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  ردو الب�ئة التعليمية �منة بمؤسسات التعليم قبل ا��ام�� 

 !"   ر(� الوقاية من التنمر املد

ي ،ر حس�ن دمحم نو،ي�يثم الس�� عباس   ز أحمد سم�� فو

  haithamkhalil.26@azhar.edu.eg:  الرئ(س'�يد %لك��و"ي للباحثال1

اسة   :رم,+ص الد

اســـــة التعـــــرف عCـــــB اســـــ@?دفت ـــل ر الد ردو الب(ئـــــة التعليميـــــة Oمنـــــة بمؤســـــسات التعلـــــيم قبــ

اســة املــنXY الوصــفي لتحقيــق أ�ــدافRا،  ^ــ[\، واســتخدمت الد راcdــامa `bــ` الوقايــة مــن التنمــر املد ر

ـــاء وتوصــــلت إeــــB أن للــــس ســـــية، واملعلمــــ�ن، وجماعــــة iقــــران، وأوليــ ة املد رياسات التعليميــــة، وlدا ر

ــا aــ̀ـ تـــوف�� ب(ئـــة nعليميـــة آمنـــة بمؤســــسات  ا �امــ ســـائل lعـــالم، دو اســـية، و ، واملنـــاXq الد iمـــو
ً ً

ر و رر

  . التعليم قبل اcdامb` للوقاية من التنمر

  . تنمر الب(ئة التعليمية، الب(ئة Oمنة ، ال:ال0لمات املفتاحية

The role of the safe learning environment in pre-
university education institutions in preventing  

school bullying 

Haitham Al-Sotri Abbas1, Hussein Mohamed Nour, Ahmed Samir 
Fawzy. 
Department of Fundamentals of Education, Faculty of Education 
in Cairo, Al-Azhar University 
1Corresponding author E-mail:: haithamkhalil.26@azhar.edu.eg 

Abstract 
The study aimed to identify the role of the safe learning environment 

in pre-university education institutions in preventing school bullying. 

The study used the descriptive approach to achieve its objectives, and 
concluded that educational policies, school administration, teachers, 

peer groups, parents, curricula, and the media play an important role in 
providing a safe learning environment in pre-university education 

institutions to prevent bullying. 
Keywords: educational environment, safe environment, bullying. 
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  :مقدمة

wعــد التعلـــيم قبـــل اcdـــامb` �ــو الب(ئـــة ال��بوvـــة الuـــ\ nعـــد الفــرد إعـــدادا متtـــامال مـــن جميـــع 
ً ً

ا عCـB التفاعـل  النواy` حxu يtـو قـاد
ً
ر lيجـا{ي مـع بي|تـھ ومجتمعـھ بمـا wعـود بـالنفع والفائـدة عليـھ ن

�ا ال��بــو عCـB أكمـل وجـھ فالبــد  يوعCـB مجتمعـھ، ولtـى تقـوم مؤســسات التعلـيم قبـل اcdـامb` بـدو ر
نمن توف�� ب(ئة nعليمية آمنھ wستطيع املعلمو والطالب من خاللRا القيام �عمليu\ التعليم والتعلم 

ا^ــ[\ لـــھ تــأث�� كب�ـــ� aــ` تماســـك بفاعليــة، حيـــث إن املنــاخ ا رلنفـــ�[\ و%جتمــا�` aــ̀ـ غرفــة الـــصف الد
أفراد ذلك الصف وnعاو�?م وتقبل �عضRم �عضا من ناحية

ً
وتقبلRم للمعلم وnعلمRم ما يقولـھ مـن , 

، ا�?م  ولـــذلك nعـــدىناحيـــة أخـــر ز ب(ئـــة الـــتعلم مـــن أ�ـــم الب(ئـــات الuـــ\ تـــؤثر aـــ` ســـلوك الطـــالب وإنجـــا
اســـة، ر فالطالـــب الـــذي يجـــد aــ̀ـ ب(ئـــة الـــتعلم مـــا wـــساعده عCـــ` النمـــو والـــشعو رواتجا�ـــا�?م نحـــو الد

باألمن والتقدير تجده متوافقا مع تلك الب(ئة التعليمية ولديـھ دافـع لإلنجـاز والـتعلم، أمـا إذا �انـت 
ً

تلـك الب(ئــة مليئـة باإلحبــاط وال@?ديــدات أو النظـر إeــ` الطـالب نظــرة دونيــة، فقـد يــؤدي �ـذا �لــھ إeــ` 
اسة  ?احدوث اضطرا ، وان¢شار ظا�رة التنمـر ربات سلوكية واتجا�ات سلبية نحو تلك الب(ئة والد

ادكھ، الزايدي، (   ).84، 2014رد

ة  روقـــــد أدى انخفـــــاض املـــــستو التعلي»ـــــ\ و%قتـــــصادي لألســـــرة، و%�مـــــال مـــــن جانـــــب إدا ى
ســة aــ` املتا�عــة و%شــراف عCـ̀ـ ســلوك الطــالب، وتــأث�� جماعــة iقــران عليــھ،  ض الطالــب وnعــرراملد

وك±ـــ�ة �ــشtل يـــومي ملــشا�دة أفـــالم العنـــف والــشغب والتعـــصب مــن قبـــل وســـائل lعــالم ا¯®تلفـــة، 
ق وغ���ـا مــن iلعــاب الuـ\ عــادة مــا اسـتخدام الطــالب ر iلعـاب lلك��ونيــة مثــل لعبـة ا³dــوت iز

قـــة، وإبــادة اd®ـــصوم، واســـتخدام �افـــة iســـاليب لت حـــصيل رتر¶ــµ مفـــا�يم لـــد´?م مثـــل القـــوة اd®ا
أعBC النقاط، مما جعـل الطـالب املـدمن�ن لRـذا النـوع مـن iلعـاب wعت'ـ�ون ا³dيـاة اليوميـة بمـا ف·?ـا 
س بنفس الكيفية، أدى  سو حيا�?م a` املعا�د واملدا رالب(ئة التعليمية امتدادا لRذه iلعاب فيما نر ً

Bـــeم الــبعض داخـــل الب(ذلــك إRار بــ�ن الطـــالب �عـــضcºوالـــ x]ئـــة التعليميـــة  خلـــق حالــة مـــن الفو«ـــ
^[\  ?ا  جود التنمر املد رو   ).246، 2016دمحم،(و

^[\ يؤثر عBC الطالب ال¼³ايا واملتنمرvن فقد wعـانو مـن  نومما ال شك فيھ أن التنمر املد ر
ر%"عــــزال %جتمــــا�`، والــــرفض و%ضــــطRاد، واملــــضايقة، والــــشعو �عــــدم �iميــــة، كمــــا أن ¾ــــ³ايا 

^ـ[\ كث�ــ�ا مـا يتغيبـو مــ نالتنمـر املد ً
�م ر سـية، واع�ــ¿ا سـة، وال يمكــÀ?م ال��ك�ـ¿ aـ` iعمــال املد زن املد ر ر

 `a ا بأنفسRم ضعيف، وÁعانو من %كتئاب الذى يمكن أن wستمر لسنوات، كما أن لد´?م قصو
ً
ر ن

الــــــضغط : التوافــــــق %جتمــــــا�`، والقلــــــق، باإلضــــــافة إeــــــ` nعرضــــــRم ملــــــشا�ل جــــــسمية ونفــــــسية مثــــــل
ات امليــــاه، ودخـــو iمــــاكن العـــصÃ\، واd®ـــوف مــــن ر�ـــوب وســــائل املو لاصـــالت، ومــــن اســـتخدام دو ر

  ).369، 2020العتيÃ\، .(املغلقة، وفقدان املمتلtات الº®صية، وتمزvق املال�س

والواقع wش�� إBe أن السنوات iخ��ة شRدت ا�تماما م�¿ايدا من جانـب املـر�Æن aـ` مختلـف 
ً

^ـ[\، ن¢يجـة ل�¿ايـده aـ` مخت ردو العالم بظا�رة التنمر املد ؛ وnـش�� ل ىلـف دو العـالم مـن سـنة ألخـر ل
ه  ر%حصائيات العاملية اd®اصة  ?ذه الظا�رة بمؤسسات التعليم قبل اcdامb` إeـB أن "ـسبة ان¢ـشا

ـــ % 9(ل، أمــا aـ` الـدو الناميــة فقـد تراوحـت الÊــسبة بـ�ن %)35ـــ % 5(لaـ` الـدو املتقدمــة بـ�ن  %). 56ـ
^ــ[\ iمرtvــي مــا aــ` %) 25(aــ` حــ�ن تبلــغ "ــسËتھ %). 30ـــــ w )20عــادل روÁــشtل التنمــر aــ` ا¯cتمــع املد
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 `eج حــواvـــ�وÎــ` الaــ[\ ال'�يطـــا"ي، و^ ســة الثانوvـــة، وÆالتــاe` فـــإن %) 15(را¯cتمــع املد ربــ�ن طـــالب املد
  .Gervaism & Petitcler, 2008,52)(ىالظا�رة a` تنامي سواء عBC املستو املتقدم أو النامي 

^ـــــ[\ ي س بمؤســـــسات رواملــــدقق aـــــ` ظـــــا�رة التنمـــــر املد ر³Øـــــظ أ�?ــــا حولـــــت العديـــــد مـــــن املـــــدا
رالتعلـــيم قبـــل اcdـــامb` إeـــB ب(ئـــات غ�ـــ� آمنـــة، وvكفـــي للتـــدليل عCـــB ذلـــك ظRـــو العديـــد مـــن املقـــاالت 

ــــؤتمرات  ـــد املـ ة والتطـــــوvر، (العلميـــــة، وعقــ ــــة لعلـــــوم lدا ـــ\ �?ـــــدف إeـــــB ) 2019ر�iاديميـــــة الدوليـ الuــ
ة التقليــل مــن حــدوÚ?ا، لــذلك nعــد �ــذه الظــا�رة nــº®يص �ــذه الظــا�رة بأ�عاد�ــا ا¯®تلفــة، وكيفيــ

رمن املوضوعات iك±� أ�مية عi BCجندات ا¯³لية والدولية، ومحط ا�تمام كث�� من أولياء iمو 
ر�ـــسËب انزعـــاجRم وخـــوفRم عCـــB أمـــن وســـالمة أبنـــاÛ?م، كمـــا أصـــبحت �ـــذه الظـــا�رة محـــو ا�تمـــام 

ســائل lعــال ، وعلمــاء ال��بيــة، وعلــم الــنفس، والقــائم�ن عCــB العمليــة ال��بوvــة، و جــال القــانو نم، و ر
  .وعلم %جتماع

ه السلبية عBC الطالب بمؤسسات التعليم قبل  ^[\ لھ أثا رومما سبق يت¼Ü أن التنمر املد ر
اسـة للتعـرف  راcdامb` �شtل عام، وعBC الب(ئة التعليمية Oمنة �ـشtل خـاص، لـذا جـاءت تلـك الد

^[\رعBC دو الب(ئة التعليمية Oمن   . رة بمؤسسات التعليم قبل اcdامa `b` مواجRة التنمر املد

اسة وأسئل23ا   :رمش0لة الد

^ـــ[\ wعــد  ا بمؤســـسات التعلـــيم قبـــل اcdـــامb`، ولـــھ رالتنمـــر املد أك±ـــ� أشـــtال العنـــف ان¢ـــشا
ً
ر

ه الــــسلبية عCــــB الطــــالب، وعCــــB العمليــــة التعليميــــة، حيــــث يــــؤثر عCــــB العمليــــة التعليميــــة �لRــــا،  رأثــــا
 a` انخفاض فاعلي@?ا وانتاجRا، وخلق ب(ئة nعليمية غ�� آمنة، ت¢سم بمناخ من اd®ـوف وvتمثل ذلك

^ــ[\ يتــداخل مــع اd®'ــ�ات الuــ\ يتعــرض لRــا الطالــب أثنــاء اتــصالھ  ربــ�ن الطــالب، كمــا أن التنمــر املد
بـــاآلخرvن، �ـــذا باإلضـــافة إeـــB احتماليـــة التعـــرض لـــألذى اcdـــسدي والنفـــ�[\ عنـــدما يتلقـــى الطالــــب 

^[\ أو wشا�د iخرvن و�م يتعرضو لھالتنمر ا نملد   .  ر

وقــــد أقــــر املركــــز القــــومي للطفولــــة وiمومــــة، ومنظمــــة اليون(ــــسف aــــ` أخــــر تقرvــــر لRــــا عــــام 
^ــ[\ بمــصر، بتعــرض 2017 �م بــ�ن % 70رم عـن التنمــر املد ـــ 13رمــن الطـالب الــذين ت�ــ�اوح أعمــا  17ـــ

^ـــ[\؛ مثـــل %عتـــداء البــد"ي عCـــB ا لطـــالب أو عCـــB متعلقـــا�?م، واملـــضايقات رســنة ألشـــtال التنمـــر املد
 `a اسة راللفظية، و�lانة، أو ال@?ديد، كما أجر ا¯cلس القومي للطفولة وiمومة، واليون(سف د ى

vة، وأسيوط، أفاد بأن ما ب�ن  من %عتداء البـد"ي بـ�ن % 47إBe % 29رمحافظات القا�رة وlسكند
  ).24، 2017آن كرÁسu\ �والند، (iقران �و أمر شاáع

^ـ[\ عCـB الب(ئـة التعليميـة بمؤسـسات  رونظـرا لآلثـار الـسلبية الuـ\ تخلفRـا ظـا�رة التنمـر املد
ً

التعليم قبل اcdامb`، وعCـB أطـراف العالقـة املتنمـر واملتنمـر عليـھ، سـواء عCـB حيـا�?م ا³dاضـرة أو 
ن a` ا¯cال املستقبلية، أصبحت �ذه الظا�رة من املوضوعات الu\ حظيت ب��ك�¿ وا�تمام الباحث�

، ولtـــي يـــتم مواجRـــة التنمـــر بمؤســـسات التعلـــيم قبـــل اcdـــامb`، وتـــوف�� ب(ئـــة nعليميـــة آمنـــة  يال��بـــو
رnــcºع عCــ` الــتعلم، �ــان لزامــا عCــB ال��بــو�vن الكــشف عــن دو الب(ئــة التعليميــة Oمنــة بمؤســسات 

ً

اسة ^[\، ومن �نا حاولت الد رالتعليم قبل اcdامa `b` الوقاية من التنمر املد  lجابة عن السؤال ر
`eالرئ(�[\ التا:  
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"! ؟ رما دو الب�ئة التعليمية �منة بمؤسسات التعليم قبل ا��ام�� (� الوقاية من التنمر املد   ر

`eثق من �ذا السؤال الرئ(س عدة أسئلة فرعية �التاËنvو :  

^[\ وما iثار امل��تبة عليھ؟ -1  رما مفRوم التنمر املد
2- lتوف�� ب(ئة آمنة للوقاية من التنمر؟رما دو السياسات التعليمية و `a سية ة املد ردا  ر
اسية a` توف�� ب(ئة آمنة للوقاية من التنمر؟ -3 رما دو املعلم�ن واملناXq الد  ر
رما دو وسائل lعالم وجماعة iقران وأولياء iمو a` توف�� ب(ئة آمنة للوقاية من التنمر؟ -4  ر

اسة   :رأ8داف الد

اسة ا³dالية م     :ا يC`راس@?دفت الد

^[\ وما iثار امل��تبة عليھ ـــ1   .رالتعرف عBC مفRوم التنمر املد
سية a` توف�� ب(ئة آمنة للوقاية من التنمر ـــ2 ة املد رالتعرف عBC دو السياسات التعليمية وlدا ر   .ر
اسية a` توف�� ب(ئة آمنة للوقاية من التنمر ـــ3 رالتعرف عBC دو املعلم�ن واملناXq الد   .ر
رlعــالم وجماعـة iقــران وأوليــاء iمــو aــ` تـوف�� ب(ئــة آمنــة للوقايــة مــن رالتعـرف عCــB دو وســائل  ـــ4

  .التنمر
اسة    :رأ8مية الد

اسة a` النقاط Oتية   :رتتجBC أ�مية الد

نتفيــد املــر�Æن بمراعــاة ثــالث نقــاط اساســية أثنــاء ترÆيــة الطالــب، وåــ` أال يtــو الطــالب متنمــر أو  ـــ1
 .¾³ية أو متفرج

ـــ ـــ2 vــ اســـــة aــــ` تز وnــــسRم �ـــــذه الد ـــدو الب(ئـــــة ر رد صـــــناع القــــرار بمؤســـــسات التعلـــــيم قبــــل اcdـــــامb` بــ
\]^  .رالتعليمية Oمنة بمؤسسات التعليم قبل اcdامa `b` مواجRة التنمر املد

ـــن  ـــ3 ^ــــ[\ aـــــ` معاcdـــــة الكث�ـــــ� مــ اســـــة التنمـــــر املد اســـــات مــــستقبلية nعçـــــ\ بد رفــــتح الطرvـــــق أمـــــام د ر ر
  .باملشكالت ال��بوvة أو النفسية الu\ قد wعا"ي مÀ?ا الطال

اسة    رمن:9 الد

اســـــة واقــــع التنمـــــر  اســـــة املــــنXY الوصـــــفي، لوصــــف ود ـــ` إجـــــراء �ــــذه الد راســــتخدم الباحـــــث aـ ر
^ـ[\ والكـشف عـن مخـاطره عCـB الب(ئـة التعليميـة بمؤسـسات التعلـيم قبـل اcdـامb`، باإلضـافة  راملد

اسـة؛ للوصـ اسـات العرÆيـة وiجنËيـة ذات الـصلة بموضـوع الد رإBe %سـتفادة مـن تحليـل الد لو إeـB ر
مجموعــة مــن iدوار للب(ئــة التعليميــة Oمنــة بمؤســسات التعلــيم قبــل اcdــامa `bــ` مواجRــة التنمــر 

\]^   .راملد

اسة   :رمصط,;ات الد

 !"  :رمف?وم التنمر املد
^[\ بأنھ لفعل عداáي من قبل مشاغب تجاه آخر ¾³ية،  ?دف ا³dصو : رwعرف التنمر املد

ة عBC القوة شرvطة أن يجعل من Oخر ¾³ية، ة متكـر ر وذلك بتكرار أفعال العداء وlيذاء بـصو ر
يت¢بـع ف·?ـا املـشاغب تحر�ـات وسـكنات وأحـوال الــ¼³ية، ليقـف عCـB مواقـف الـضعف ف·?ـا فيب(ــت 
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، ولRـذا �ـان سـلوك املـشاغبة فعـل wـسبقھ نيـة مب(تـھ، وقـصد مـضمر  رلRا النية باألذى وإيقاع الـضر
ات، (لتوجيھ lيذاء    ). 189، 2019رمصطفى، �و

^[\ بأنھ سRا iفراد ضد : ركما wعرف التنمر املد سات وiفعال السلبية الu\ يما رجميع املما ر
إلRـــام الـــشرvف، (أéــ®اص أقـــل قـــوة مـــÀ?م ســـواء �انـــت �ــذه iفعـــال لفظيـــة أو نفـــسية أو جـــسدية 

2018 ،27.(  

^ـ[\ إجرائيـا بأنـھ وvمكن nعرvف التنمـر املد
ً

ھ nعـرض طالـب غ�ـ� قـادر عCـB الـدفاع عـن نفـس: ر
ة وملــدة طوvلــة مـن قبــل طالــب آخــر أو أك±ــ� أقـو منــھ لــألذى اcdــسدي أو اللفظــي أو  ة متكــر ىبـصو ر ر

، وvتــضمن �ـــذا iذى أنمــاط الــسلوك املباشـــرة مثــل املــضايقة والـــê®رvة، الر�ــل وتكـــس�� : ياملعنــو
iغراض، تمزvق الدفاتر، ال@?ديد والوعيد، التوÆيخ والشتائم، وقد يتخذ التنمـر شـكال غ�ـ� 

ً
مباشـر 
�العزلة %جتماعية عن طرvق %�عاد وlقصاء املقصود a` جماعة الصف أو جماعة iقران، مما 

سة   .ريؤثر عBC الب(ئة التعليمية Oمنة داخل املد

    : مف?وم الب�ئة التعليمية @منة
nعــرف الب(ئـــة التعليميــة 

ُ
ا ســـة الuـــ\ nــسBb و{ـــشtل مــستمر عCـــB تحـــس�ن Oمنـــة بأ�?ــ ر املد

ا�?ا املادية والËشرvة، لتوف�� ب(ئة مالئمة للتعليم والعمل، مما يؤ�لRا للقيام بدو فعال وتطوvر ر قد ر
، (a` ا¯cتمع    ).24، 2010يالشRر

الب(ئـة الuـ\ تركـز عCـB تطـوvر برامجRـا بـدءا مـن : كما nعرف الب(ئة التعليميـة Oمنـة بأ�?ـا
v³يا ونفسيا واجتماعيا توف�� املعلومات وان@?اء بتعديل السلوكيات، سعيا لتطوí ر الب(ئة املالئمة

ً ً ً

  ).54، 2010، عبد هللا(نa` إطار التعاو املش��ك مع ا¯cتمع 

وvمكن nعرvف الب(ئة التعليمية إجرائيا
ً

الب(ئة الu\ تتـضمن العالقـات %"ـسانية، :  بأ�?ا
ف % س وتج�R¿ا�?ا، وأنظمة ولوائح العمل، ومجموعة الظر ووlمtانات داخل املدا جتماعية داخل ر

اســية، والuـــ\ تتمثــل aــ` مجموعـــة العالقــات والتفــاعالت بـــ�ن املعلــم والتالميــذ، أو بـــ�ن  رالفــصو الد ل
  .التالميذ و{عضRم البعض والu\ تؤثر a` ناتج العملية التعليمية

اسات السابقة   :رالد

�ــ`  اسـة، والuـ\ ر تبـاط بموضــوع الد اسـات الـسابقة ذات % وفيمـا يCـ` عـرض أل�ــم الد ر ر ر
  :ترتيï?ا من iقدم إi Beحدث

ن  -  س وآخـر اسـة كـر ود و ات ): Cross et al) 2011 ر اسـة إeــB التعـرف عCـB تــصو ر�ـدفت الد ر
س القوميــــة Oمنـــة aـــ` أســـ��اليا راملعلمـــ�ن حـــو إمtانيـــة تنفيــــذ إطـــار عـــام للمـــدا واســــتخدمت . ل

اسـة املـنXY الوصــفي مـستعينة باسـ¢بانة تــم تطبيقRـا عCـB عينــة قوامRـا طالبـا ت�ــ�اوح ) 418(رالد
ً

�م بــ�ن  ســRم 14 إeــB 9رأعمـا vر التالميذيــة حــو التنمــر aــ` مدا ر عامــا، فــضال عــن تحليــل التقــا لر ً ً

cمعـة ع'ــ� iقــاليم  {ـع ســنوات مـن تفعيــل �ـذا lطــار، كمـا تــم تحليـل البيانــات ̄ا ر أ ر�عـد مــر و
معلمــــا ممثلــــ�ن مـــن)435(مـــن 

ً
اســــة إeــــ) 106( ســــة أســــ��الية، وتوصــــلت نتـــائج �ــــذه الد رمد B أن ر

سـات Oمنـة عCـB نحـو واسـع، وأن املعلمـ�ن àـ حاجـة إeـB املزvـد مـن  س لم تنفـذ �ـذه املما راملدا ر
vب حــو موضــوع التنمــر، باإلضــافة إeــB أن ظـــا�رة التنمــر بــ�ن التالميــذ لــم تتغ�ــ� �ـــشtل  لالتــد ر
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نـــة النتــائج املتحققـــة بالبيانــات الuـــ\ تــم تجميعRــا قبـــل تفعيــل �ـــذا lطــار بـــأ ركب�ــ� عنــد مقا {ع ر
  . سنوات

ن  -  اســة تومــاس وآخـــر ود اســة إeـــB التعــرف عCــB تـــأث�� ): Thamas et al) 2014ر ر�ــدفت الد
اســة املــنXY الوصــفي تــم تطبيقRــا عCـــB . الرقابــة الذاتيــة عCــB التعــرض للتنمــر رواســتخدمت الد

ـــة والثانوvـــــة، وأظRـــــرت نتـــــائج ) 972(عينــــة قوامRـــــا  ـــة مـــــن طـــــالب املرحلـــــة lعداديــ طالبـــــا وطالبــ
ً

اســـــة  ــــر بمـــــستو الرقابـــــة الذاتيـــــة املـــــنخفض ســـــواء عCـــــB مـــــستو الفـــــرد أو رالد تبـــــاط التنمـ ىا ى ر
 .ىمستو اcdماعة

اسة شاوكس، \اس]يالنوس  -  اسة التعرف : )Chaux & Castellanos) 2015رد راس@?دفت الد
عCــB تــأث�� عامــل الــسن، وا³dالــة %قتــصادية، و%جتماعيــة بــ�ن iقــران عCــB التنمــر، والوقــوع 

اســـة املـــنXY الوصـــفي مـــستعينة باســـ¢بانة تـــم تطبيقRـــا عCـــB عينـــة واســـ. ¾ـــ³ية لـــھ رتخدمت الد
س العامة واd®اصـة aـ` ) 316(قوامRا رتلميذا من تالميذ الصف اd®امس وحxu التاسع a` املدا

ً

مقيـاس التنمـر للمتنمـر والـ¼³ية، ومقيـاس : �ولومبيا، وتم اسـتخدام عـدد مـن املقـاي(س مÀ?ـا
اسة إBe مجموعة من النتائج أ�مRاالوضع %جتما�` و%قتصادي، أن التالميذ : ر وتوصلت الد

iك'ــ� ســنا وiعCــa Bــ` ا³dالــة %قتـــصادية و%جتماعيــة فرصــ@?م أك'ــ� aــ` أن يtونــوا متنمـــرvن، 
ً

ـــا  تبطــــت أك±ــــ� بالــــ¼³ايا، ب(نمـ رب(نمــــا iصــــغر ســــنا وا³dالــــة %قتــــصادية و%جتماعيــــة iقــــل ا
ً

cdة واvة العنيفة ترتبط ايجابيا بالتنمر وال¼³ايا%نتماء لألسرة السلطو��
ً

. 

ن -  اســة الفرeــد وآخــر ود ِ اســة إeــB الكــشف عــن طبيعــة : Alfred et al  (2015)ر ر�ــدفت الد
س %بتدائيــة aـ̀ـ منطقــة جنــوب نtــاي بمقاطعــة ماتــا بيليالنــد  ران¢ــشار التنمــر بــ�ن تالميــذ املــدا

vمبابو يالشمالية غرب  اسة املنXY الوصف. ز ي مستعينة باس¢بانة تم تطبيقRا رواستخدمت الد
س، وأظRـــرت نتـــائج ) 300(عCـــB عينـــة قوامRـــا  رمعلـــم مـــن منطقـــة جنـــوب نtـــاي مـــن عـــشرة مـــدا

اســة أن iشــtال iك±ـــ� شــيوعا للتنمـــر �انــت جـــسدية مثــل الد
ً

ال¢ـــشاجر والــضرب الـــشديد، : ر
ه عCـــB تــرك اللعـــب مــع ا¯: ال@?ديــد واملـــضايقة، واجتماعيــة: ولفظيــة مثـــل cموعـــة أو رمثـــل إجبــا

رiقـران والتجا�ـل، وكـشفت أيـضا أن الـذ�و �ــم iك±ـ� مـشاركة aـ` التنمـر، كمـا أو¾ــ³ت أن 
ً

سية  .رسلوكيات التنمر تأثرت بالعوامل iسرvة وÆاألقران وÆالعوامل املد

اسة العمرات  -  اسة إBe الكشف عن دو املعلم a` توف�� ب(ئة آمنة àـ ):م2016(رد ر �دفت الد ر
Æة ترvس مدير س، وكـذلك الكـشف عمـا إذا �انـت رمدا رية الطفيلة من وجRة نظـر مـدير املـدا ي

س نحــو دو املعلــم aـ̀ـ تــوف�� ب(ئــة آمنــة مــن  جــات مــدير املــدا ق بــ�ن متوســطات د ر�نــاك فــر ر ير و
اســـة املـــنXY الوصـــفي مـــستعينة . يوجRــة نظـــر�م nعـــز إeـــB املتغ�ـــ�ات املــستقلة رواســـتخدمت الد

س ترÆيـة الطفيلـة، ) 74 (باس¢بانة تم تطبيقRا عBC عينة قوامRا رمـديرا ومـديرة مـن مـدير مـدا ي ً

سية  اسة إBe مجموعة من النتائج �ان من أ�مRا أن دو املعلم a` توف�� ب(ئة مد روتوصلت الد رر
ق ذات  س مديرvة ترÆية الطفيلـة جـاء متوسـطا �ـشtل عـام، كمـا أنـھ ال توجـد فـر وآمنة a` مدا

ً
ر

اسة املستقلةرداللة احصائية a` دو املعلم a` توف�� ب( رئة nعلمية آمنة nعز إBe متغ��ات الد  .ي

اســة ســناء البطاينــة  -  س aـ̀ـ ): م2016(رد اســة إeــB التعــرف عCــB دو مــديرات املــدا ر�ــدفت الد رر
س منطقــة الباحــة ســية آمنــة aـ̀ـ مـــدا رتحقيــق ب(ئــة مد اســة املــنXY الوصـــفي . ر رواســتخدمت الد

س منطقة ) 260(مستعينة باس¢بانة تم تطبيقRا عBC عينة قوامRا  رمعلمة من املعلمات a` مدا
جـــة قيـــام مـــديرات . الباحـــة اســـة إeـــB مجموعـــة مـــن النتـــائج �ـــان مـــن أ�مRـــا أن د روتوصـــلت الد ر
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سية Oمنة من وجRة نظر املعلمات  �ن a` تحقيق الب(ئة املد س a` منطقة الباحة بأدوا راملدا ر ر
جـــة كب�ـــ�ة وåـــB عCـــB ال��ت املرافـــق والتج�Rـــ¿ات : (ـــبر�انـــت كب�ـــ�ة، وقـــد جـــاءت ثالثـــة مجـــاالت بد

شـــاد  l ســـية، ب(نمـــا جـــاء مجـــال ســـية، iمـــن الفكـــر واcdـــسدي، الـــ³ðة والتغذيـــة املد راملد ر ير
اســـة إeـــB وجـــود  ت نتـــائج الد جـــة متوســـطة وÆاملرتبـــة الرا�عـــة، كمـــا أشـــا روالـــ³ðة النفـــسية بد ر ر

ق ذات داللة احصائية a` استجابات أفراد العينة عBC مجاe` التغذية وال³ðة  سية، وفر راملد
سـية، وعCــi Bداة كtـل تبعــا ملتغ�ـ� املرحلــة التعليميـة، و�انــت  ومجـال املرافـق والتج�Rــ¿ات املد

ً
ر

ق لصاÜd املرحلة الثانوvة واملتوسطة، مقابل املرحلة %بتدائية  .والفر

اسة لبno ا��mاج  -  اسة إBe محاولة الكشف عن سلوك التنمر بتمثل ): م2017(رد ر�دفت الد
راعيـــة والـــشعو بـــالنقص، وقـــوة الـــضم�� لـــدى مجموعـــة مـــن الطلبـــة املتنمـــرvن aـــ` القــيم %جتم

ق aـ` مـستو التنمــر بـ�ن الـذ�و وlنــاث  راملرحلـة iساسـية العليـا، وكــذلك التعـرف عCـB الفــر ىو
اســة إeــB مجموعــة مــن . ىومـستو الــصف اســة املــنXY الوصـفي، وتوصــلت الد رواســتخدمت الد ر

ــــا ق ذا: النتـــــــائج أ�مRـــ ــــدم وجـــــــود فـــــــر ــــــ` القــــــــيم وعـــ رت داللـــــــة إحـــــــصائية بـــــــ�ن الـــــــذ�و وlنـــــــاث aـ
ق ذات داللـة إحــصائية بـ�ن متوسـطات أداء طلبـة الـصفوف  جـود فـر و%جتماعيـة، و الثــامن (و

Ëvيـة للمرشـدين ) والتاسع والعاشر اسة بإعداد بـرامج تأ�ليـھ تد رa` التنمر فقط، وأوصت الد ر
ـــ عايـ س ومؤســــسات  رال��بــــو�vن، وخاصــــة اcdــــدد مــــÀ?م aـــ̀ـ املــــدا vــــد�م ر وة iطفــــال مــــن أجــــل تز

س وكيفيــة التعامــل  vة عــن التنمــر، وكيفيــة التعــرف إeــB املتنمــرvن aــ` املــدا رباملعلومــات الــضر ور
اســـات حـــو التنمـــر ت¢نـــاو محـــاو عديـــدة كعالقـــة النمـــر بالتÊـــشئة iســـرvة،  رمعRـــم، إجـــراء د ل ل ر

ب ســ�ن واملــوظف�ن iقــا جــود املد ا^ــ[\، والتنمــر و روالتنمــر والتحــصيل الد ر ن الــذين wـــسمحو ور
 .للمتنمر بالتمادي a` سلوكياتھ

ة  -  اســـــة عمـــــا رد اســـــة اeـــــB الكـــــشف عـــــن العالقـــــة بـــــ�ن التنمـــــر التقليـــــدي، : م2017ر ر�ـــــدفت الد
`bــــــامcdـــا قبــــــل ا ــــي بــــــ�ن طــــــالب التعلــــــيم مـــ ــــفي . وlلك��و"ــ اســــــة املــــــنXY الوصــ رواســــــتخدمت الد

طالبا وطالبة) 311(مستعينة باس¢بانة تم تطبيقRا عBC عينة قوامRا
ً

اسـة  ر، وكـشفت نتـائج الد
تباطيـــة موجبـــة ذات داللـــة احـــصائية بـــ�ن التنمـــر التقليـــدي، وlلك��و"ـــي  رعـــن وجـــود عالقـــة ا
 BـــCنـــاث عlق بـــ�ن الـــذ�و و ربالÊـــسبة لـــ¼³ايا التنمـــر وÆالÊـــسبة للمتنمـــرvن، وعـــدم وجـــود فـــر و

 .مقياس التنمر التقليدي وlلك��و"ي

اســـة عبـــد الـــرحيم  -  اســـة ): م2017(رد يإeـــB التعـــرف عCـــl Bطـــار الفكـــر والفلـــسفي ر�ـــدفت الد
^ــــ[\ مـــن حيــــث املفRــــوم وعالقتـــھ بــــبعض املفــــا�يم املرتبطـــة بــــھ، والتطــــو  رلظـــا�رة التنمــــر املد ر
ñv`، والعناصــر واd®ــصائص وiنـــواع وiســباب وiمــاكن وiثـــار الناتجــة عنــھ، والتعـــرف  رالتــا

س aـــ` مواجRــــة ال رعCـــl Bجــــراءات الuــــ\ wــــستخدمRا مــــدير املــــدا ^ــــ[\ بــــبعض الــــدو ي لتنمــــر املد ر
اسة املنXY الوصـفي لتحقيـق أ�ـدافRا، وتـم تـصميم اسـبانھ طبقـت . املتقدمة رواستخدمت الد

اسـة إeـB ) 473(عBC عينة قوامRا  س الثانوvـة الفنيـة، وقـد توصـلت الد رمعلمـا مـن معل»ـ\ املـدا ر
ً

س الثانوvـة الفنيـة : عدة نتائج مÀ?ا رتوافر "سبة ضعيفة لدو مـدير املـدا ي بمحافظـة الـشرقية ر
^[\ من وجRة نظر املعلم�ن حيث بلغت  ، ب(نما بلغت "سبة أ�مية %38رa` مواجRة التنمر املد

 .وBå مرتفعة% 86ر�ذا الدو 

اسة أسماء أحمد  -  اسة إBe التعـرف عCـB العالقـة بـ�ن iمـن النفـ�[\، ): م2017(رد ر�دفت الد
^[\ لـدى املـرا�ق�ن اسـة املـن. روالتنمر املد اسـة عCـB رواسـتخدمت الد رXY الوصـفي، وطبقـت الد

تلميـــذا وتلميـــذة مـــن تالميـــذ الـــصف الثـــا"ي والثالـــث lعـــدادي بمحافظـــة ) 200(عينـــة قوامRـــا 
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اسـة إeـB عـدة  نتـائج �ـان مـن أ�مRـا وجـود عالقـة سـالبة دالـة احـصائيا  راملنوفيـة، وتوصـلت الد
^ــ[\ لـدى املـرا�ق�ن باملرحلــة % ربـ�ن مـستو iمــن النفـ�[\، والتنمـر املد عداديـة، وعـدم وجــود ى

اســـة  ق بـــ�ن اســـتجابات أفـــراد عينـــة الد رفـــر مـــن املـــرا�ق�ن عCـــB مقيـــاس iمـــن ) رذ�ـــو ـــــ إنـــاث(و
^ــــ[\  ـــاس التنمــــر املد اســــة عCــــB مقيـ ـــراد عينــــة الد ق بــــ�ن اســــتجابات أفـ جــــود فــــر رالنفــــ�[\، و ر و و

 .رلصاÜd الذ�و

اســــــة مباركــــــة مقراtــــــي  -  ــــر l): م2018(رد ـــB التعــــــرف عCــــــB التنمــ إeـــ اســــــة  لك��و"ــــــي، ر�ــــــدفت الد
يوعالقتھ بالقلق %جتما�` لدى تالميذ السنة الثانية ثانو مدمç\ مواقع التواصـل %جتمـا�` 

قلـة اســة عCـB عينــة تtونـت مــن . ربمدينـة و اسـة املــنXY الوصـفي، وطبقـت الد رواســتخدمت الد ر
اســـة عـــن انخفـــاض ) 106( قلـــة، وأســـفرت نتـــائج الد رتلميــذ aـــ` الـــسنة الثانيـــة ثـــانو بمدينـــة و ر ي
يستو التنمر lلك��و"ي لدى تالميذ السنة الثانية ثانو مدمç\ مواقع التواصل %جتما�`م . ى

ق دالة احصائيا ب�ن التنمر lلك��و"ي، والقلق %جتمـا�` لـدى طـالب الـسنة  وعدم وجود فر
ً

و
ق دالـــة احـــصائيا aـــ`  الثانيـــة ثـــانو مـــدمç\ مواقـــع التواصـــل %جتمـــا�`، وكـــذا عـــدم وجـــود فـــر

ً
و ي

ا التنمـــر  lلك��و"ـــي لـــدى طـــالب الـــسنة الثانيـــة ثـــانو مـــدمç\ مواقـــع التواصـــل %جتمـــا�` تبعـــ
ً ي

ق دالـة احـصائيا aـ`  ملتغ�� اÊcdس، واملستو التعلي»\ للطـالب أو الوالـدين، وعـدم وجـود فـر
ً

و ى
يالتنمــر lلك��و"ــي لـــدى طــالب الــسنة الثانيـــة ثــانو مــدمç\ مواقـــع التواصــل %جتمــا�` ترجـــع 

 .ى، واملستو التعلي»\ للوالدينيملتغ�� اÊcdس

اسة الشvيفي  -  س الثانوvـة ): 2018(رد اسة التعرف عBC دو قـادة مـدير املـدا راس@?دفت الد ير ر
العامـة بمدينــة الرvـاض aــ` تـوف�� ب(ئــة nعليميـة آمنــة للطـالب مــن وجRـة نظــر املعلمـ�ن aــ` ضــوء 

ـــ� ســــنوات اd®دمــــة واملؤ�ــــل العل»ـــــ\ اســــة املــــنXY ال. يمتغ�ـ وصــــفي مـــــستعينة رواســــتخدمت الد
س الثانوvة، وأظRرت نتائج ) 30(باس¢بانة تم تطبيقRا عBC عينة قوامRا  رمديرا من مدير املدا ي

ً

�م aــــ` تــــوف�� ب(ئــــة nعليميــــة آمنــــة للطلبــــة  س الثانوvــــة يقومــــو بــــأدوا اســــة أن قــــادة املــــدا رالد ر نر
، يليـــھ %)79(ر، وجـــاء محـــو املرافـــق والتج�Rـــ¿ات باملرتبـــة iوeـــB بÊـــسبة %)77(وجـــاءت بÊـــسبة 

شاد وال³ðة النفسية بÊسبة  l سية، ثم محو رمحو ال³ðة والتغذية املد رر ، وأخ��ا %)77(ر
ً

يجـاء محــو iمـن الفكــر بÊـسبة  ق ذات %)76(ر اســة أنـھ ال توجــد فــر و، كمــا أظRــرت نتـائج الد ر
اســـة لتـــوف�� ب(ئـــة nعليميـــة آمنـــة لطـــالب  رداللـــة إحـــصائية بـــ�ن متوســـطات تقـــديرات عينـــة الد

س aـــ` تــوف�� ب(ئـــة nعليميـــة املرحلــ رة الثانوvـــة، واســتجابات املعلمـــ�ن وتقيــيمRم لـــدو قـــادة املــدا ر
يآمنة nعز ملتغ�� سنوات اd®دمة، واملؤ�ل العل»\  .ي

 -   wع اسة  زد اك عينـة مـن طلبـة املرحلـة ): م2018(ر اسة تقò[\ العالقة ب�ن إد راس@?دفت الد ر
واســــتخدمت . التحــــصيلية الuــــ\ يتËنو�?ــــاالثانوvــــة للب(ئــــة الــــصفية Oمنــــة، وعالقتــــھ باأل�ــــداف 

اســـة املـــنXY الوصـــفي مـــستعينة باســـ¢بانة تـــم تطبيقRـــا عCـــB عينـــة مـــن طلبـــة الـــصف iو  لالد ر
س خاصـة غ�ـ� مختلطـة، كمـا  رالثـانو بفرعيـھ العل»ـ\، وتكنولوجيـا املعلومـات امللتحقـ�ن بمـدا ي

اك الطلبـــة اســـة بمقيـــاس الب(ئـــة الـــصفية Oمنـــة لقيـــاس إد راســـتعانت الد  لب(ئـــا�?م الـــصفية، ر
. نوتtو املقياس من خمسة مجـاالت nغطـي جميـع أ�عـاد عمليـة التعلـيم والـتعلم داخـل الـصف

جة منخفضة وفق املعيار  اك الطلبة لب(ئ@?م الصفية جاء بد اسة إBe أن إد ت نتائج الد روأشا ر ر ر
اك nعــز  ق دالـــة aــ` مــستو lد ياملعتمــد مــن تــصÊيف مــستوvات lجابـــة، ولــم تظRــر فــر رى إeـــB و

ق  ومتغ�� اÊcdس أو التخصص �iادي»\، أما بالÊسبة لأل�داف التحصيلية فقد ظRـرت فـر ي
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اك nعز ملتغ�� اÊcdس ولـصاÜd الطالبـات بالÊـسبة لأل�ـداف lقداميـة،  يدالة a` مستو lد رى
ت النتـــائج إeــــB أن مجـــاالت الب(ئـــة الــــصفية لـــم تفـــسر التبـــاين aــــ` تبçـــ\ أفـــراد العينــــة  ركمـــا أشـــا

تباط ب�ن �انت ضعيفة وقرvبة من الـصفر، ممـا لأل�داف  رالتحصيلية، ألن جميع معامالت %
 .  ال wسمح بإجراء تحليل %نحدار الËسيط ملعرفة مقدار التباين املفسر

، الزايــــــد -  اســــــة الكنــــــدر يد ــــB واقــــــع مــــــشtلة التنمــــــر اســــــ@: )2019(ر اســــــة التعــــــرف عCــ ر?دفت الد
^[\ لدى طالب املرحلة %بتدائية من حي اسـة املـنXY . ث الوقاية والعالجراملد رواسـتخدمت الد

 ،`Cا الوصفي التحليRعينة قوام BCا عRمشرفا ) 10(قائدة و) 14(مستعينة باس¢بانة تم تطبيق
^ـ[\ لــدى طـالب املرحلـة %بتدائيــة . معلمـة) 36(و اســة أن واقـع التنمـر املد روأظRـرت نتـائج الد ر

جـــاء مرتفعــــا، حيــــث بلــــغ الوســــط ا³dـــسا{ي 
ً

^ــــ[\ ، )65 .3( روأمــــا iســــباب الuــــ\ أدت للتنمــــر املد
فجـــاءت أيـــضا مرتفعـــة؛ حيـــث بلـــغ الوســـط ا³dـــسا{ي 

ً
ق ذات داللـــة )46. 3( و، وعـــدم وجـــود فـــر

ىإحصائية لواقع مشtلة التنمر لدى طالب املرحلة %بتدائية وطر الوقاية مÀ?ا والعالج nعز  ق
 . ملتغ��ات  العمر، واملس»x الوظيفي

ن  -  اســـــة خطـــــا{ي وآخـــــر ود اســـــة إeـــــB تحديـــــد عالقـــــة الـــــسلوك التوكيـــــدي : )2020(ر ر�ـــــدفت الد
ق بــ�ن الـذ�و وlنـاث aـ` الــسلوك  ربـالتنمر لـدي طـالب املرحلـة %بتدائيــة، والتعـرف عCـ` الفـر و
التوكيدي والتنمر، وأ�عاد السلوك التوكيدي الu\ تنóÃ بالتنمر والوقوع ¾³ية لھ لـدي طـالب 

اســة عCـــ. املرحلــة %بتدائيــة ، ۸۲(تلميــذ وتلميــذة ) ۱۹۰(` عينــة قوامRــا روأجرvــت الد  ۷۸ر ذ�ـــو
س ابتدائيـــة تا�عـــة ) إنـــاث رمـــن الـــصفوف الرا�ـــع واd®ـــامس والـــسادس %بتـــداáي مـــن ثـــالث مـــدا

ـــاس الــــــسلوك  ـــــق علــــــ·?م مقيــــــاس ¾ــــــ³ايا التنمــــــر، ومقيـــ vق التعليميــــــة، طبـ ــــا ة شــــــر الزقــ زإلدا قر
تباطيــــة ســـالبة. التوكيـــدي اســـة وجــــود عالقـــة ا روأظRـــرت نتــــائج الد  ذات داللــــة إحـــصائية بــــ�ن ر

الــسلوك التوكيــدي والتنمــر لــدي طــالب املرحلــة %بتدائيــة aــ` �عــد التعب�ــ� عــن الــذات وأ�عـــاد 
تبـاط دال بـ�ن �عـد  جـة الtليـة ، وعـدم وجـود ا رالتنمر ا�Êcd[\ واcdـس»\ واللفظـي وكـذلك الد ر

جــــة الtل جــــود راح�ـــ�ام iخــــرvن وأ�عــــاد التنمـــر اÊcdــــ�[\ واcdــــس»\ واللفظــــي وكـــذلك الد ويــــة، و
ق ذات داللـة إحـصائية بــ�ن الـذ�و وlنـاث aـ` مــستو الـسلوك التوكيـدي لـصاl Üdنــاث  يفـر ر و
ق ذات داللـة إحـصائية  جـود فـر ، و وو�ذا wعç\ أن التوكيدية مرتفعة لدي lناث عن الـذ�و و ر

رب�ن الذ�و وlناث a` التنمر لصاÜd الذ�و و�ذا wعç\ أن الذ�و أك±� عرضة للتنمر والوقو ر ع ر
Æما يtو �سËب انخفاض التوكيدية لد´?م ن¾³ية لھ و�ذا    .ر

اســــات الــــسابقة ي]بــــ~ن أن اســـة ا³dاليــــة اتفقــــت مــــع  :رمـــن خــــالل العــــرض الـــسابق للد رالد
 ،`bامcdلدى طالب التعليم قبل ا \]^ اسة ظا�رة التنمر املد اسات السابقة a` أ�مية د ر�عض الد ر ر

اســـة  ن(رمثـــل د اســـة )2020: وخطـــا{ي وآخـــر اســـة )م2017 :ماء أحمـــدأســـ(ر، ود : لبçـــx اcúdـــاج(ر، ود
اسـات الـسابقة aـ` أ�ميـة تـوف�� ب(ئـة nعليميـة )م2017 اسة ا³dالية مـع �عـض الد ر، كما اتفقت الد ر

اسة  اسة )2018: زعÃ\(رآمنة للطالب مÀ?ا د اسة ا³dالية عن  ،)2018:الشÊيفي(ر، ود رواختلفت الد
اســات الــسا اســات الــسابقة aــ` ترك�ــ¿ معظــم الد رالد اســة ر ربقة عCــB %�تمــام باcdانــب النفــ�[\ aــ` د

ـــة  اســ ، مثـــــل د ـــال اcdوانـــــب iخــــر ^ــــ[\ وإ�مــ رظــــا�رة التنمـــــر املد اســـــة )م2018: عبــــد الكـــــرvم(ىر ر، ود
اسة )م2018: مباركة مقرا"ي( اسة )م2017: عبد الرحيم(ر، ود ، ب(نما )2014Thamasتوماس (ر، ود

اسة ا³dالية سـوف �?ـتم بوضـع آليـات ملواجRـة التن اسـة ا³dاليـة رالد ^ـ[\، كمـا اختلفـت الد رمـر املد ر
^[\ باملرحلة التعليمية، ففـي املرحلـة %بتدائيـة  اسات السابقة a` تناو ظا�رة التنمر املد رعن الد لر

اســـــة  ن(رجـــــاءت د ـــة )2020: وخطـــــا{ي وآخـــــر اســـ ، الزايـــــد، (ر، ود اســـــة )2019يالكنـــــدر الفرvــــــد (ر، ود
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2015: Alfred( اســــة س (ر، ود اســـة ، وامل)Cross 2011وكـــر شــــاوكس (ررحلــــة lعداديـــة جــــاءت د
(Chaux & Castellanos 2015 اســة ، وaــ` املرحلــة الثانوvــة جــاءت Thamas (2014تومــاس (ر، ود

اســــــة  اســــــة )2018: زعÃــــــ\(رد ــــة  ،)2018:الــــــشÊيفي(ر، ود اســ ــــة مقرا"ــــــي(رود اســــــة )م2018: مباركــ ر، ود
اســـة )م2017: أســـماء أحمـــد( اســـة ا³dاليـــة ظـــا�رة ، ب(نمـــا تناولـــ)م2017: عبـــد الـــرحيم(ر، ود رت الد

اســــات  ^ــــ[\ بمؤســــسات التعلــــيم قبــــل اcdــــامb` املــــصر و�ــــذا يختلــــف عــــن جميــــع الد رالتنمــــر املد ير
اسات السابقة a` تدعيم lطار النظر فيما يتعلق  اسة ا³dالية من الد يالسابقة، واستفادت الد ر ر

^ــــ[\ والب(ئــــة التعليميــــة Oمنــــة مـــــن حيــــث املفRــــوم، والتأصــــيل  ñv`، واd®ـــــصائص ربــــالتنمر املد رالتــــا
  .واملtونات و�iعاد

اسة ر�طار النظر للد   :ي

أوال
ً

 : !"   :رالتنمر املد

wعد مفRوم التنمر من املفا�يم ذات الطبيعة اd®الفيـة كغ�ـ�ه مـن املفـا�يم الuـ\ حـار أمامRـا 
ى  ن والعلماء إBe ا³dد الذي جعل أحد�م يصفھ بأـنھ مفRوم مرÆك ومح��؛ لذا nعددت الر ؤاملفكر و
ايـــا  ن مـــن ز ووالتعرvفـــات حuـــx أصـــبح مـــن الـــصعب %تفـــاق عCـــn Bعرvـــف محـــدد لـــھ، وتناولـــھ املفكـــر و
ه، ومـÀ?م مـن أجمـل aـ` ذلـك، حيـث يمكـن nعرvفـھ  رمختلفة، فمÀ?م من أسRب aـ` شـرحھ وÆيـان جـذو
بأنـــھ ذلـــك الـــسلوك املتكـــر الـــذي ´?ـــدف إeـــB إيـــذاء éـــ®ص آخـــر جـــسديا أو لفظيـــا أو اجتماعيـــا، أو 

ً ً ً
ر

جÊــسيا 
ً

لمـــن قبـــل éـــ®ص واحـــد أو عـــدة أéـــ®اص وذلـــك بـــالقو أو الفعـــل للـــسيطرة عCـــB الـــ¼³ية 
، حسن،(وإذاللRا ونيل مك¢سبات غ�� شرعية مÀ?ا    ).8، 2015ي ?Êساو

ن بأنھ سلوك عدوا"ي متكـر ´?ـدف لإلضـرار �ـº®ص آخـر عمـدا جـسديا، : وب(نما عرفھ آخر
ً ً

ر
قأو نفــــسيا، وvتم�ــــ¿ التنمــــر بتــــصرف فــــردي بطــــر معينــــة مــــن ً

 أجــــل اك¢ــــساب الــــسلطة عCــــB حــــساب 
مـــــي iشـــــياء،  ا كب�ـــــ�ا مـــــن العــــدوان اcdـــــسدي مثـــــل الـــــدفع والنغـــــز، و رéــــ®ص آخـــــر، وvتـــــضمن قـــــد

ً ً
ر

املركـــز الــــدوe` (والـــصفع، واd®نـــق، واللكــــم، والـــضرب، والطعـــن، وشــــد الـــشعر، واd®ـــدش، والعــــض 
  ).2017، "اليو"سtو"للطفولة والتعليم املبكر والتطوvر 

ـــم وأشــــمل مــــن التنمــــر ، وvتــــداخل مفRــــوم الت نمــــر مــــع مفRــــوم العنــــف، حيــــث إن العنــــف أعـ
سة، فRو يتضمن عنفا جسديا خفيفـا وعنفـا لفظيـا كب�ـ�ا  روالتنمر أخف عن العنف من حيث املما
ات Oخــرvن مــن  روÁــشتمل عCــB جانــب استعرا«ــ[\ مــن القــوة والــسيطرة والرغبــة aـ̀ـ الــتحكم aــ` مقــد

بــ�ن الطــالب aـ` جميــع مراحـل التعلــيم وvمكـن أن يقــود إeــB الرفقـاء والــزمالء، و�ـذا الــسلوك موجـود 
  ).157، 2012 املالtي، فاطمةالصوa`، (العنف بمعناه الشامل  

كما أن سلوك التنمر قد يؤدي إBe العنف، إال أنھ يختلف تمامـا عـن العنـف، إذ أن العنـف 
ً

ا شxu مÀ?ا، حمل السالح والتخرvب وlيذاء اcdس»\ الشديد، �ا يأخذ صو
ً
لقتل والسرقة باإلكراه ر

ن ممــا ال يمكــن أن يtــو مــن ســلوك التنمــر، فــضال عــن ذلــك فــان ســلوك التنمــر يتــوافر فيــھ وغ���ــا،
نالنيــة املب(تــة لإليــذاء والتكــرار و%ســتمرار وعــدم التــواز aــ` القــوة بــ�ن املتنمــر واملتنمــر عليــھ، و�لRــا 

ط أساسية لتحديد ما�ية التنمر    ).87، 2007مظلوم، (وشر

، أنھ يمكن التفرقة ب�ن التنمر والعنف a` عدة أمو مÀ?اوخال رصة القو   :ل
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 .العنف أعم وأشمل من التنمر، فالتنمر نوع من أنواع العنف - 

العنف wستخدم القوة املفرطة الu\ تؤدي إl Beصابة والدمار، أما التنمر فRو أخف من حيث  - 
سة، فRو يتضمن عنفا جسديا خفيفا وعنفا لفظيا كب�� اراملما
ً

. 

 .التنمر قد يؤدي إBe العنف، ولكن العنف ال يؤدي إBe التنمر - 

 .يالعنف ال wش��ط عدم nساو القوة ب�ن الطرف�ن كما a` سلوك التنمر - 

ــر يتـــوافر فيـــھ النيـــة املب(تـــة والتكـــرار املقـــصود واملتعمـــد إليـــذاء الـــ¼³ية، ممـــا ال  -  ســـلوك التنمـ
  .نيمكن أن يtو a` سلوك العنف

جــــة �ينــــة مــــن كمــــا يتــــداخل مفRــــوم ال ـــر �ــــو د رتنمــــر مــــع مفRــــوم العــــدوان، حيــــث wعــــد التنمـ
العــــدوان، فالعــــدوان �ــــو ســــلوك يــــصدر مــــن éــــ®ص تجــــاه éــــ®ص آخــــر أو نحــــو الــــذات لفظيــــا أو 

ً

جـــسميا، وقــــد يtـــو العــــدوان مباشـــرا أو غ�ــــ� مباشـــر، وvــــؤدي إeـــB إ³dــــاق iذى اcdـــس»\ والنفــــ�[\ 
ً نً

إ³dاقا متعمدا بالº®ص Oخر، و ?ذا فالعدوان 
ً

أك±� عمومية مـن التنمـر، وvختلـف سـلوك التنمـر 
، وvحدث بانتظام وف��ة من الوقـت، وعـادة مـا  رعن السلوك العدوا"ي a` أن التنمر �و سلوك متكر

  ).30، 2012ابو الديار، (نيتضمن عدم التواز a` القوة فالتنمر نمط من العدوان 

  :السلوك العدوا"ي وBåوvت¼Ü مما سبق أن �ناك �عض اd®صائص الu\ تم�¿ التنمر عن 

فإغاظــة iخــرvن عCــB ســËيل املــزاح ال nعــد تنمــرا، ولكــن lغاظــة بقــصد : رالنيــة بإ³dــاق الــضر - 
ً

lضرار nعد تنمرا
ً

. 

التنمر يتصف بتكرار iفعال العدوانيـة، �ـالرفض والنبـذ املـستمر، أمـا lيـذاء الـذي : التكرار - 
يÊت�\ ال wعد تنمرا
ً

. 

لتنمر يتصف باستخدام الظالم للقوة من جانب é®ص واحد أو عدة فا: القوة غ�� املتtافئة - 
 .أé®اص، الذين ينظر ال·?م أ�?م أك±� قوة �سËب سÀ?م أو قو�?م اcdسدية أو النفسية

 .نالتنمر سلa \Ã` جميع أشtالھ، ب(نما العدوان فقد يtو إيجا{ي a` �عض حاالتھ - 
 !"   :رأش0ال التنمر املد

BCـاالت ا¯®تلفـة، إال أن �ـذا ر الرغم من التطو العل»ـ\ عc¯ـ` �افـة اa والتكنولـو�` املعاصـر
ا من خالل الوسـائل ا³dديثـة �اإلن��نـت مثـل ا وان¢شا التطو جعل التنمر اليوم أك±� تطو

ً ً
ر ر سـال : ر رإ

، أو "ـشر شـاáعات عCـB صـفحات التواصـل  لسائل عـن طرvـق ال'�يـد %لك��و"ـي، أو الRـاتف ا¯³مـو ر
احة إضافية للتنمر، حيث wعتمد عBC الب(ئة الu\ يحدث ف·?ـا الـسلوك، %جتما�`، و�ذا wعطي مس

ســة، و{عــضRا يحـدث aـ̀ـ ب(ئــة العمــل، ومــن ثــم يÊب	ــ` التعــرف  رفـبعض أشــtال التنمــر تحــدث aــ` املد
ســية،  ض الواقــع aــ` الب(ئــة املد رعCــB أشــtالھ، حuــx يمكــن %ســتفادة ومواجRــھ �ــذه iشــtال عCــB أ ر

tشi توضيح تلك `C61، 2007تحيھ عبد العال، (ال وفيما ي :(  

  :التنمر ا��سدي )1(

ة تتـضمن  رwعـد التنمـر اcdـسدي نوعـا مـن الـضر أو iشـياء املتعمـدة cdـسم الـ¼³ية بـصو ر
ً

عالمات lساءة الناتجة عن استخدام الضرب �اd®دوش والردود، والكدمات، والر�ل، وغ���ا مـن 
 �ـسيطا وÁـشمل الـدفع، والعرقلـة، والـبطح، رصو �lانة اcdـسدية، والتنمـر اcdـسدي إمـا أن يtـو

ً ن
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والقرص، واd®دش، وإما أن يtو شديدا وvتضمن الر�ل، والضرب امل'�ح، وال@?ديد بالسالح، وÁعد 
ً

ن
ر%عتــداء بالــضرب مــن قبــل املتنمــر عCــB الــ¼³ية مــن أ�ــشع صــو lســاءة اcdــسدية، ففــي الــضرب 

  .ھ قRر وامتنان واس¢باحة ³dرمة اcdسدقسلب ³dقو ال¼³ية، وإ�دار لكرامتھ وإ"سان(تھ، وفي

  :النف�! التنمر   )2(

يقـــصد بـــالتنمر النفـــ�[\ التـــدم�� املتعمـــد لتقـــدير الـــذات و%تـــزان %نفعـــاe` لـــدي الـــ¼³ية، 
ة الuــ\ ت�ــ�اوح مــن ال@?ديــدات الغاضــبة إeــB الكــالم  ه شــيوعا �ــو lســاءة اللفظيــة املتكــر روأك±ــ� صــو ر

ً

جتماعيــة، والقلـق %جتمـا�` aـ̀ـ مواقـف iداء اcdماعيـة، والتنمــر اcdـارح، الuـ\ يÊــتج عÀ?ـا العزلـة %
مزvة إيذاء أو �?ديد é®ص  ة  رالنف�[\ إما أن يtو لفظي و�و فعل لفظي عنيف يقصد بھ وÆصو ر ن
ه وجعلـھ أك±ـ� تبعيـة aـ` محاولـة مـن قبـل املتنمـر  رآخر  ?دف تفرÁغ "شاطھ أثنـاء عمليـة التنمـر إلجبـا

ا وأشtاال عدة مثلإلثبات وجوده، وvأخذ التن مر اللفظي صو
ً ً

الصياح، والصراخ، والتفوه بألفاظ : ر
ة ¶ــ®رvة، أو �?كـم، أو نكتــة، كمــا  ، كمــا يــأnي aـ` صــو ش والبذائــة aــ` القـو حـة �الــسباب والفحـ رجا ل ر
 `a ينة، وال¢سابقRيتضمن �ذا النوع من التنمر جرح أو إ�انة مشاعر ال¼³ية �التنابز باأللقاب امل

ة أو إلقــاء التعليقـــ رات املؤذيـــة عCـــi Bخـــرvن، وإمـــا أن يtـــو غ�ـــ� لفظـــي وvقـــصد بـــھ �ـــل فعـــل أو إشـــا ن
حة أو مخزvة، و��vتب عليھ إحساس بالتد"ي يصاحبھ شعو خاص  رإيماءه أو نظرة تحمل داللة جا ر
ىباالم@?ــان وفقـــدان الكرامـــة، فاإل"ـــسان بحكـــم تم�ـــ¿ه عـــن الtائنـــات iخـــر بالعقـــل واللغـــة wـــستطيع 

فسھ مستخدما �افة أعضاء جسمھ مضافا إل·?ا اللغة �وسيلة إبالغ وتواصل وnعب�ـ�، التعب�� عن ن
ً ً

ـــن خـــــالل الـــــتcYم، والعبـــــوس، واحمـــــرار الوجـــــھ،  ـــھ wع'ـــــ� l"ـــــسان عـــــن العـــــدوان مــ فبقــــسمات الوجــ
ـــار،  ــــال، و%حتقـــــ ـــــضب، و%ب¢ــــــــسامة الــــــــساخرة، والنظــــــــرات ا³dق�ــــــــ�ة، والنبــــــــذ، و�lمــــ ومظـــــــا�ر الغـــ

  .  م والتعاe`، وغ�� ذلك من أشtال التنمروالتجا�ل وعدم %�تما

 :  ا���v! التنمر  )3(

ط املتعمـد أو التعــرض أل"ــشطة جÊـسية مــن قبــل املتنمـر للــ¼³ية، بطرvقــة  ريقـصد بــھ التــو
ضـة أم ال حuـx وإن لـم يكـن �ـذا الÊـشاط  cل و%ضـطراب سـواء أظRـر معاdه با ري��تب عل·?ا شعو ر

ة wس»x تنمرا جÊسيا أو إساءة قد تم عن طرvق %تصال باألعضاء التناسلي ة، فإن مثل �ذه الصو
ً ً

ر
رجÊــــسية، حيــــث nــــشمل عCــــB النtــــات غ�ــــ� املرغوÆــــة، والتعليقــــات اÊcdــــسية الــــصرvحة، و"ــــشر صــــو 

  .جÊسية، وإجبار Oخرvن عBC املشاركة a` سلوكيات جÊسية غ�� مرغوÆة

 : �جتما��التنمر  )4(

ة عــن عــز éــ®ص عــن مجموعــة الرفــاق، ومراقبــة ل�ــو عبــا  تــصرفات Oخــرvن ومــضايق@?م، ر
 .و%س¢بعاد %جتما�`، وحرمان الزمالء من املشاركة i `a"شطة %جتماعية

  : املمتل0اتع��التنمر  )5(

ف، وإتــــالف iلعــــاب، والكتابــــة عCــــB نيtــــو و بأخــــذ أشــــياء iخــــرvن، وســــرقة الطعــــام واملــــصر
  .الكتب والكراسات، وتمزvق املال�س، وغ���ا من أشtال التنمر
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مات وقتالتنمر  )6( ونا(ز @   ):رف~�وس كو

ونـــا  صـــل إeـــB مـــصر، ) 19-�وفيـــد(راجتـــاح ف�ـــ�وس �و فيـــات، و والعـــالم، مـــcêال إصـــابات و و
يليكـشف عــن املعــدن iصـيل للــشعب املــصر مـن خــالل حمــالت التtافـل %جتمــا�` لــدعم الفئــات 

vـة الuـ\ اتخـذ�?ا الدولـة ملواجRـة الوÆـاء ة من lجراءات %ح��ا زاملتضر ، إال أن �نـاك ظـوا�ر سـلبية ر
ونــا،  �ــا نظــرة الوصــمة تجــاه مــصا{ي ف�ــ�وس �و روحـاالت شــاذة كــشف عÀ?ــا الوÆــاء أيــضا؛ ولعــل أبر ز
والتعامل مع املرض عBC أنھ عـار، وكـذا التنمـر والـê®رvة مـن مـصا{ي الف�ـ�وس، ممـا جعـل كث�ـ�ون 

نيخفــو إصــاب@?م بــاملرض حuــn xــسوء حــال@?م وvــذ�بو للمس¢ــشفيات aـ̀ـ حــاال ممــا يرفــع  ت متــأخرةن
 ."سب الوفيات بالف��وس املستجد a` مصر

 !"   :رخصائص التنمر املد

^[\، إال أن �ناك  رعBC الرغم من nعدد %تجا�ات وأوجھ التباين ملفRوم وأشtال التنمر املد
ا مش���ا من السمات املتنوعة الn \uسRم بقدر كب�� a` توضيح أ�عاد �ذا املفRوم وجوانبھ لعل  قد

ً ً
ر
  ):25، 2013الصبح�ن، القضاه، ( أ�مRا ما يC` من

عـاج وأن فيـھ إيـذاء بـد"ي، ونفـ�[\، واجتمـا�`،  )1( زأن سلوك التنمر أك±ـ� مـن مجـرد املـضايقة و%
رأو تحرش ج�Ê[\، وأن شtل التنمر iك±� شيوعا ب�ن الذ�و �و التنمر اcdسدي، وأما lناث 

ً

الد´?م التنمر %جتما�` واللفظي �ما iك±� شيوع
ً

. 
أن أي éـــ®ص يمكـــن أن يtـــو متنمـــرا، و�ـــذا wعçــــ\ أن التنمـــر مـــتعلم مـــن الب(ئـــة الuـــ\ تحــــيط  )2(

ً ن
بـــالفرد وvتـــأثر باألســـرة ونمـــط التÊـــشئة %جتماعيـــة، وأن املتنمـــرvن بـــداخلRم حاجـــھ ماســـة ألن 
 BـــCســـة التنمـــر ع ا بـــأ�?م أقوvـــاء وتلÃـــx مثـــل �ـــذه ا³dاجـــات عنـــد الطلبـــة مـــن خـــالل مما رwـــشعر و

 . مÀ?م قوة، وقد يبدأ سلوك التنمر a` السنة الثانية من عمر الطفلالطلبة iقل
ييمكن ألي é®ص أن يصبح ¾³ية، حيث وجد أن iطفال ذو ا³dاالت املرضية وlعاقات،  )3(

يوiطفال ذو ا³dماية الزائدة من أسر�م �م ¾³ية للتنمر، وكذلك iطفال املسيطر عل·?م 
 .a` الب(ت

وإنمــا ا³dــديث �ــو %�تمــام بالظــا�رة والعمــل عCــB التوعيــة مــن التنمــر لــ(س مــشtلة حديثــة،  )4(
ضع قوان�ن ³dماية الطالب  .ومخاطر�ا، و

التنمـــر يـــؤثر عCـــB اcdميـــع حيـــث إن كـــال مـــن املتنمـــر والـــ¼³ية wعانيـــان مـــن مـــشكالت نفـــسية  )5(
ً

 . يخط��ة، وصداع، وآالم a` املعدة، وضغط ترÆو
 !"   :رعوامل التنمر املد

^ــــــ[\  ــــل متعـــــــددة مÀ?ــــــا الº®ـــــــصية، و%جتماعيــــــة، وlعالميـــــــة، ريرجــــــع التنمـــــــر املد إeـــــــB عوامــ
سية، وفيما يC` عرض موجز لRذه iسباب   : رواملد

أوال
ً

 :العوامل ال�+صية: 

تتعدد العوامل الº®صية املؤدية إBe سلوك التنمر، فقد يصدر عن املتنمر تصرفا طاáشا، 
ً ً

ه بامللــــل، كمـــا أنـــھ قـــد يtـــو ســـھ عنـــد شـــعو رأو ســـلو�ا يما ر
ً

^ـــ[\ ســــلوك  اك مما ر الــــسËب aـــ` عـــدم إد ر ن
ستھ ضـد �عـض iفـراد، أو أل�?ـم wعتقـدو أن الطالـب الـذي ي¢نمـر عليـھ  نالتنمر وجود خطأ a` مما ر
wستحق ذلك، كما قد يtو سلوك التنمر لدي طالب آخرvن مؤشرا عBC قلقRم، أو عدم سـعاد�?م 

ً ن
dــــ` الــــسابق، كمــــا أن اa م ¾ــــ³ايا للتنمــــرRــــ` بيــــو�?م، أو وقــــوعa ــــصائص %نفعاليــــة للــــ¼³ية مثــــل®
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ـــر  ـــا عرضــــــة للتنمـــ ـــد تجعلRـــ ـــة iصــــــدقاء قـــ ات %جتماعيــــــة، وقلـــ ــــا ــــض املRــ cــــــل، و{عــdالــــــصبح�ن، (را
  ).43، 2013القضاه، 

ثانيا
ً

 :العوامل �جتماعية: 

، وجماعـة iقـران،  ³ـيط الـسكç\، وا¯cتمـع ا¯C³̀ـ تتمثل العوامل %جتماعية aـ` iسـرة و̄ا
سائل lعالم، فـض سـة، فRنـاك عناصـر أسـرvة مـسئولة عـن التنمـر مثـل وو رال عـن ب(ئـة املد

ً
أحمـد، (

2018 ،286:(  

ـــإذا افتقــــرت الطرvقــــة للــــدفء  - ـــة iم، فـ ـــع الطفــــل مــــن قبــــل الوالــــدين خاصـ طرvقــــة التعامــــل مـ
والشعو بالعاطفة فRناك احتمالية كب��ة ألن يصبح الطفل عنيفا وعدوانيا تجاه Oخرvن

ً ً
 .ر

 . السلوكيات العنيفة الu\ تصدر من الطفلمدى nسا�ل iم مع -

س ضد الطفل -  .رالعقاب البد"ي الذي يما

مزاج الطفل، فالطفل حاد املزاج يميل إBe أن يtو é®صا عنيفا -
ً ً   .ن

ركمـــا أن �نـــاك عوامـــل أخـــر تـــرتبط بأوليـــاء iمـــو والب(ئـــة iســـرvة ا¯³يطـــة وتـــدفع ألعمـــال  ى
 الرعايــة iبوvــة والuــ\ قــد تــدفع الطــالب ألن يقومــوا عدوانيــة �ــالتنمر، وåــ` عوامــل تتعلــق بأســاليب

ف ا³dرمـان  وبالتنمر، أو أن يtونوا أك±� عرضھ لھ، كتد"ي دخل iسرة، وأمية Oباء وiمRات، وظر
والقRــــــر النفــــــ�[\، وlحبــــــاط، وiســــــاليب الرادعــــــة الuــــــ\ يفــــــضل Oبــــــاء ف·?ــــــا الطاعــــــة عCــــــB ا³dرvـــــــة 

?Ûفـــضلو أن يحكمـــوا أبنـــاvـــصية، و®ºم بقبـــضة مـــن حديـــد بحيـــث ال يمنحـــو�?م إال القليـــل مـــن نال
ن القليـــل جـــدا مـــن الرعايـــة والرقابـــة iبوvـــة  املـــشاركة aــ̀ـ اتخـــاذ القـــرار، ومثـــل �ـــؤالء Oبـــاء يظRـــر

ً
و

ى aـ` التعامـل مـع أبنـاÛ?م، ومـنحRم مـستو مـنخفض مـن ا³dرvـة، فاألبنـاء aـ` ظـل والقليل من الدفء
فــاقRم، وقــابل�ن ألن تنمـــو  ر�ــذه iســاليب يtونــو معرضــ�ن �ــشدة لالس¢ــسالم والوقــوع تحــت تــأث��  ن

  .لد´?م سلوكيات الوقوع ¾³ية لآلخرvن

ثالثا
ً

سية:   :رالعوامل املد

ســـية الuـــ\ تـــؤدي إeـــB التن ^ـــ[\ حيـــث nـــشمل الـــسياسة ال��بوvـــة، رتتعـــدد العوامـــل املد رمـــر املد
ســـة، ودو املعلـــم وعالقتـــھ بالطالـــب والعقـــاب،  ســـة، وا¯³ـــيط املـــادي، والرفـــاق aـــ` املد روثقافـــة املد ر ر
ا �ــان نوعــھ لــن يقــف عنــد  ســھ املعلــم عCــB الطلبــة مRمــ روغيــاب الcØــان ا¯®تــصة، فــالتنمر الــذي يما

حـــدود إذعـــان الطالـــب لـــھ ســـمعا وطاعـــة، فالبـــد أن يـــ
ً

ك أن lذعـــان الظـــا�ر مؤقـــت يحمـــل بـــ�ن  يد ر
ســة، ومــن ا¯³تمــل أن  أيــا عامــا مــضادا لــھ بــ�ن طلبــة الــصف واملد رطياتــھ كرا�يــة، وvن¢ــشر ليtــو  ر

ً ً ً
ن

vة  ســـات %ســـتفزا جـــة التنمـــر املـــضاد، ســـواء املباشـــر أو غ�ـــ� املباشـــر، وقـــد تtـــو املما زيـــصل إeـــB د ر نر
ا ^[\ للطالب، والتأث�� السلcd \Ãماعة الرفاق، راd®اطئة من �عض املعلم�ن، وضعف التحصيل الد

واملـــــزاح و%ســـــ@?تار مـــــن قبـــــل الطلبـــــة، واd®ـــــصائص الº®ـــــصية والنفـــــسية غ�ـــــ� الـــــسوvة، وضـــــعف 
ف والعوامــل iســرvة واملع(ــشية للطالــب، وضــعف é®ــصية  ســة و�iــل، والظــر والعالقــة بــ�ن املد ر

ي، والتمي�ـ¿ بـ�ن الطلبـة، وعـدم اسـية، �ـل �ـذه راملعلم، أو أسلوÆھ الدكتاتو ر إملـام املعلـم باملـادة الد
  ).2، 2021امل�cان، (عوامل nساعد عBC تقوvة وإظRار سلوك التنمر من قبل �عض الطلبة 
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"!  �ثار   :رامل��تبة ع�� التنمر املد

BـCعـود الــبعض ي��تـب عÁاملتنمـر، و Bـeا إRعـود �عـضw ا سـلبية عديــدة، قـد ^ـ[\ آثـا  التنمـر املد
ً
ر ر

^[\ بما يحملھ من a` ح�ن wعود البعض Oخر إBe املتفرج، حيث Oخر إBe ال¼³ية،  رإن التنمر املد
ة  رعـدوان تجـاه Oخـرvن مــن املـشكالت الuـ\ لRـا آثــار سـلبية عCـB ¾ـ³ايا التنمــر، إذ أنـھ يـؤثر عCـB قــد
سة، كما أنھ يرتبط بتقدير منخفض للذات، والتعرض  �م إBe املد رالطلبة عBC التعلم وعBC حضو ر

aــــ` %نتحــــار، كمــــا يميــــل لالكتئــــاب  وســــوء التوافــــق ومــــستوvات منخفــــضة مــــن الرفا�يــــة، والتفك�ــــ� 
الطلبـة الـذين يتعرضـو للتنمـر إeـB %"ـ³êاب، وtvونــو أك±ـ� مـيال لالنتقـام عنـدما يثـار غــضï?م أو 

ً ن ن
�م    ).550، 2016جردات، (زيتم استفزا

^ــــ[\ تتمثــــ مباركــــة (ل فيمــــا يCـــ̀ـ ركمــــا أن �نــــاك مجموعــــة مــــن Oثــــار الناتجــــة عــــن التنمــــر املد
  ):24، 2018مقرا"ي، 

 .صعوÆة الثقة باآلخرvن، والنظر إل·?م �ع�ن الشك - 

ا^[\ -  رnش¢ت الذ�ن وتد"ي املستو الد  .ى

 .ضعف الثقة بالنفس والنظرة الدونية للذات - 

 .اd®وف والقلق وال��قب - 

سة أو التواجد a` أماكن التجمع -   .رعدم الرغبة a` الذ�اب إBe املد

 .فسية وجسديةالتعرض ألمراض ن - 

  .اضطراب a` النوم و�iل - 

ثانيا
ً

  :الب�ئة التعليمية �منة: 

�ا، nعد ر ب(ئة التعلم أحد العوامل الرئ(سة ذات التأث�� املباشر عBC عملية التعلم وتطو
ا  فنجاح أي nعليم يتوقف عBC الب(ئة التعليمية الu\ يحدث ف·?ا ذلك التعليم، حيث إ�?ا تلعب دو
ً
ر

�اما a` تحقيق
ً

و�ناك nعرvف واسع للب(ئة التعليمية Oمنة، wشمل �ل أنماطRا وأقسامRا  أ�دافھ، 
الصفية وغ�� الصفية، حu\ نمط العالقات %"سانية السائد ب�ن عناصر العملية التعليمية، 
سة من حيث جميع مtونا�?ا املادية �املبا"ي  رحيث يقصد  ?ا lطار البي�\ الذي nعمل فيھ املد

اسية واملرافق واd®دمات التعليمية وغ�� املادية بما ف·?ا iنظمة واللوائح املنظمة والصفوف ال رد
 \]^ �vن والعالقات l"سانية بيÀ?م، واملناخ املد سية ومجتمع املعلم�ن وlدا ة املد رلعمل lدا ر ر ر

ة امل سة، و�Æن رالعام الذي يتم فيھ التفاعالت %"سانية ب�ن املعلم�ن أنفسRم و�Æن املعلم�ن وإدا رد
ا"ي، (املعلم�ن والتالميذ و�Æن التالميذ فيما بيÀ?م    ).61، 2014وقر
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  :وظائف الب�ئة التعليمية �منة

ن، (للب(ئة التعليمية Oمنة عدة وظائف، لعل ما ذكره    :فيما يC`) 148، 2011و�ار

رتوف�� الشعو باألمن من أ�م iمو الu\ يجب أن ين�Ü أي مبà \ç توف���ا ملس )1 تخدميھ، أو ر
 x]»³ر، ومن الفوd³ماية من ال'�د، أو اdتوف�� ا `a سة راملقيم�ن فيھ؛ فيجب أن تن�Ü املد

عاج، ومن التعرض لألذى النف�[\ أو اcdسدي  .زو%
جة الw \uشعر ف·?ا  )2 سة، حيث wش�� %"cêام إBe الد رتحقيق %"cêام ب�ن الطلبة داخل املد ر

 واحدة؛ حيث تمتاز ا¯cموعة املcêÊمة بالتعامل الدا�a الطلبة باالنتماء و%ش��اك a` �وvة
والودود ب�ن أعضاÛ?ا، كما wشعر جميع الطلبة a` ا¯cموعات املcêÊمة باالنتماء وiمن، 
سة،  و اتجا�ات إيجابية نحو املد ن بحب iخرvن وتقبلRم لRم يطو رفالطلبة الذين wشعر ن ر و

i ادي»\ من السقف�i مRتحصيل `a ق��بوvانا�?منوtم إمRالذي ت¢يحھ ل BCع . 
سية،  )3 رت(س�� تأدية املRام التعليمية؛ حيث يمتاز املعلمو الفاعلو a` التفك�� a` الب(ئة املد ن ن

وa` الكيفية الu\ سيؤثر ف·?ا ترت�ب �ذه الب(ئة عBC عمليu\ التعلم والتعليم، ومساعدة الطلبة 
 . a` تحقيق �iداف املÊشودة

سة رالشعو باملتعة، أي  )4 رأن wشعر املعلمو والطلبة بالراحة واملتعة، فلcØاذبية وأناقة املد ن
رآثار إيجابية عBC سلوك الطلبة، وعBC مشارك@?م a` النقاشات الu\ تدو أثناء ا³dصة 

 . الصفية
ا مRما a` نمو الطلبة a` مختلف ا¯cاالت بما ف·?ا  )5 سية iمنة تلعب دو ركما أن الب(ئة املد ر

ات التفك��، وتحف�¿ الطلبة عBC املالحظة والتجرÆة و%ك¢شاف، النمو العقC`، وا رك¢ساب مRا
 وذلك ع'� nسRيل العمليات الn \uستجر التالميذ وتدفعRم نحو التفك��

 :خصائص الب(ئة التعليمية Oمنة

سية Oمنة بمجموعة من اd®صائص الu\ تم�¿�ا عن غ���ا، حيث wشعر  رتتم�¿ الب(ئة املد
نالراحة وiمن، والرغبة a` التعلم، وتحقيقا لذلك فقد ا�تم ال��بوvو بالب(ئة ف·?ا الطالب ب ً

سية الu\ يجر ف·?ا nعلم التالميذ، وتÊشئ@?م %جتماعية والثقافية، وvتحقق ف·?ا نماؤ�م من  ياملد ر
  ). 1، 2015ا³dر{ي، (مختلف اcdوانب 

، 2013اcdسار، ( ذكر�ا ومن اcdدير بالذكر أن للب(ئة التعليمية iمنة عدة خصائص،
26 (`Cفيما ي:  

vة ا¯cتمع وقيمھ )1  .ؤnعمل عBC تبادل املعرفة، والتكيف مع التغ��ات a` إطار ر
2( `e³اdتطمح للمستقبل من خالل اس¢يعا ?ا للوضع ا. 
 .تحدث التغي�� وفق أولوvات ³íيحة، وnعمل عBC تقوvم iداء بصفة مستمرة )3
 . ، وت¢سم بالواقعية، والوضوح�?تم باملستجدات والتعلم مدى ا³dياة )4
، والتحس�ن املستمر )5 vة ثابتة، توجھ النظام ال��بو إBe التطو رتحتاج إBe وجود قائد يمتلك ر  .يؤ
6( \]^ cتمع املد ة nشاركية من أفراد ̄ا رتطو بصو ر ر ُ

. 
 .تؤمن بأن l"سان قيمتھ a` النتاج ا³dقيقي )7

سية Oمن ^[\ رومما سبق يت¼Ü أن من أ�م خصائص الب(ئة املد رة توف�� املناخ املد
سة، والعمل عBC إشراك الطلبة a` �عض i"شطة، وإقامة تواز نف�[\  نlيجا{ي داخل املد ر
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̀، واملستجدات ا³dديثة والتعلم مدى  aك املعر روجسدي ب�ن الطالب والعامل�ن، و%�تمام بال¢شا
  .ا³dياة

 :أ8داف الب�ئة التعليمية �منة

نة إBe تحقيق مجموعة من �iداف لعل من أ�مRا ما ذكره nسBb الب(ئة التعليمية Oم
  :فيما يC`) 83:72، 2013دمحم، (

ا�?م -   .رتنمية %بداع لدي الطالب، واك¢شاف ميولRم وا�تماما�?م وتطوvر قد

تحس�ن العالقات %"سانية ب�ن املعلم�ن واملتعلم�ن، وإدخال عناصر البcYة واملتعة  - 
 .لتعليمية التعلميةوالÊشاط والعمل a` العملية ا

Áس والتعلم -  رفع املستو التحصيC` للطالب معرفة وسلو�ا، وتنوÁع طرائق وأساليب التد ر
ً ً  .ي

 -  `e³صة إdمن ا دقيقة بدال من ) 35(زتخفيف 
ً

 .دقيقة) 45(

تلميذا) 25(أال يزvد عدد الطالب a` الفصل عن  - 
ً

. 

سة -  ا قيادية a` املد رمنح التالميذ أدو
ً
 .ر

سية يقبل %�تمام باcdانب ا -  سية لتوف�� ب(ئة مد ُل��في�\، الرvا«[\ والفç\، والرحالت املد ر ر
 .التلميذ عC` %ندماج ف·?ا، وÁشعر أنھ عنصر فاعل a` ب(ئ@?ا %جتماعية واملادية

جRا -   .راعطاء التلميذ حرvة ا³dديث وتنفيذ الفعاليات التعليمية داخل الغرف الصفية أو خا

ات وخ'�ات  -    .إيجابية وسلوكيات اجتماعية سليمةراكساب iطفال مRا
 \uمنة والO ئ(سية للب(ئة التعليمية رواستخالصا مما سبق يمكن القو بأن �ناك أ�دافا 

ً ً
ل

^[\ متقدم وآمن للوصو إBe أك'� قدر من التعاو ب�ن الطلبة واملعلم�ن  نمن أ�مRا بناء مناخ مد ل ر
سة، وا ة فاعلة a` املد سية وتحقيق إدا ة املد روlدا ر ر نضباط سلوك الطلبة وفق القواعد وiنظمة ر

الصفية ا¯³ددة بما ي(سر عملية التفاعل %يجا{ي بيÀ?م، وتحقيق �iداف ا¯®ططة بمشاركة 
سة وتحديد املRمات وiدوار ا¯®ططة، وا³dدود الw \uسلك وفقRا الطلبة سواء  رجميع عناصر املد

?Ûمال م، مما يمكن أن يؤثر a` س�� عمليu\ التعلم زa` موقف التعليم أو a` موقف التفاعل مع 
  .والتعليم

\]^ ردو الب(ئة التعليمية Oمنة بمؤسسات التعليم قبل اcdامa `b` الوقاية من التنمر املد   :ر

أي لعدد من خ'�اء ال��بية  ?دف الكشف عن أدوار الب(ئة  رقام الباحث بتوجيھ استطالع 
cdمنة بمؤسسات التعليم قبل اO و استطالع التعليميةtوقد ت ،\]^ نامa `b` مواجRة التنمر املد ر

  :رجملة تندرج نحو�ا ا¯³او iتية) 60(الرأي من 

ه) 10(ردو السياسات التعليمية a` توف�� ب(ئة آمنة للوقاية من التنمر، وvندرج تحتھ  )1  .رعبا
̀ توف�� ب(ئة آمنة للوقاية من التنمر، وvندرج تحتھ  )2 a سية ة املد ردو lدا ر ه) 12(ر  .رعبا
ه) 8(ردو املعلم�ن a` توف�� ب(ئة nعليمية آمنة للوقاية من التنمر، وvندرج تحتھ  )3  .رعبا
ردو أولياء iمو a` توف�� ب(ئة nعليمية آمنة للوقاية من التنمر، وvندرج تحتھ  )4 ه) 8(ر  .رعبا
اسية à توف�� ب(ئة آمنة للوقاية من التنمر، وvندرج تحتھ  )5 ردو املناXq الد ه) 7(ر  .رعبا
ه) 8(ردو وسائل lعالم a` توف�� ب(ئة nعليمية آمنة للوقاية من التنمر، وvندرج تحتھ  )6  .رعبا
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ه) 7(ردو جماعة iقران a` توف�� ب(ئة nعليمية آمنة للوقاية من التنمر، وvندرج تحتھ  )7  .رعبا

جة أ�مي@?ا كبو{عد ��ة ر تحليلنا استجابات اd®'�اء اقتصر الباحث عi BCدوار الu\ بلغت د
جدا أي بÊسبة 

ً
�ا nO `aي% 4,20أو متوسط حسا{ي % 85   :رفأعBC، وتمثلت iدوار حسب محاو

أوال
ً

  :ردو السياسات التعليمية a` توف�� ب(ئة آمنة للوقاية من التنمر: 

يÊب	` عBC اt³dومات التحC` بالسياسات التعليمية الفعالة a` توف�� ب(ئة nعليمية آمنة 
^[\ بمؤسسات التعليم قبل  ه عبد اcdواد، (راcdامb` للوقاية من ظا�رة التنمر املد ، 2013ومر

ر، وvمكن تحديد دو السياسات التعليمية a` توف�� ب(ئة آمنة بمؤسسات التعليم قبل )273،274
`Cاملصر للوقاية من التنمر فيما ي `bامcdيا:  

سة )1( مة عBC الطالب املتنمرvن باملد رnشرÁع قوان�ن حا  .ز
)2(  BCات عÆسةفرض عقو رالطالب الذين يأتو بأدوات حادة إBe املد  .ن
سة السلوك lيجا{ي )3(  .رإعداد برامج ترÆوvة nساعد الطالب عBC مما
سية )4( vب العامل�ن بالعملية التعليمية عBC وسائل الوقاية من ظا�رة التنمر a` الب(ئة املد رتد  .ر
Áع كت(بات مËسطة عBC الطالب يتم من خاللRا ح�?م عBC التعاو الب )5( نتو  .ناءز
سة )6( سات التنمر داخل ب(ئة املد رإعداد خط ساخن لتلقي الشtاو املتعلقة بمما ر  .ى
)7( \]^ روضع آليات للتعامل مع شtاو اd®ط الساخن اd®اصة بالتنمر املد  .ى
^[\ للمصاÜd القانونية )8(  .رتحس�ن آليات lحالة اd®اصة بظا�رة التنمر املد
ابات املعلم�ن فيما يتعلق بتصميم تفعيل الشراكة ب�ن مؤسسات التعليم قبل اcdامb` ونق )9(

\]^  .راس��اتيجيات التصدي لظا�رة التنمر املد
 .تحليل مفردات ظا�رة التنمر a` الب(ئة التعليمية التخاذ lجراءات الوقائية )10(

ا كب��ا a` توف�� ب(ئة nعليمية آمنة للوقاية  ومما سبق يت¼Ü أن للسياسات التعليمية دو
ً ً

ر
^[\ من خالل vادة الو�` حو السياسات رمن التنمر املد ل ضمان تخصيص م�¿انيات مراعية  ز

منية، ومدونة بقواعد  زوال¢شرÁعات اcdديدة وتنفيذ�ا، مع مراعاة إعداد خطط أمنية، وجداو  ل
ة ومنقذة، nساعد عBC توف�� ب(ئة  ^[\، بطرvقة مRنية معز زالسلوك خاصة بظا�رة التنمر املد ر

  . nعليمية آمنة

ثانيا
ً

ة ا:  ردو �دا سية (� توف~� ب�ئة �عليمية آمنة للوقاية من التنمرر   :رملد

سة، وتوف��  ة املد ، واملسئو iو واملباشر عن إدا سة القائد ال��بو رwعد مدير املد ر لر ل ي
^[\ املالئم لRا، وتÊسيق جRود العامل�ن عن طرvق ºn®يص  رالب(ئة التعليمية املناسبة واملناخ املد

سة واقعRم ومعرفة نقاط قو�?م وتلبي رة احتياجا�?م وتقوvم أعمالRم من أجل تحقيق أ�داف املد
سة a` توف�� ب(ئة nعليمية آمنة بمؤسسات )75، 2004جاسم، ( ر، وvمكن تحديد دو مدير املد ر

`Cللوقاية من التنمر فيما ي `bامcdالتعليم قبل ا:  

سة )1(  .رتوف�� مناخ ديمقراطي ب�ن جميع العامل�ن داخل املد
 .رع تصو ملواجRة ظا�رة التنمر من خالل اجتماعات مجالس الطلبةمشاركة الطالب a` وض )2(
)3( \]^  .رعقد ندوات ملناقشة قضايا التنمر املد
)4( \]^ سة أعضاء مجلس iمناء ملناقشة قضايا التنمر املد ردعوة مدير املد  .ر
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)5( \]^ vة للمعلم�ن ملناقشة ما يتعلق من أمو خاصة بظا�رة التنمر املد رعقد اجتماعات دو ر  .ر
سةإعداد ¶cل )6(  .ر إحصاáي خاص بحصر حاالت التنمر داخل املد
سة )7( شاد الطال{ي داخل املد l رتفعيل نظام  .ر
)8( `e³لو للعام التاdضع ا ^[\ à مواجRة ظا�رة التنمر باستمرار دائما و لتقوvم iداء املد و

ً
 .ر

)9( \]^ ̀ التعامل مع ظا�رة التنمر املد a رإعالم الطلبة باإلجراءات املتبعة. 
 .ٌاملتنمرvن �ل عBC حدةإجراء مناقشات مع  )10(
�ا )11( ^[\ حال ظRو سة ³dل اd®الفات ب�ن أفراد ا¯cتمع املد رسb` مدير املد ر  .ر
سة للعالقات ب�ن الطالب و{عضRم ببعض، وÆيÀ?م و�Æن أفراد ا¯cتمع  )12( رnعزvز مدير املد

^[\ بصفة عامة   .راملد

ا حيوvا a` توف�� ب(ئة nعليمية آم سة دو ومما سبق يت¼Ü أن ملدير املد
ً ً

ر نة خالية من التنمر ر
ا  a` تحقيق %"cêام والتtامل ب�ن أفراد  ، كما أن لھ دو بمؤسسات التعليم قبل اcdامb` املصر

ً
ر ي

سة عC` أسس من ا¯³بة والتعاو والود والتعاطف و%يمان بكرامة %"سان، وتوثيق  نأسرة املد ر
'®dة، وتبادل اvح املعنو فع الر ابط و%ح��ام املتبادل، و والر   .�ات مما يزvد iلفة بيÀ?مرو

ثالثا
ً

 : !" ردو املعلم~ن (� توف~� ب�ئة �عليمية آمنة للوقاية من التنمر املد   :ر

Áس اcdيد، وi `åساس a` �ل ما يتحقق داخل  ة الصف من أ�م ر�ائز التد رnعت'� إدا ر
ُ

ة الصف من أك±� iمو الn \uشغل بال كث� رالفصل من نتائج وأ�داف، كما nعت'� إدا ر
ُ

� من املعلم�ن 
 \uخصائص نمو�م وال `a غ��اتn ملا يطرأ طالب �ذه املرحلة من ،`bامcdبمؤسسات التعليم قبل ا
تتطلب ا�تمام أك±� من املعلم�ن n `aعامال�?م مع تالميذ�م، وتختلف �ذه املعاملة باختالف 

(ئة nعليمية آمنة ر، وvمكن تحديد دو املعلم�ن a` توف�� ب)12، 2005املRوس، (أنماطRم القيادية 
`Cللوقاية من التنمر فيما ي `bامcdبمؤسسات التعليم قبل ا:  

س )1( ق الفردية ب�ن الطالب أثناء عرض الد رمراعاة الفر  .و
 .تجنب العقاب البد"ي مع الطالب )2(
 .منح العفو وال¢سامح أولوvة قبل العقاب )3(
ح ا¯³بة ب�ن الطالب )4( Áسيھ متنوعة nعز ر واستخدام اس��اتيجيات تد ز  .ر
 .تخدام برامج nسRم n `aعديل سلوكيات الطالب املتنمرvناس )5(
)6( \]^  .راتباع الطرvقة العلمية a` حل مشكالت ظا�رة التنمر املد
ة الطالب عn BCسوvة اd®الفات بطرvقة سليمة )7(  .رتنمية قد
)8( \]^ منية ملواجRة ظا�رة التنمر املد رإعداد iخصاáي %جتما�` خطط   .ز

ا�عا
ً

ردو أولياء @مو (� تو: ر   :ف~� ب�ئة �عليمية آمنة للوقاية من التنمرر

nعد iسرة الوحدة %جتماعية iساسية a` تÊشئة الطفل وترÆ(تھ، ف�\ الu\ تقوم بتقديم 
الوظائف املرتبطة بتلبية حاجاتھ iساسية، وnشtل iسرة الب(ئة الu\ يÊشأ ف·?ا iبناء وv¢بادل 

ر، وvمكن تحديد دو أولياء iمو a` توف�� ب(ئة )54، 2017ندا، (أفراد�ا مشاعر التأييد والتدعيم  ر
`Cللوقاية من التنمر فيما ي `bامcdعليمية آمنة بمؤسسات التعليم قبل اn:  

 .يتوف�� املناخ iسر املناسب لنمو é®صية الطالب من جميع جوانï?ا )1(
 .تجنب استخدام العنف a` ترÆية iبناء )2(
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 .a` مجالس iمناءلاملشاركة a` وضع حلو لظا�رة التنمر  )3(
)4( ¿Îامل `a بناءi سة باملعلومات عن واقع سلوك ة املد vد إدا لتز ر ر  .و
سة للتعرف عBC سلوكيات الطلبة داخلRا )5(  .رالتواصل مع املد
سة من أبناÛ?م )6( س التنمر داخل املد رnعامل أولياء iمو بحزم مع من يما ر  .ر
مالÛ?م Oخرvن ملنع التنمر  )7( سةزcºnيع iبناء عBC مساعدة    رداخل املد

ليا�?م ومدى تأث��  ، أن عBC الوالدين أن يدر�وا �cم مسؤ وومما سبق يمكن القو ل
 BCعملوا معا عw عل·?م أن `eالتاÆتمع ا¯³يط، وc¯قران واi م معRم وتفاعل?Û³ة أبناí `a مRسلوك

  . iسرةتوف�� وسائل وأساليب سليمة a` ال��بية لتحقيق iمن والنجاح والسعادة cdميع أفراد

خامسا
ً

اسية a` توف�� ب(ئة nعليمية آمنة للوقاية من التنمر:  ردو املناXq الد   :ر

aـــ̀ـ أي عمليــــة nعليميــــة؛ وذلــــك ألن التعلــــيم الــــذي  ـــية عنــــصرا حاســــما  اسـ nعت'ــــ� املنــــاXq الد
ً ً

ر
، والتفــاوض، وتحــدي ظــا�رة التنمــر والتمي�ــ¿ بــ�ن اÊcdــس�ن wعــد أمــرا  wــcºع  الطــالب عCــB ال¢ــساؤ
ً

ل
�امـــا 
ً

 `bـــامcdعليميـــة آمنـــة بمؤســـسات التعلـــيم قبـــل اn مـــم املتحـــدة لل��بيـــة (لتـــوف�� ب(ئـــةi منظمـــة
اســـية aـــ` تـــوف�� ب(ئـــة nعليميـــة آمنـــة )62، 2019والعلـــم والثقافـــة،  ر، وvمكـــن تحديـــد دو املنـــاXq الد ر

`Cللوقاية من التنمر فيما ي `bامcdبمؤسسات التعليم قبل ا:  

اسية %ختال )1(  .فات الفكرvة ب�ن الطالبرمراعاة املناXq الد
^[\ ب�ن الطالب )2( اسية قضايا وموضوعات تÊبذ التنمر املد رتضم�ن املناXq الد  .ر
 .قتضم�ن املناXq موضوعات عن ثقافة ال¢سامح، وحقو l"سان )3(
اسية a` توف�� ب(ئة nعليمية آمنة )4( رتوظيف محتو املناXq الد  .ى
 .وح الفرvقاشتمال املناXq عBC أ"شطة cºnع الطالب عBC العمل بر )5(
 .اشتمال املناXq عBC أ"شطة تدعم تقبل %ختالف a` الرأي ب�ن الطالب )6(
³بة وiلفة ب�ن الطالب )7( ح ̄ا  .وتضم�ن املناXq أ"شطة تن»\ ر
اسية ثقافة ا³dوار و%ستماع ب�ن الطالب )8(   .رتنمية املناXq الد

ساسا
ً

"! (� توف~� ب�ئة �عليمية آمنة للوقاية من الت ردو وسائل �عالم :   :رنمر املد

nسBb وسائل lعالم إBe تقديم محاوالت مختلفة ومتعددة ملواجRة ظا�رة التنمر، سواء 
�ان ذلك عن طرvق %فالم الوثائقية القص��ة وعرضRا a` مRرجانات، أو ع'� الشاشات الصغ��ة 

ء ك iمر من خالل العالم املقر وباملÎ¿ أو تدا ر رد دو وسائل ، وvمكن تحدي)237، 2019ثناء دمحم، (ل
`Cللوقاية من التنمر فيما ي `bامcdعليمية آمنة بمؤسسات التعليم قبل اn توف�� ب(ئة `a عالمl: 

 .عرض مواد إعالميھ تو¾Ü أشtال التنمر داخل الب(ئة التعليمية وكيفية عالجRا )1(
^[\ وكيفية مواجRتھ )2(  .رتقديم برامج توعوvة عن التنمر املد
 .مشا�د %نحرافات السلوكيةتنقية iفالم واملسلسالت من  )3(
nعزvز وسائل lعالم قيم ا³dوار والتفا�م ب�ن أفراد ا¯cتمع بصفة عامة وأفراد مجتمع  )4(

 .التعلم بصفة خاصة
 .تفعيل جRود iجRزة الرقابية آلليات املتا�عة املستمرة عBC برامج العنف )5(
مالÛ?م املتنمرvن )6(  . ز"شر ثقافة كيفية nعامل الطالب مع 
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 .طالب بتجنب استخدام iلعاب lلك��ونية القائمة عBC العنفتوعية ال )7(

سا�عا
ً

 : !" ردو جماعة @قران (� توف~� ب�ئة �عليمية آمنة للوقاية من التنمر املد   :ر

سة، فالطالب الذين  ا �اما a` انتظام الطالب داخل املد رتؤدي العالقات ب�ن iقران دو
ً

ر
س أن نلد´?م صداقات إيجابية يtونو أك±� ال� سة؛ لذا يجب عBC املدا ا داخل املد ر¿اما وحضو ر ر

cºnع عBC تطوvر الصداقات lيجابية ب�ن الطالب من أجل توف�� ب(ئة nعليمية آمنة بمؤسسات 
 ،`bامcdالتعليم قبل ا)Hocking,2008,22( ئة)توف�� ب `a قرانi مكن تحديد دو جماعةvر، و

bامcdعليمية آمنة بمؤسسات التعليم قبل اn`Cللوقاية من التنمر فيما ي `:  

مالÛ?م )1( سة التنمر تجاه  زال�¿ام الطالب �عدم مما  .ر
 .مساعدة الطالب املتنمر عل·?م )2(
سو التنمر من الطالب )3( نحل الÎ¿اع ب�ن من يما  .ر
مالÛ?م )4( ل�ن من  زتقبل الطلبة املعز  .و
ي عن حاالت التنمر )5(  .رlبالغ الفو
س التنمر )6(  .رتجنب مصاحبة من يما
 .ب i `a"شطة الرvاضية لتفرÁغ طاق@?ممشاركة الطال )7(
سية )8( مالÛ?م a` الب(ئة املد رالتفاعل lيجا{ي مع    .ز

اسة   :رتوصيات الد

`Cا ما يR³الية بالعديد من التوصيات واملق��حات، لعل من أ�مdاسة ا   :رتو�[\ الد

�ن %�تمام باcdانب l"سا"ي وiخال�` a` التعامل داخل املؤسسة التعليمية ب�ن القيادي - 
ف وثراÛ?ا، ومن ثم التعامل مع  روالعامل�ن  ?ا يمكن أن يؤدى إBe تtامل اd®'�ات واملعا

 .قاملشكالت واملتغ��ات بطر إيجابية
vة ذات  -  ا ات الو ^[\ واملتعلقة بتفعيل القرا ر"شر الثقافة القانونية لدى أعضاء ا¯cتمع املد ر زر

^[\، و ا³dرص عBC مطالعة ما wستجد رالشأن اd®اصة بقواعد حفظ النظام و%نضباط املد
 .عل·?ا من nعديالت

vة  -  ا ات الو سية، واملعلم�ن، وiخصائي�ن %جتماعي�ن، والنفسي�ن بالقرا ة املد رتوعية lدا ر ر زر
\]^  .رللعقاب املد

سة وأولياء iمو وا³dرص عBC دعو�?م ³dضو مجالس iمناء  -  رnعزvز العالقة ب�ن املد ر ر
�م a` الرقابة وامل  .تا�عةروتفعيل دو

 - \]^ من خالل تصميم خطة إعالمية . رتكثيف ال'�امج lعالمية الداعمة ملواجRة العنف املد
س ر�دفRا تفعيل دو املؤسسات البحثية à وضع حلو إجرائية ملواجRة التنمر باملدا ل  .ر

اسية بمؤسسات التعليم قبل  -  سية a` جميع الصفوف الد سة i"شطة املد رتفعيل مما ر ر
 .ياcdامb` املصر

vادة  -  سية من خالل  مة لتحقيق متطلبات i"شطة املد زتوف�� lمtانات املادية والفنية الال ر ز
الة الصعوÆات أمام اRcdود الذاتية، ودعم التعاو مع  نا¯®صصات املالية اt³dومية، وإ ز
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`C³¯تمع اc  . مؤسسات ̄ا

^[\ بالواجبات الu\ يجب %ل�¿ام  ?ا و -  قا³dقو الu\ يحق رتوعية جميع أفراد ا¯cتمع املد
 .التمتع  ?ا

سة  -  رتصميم خطة اس��اتيجية �دفRا تدعيم املشاركة ا¯cتمعية لتحقيق التفاعل ب�ن املد
\]^ cتمعية ل³Øد من حاالت التنمر املد  .رو�Æن املؤسسات ̄ا

^[\ ل³Øد من  -  راملتا�عة اcdادة من ا¯cتمع ا¯C³` ومجالس iمناء d®طط تحس�ن iداء املد
سحاالت التنمر  .ر باملدا

^[\ وا¯³اسبة عل·?ا -  سية واملعلم�ن بقوان�ن العقاب املد ة املد رتوعية lدا ر  .ر

اسة   :رمق��حات الد

اسات أخر مكملة لRا a` ا¯cال من أ�مRا اسة بحوث ود ىتق��ح الد ر   :ر

1( \]^ سية باليابان ومدى %ستفادة مÀ?ا a` مصر للوقاية من ظا�رة التنمر املد رالب(ئة املد : ر
اسة مق نةرد  .را

س التعليم العام )2 �رvة ومدا i ب�ن طالب املعا�د \]^ رظا�رة التنمر املد ز للوقوف عBC عالقة : ر
اسة العلوم الشرعية �سلوك الطالب  .رد

^[\ ب�ن الب(ئات الشعبية  )3 ذات الدخل (والب(ئات الراقية ) ذات الدخل املنخفض(رالتنمر املد
نة): املرتفع اسة مقا رد  .ر
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  املراجع

الأو
ً

  :املراجع العر�ية: 

، 2ط. يالتنمر لدي ذو صعوÆات التعلم مظا�ره وأسبابھ وعالجھ). 2012(أبو الديار، مسعد نجاح 
  .مكتبة الtوvت الوطنية: الtوvت

ات  سلوك التنمر وعالقتھ بصعوÆات التعلم لدي عينة ). 2019(رأبو عنا"ي وكرvمة، مصطفى، �و
ة التعليم املتوسطة بوالية سعيدة باcdزائر يمن التالميذ ذو صعوÆات التعلم بمرحل

اسة ميدانية( سات ال��بوvة والنفسية، �لية العلوم %جتماعية ). رد را¯cلة الدولية للد
  .5وl"سانية، ع

ة والتطوvر  . ظا�رة التنمر ب�ن iطفال واملرا�ق�ن). 2019ف'�اير (ر�iاديمية الدولية لعلوم lدا
  .لثالث، القا�رةياملؤتمر iسر العر{ي ا

س منطقة ). 2016(البطاينة، سناء دمحم  سية آمنة a` مدا س a` تحقيق ب(ئة مد ردو مديرات املدا ر ر ر
اسات العليا لل��بية، جامعة القا�رة، مج. الباحة   .1، ع24رمجلة العلوم ال��بوvة، �لية الد

 `Cمضان ع  ، ر ?Êساو وحسن، أحمد فكر ي ^[\ وعالقتھ ب). 2015(ي دافعية %نجاز رالتنمر املد
سعيد، ع. لدي تالميذ املرحلة %عدادية   . 17رمجلة �لية ال��بية، جامعة بو

ق a` %ستقواء والوقوع ¾³ية ب�ن املرا�ق�ن املتفائل�ن ). 2016(جرادات، عبد الكرvم دمحم  والفر
دن، مج . وأولئك غ�� املتفائل�ن i ،ةvاسات العلوم ال��بو رمجلة د   .43ر

عالقة التنمر بتمثل القيم %جتماعية وvقظة الضم�� ). 2017(بد ا³dميد اcúdاج، لبxç ع
سالة املعلم، . روالشعو بالنقص لدى الطلبة املتنمرvن a` املرحلة iساسية العليا رمجلة 

دن، مج  i2، ع 54ر .  
ة التوجيھ واملناXq، اcdامعة %سالمية . الب(ئة التعليمية). 2015(ا³dر{ي، دمحم صÊت  باملدينة رإدا

ة   .راملنو
ن  . السلوك التوكيدي وعالقتھ بالتنمر لدى املرحلة %بتدائية). 2020(وخطا{ي ، أحمد �ش�� وآخر

vق14، ع 4مج. ا¯cلة العرÆية للعلوم ال��بوvة والنفسية   .ز، جامعة الزقا
ادكة والزايدي، أمجد محمود، مستو حمود  رد س الثانوvة a` معا). 2014(ر ردو مدير املدا ي cdة ر

^[\ بمدينة الطائف   .80مجلة الثقافة والتنمية، القا�رة، ع. رظا�رة العنف املد
 `aا vفا   ،\Ãرغ ر اك طلبة املرحلة الثانوvة للب(ئة الصفية Oمنة وعالقتھ بأ�دافRم ). 2018(ز رإد

دنية، مج. التحصيلية i امعةcdة، اv45رمجلة العلوم ال��بو.  
^[\ باملرحلة ردو l). 2018(الشرvف، إلRام حامد  سية a` معاcdة ظا�رة التنمر املد ة املد ردا ر ر

مجلة �لية ال��بية، أسيوط، مج . املتوسطة من وجRة نظر الطالب والطالبات بمدينة جدة
  .3، ع34

س ). 2018(الشÊيفي، عC` عبد هللا  س a` توف�� ب(ئة nعليمية آمنة لطالب املدا ردو قادة املدا ر ر
اسات ال��بوvة والنفسية، شئو مج. الثانوvة بمدينة الرvاض نلة اcdامعة lسالمية للد ر

اسات العليا، اcdامعة lسالمية �غزة، مج   .2، ع26رالبحث العل»\ والد
، سليمان  ة لل³ðة). 2010(يالشRر س املفر شادي ل'�نامج املدا l زالدليل ر ة ال��بية : الرvاض. ر ا رو ز

  .والتعليم
، عC` عبد الرحمن  س الثانوvة من وجRة نظر املعلم�نالعن). 2003(يالشRر رسالة . رف a` املدا

  .ماجست��، جامعة نايف العرÆية للعلوم iمنية، السعودية
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x] سلوك التنمر عند iطفال واملرا�ق�ن ). 2013(دمحم فرحان ,  الصبح�ن والقضاة، عBC م̂و
  .جامعة نايف العرÆية للعلوم iمنية: الرvاض).  عالجھ- أسبابھ-مفRومھ(

التنمر عند iطفال وعالقتھ بأساليب ). 2012(صوa` واملالtي، أسامھ حميد، فاطمة �اشم ال
مجلة البحوث ال��بوvة والنفسية، قسم علم النفس، جامعة حائل، . املعاملة الوالدية

  .35السعودية، ع
ه عزت  سة آمنة من العنف a` ضوء متغ��ات مجتمع ). 2013(وعبد اcdواد، مر vة مق��حة ملد رر ما ؤ

  .، املركز القومي للتعليم والتنمية48، ع20مجلة مستقبل ال��بية العرÆية، مج. �عد ا³dداثة
̀ ). 2017(عبد الرحيم، دمحم عباس  a ة الفنية بمحافظة الشرقيةvس الثانو ردو مدير املدا ي ر

^[\ من وجRة نظر املعلم�ن اسات عرÆية a` ال��بية وعلم . رمواجRة التنمر املد رمجلة د
  .85السعودية، ع النفس، 

اسة a` (القلق %جتما�` لدي ¾³ايا مشاغبة iقران ). 2007(عبد العال، تحية دمحم  رد
  .68، ع16مجلة �لية ال��بية، جامعة بÀ?ا، مج). سيtولوجية العنف

Ãv\). 2010(عبد هللا، عادل  ة لل³ðة والدليل التد س املفر راملدا vة. زر دار الفكر للÊشر : رlسكند
Áع   .زوالتو

ن  مجلة البحث . iمن النف�[\ وعالقتھ بالتنمر لدى املرا�ق�ن). 2017(وعبده، أسماء أحمد وآخر
  .18، ع 6العل»\ a` ال��بية، القا�رة، مج 

̀ ). 2020(العتيÃ\، نوال �ليل  a ات التعلمÆا الطالبات ذوات صعوRتتعرض ل \uسلوكيات التنمر ال
مجلة جامعة . وiمRات a` مدينة الدماماملرحلة %بتدائية من وجRة نظر املعلمات 

  .3، ع 2فلسط�ن، ج
ة، إسالم عبد ا³dفيظ  التنمر التقليدي وlلك��و"ي ب�ن طالب التعليم ما قبل ). 2017(رعما

`bامcdاض، ع . اvال��بية وعلم النفس، الر `a يةÆاسات عر   .86رمجلة د
س مديرvة ترÆية ردو املعلم a` توف�� ب(ئة مد). 2016(العمرات، دمحم سالم  رسية آمنة a` مدا ر

اسات، جامعة مؤتة، مج. الطفيلة   .3، ع31رمجلة مؤتة للبحوث والد
ن  ^[\ لدي تالميذ املرحلة lعدادية ). 2017(وغرvب، ندا نصر الدين وآخر رالعالقة ب�ن التنمر املد

، 4مجلة البحث العل»\ a` ال��بية، ج. و{عض خصائص الº®صية والعالقات iسرvة
  .، �لية البنات، جامعة ع�ن شمس18ع

ا"ي، خالد نظ»\  س ). 2014(وقر سية مشوقة a` مدا سية a` إيجاد ب(ئة مد ة املد ردو lدا ر ر ر ر
 محافظة سلفيت أنموذجيا-فلسط�ن

ً
اسات .  رمجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والد

  .، فلسط�ن5،ع2ال��بوvة والنفسية، مج
يالكندر والزايد، عذار جعفر ، ص جة ان¢شار التنمر ضد املو�و�Æن أ�اديميا ). 2019(فية طھ ي د

ً
ر

شاد النف�[\ ، 24، ع3مجلة العلوم ال��بوvة والنفسية، مج. رمن وجRة نظر�م وحاج@?م لإل
  .جامعة اd®ليج العر{ي

واقع ظا�رة التنمر lلك��و"ي لدى طالب املرحلة الثانوvة a` محافظة ). 2019(دمحم، ثناء �اشم 
، جامعة 12مجلة جامعة الفيوم للعلوم ال��بوvة والنفسية، ع. ل مواجR@?االفيوم وسب

  .الفيوم
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جب  �رvة a` ). 2016(ردمحم، جمال  i ةvشاد التالميذي باملعا�د الثانو l رvزتصو مق��ح لتطو ر ر
مجلة �لية ال��بية a` العلوم ال��بوvة، جامعة ع�ن شمس، مج . ضوء %تجا�ات املعاصرة

  .3، ع40
سة املأمولة ). 2013(، فراس �X دمحم عود الند، ا¯cلة الثقافية ". صديقة للطالب وللمعلم" راملد

  . 80الشRرvة، ع
سية وأفاق التطوvر العام). 2004(دمحم، دمحم جاسم  ة التعليمية واملد رسيtولوجية %دا دن. ر iد، : (ر

  ).ن
شة عمل �عنوان ). 2017يناير " (اليو"سtو"املركز الدوe` للطفولة والتعليم املبكر والتطوvر  رو
^[\ ملرحلu\ الطفولة واملرا�قة  دن، املؤتمر العام : عمان". iسباب ـ العالج"رالتنمر املد iر

تھ  ̀ دو a وt28رلليو"س.  
 `Cطالب املرحلة ). 2007(مظلوم، مصطفى ع BCفض سلوك املشاغبة ع®d شادي رفاعلية برنامج إ

  .69معة بÀ?ا، عمجلة �لية ال��بية، جا. الثانوvة
اسة ميدانية عBC تالميذ ). 2018(مقرا"ي، مباركة  رالتنمر lلك��و"ي وعالقتھ بالقلق %جتما�` د

قلة رالسنة الثانية ثانو مدمç\ مواقع التواصل %جتما�` ببعض ثانوvات مدينة و رسالة . ي
قلة   .رماجست��، �لية العلوم l"سانية و%جتماعية، جامعة و

لالتوج·?ات العاملية حو التنمر القائم عBC ). 2019( املتحدة لل��بية والعلم والثقافة منظمة iمم
سية   .منظمة اليو"سtو و�يئة iمم املتحدة للمرأة. رالنوع %جتما�` a` الب(ئة املد

ة الصفية الu\ تواجھ معل»\ املرحلة %بتدائية). 2015(املRوس، سالم فرج  رسالة . رمشكالت lدا
  .��، �لية ال��بية، جامعة طيبة، اململكة العرÆية السعوديةماجست

مز  ن، فت�`  ي�ار ر ة الصفية). 2011(و Áع: عمان. رlدا   .زدار وائل للÊشر والتو
 \uسÁالطفولة واملرا�قة ). 2017(�والند، آن كر \uملرحل \]^ املركز ). iسباب والعالج(رالتنمر املد

  .القومي للطفولة وiمومة
ثانيا
ً
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