمر في المدرسة

م

الرتتيب

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الفقرة

درجة
التعامل

1

1

تطبق املدر�سة القانون �ضد الطلبة �أ�صحاب ال�سلوك املتنمر.

3.38

.72

متو�سطة

2

4

تقوم بعمل الأن�شطة واملحا�رضات لتوعية الطلبة مبخاطر التنمر املدر�سي.

2.88

.75

متو�سطة

3

3

عقد دورات تدريبية للمعلمني عن كيفية التعامل مع املتنمرين.

2.91

.76

متو�سطة

4

9

عمل لقاء بني املدر�سة والأهايل عن م�شكلة التنمر يف املدار�س.

2.28

.82

قليلة

5

2

تقوم املدر�سة بو�ضع قواعد وا�ضحة و�صارمة �ضد املتنمرين.

3.17

.80

متو�سطة

6

5

مراقبة املعلمني والإداريني �سلوك الطلبة داخل املدر�سة.

2.81

.81

متو�سطة

7

10

تطبيق اختبارات نف�سية على الطلبة املتنمرين

2.11

.76

قليلة

8

7

�إجراء حوارات جادة مع الطلبة املتنمرين

2.60

.83

متو�سطة

9

11

يتوفر لدى املدر�سة برنامج �شامل ملواجهة التنمر على اختالف �أ�شكاله.

1.84

.85

قليلة

10

8

�إ�رشاك �ضحايا التنمر بالأن�شطة املدر�سية لزيادة الثقة لديهم.

2.48

.71

متو�سطة

11

6

تعمل املدر�سة على عدم �إغفال �أي ت�رصف بن الطلبة

2.75

.84

متو�سطة

2.47

.72

متو�سطة

الدرجة الكلية :ملدى الإجراءات املتبعة للتقليل من �سلوك التنمر يف املدر�سة
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يت�ضح من جدول (� )7أن جمال (ماهية التنمر و�أ�شكاله) احتلت
املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.95وتعترب هذه اال�ستجابة
بدرجة كبرية ،وتعزو الباحثة ذلك �إىل �أن املعلمني واملعلمات
ميتلكون القدرات العلمية للتميز بني �أنواع التنمر املختلفة ،وكذلك
من خالل اخلربة العملية داخل املدر�سة وتعاملهم مع خمتلف
�أ�شكال التنمر .وجاء جمال تعامل املعلمني واملعلمات مع التنمر،
مبتو�سط ح�سابي ( )3.38وتعترب هذه اال�ستجابة بدرجة متو�سطة،
وتعترب درجة غري مقبولة ،وتعطي داللة وا�ضحة على �ضعف تعامل
املعلمني مع مواقف التنمر يف البئية املدر�سية  ،مما يوجب على
�أ�صحاب االخت�صا�ص ب�رضورة ت�أهيل املعلمني وتدريبهم على
التعامل ال�سليم مع حوادث التنمر ب�أ�شكالها املختلفة ،وجاءت
يف املرتبة الأخرية الإجراءات املتبعة للتقليل من �سلوك التنمر يف
املدر�سة مبتو�سط ح�سابي ( ،)2.47وتعترب هذه اال�ستجابة بدرجة
متو�سطة ،وتعزو الباحثة ذلك �إىل �أن افتقار وزارة الرتبية والتعليم
املتمثلة باملدار�س ب�شكل عام واملدار�س الأ�سا�سية ب�شكل خا�ص �إىل
ر�ؤية وا�ضحة وجدية يف حماربة ظاهرة التنمر ،وكذلك حل�سا�سية
هذا املو�ضوع حيث ت�سعى املدر�سة �إىل عدم اخلو�ض به العتبارها
�إ�ساءة للمجتمع ككل ،وجاءت الدرجة الكلية مبتو�سط ح�سابي
( )3.26وبدرجة متو�سطة.
النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين :هل هناك فروق ذات داللة
�إح�صائية مب�ستوى ( )α≤ .05بني متو�سطات درجة وعي �أفراد عينة
الدرا�سة للتعامل مع التنمر ترجع �إىل متغري (جن�س املعلم ،مديرية
الرتبية ،امل�ؤهل العلمي)؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال واختبار الفر�ضيات قامت الباحثة
با�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،بناء على
متغريات الدرا�سة واجلدول ( )8يو�ضح ذلك:
ن�ص الفر�ضية الأوىل :هل توجد فروق ذات داللة عند م�ستوى
الداللة( )α≤ .05يف تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة يف مواجهة التنمر
املدر�سي ،تب ًعا جلن�س املعلم؟
والختبار �صحة الفر�ضية مت ا�ستخدام  ،T-testحل�ساب داللة
الفروق ملتغري اجلن�س يف اال�ستجابة عن عبارة �أداة الدرا�سة كما هو
مو�ضح:

يتبني من اجلدول( )6معظم فقرات جمال الإجراءات املتبعة
للتقليل من �سلوك التنمر يف املدر�سة جاءت بدرجة متو�سطة ،يف
معظم فقراتها ،با�ستثناء ثالث فقرات جاءت بدرجة قليلة ،وجاءت
الدرجة الكلية بدرجة متو�سطة ،وهذا يتفق مع درا�سة القحطاين
( )2015وال�سعايدة ( )2015وجاءت الفقرة رقم( )1والتي تن�ص
على “تطبق املدر�سة القانون �ضد الطلبة �أ�صحاب ال�سلوك املتنمر”
باملرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي ( )3.38و بدرجة متو�سطة ،وتعزو
الباحثة ذلك �إىل �أن الذي يحكم املدر�سة قانون االن�ضباط املدر�سي،
وحتى ال يتكرر هذا ال�سلوك داخل املدر�سة وينت�رش بني الطلبة،
وكذلك ٌي�شعر الطالب املتنمر بوجود العقاب الرادع �ضده.
وجاءت الفقرة رقم ( )9والتي تن�ص على “يتوفر لدى املدر�سة
برنامج �شامل ملواجهة التنمر على اختالف �أ�شكاله” باملرتبة
الأخرية مبتو�سط ح�سابي ( )1.84وهي بدرجة قليلة ،وتعزو الباحثة
ذلك �إىل �أن املعلمني مل يح�صلوا على تدريب لهذا الربنامج ب�سبب عدم
وجوده يف الأ�صل ،وكذلك قلة الدورات التي يخ�ضع لها املعلمون يف
هذا املجال.
ولإجمال النتائج قامت الباحثة بح�ساب املتو�سطات
احل�سابية واالنحراف املعياري لكل املجاالت ،لكل جمال من
املجاالت واجلدول ( )7يو�ضح ذلك:
جدول رقم ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة الطالب لمدى وعي معلمي ومعلمات
المرحلة األساسية في المدارس الحكومية في المملكة األردنية الهاشمي بظاهرة التنمر

م

الرتتيب

1

1

2

2

3

3

املتو�سط االنحراف

املجال

الدرجة

احل�سابي املعياري

ماهية التنمر و�أ�شكاله
تعامل املعلمني واملعلمات
مع التنمر
الإجراءات املتبعة للتقليل من
�سلوك التنمر يف املدر�سة
الدرجة الكلية

3.95

.72

كبرية

3.38

.78

متو�سطة

2.47

.72

متو�سطة

3.26

.71

متو�سطة

الجدول رقم ()8
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة(ت) ألداة الدراسة تعزى لمتغير الجنس

املجال

اجلن�س

العدد

ذكر

281

�أنثى

344

املتو�سط االنحراف

احل�سابية املعياري املح�سوبة احلرية
3.57

.70

3.74

.72

ذكر

281

3.45

.64

�أنثى

344

3.46

.69

الإجراءات املتبعة للتقليل من �سلوك

ذكر

281

2.61

.77

التنمر يف املدر�سة

�أنثى

344

2.73

.75

ذكر

281

3.21

.65

�أنثى

344

3.31

.69

ماهية التنمر و�أ�شكاله

تعامل املعلمني واملعلمات مع التنمر

الدرجة الكلية

قيمةT

درجة

عند مستوى الداللة ()05.
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1.71

60

الداللة
الإح�صائية
.080

1.77

60

.090

1.89

60

.030

2.09

60

.40

د .آالء تيسير بني نصر

دور معلمي مرحلة التعليم األساسي في احلد من ظاهرة التنمر

يتبني من اجلدول (� )8أنه ال يوجد فروق وا�ضحة ذات داللة
�إح�صائية يف ا�ستجابة عينة الدرا�سة تعزى ملتغري اجلن�س ،وجلميع
املجاالت ،وهذا يتفق مع درا�سة حممد ( ،)2017واختلفت مع
درا�سة القحطاين ( )2013ودرا�سة عبد العزيز ( ،)2017وتعزو
الباحثة ذلك �إىل �أن التعامل مع ظاهرة التنمر ال تختلف بني
املعلمني واملعلمات كونهم يخ�ضعون للدورات التدريبية نف�سها،
ويتخرجون من اجلامعات نف�سها� ،إال �أن النتائج �أظهرت اختالف ًا يف
الدرجة الكلية ول�صالح املعلمات الإناث ،وتعزو الباحثة ذلك �إىل �أن
املعلمات �أكرث والء ملهنة التعليم مما يجعل املعلمات �أكرث حر�ص ًا
على االن�ضباط ومتابعة الطالبات ،وكذلك �إىل �أن طبيعة الطالبات
�أقل تنمرا من الذكور ،مما يتيح للمعلمات التعامل مع حاالت
التنمر التي حتدث ،وترى الباحثة �أي�ضا �أن املعلمات �أكرث جلداً على
اال�ستماع مل�شكالت الطالبات وحماولة حلها من املعلمني.
ن�ص الفر�ضية الثانية :هل توجد فروق ذات داللة عند م�ستوى
الداللة( )α≥ .05يف تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة يف مواجهة التنمر
املدر�سي ،تب ًعا للم�ؤهل العلمي؟
حل�ساب داللة الفروق ملتغري امل�ؤهل العلمي يف اال�ستجابة عن
عبارة �أداة الدرا�سة كما هم مو�ضح يف اجلدول التايل:
جدول ()9
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة(ت) ألداة الدراسة تعزى لمتغير
المؤهل العلمي:

املجال

اجلن�س

ماهية التنمر بكالوريو�س و�أقل

العدد

املتو�سط االنحراف
احل�سابية املعياري

4992

3.11

.84

و�أ�شكاله

درا�سات عليا

1672

3.52

.85

تعامل

بكالوريو�س و�أقل

4992

2.97

.87

املعلمني
واملعلمات

درا�سات عليا

مع التنمر
الإجراءات

بكالوريو�س و�أقل

املتبعة
للتقليل من
�سلوك التنمر

1672
4992

3.16
2.64

.86

قيمةT
-4.32

م�ستوى
الداللة
.00

ن�ص الفر�ضية الثالثة :هل توجد فروق ذات داللة عند م�ستوى
الداللة ( )α≤ .05يف تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة يف مواجهة التنمر
املدر�سي ،تب ًعا ملديرية الرتبية؟

حل�ساب داللة الفروق ملتغري مديرية الرتبية يف اال�ستجابة عن
فقرات �أداة الدرا�سة ،الختبار �صحة هذه الفر�ضية مت ا�ستخدام

حتليل التباين الأحادي ملعرفة الفروق لدرجة وعي �أفراد
عينة الدرا�سة للتعامل مع التنمر ،تعزى الختالف مديرية الرتبية
كما هو يف جدول (:)10
جدول ()10
المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة ألداة الدراسة تعزى لمتغير مديرية التربية

املجال

ماهية التنمر
و�أ�شكاله

تعامل
املعلمني
واملعلمات

-4.39

.00

الإجراءات
املتبعة

درا�سات عليا

1672

بكالوريو�س و�أقل

4992

2.90

درا�سات عليا

1672

3.23

.84

البا�شا
الطفيلة
جر�ش
عني
البا�شا

-4.16

جر�ش

للتقليل من
�سلوك التنمر

البا�شا

.00

الطفيلة
جر�ش

الدرجة الكلية
.82

عني

عني

يف املدر�سة
3.01

الرتبية

الطفيلة

.80

.77

مديرية
جر�ش

مع التنمر

يف املدر�سة
الدرجة الكلية

وتلك التخ�ص�صات تتطرق �إىل كيفية التعامل مع ظاهرة التنمر.

-4.66

.00

عني
البا�شا
الطفيلة

عند مستوى الداللة ()05.

إح�صائية عند
يتبني من اجلدول ()9وجود فروق ذات داللة �
ّ
م�ستوى الداللة الإح�صائية ( )α≤ .05تعزى لأثر امل�ؤهل العلمية يف
جميع املتغريات ،وجاءت الفروق ل�صاحلالدرا�سات العليا ،وهذا
يتفق مع درا�سة حبيب ( )2018ودرا�سة القحطاين( ،)2013وتعزو
الباحثة ذلك الن الدرا�سات العليا �أكرث �إدراكً ا للتعامل مع ظاهرة
التنمر ،لأنهم ح�صلوا على علوم نظرية �أثناء الدرا�سات العليا �أكرث
تعمق ًا يف التعامل مع امل�شكالت الرتبوية ب�شكل عام ،وكذلك �أن
معظم املعلمني حا�صلون على درا�سات عليا يف تخ�ص�صات تربوية،
121

العدد

3011

املتو�سط االنحراف

قيمة F

املعياري
احل�سابي
ّ
ّ

املح�سوبة

3.36

1628

3.38

2025

3.42

.72

125.671

3011
1628

3.07

2025

3.22

.84

118.439

3011

2.34

.87

1628

2.32

.85

2025

2.31

.81

114.625

3011
1628

2.92

2025

*.00

*.00

*.00

.85
.87
143.682

2.98

F

.87
.81

2.94

الداللة

.79
.77

3.12

م�ستوى

*.00

.82

إح�صائية عند
يبني اجلدول ( )10وجود فروق ذات داللة �
ّ
م�ستوى ( )α≤ .05تعزى ملتغري مديرية الرتبية ،حيث بلغت قيمة
( )Fاملح�سوبة ملجال ماهية التنمر و�أ�شكاله ( ،)125.671وبلغ
قيمة عند جمال تعامل املعلمني واملعلمات مع التنمر(،)118.439
وبلغت ( )114.625يف جمال الإجراءات املتبعة للتقليل من
�سلوك التنمر يف املدر�سة ،وبلغت يف الدرجة الكلية (،)143.682
وم�ستوى داللة بلغ ( ) .00لكل منها ،وهي �أقل من م�ستوى الداللة
( ،)05.يف درجة وعي �أفراد عينة الدرا�سة للتعامل مع التنمر ،تعزى
الختالف مديرية الرتبية ،وبناء عليه تقبل الفر�ضية البديلة التي
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تن�ص على (توجد توجد فروق ذات داللة عند م�ستوى الداللة
 ).05يف تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة يف مواجهة التنمر املدر�سي،
تب ًعا ملديرية الرتبية)؟
البعدية
ولتحديد اجتاه هذه الفروق مت ا�ستخدام املقارنات
ّ
�شفيه ( )Scheffe Post Hoc Testلتحديد الفروق يف تعامل
بطريقة ّ
املعلمني واملعلمات مع التنمر كما هو مبني يف اجلدول()11
(≤α

جدول ()11
المقارنات البعديّة بطريقة شفيّة ألثر الجامعة

املجال

مديرية الرتبة

جر�ش

عني البا�شا

الطفيلة

جر�ش
ماهية التنمر

عني البا�شا

*.17

و�أ�شكاله

الطفيلة
جر�ش

*.22

تعامل املعلمني
واملعلمات مع
التنمر
الإجراءات املتبعة
للتقليل من
�سلوك التنمر يف
املدر�سة
*

عني البا�شا

*.25

الطفيلة
جر�ش

. 02

عني البا�شا

*.16

الطفيلة

.03

.05

*.22

*.13

دالة عند مستوى الداللة(.)α≤ .05

( )11وجود فروق ذات داللة �
إح�صائية (≤α
ّ

يت�ضح من جدول
 ).05على النحو التايل:
إح�صائية ( )α≤.05بني مديرية
 وجود فروق ذات داللة �
ّ
تربية جر�ش والطفيلة ،وجاءت الفروق ل�صالح مديرية تربية جر�ش
يف ماهية التنمر و�أ�شكاله.
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α≤ .05بني مديريات
جر�ش و عني البا�شا و الطفيلة ،وجاءت الفروق ل�صالح مديرية جر�ش
والطفيلة يف تعامل املعلمني واملعلمات من التنمر.
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α≤ .05بني مديريات
جر�ش و عني البا�شا و الطفيلة ،وجاءت الفروق ل�صالح مديرية جر�ش
يف الإجراءات املتبعة للتقليل من �سلوك التنمر يف املدر�سة.
ال�س�ؤال الثالث :الذي ن�ص على «ما املقرتحات لدى معلمي
ومعلمات املرحلة الأ�سا�سية للتخفيف من ظاهرة التنمر لدى
طلبتهم؟
مت توجيه هذا ال�س�ؤال ملعلمي ومعلمات املرحلة الأ�سا�سية
يف مديريات الرتبية الثالثة ،حيث كانت �إجابات املعلمني عن هذا
ال�س�ؤال وفق �آراء متعددة ،حيث قامت الباحثة برتتيب وت�صنيف هذه
الإجابات حتت ثالث بنود على النحو التايل:
�أوالً :الإر�شاد الطالبي :وت�ضمنت االقرتاحات التالية:
 توفري لوحات �إر�شادية للتحذير من ظاهرة التنمر داخل
املدر�سة.
 يجب �أن توفر املدر�سة الكتب والق�ص�ص والأفالم الق�صرية

التي تبني خماطر التنمر بني الطالب.
 يجب توعية �أولياء الأمور والطلبة ب�رضورة االبتعاد عن
الألعاب االلكرتونية التي ت�شجع على التنمر.
 يجب على املعلم عمل حمادثات بني املتنمر و ال�ضحية
ملعرفة الأ�سباب وحماولة و�ضع احللول املنا�سبة.
 م�شاركة �أولياء �أمور الطلبة املتنمرين من �أجل و�ضع
احللول املنا�سبة من �أجل عدم تكرار ظاهرة التنمر.
 االبتعاد عن العقوبات ال�سلبية واالجتاه نحو �أ�ساليب
الإر�شاد ،من �أجل االبتعاد عن النتائج ال�سلبية.
 يف حال تكرار حاالت التنمر ،االجتاه نحو العقوبات
املدر�سية �ضد الطالب املتنمرين.
ثانيا :الأن�شطة املدر�سية :وت�ضمنت االقرتاحات التالية:
 االهتمام بالأن�شطة الال�صفية التي ت�شجع الطالب على
التعاون واالبتعاد عن ال�سلوكيات العدوانية.
 عمل م�سابقات بني الطالب لتنمية روح التناف�س الإيجابي
بني الطالب.
 تطبيق الربامج التي حتارب التنمر يف املدار�س.
 تعزيز اجلانب الديني عند الطالب عن طريق عمل م�سابقات
حتث على ال�سلوك الإيجابي.
 اال�ستعانة بخرباء تربويني من خارج نطاق املدر�سة
للتكلم وتوعية املعلمني والطلبة من خالل تخ�صي�ص يوم لذلك.
 تقدمي مناذج �إيجابية للطالب من خالل التمثيل امل�رسحي
جت�سد فيه الآثار ال�سلبية املرتتبة على التنمر .
ثالثاً :دور املدر�سة يف حماربة التنمر:
وت�ضمنت االقرتاحات التالية:
 عمل حما�رضات ودورات تدريبية للمعلمني من �أجل
التعامل ال�سليم مع املتنمر وال�ضحية.
 توفري و�سائل املراقبة والإ�رشاف على الطالب يف جميع
�أرجاء املدر�سة ،ومالحقها.
 عقد اجتماعات مع �أولياء الأمور ،ملناق�شة ظاهرة التنمر
وطرق عالجها.
 اعتماد القدوة احل�سنة يف التعامل مع الطالب يف املدار�س.
 تطبيق قانون االن�ضباط املدر�سي ب�شكل فاعل وعلى
جميع الطلبة من دون متيز.
 ن�رش العديد من اللوحات الإر�شادية داخل املدر�سة التي
حتث على الت�رصفات الإيجابية.

التوصيات:
بناء على ما تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتائج تو�صي الباحثة
مبا يلي:
 عمل م�رشوع وطني من قبل وزارة الرتبية والتعليم
تو�ضح مظاهر التنمر وخماطره  ،ودور املعلم واملدر�سة يف الت�صدي
له وحماربته ،والإجراءات القانونية �ضد املتنمرين ،بحث يعمم على
جميع مديريات الرتبية والتعليم يف الأردن وبالأخ�ص املديريات
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دور معلمي مرحلة التعليم األساسي في احلد من ظاهرة التنمر

التي طبقت عليها الدرا�سة.
 بناء برنامج �إر�شادي تربوي م�شرتك بني مديرية تربية
جر�ش وعني البا�شا والطفيلة ،يكون الهدف منه متكني معلمي
املدار�س الأ�سا�سية للتعامل مع التنمر املدر�سي.
 على وزارة الرتبية والتعليم االهتمام بعقد دورات
للمعلمني بدرجة �أكرب من املعلمات ،ب�سبب انت�شار ظاهرة التنمر يف
مدار�س الذكور ب�شكل �أكرب منه عند الإناث.
 على مديرية الرتبية والتعليم يف الطفيلة وعني البا�شا
عمل دورات تدريبية للمعلمني واملعلمات ،من �أجل القدرة على
التعامل مع املتنمرين.
 يجب عمل برنامج توعوي وتدريبي للمعلمني واملعلمات
احلا�صلني على درجة علمية بكالوريو�س و�أقل ،من �أجل تطوير
قدراتهم للتعامل مع املتنمرين داخل مدار�سهم.
 تفعيل قانون االن�ضباط املدر�سي وحتديثه با�ستمرار،
بحيث يعالج امل�شاكل الرتبوية التي ت�ستجد ،وتو�ضيح �آلية التعامل
معها وخا�صة ظاهرة التنمر يف املدار�س.

املقرتحات:
 �إجراء املزيد من الدرا�سات املتخ�ص�صة يف دور املعلمني
يف التعامل مع ظاهرة التنمر يف املدار�س الثانوية �أو ريا�ض
الأطفال� ،أو يف مديريات تربية �أخرى.
تربوية متخ�ص�صة يف جمال مواجهة ظاهرة
 عقد دورات
ّ
التنمر ملعلمي املدار�س الأ�سا�سية ومعلماتها ،للعمل على تعزيز دور
املعلم يف مواجهة التنمر.
 القيام بحمله على م�ستوى الوطن ومن جميع امل�ؤ�س�سات
الر�سمية واخلا�صية من �أجل حماربة ظاهرة التنمر يف املدار�س.
قائمة املصادر واملراجع:
أوالً :املصادر واملراجع العربية
 �إبراهيم ،مبارك و�آخرون.)2019(.التنمر املدر�سي ،ر�ؤية من داخل مدار�س
التعليم الثانوي ،ط( ، )1القاهرة :م�ؤ�س�سة الباحث للن�رش والتوزيع.
 �أبو الديار ،م�سعد .)2015(.فاعلية برنامج �إر�شادي يف تنمية الذكاء
الروحي وخف�ض ال�سلوك التنمري لدى عينة من �أطفال املرحلة االبتدائية.
املجلة العربية للعلوم االجتماعية.49 - 87 ،)1(43 ،
تربوية مقرتحة لِتفعيل
 بني ن�رص� ،أالء و �أبونعري ،نذير .)2018(.قواعد
ّ
عملية ال�ضبط االجتماعي،
دور املدر�سة
ُكومية يف الأردن يف ّ
الثانوية احل ّ
ّ
جملة درا�سات للعلوم الرتبوية والنف�سية اجلامعة الأردنية193 :4 )45( ،
 .168 بهن�ساوي� ،أحمد و ح�سن ،رم�ضان .)2015(.التنمر املدر�سي وعالقته
بدافعية الإجناز لدى تالميذ املرحلة الإعدادية ،جملة كلية الرتبية-
جامعة بور �سعيد.40 - 1 :)1(17 ،
 حبيب� ،أمل .)2018( .فاعلية برنامج قائم على الإثراء النف�سي يف حت�سني
الكفاءة االجتماعية وخف�ض �سلوك التنمر املدر�سي يف املرحلة االبتدائية،
جملة كلية لرتبية-جامعة املنوفية.110 - 68 :)2 (33 ،
 -حمادنة ،حممد .)2014( .دور الإدارة املدر�سية يف احلد من ظاهرة
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والأ�سا�سية-جامعة بابل.379-364 :)401( ،
 �شطيبي ،فاطمة و بوطاف ،علي .)2014( .واقع التنمر يف املدر�سة
اجلزائرية مرحلة التعليم املتو�سط:درا�سة ميدانية ،مركز الب�صرية للبحوث
واال�ست�شارات.104-71 : )1 (11 ،
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