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   المرحلة اإلعدادیة طالبعالقة المناخ األسري بسلوك التنمر لدى 
   الشربیني بسیونينداء الشربیني

  .بكلیة التربیة النوعیة، جامعة دمیاط، دمیاط، مصر ،)الصحة النفسیة(علم نفس تخصص 
  com.yahoo@mn_nedaa: البرید االلكتروني

   :الملخص
 طالبدى التعرف على المناخ األسري بأبعاده وعالقته بسلوك التنمر  ل إلى یهدف البحث

 وجود فروق ذات داللة احصائیة علي كما یهدف الي الكشف عن ،المرحلة اإلعدادیة
-ذكور(المناخ األسري ومقیاس سلوك التنمر لدى أفراد العینة تعزى لمتغیر الجنسمقیاس 

 المرحلة اإلعدادیة من خالل طالببسلوك التنمر لدى ومعرفة هل یمكن التنبؤ  ،)اناث
مقیاس المناخ األسري اعداد محمد بیومي  تم تطبیق ذلك ولتحقیق ،دهالمناخ األسري بأبعا

 طالبا وطالبة ) ٣٤٠(من مكونة عینة  عليخلیل ومقیاس سلوك التنمر اعداد الباحثة
وجود عالقة عكسیة دالة  أسفرت النتائج عن، وقد )٢٠١٨-٢٠١٧(الدراسيعام لل

بأبعاده ودرجاتهم على مقیاس ًاحصائیا بین درجات التالمیذ على مقیاس سلوك التنمر 
ً كما وجد فروق دالة احصائیا بین متوسطي درجات الذكور ،،المناخ األسري بأبعاده

 ووجود فروق ذات داللة ،واإلناث علي مقیاس المناخ األسري بأبعاده لصالح اإلناث
متوسطي درجات الذكور واإلناث علي مقیاس سلوك التنمر بأبعاده لصالح بین احصائیة 

وضوح األدوار (یمكن التنبؤ بسلوك التنمر من خالل أبعاد المناخ األسري كور، كما الذ
 .فقط  ) الضبط ونظام الحیاة األسریة، األمان األسري،وتحدید المسئولیات األسریة

 ، المنـاخ األسـري غیـر الـسوي، األسـري الـسوىالمنـاخ ، المنـاخ األسـري:المفتاحیة الكلمات
  .ادیة التنمر، أشكال التنمر، طالب المرحلة اإلعد،سرياأل  التفكك،سریة األالعالقات
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Relationship of the family climate with bullying behavior to 
preparatory School Students 

Neda Al-Shirbeeny Al-Shirbeeny Basiouny  
Department of Psychology (Mental Health), Faculty of Specific 
Education, Damietta University, Damietta. 

com.yahoo@mn_nedaa: Email  

Abstract:   
The research aims to identify the family climate dimensions and 
its relationship to bullying behavior among students in the 
preparatory stage, It also aims to detect the existence of statistical 
differences on the family climate scale and bullying behavior in 
the sample members attributed to the gender variable (male-
female), and knowing whether you can predict the behavior of 
bullying in students of the preparatory stage through the family 
climate dimensions, To achieve this, done  the Family Climate 
Scale was prepared by Mohamed Bayoumi Khalil and the 
Bullying Behavior Scale by the researcher on a sample of (340) 
students for the academic year (2017-2018), The results have 
resulted in a statistically significant inverse relationship between 
the pupils' scores on the bullying behavior dimensions and their 
scores on the family climate scale in its dimensions. Females are 
on the scale of bullying behavior in favor of males, and bullying 
behavior can be predicted only through the dimensions of the 
family climate (clarity of roles and determination of family 
responsibilities, control and family life system, family safety) 
only. 
Keywords: Family climate, normal family climate, abnormal 
family climate, family relations, family disintegration, bullying, 
bullying forms, preparatory school students. 
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  :مقدمة
 كل بین األقران العالقات بدراسة المهتمین من كبیر باهتمام التنمر سلوك حظي لقد        

 السلوك، هذا بشأن وتعددت الرؤى، اختلفت ولهذا التفكیر، في ومنطقه اهتمامه، حسب
 التي المشكالت لجمیع وصف إال هو ما  "التنمر سلوك "الباحثین أن بعض یرى حیث

 ،الحیلة قلیل " الضحیة" آخر أحدهم ضد قبل من تمارس والتي لمدارس،ا تالمیذ ین تحدث
 ,Hodges & Perry ) نفسه عن الدفاع أو المجابهة، أو المواجهة على یقوى وال

 أشكاال یأخذ قد ضحیة آخر المتنمر ضد من یوجه الذي السلوك هذا أن و ،( 1996
 :Robyn, 2004).  مباشر یرغ أو مباشرة، لفظیة، أو انفعالیة، أو جسدیة، متعددة؛

3)  
 نفردین بی القوى فى التكافؤ معد نهع ینتج نالعدوا كالأش نم شكل التنمریعد و    

 مستمر بشكل الفرد یتعرض عندما ویحدث ،التنمر ضحیة واآلخر متنمرول األ یسمى
الضحیة  ىلع هسیطرت المتنمر یفرض هوفی ،ونفسیا جسمیا ارضره ل یسبب لسلوك سلبي

 الضحیة ویطور ،)الضحیة( بآخر والضرر األذى إلحاق إلى تهدف مقصودة بصورة
  (Olweus,1993:699)  المتنمر تجاه بالعجز إحساسا

البیئة األسریة إلي ُّأن جنوح االفراد نحو العنف مرده في األساس  یونویرى التربو       
تهم، حیث أن ل سلوك األبناء وتربیتهم وصقل شخصییألنها النواة األساسیة في تشك

المشكالت االقتصادیة األسریة واالجتماعیة كالطالق أو غیاب أحد الوالدین تزید من حدة 
 وتعامل أولیاء األمور ،العنف واستخدام منطق القوة في التفاهم والحوار حتى بین األقران

یة بعنف مع أبنائهم داخل المنزل الن العنف الذي قد یتعرض له األبناء داخل البیئة األسر
ًیجعله سلوكا من سلوكیاته یحاول إسقاطه على اآلخرین في البیئة المحیطة وخاصة على 

ضعف ویفتقدون الثقة بالنفس ما یجعله فریسة سهلة لهؤالء الّأقرانه الذین یتسمون ب
  ).٢٠١٥:١٦٤ ،دالیا حافظ(االفراد 
ًاألسباب النفسیة تلعب دورا كبیرا في تشكیل وتري الباحثة أن         سلوك العنف عند ً

األبناء كالحرمان والذي یحدث نتیجة لنقص في احتیاجات الطفل النفسیة والمادیة كحرمانه 
من الحب والحنان وتعرضه للقسوة وعدم وجود القدوة في حیاته وضعف القدرة على ضبط 
النفس تحت تأثیر عوامل كثیرة منها الضغط النفسي الذي یتعرض له أحد األطفال داخل 

 ا كما أن هناك قصور، ما یجعله یشعر باإلحباط وبالتالي یسعى للتفریغ مع اقرانه،االسرة
في ضعف الرقابة من قبل االسرة وعدم تخصیص وقت كاف للتوعیة واإلرشاد لألفراد 
وغیاب دور االسرة في وضع الضوابط ومتابعة االفراد الذین لدیهم سلوكیات عدوانیة 
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 ال یتطور سلوك العنف إلى خطر یهدد الفرد  حیث،ٕواخضاعهم لبرامج تعدیل سلوك
  .والمجتمع

  فالسیاقحیاته بدایة منذ ومتعددة مختلفة سیاقات ضمن یعیش الطالب أن  وبما      
یؤثر في  خالله ومن فیه لإلنسان یحدث ما الن السیاقات تأثیرا أهم بین من یعداألسري 

یحكم سلوكیاته ویحكم  األسرة في فردال یتعلمه ما فكل األخرى، السیاقات مع تفاعله طریقة
 من  خبراتهویكتسب فیها مهاراته ینمي ثم ومن لها یتعرض التي المواقف في خبراته كذلك

البیولوجي رحمه  من البشريیتلقى الولید  الذي االجتماعي الرحم األسرة ُتعد لذا ،خاللها
 الحیاةمع  التوافق سائلوو التنشئة ویزوده بأسالیب والحمایة والرعایةاألمن  له لیقدم 

  ).١٢ :٢٠٠٠محمد بیومي خلیل، (
 Family climate         وتدل طبیعة العالقات األسریة علي طبیعة المناخ األسري

 فنجاح العالقات بین أفراد األسرة یؤدي حتما الي ،والذي یمثل الجو السائد في األسرة ككل
 كما أن اضطراب هذه العالقات یؤدي ،ها وشیوع المناخ األسري السوي داخل،توافق أفرادها

 وما ینشأ عن ذلك من تفككها ،أیضا إلي انحراف التفاعالت األسریة عن نموها الطبیعي
 وكل ذلك بالطبع یؤثر علي النمو النفسي ،ومعاناة األسرة من التوتر والصراع واالنشقاق

  ) .١٦٤ :٢٠١٥دالیا حافظ، (والسلوكي واالجتماعي لألبناء 
 واألجنبیة العربیة والدراسات النظریة الشواهد بعض على وبناء سبق ما ضوء وفي       

 السلوكیات للفرد، من العدید وبین األسرى المناخ بین عالقة  وجودیستنبط منها والتي
 المصریة، البیئة في العالقة تلك وجود من التحقق إلى الدراسة الحالیة تسعى فسوف
  .بین المناخ األسرى وبین سلوك التنمر لدیهم  ةتالمیذ المرحلة اإلعدادی ولدى

  :البحثمشكلة 
 الذي دفع الباحثة نحو دراسة هذا الموضوع هو أن المناخ األسري یؤثر بشكل         إن

 فمن خالل المناخ األسري تتشكل األفعال والسلوكیات سواء ، علي استجابات الفرد،كبیر
فهي ) عینة الدراسة(صة المرحلة اإلعدادیة  وخا،أكانت إیجابیة أم سلبیة لدي األفراد

 مرحلة تكوین ، في مرحلة المراهقةتحدثمرحلة خطیرة جدا لما یحدث فیها من تغیرات 
 حیث یصاحب هذه المرحلة العدید من التغیرات التي تطرأ ،الشخصیة والهویة واثبات الذات

رجة عن المألوف  والتي تبدو بأشكال مختلفة من السلوكیات الخا،علي سلوك الطلبة
لمعرفة لذلك جاء هذا البحث ، كیات المختلفة ومنها سلوك التنمرواالضطرابات السلو

     . وسلوك التنمر لدیهم لتالمیذ المرحلة اإلعدادیةالعالقة بین المناخ األسري 
  

  :البحثأهداف 
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   :  الحالي إلى التعرف علىبحثهدف الی
 . المرحلة اإلعدادیةطالبنمر  لدى المناخ األسري بأبعاده وعالقته بسلوك الت -١
التحقق من وجود فروق جوهریة فى المناخ األسري لدى أفراد العینة تعزى  -٢

 .)ناث إ-ذكور(النوعلمتغیر 
 المرحلة اإلعدادیة للعینة طالبسلوك التنمر لدى وجود فروق في التحقق من  -٣

 .النوعًككل تبعا لمتغیر 
لمرحلة اإلعدادیة من خالل المناخ  اطالبالتنبؤ بسلوك التنمر بأبعاده لدى  -٤

  .األسري بأبعاده
  :البحثأهمیة 
 في الطالب بین تناوله لسلوك التنمر الذي ینتشر إلى الحالي البحث أهمیة رجعی       
 حیث المجال هذا في تربویة افةضإ بحثال اهذ قدمی ثم ومن المختلفة، الدراسیة المراحل

 من لدراسته الباحثین أمام المجال یفتح بما ،مختلفةبأبعاده ال التنمر لقیاس مقیاسا تقدم
 النفسیة المتغیرات لىع التعرفو منه للحد الالزمة البرامج وعمل المختلفة، جوانبه

 المناخ بین العالقة عن كشفها محاولة في الدراسة أهمیة تتجلى كما به،  المرتبطة
 ،االعدادیة المرحلة في سريالمناخ األ من بسلوك التنمر والتنبؤ وسلوك التنمر األسري

خالل  من التربوي بالشأن للمهتمین فائدة ذات البحث نتائج تكون أن الباحثة تأمل كما 
 برامج إقامة وكذلك سویا، األسري المناخ جعل كیفیة في لآلباء إرشادیة برامج إقامة

  .دیلهسلوك التنمر المرتفع للحد من هذا السلوك غیر السوي وتع ذوي إرشادیة لألفراد
  :البحثمصطلحات 

هو الطابع العام للحیاة األسریة من حیث توفر األمان والتضحیة :  المناخ األسري-١
والتعاون ونظام الحیاة وأسلوب إشباع الحاجات النفسیة وطبیعة العالقات األسریة والحیاة 

  :ویشتمل عليالروحیة والخلقیة التي تسود األسرة 
راد باألمان علي مستقبل األسرة وكذلك مدي توفر األمان مدي شعور األف: األمان األسري

  . ومدي استقرار األسرة ،بین أفراد األسرة
مدي تضحیة أفراد األسرة لصالح بقاء األسرة وتماسكها :  التضحیة والتعاون األسري

  .سرة للعمل علي مصلحتهاوالحفاظ عل وحدتها، وكذلك مدي التعاون القائم بین أفراد األ
مدي وضوح األدوار بالنسبة لجمیع أعضاء : دوار وتحدید المسئولیات األسریة وضوح األ

األسرة وكذلك تحدید المسئولیات لعدم اضطراب األدوار وتداخلها أو اإلخالل بالمسئولیات 
  .المنوطة باألدوار المختلفة 
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بطریقة  مدي اشباع األسرة لحاجات أفرادها األولیة والثانویة :إشباع حاجات أفراد األسرة
  .مناسبة دون إفراط أو تفریط 

مدي االلتزام بالقیم الدینیة والروحیة داخل األسرة، وكذلك مدي :  الحیاة الروحیة لألسرة
  ).٢٥٣ :٢٠١٢ ،محمد بیومي خلیل(شیوع الروح الدینیة بین أفرادها

عاد وهو الدرجات التي یحصل علیها الفرد نتیجة إلجابته علي جمیع أب :التعریف اإلجرائي
  .البحث  امقیاس المناخ األسري المستخدم في هذ

ً سلوك عدواني متكرر یهدف لإلضرار بشخص آخر عمدا، جسدیا أو یقصد به : التنمر-٢
  :ویشتمل عليبهدف الحصول علي النفوذ والهیمنة والسیطرة  نفسیا،

  .یشمل هذا النوع من التنمر الضرب والعرقلة والركل  :التنمر الجسدي
ٕتضمن التنمر اللفظي المضایقة والتنابذ باأللقاب والسخریة وابداء تعلیقات  :فظيالتنمرالل

  .جنسیة غیر الئقة
ً علنا أو استثناءه من  الفردٕاحراجوتضمن نشر الشائعات بشأن الطفل و :التنمر االجتماعي

  .المجموعة
  .ویشمل نشر أكاذیب تخص الفرد وابتزازه وتخویفه  :التنمر النفسي

  .فرد  تدمیر ممتلكات الیشمل هذا النوع :یر ممتلكات الغیرالتنمر بتدم
 وهو الدرجات التي یحصل علیها الفرد نتیجة إلجابته علي جمیع أبعاد :التعریف اإلجرائي

  .البحث  امقیاس التنمر المستخدم في هذ
  :البحثحدود 

خدمة  واألدوات المست، تتحدد الدراسة الحالیة ونتائجها بخصائص العینة          
  :وتتضح فیما یلي،فیها

  .) م٢٠١٨  -٢٠١٧ (الدراسيالفصل الدراسي األول للعام : الحدود الزمانیة
  . مدرسة كفر سعد اإلعدادیة بنین  –مدرسة كفر سعد اإلعدادیة بنات  : الحدود المكانیة

  
  

  :للبحثاالطار النظري 
  : المناخ األسري:أوال
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سري باعتباره الشكل األكثر واقعیة للتعامل مع  بتناول المناخ األالباحثینهتم ی       
 ولقد أمد مفهوم المناخ األسري ،مفهوم األسرة في عالقته بمتغیرات شخصیة أفرادها

الباحثین في مجال دراسة األسرة بمعلومات عن البناء السیكولوجي لألسرة خاصة عند 
   .) ٧: ٢٠٠٩ ،جمال عبد العاطي(دراستها كوحدة واحدة 

 نماذج بأن تسمتو سوي مناخ ذات أسر :هما نمطین؛ من األسري المناخ یتكون        و
 عالقات یسود الذي الجووب التعبیر، وأمانة بالوضوح األسرة تمتاز في المستخدمة االتصال
 تكون األسرة في التوجیه والقیادة قوة والدیمقراطیة، اإلیجابي والتعاطف بالحب األسرة
شخصیته  باستقالل األسرة في فرد كل یشعر التسلط، عن عیدةب تكون وأن الوالدین؛ سلطة
 واضحة األسرة قواعد تكون الصراعات، من األسرة خلو األسرة، نسق داخل وكیانه

 في واحد أسلوب على واألمهات اآلباء اتفاق في إطارها، ویسلكون ألعضائها؛ ومفهومة
 ، أما األسر)١٦٩ :١٩٨٣ط،محمد الهاب(  واأللفة المحبة من جو ظل في األبناء تربیة
 الرابطة الوالدین، فجاجة التواصل، عملیة باضطرابات تسمتف سويال غیر المناخ ذات

: ٢٠٠٤خلود الجزائري،( المنحرفة الشخصیة السوي، غیر المناخ الوجداني المزدوجة،
٦٢-٦٠(.  

ائص المناخ األسري بأنه مجموعة الخص) ٥٥ :٢٠١٣(         ویعرف سفیان أبو نجیلة 
 الذي یشمل ،والصفات المدركة من قبل أعضاء األسرة للطابع العام لنظام الحیاة األسریة

 ،)واألجهزة ،األثاث ،البیت(:أسالیب المعاملة الوالدیة، واالمكانیات الفیزیقیة والمادیة
ونمط الحیاة الزوجیة ، والعالقات البین أسریة،ٕواشباع الحاجات األساسیة والنفسیة

 التي تمیز وتصف أسرة ما وما ، والعالقات االجتماعیة،لنشاطات الترویحیةوالخلقیة وا
 وتؤثر هذه الخصائص من خالل تفاعل األفراد المكونین ،تفرق بینهما وبین أسرة أخري

  .  في سلوك أفرادها، ویكون لها انعكاس علي دوافعهم وتصرفاتهم ودرجة رضاهم–لألسرة 
 :األسرة وظائف

 : واالجتماعیةالنفسیة الوظیفة -١
 لهم تقدم فهي ألفرادها األساسیة االشباعات من الكثیر مصدر هي األسرة تزال       ال
 دورا تلعب ف،)٣٠: ٢٠٠٠ ،سعید حسني العزة(النفسیة  والحمایة واألمن واالحترام الحب 
 یمكن األسرة المریح جو نأو ،ذاته نمو وفي الفرد شخصیة وتكوین تشكیل في رئیسا

 على یساعدهم الذي األمر ،السلیم والدیني والثقافي واالجتماعي النفسي النمو من األطفال
 ویخلق منهم المستقبل في تواجههم سوف والتي القائمة الحیاتیة الصعوبات مع یتكیفوا أن

  ) .٢١: ٢٠٠٤ ،عبد المعطي مصطفي(المجتمع  في ونافعین منتجین أعضاء
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واالستقرار  األمن توفیر حیویة وأكثرها لألسرة اعیةواالجتم النفسیة الوظائف أهم       ومن
 فتعطي ،للراشدین االنفعالي االتزان وتوفیر ،لألطفال النفسي التكامل والحمایة وتحقیق

: ٢٠٠٤،مؤمن( الخارجیة األخطار ومن الحیاة ضغوط من والحمایة ألفرادها األمان األسرة
٦-٥. (   
 :االقتصادیة الوظیفة -٢

 لألسرة االقتصادي والدور ،وحاجاته الخاصة متطلباته له األسرة في فرد لك أن شك      ال
 الفرد ویبقى ،ومسكن ومشرب مأكل من ،فیها فرد لكل والمستلزمات االحتیاجات توفیر تلك

 ارقاد ویصبح ،اقتصادیا یستقل أن إلى طفولته منذ األسرة من الدعم حاجة لهذا في
 .بنفسه اتهومستلزم تلبیة حاجاته على اقتصادیا

  :الوظیفة التربویة -٣
 في تخلق بحیث وتقالیده وعاداته المجتمع قیم وتلقینهم األطفال بتنشئة تقوم      فاألسرة

 صبغ في األول والعامل للطفل األولى االجتماعیة المدرسة وهي ،اجتماعیا كائنا فرد كل
 ،االجتماعیة لمواقفل المالئمة السلوكیة األسالیب واكساب بالصبغة االجتماعیة سلوكه
 وسلوك الطفل سلوك لتقییم مرجعیا إطارا عملها وطرق األسرة وقیمها سلوكیات وتعتبر

  ) .٢١: ٢٠٠٤ ،عبدالمعطي مصطفي (ومعاییر قیم  من داخلها اكتسبه بما اآلخرین
على  التغلب كیفیة تعلم فرص له وتهیئ العالم سائر من بالحمایة طفلها األسرة     وتزود

 المطالب الكبار واألخوة الوالدان ویؤدي ،الخارجي العالم في والصعاب التالمشك
  .اجتماعیا مقبولة بطرق الطفل یتصرف أن على واإلصرار،االجتماعیة

  :األسرى المناخ أشكال
 تلك هو األسرى المناخ أن )١٣٥-١٢٠، ١٩٩٣( عیسوي الرحمن عبد        یذكر 

 وفى األبناء معاملة في ناالوالد یأخذه لذيا المنهج تحدد التي األشكال والخصائص
 أشكال ةثالث تتضمن والتي الحیاتیة المواقف من في عدید معهم الوالدیة سلطاتهم ممارسة
  :وهى األسرى للمناخ ممیزة رئیسیة

 توضیح على ناالوالد فیه یحرص الذي األسرى المناخ به ویقصد :الدیمقراطي الشكل-
 أو فیه یعیشون مكان كل في أبنائهم مع والتعایش واربالح تصرفاتهم، ویرحبون مغزى
 .مواقف وخبرات من له یتعرضون فیما
 من االستبدادیة النزعة علیه یغلب الذي األسرى المناخ به ویقصد :االستبدادي الشكل -

 الرأي إبداء حق لألبناء یكون أن دون وقضایا أمور من باألبناء یتعلق ما في كل الوالدین
 .علیه أو االعتراض لوالدینا یراه فیما
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 من الالمباالة مواقف ناالوالد فیه یتخذ الذي األسرى المناخ وهو :الفوضوي الشكل -
 یتخذ بل األسرة، في الحیاة أمور دفة تسییر في واضح دور للوالدین أن یكون دون األبناء

 یمكن ما راالعتبا في یأخذ أن دون له یتراءى ما وفق قراراته بنفسه األسرة في عضو كل
  .عواقب من القرارات هذه على یترتب أن
 الثالثة األشكال هذه علي )١٠٦-١٠٤، ١٩٧٥(وآخرون  فهمي مصطفى  ویتفق      

 یتسم الذي وهو المتسامح المناخ هي أخرى أشكاال علیها ونویضیف للمناخ األسرى
 في العقاب أسلوب استخدام مع األسریة، بالقواعد یخل ال بالقدر الذي أفراده مع بالتسامح
 .زائدة حمایة أو زائد تساهل إلى التسامح یتحول حتى ال ذلك تتطلب التي الشدیدة الحاالت

 على یساعد الذي وهو المناخ المتزمت وهو خرآ شكال كذلك  وآخرونفهمي أضاف كما
 مما أفراد األسرة، على یسیطران اللذان واالكتئاب الدائم الوجوم ویسوده المرح روح قتل

بالصراع  یتصف الذي وهو النابذ المناخ وأخیرا انطوائیة، سلبیة شخصیة تكوین إلى ؤدىی
 والنبذ بل بینهم الطیبة العالقات واختفاء أفراده بین واالستیاء والمشاجرات التكیف وانعدام
 والمیل األبناء لدى التكییف عدم أعراض ظهور إلى یؤدى الذي الرغبات بالشكل وتجاهل

  .خارج المنزل الوقت من زیدالم قضاء نحو
 :السوي غیر األسري المناخ
 ،البیئة الخارجیة مع الحدود وهشاشة بالضعف السويغیر  األسري المناخ یتصف       

 األطفال  هروبیتكرر كما واضح مبرر دون وخارجها األسرة داخل الوالدان حیث یتحرك
 عامة وبصورة االستفزاز والعداءو والكید بالغضب األسریة التفاعالت وتتسم األسرة، خارج
 یوجد تحدید ال كما ،الحیاةمشكالت  مواجهة في الفعالیة وعدم المرونة بعدم األسرة تتسم

 . األسرة هذه في للسلطة واضح
 :مایلي السوي غیر األسري المناخ خصائص ومن

 · . التواصل عملیات اضطراب ·
 · . المزدوجة الرابطة ·
 · . سويال غیر الوجداني المناخ ·
  ) .٨٦: ٢٠٠٠،الشربینيمنصور (المنحرفة  الشخصیة ·

 :صحي أسري مناخ لتكوین المساعدة الطرق
 ،ویتقبلونها البعض بعضهم انفعاالت یفهمون األسرة أفراد أن بمعنى :االنفعاالت فهم -١

: ٢٠٠٠ ،سعید حسني العزة( إیجابیة وبطرق بصراحة وأفكارهم مشاعرهم عن ویعبرون
٤٩.( 
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 فیه یبدع خبرات بیت له یعد أي التعلم، على الطفل یساعد صحي لمناخ تالبی تهیئة -٢
 أهمیة وذات طبیعیة تبدو التي األنشطة ویزاول ،وینتج وینظم ویجمع ،ویقترح ویخطط

) ١٦١: ٢٠٠٠،سهیر أحمد (والتحقیق التفكیر من جدیدة طرقا ویطبق ویجرب،له بالنسبة
. 
 وكیفیة ،لألبناء النفسیة األساسیة الحاجات إلى وتوجیههم واألمهات اآلباء تبصیر -٣

 یزید هذا وفي ،والطمأنینة األمن فیه یتحقق اسري جو  ایجادبهدف ،اإلشباع المتكامل
: ٢٠٠٠وزكریا الشربني، عبد المجید منصور ( األسرة داخل والجماعي الفردي التماسك

١٨٦. ( 
 نفسه على لیعتمد الفرصة له حتتی وان ،طفلها على ولهفتها الزائد قلقها األم إخفاء -٤

 بها یولد طبیعیة غریزة لدیه إنسان فكل ،وثقة بهدوء الصعبة المواقف یواجه بعض وأن
 ) .١٧: ١٩٨٠كلیر فهیم،  (األخطار وتجنب نفسه على إلى المحافظة تدفعه

 كوحدة جمیعا یتعاونون فهم ،والمسئولیات المهمات وتقاسمهم األسرة أفراد تعاون -٥
 ،سعید حسني العزة(والمعنویة  المادیة النواحي جمیع من األسرة أمور تسییر يف واحدة

٤٩: ٢٠٠٠.( 
 أبرز من والتراحم الصادق فالشعور ،والصغار الكبار بین والمودة الصداقة روح إیجاد -٦
 من الطفل تمكن الصادقة والعاطفة ،والشباب والمراهقین الصغار األبناء یجب لمساعدة ما
 األبناء فإن الصغار مودة إلى اآلباء سعى فإذا ،نحوه والدیه اهتماماتعن  یكشف أن

 واتباع ،األسریة المطالب إلجابة لهم دافعا یكون هذا وفي ،ویتعلقون بهم اآلباء یقدرون
وزكریا  عبد المجید منصور (األسري النظام تجاه منهم  المطلوبة والواجبات الحقوق

  .) ١٨٨: ٢٠٠٠الشربني،
 من ویكتسب ،جیله بأبناء یلتقي حیث له مناسبة اجتماعیة حیاة للطفل ماأل إتاحة-٧

 والثقة بالسعادة اإلحساس على یساعده ذلك فإن ،ٕوانسانیته بوجوده له الشعور صداقتهم
 ) .١٨: ١٩٨٠كلیر فهیم،  (والیأس والخوف واالنزواء اإلنطواء من ویقیه واالنطالق

 كذلك..أفضل یعرف كان إذا أفضل یتصرف أب كل إن : الصحیحةالوالدین معلومات -٨
 تستعملها كانت إذا ما تقرر أن یمكنها فإنه معینة عادات بتأثیر على معرفة كانت إذا األم
 یكون حین األبناء لدى تنمو االبتكاري االنتاج على القدرة  إن،معلوماتها ضوء في ال أم
 قد ودوافع رغبات من األبناء سلوك وراءه لما قد یكون ومدركا متفهما الوالدین من كل

  .)١٨٥ :١٩٩٥ ،مواهب عیاد ولیلي الخضري( بوضوح عنها التعبیر عن األبناء یعجز
و أ ّالسوي بقالبها األسرة یحتوي الذي الوعاء ذلك األسري المناخلذا تري الباحثة أن       

  المعرفةوتترجم المشاعر، وتتبلور السلوكیات تتحدد القالب ذلك على وبناءا المضطرب،
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 كامل تقوم بأداء بأن لألسرة یسمح الذي هو األسري المناخ أن حیث ملموس، واقع إلى
 على أفرادها والعمل لشخصیات المستقل للنمو الفرصة إتاحة حیث من لوظائفها وفعال
وتحقیق  داخل األسرة والتقارب التماسك من قدر اكبر بینهم وتحقیق العالقات تدعیم

فالمناخ األسري هو الراعي األول والملهم الدائم للبذرة  جتماعي،واال النفسي التكیف
 علیه فإذا بناءا خارجه شئوهي األبناء منه یترعرعون ویكبرون ویواجهون كل ،األولي

ال احسن التنشئة وأعطاها حقها حصد ما زرع وسیكون الحصاد بكل تأكید أبناء متمیزون 
  . الحیاة علي هزیمتهم تقوي
  :تنمر سلوك ال:ثانیا
 من أنواع السلوك العدواني الذي یصدر من الفرد بدوافع شتى، ایعد التنمر نوع       

ًوهي ظاهرة مقلقة ال سیما وأنه یفضي إلى مجموعة من التأثیرات السلبیة سواء على  ً
ِّالمتنمر أو الذي یقع علیه هذا السلوك على غرار الغضب واالكتئاب والتوتر الذي قد 

ار، ناهیك عن أن المتنمر قد یصاب باضطرابات اجتماعیة مختلفة مقلقة یفضي إلى االنتح
 وفي حیثیات ظاهرة التنمر التي انتشرت فقد یجب التركیز على أهمیة ،ال یحمد عقباها

الدور الذي یلعبه المناخ االسري للفرد والعائلة وأولیاء األمور والمعلمون وأفراد المجتمع 
فرد مسؤولیة اجتماعیة في التصدي ألیة حالة تنمر ّفي مقاومة التنمر، یتحمل كل 

یشهدها، والتدخل إلیقافها، والوقوف مع الضحیة، أو حتى إبالغ الجهات المختصة لو لزم 
 كما یجب علي كل شرائح المجتمع االستخدام اآلمن لوسائل التواصل االجتماعي ،األمر

ت أو تصویر األشخاص عبر وكل التقنیات الحدیثة، وذلك من خالل عدم تبادل المعلوما
مواقع التواصل االجتماعي، وضرورة التنبه لخطورة المشكلة والعمل على مكافحتها من 

 .خالل تعزیز الجانب التكاملي بین أفراد المجتمع
 أو ًعاطفیا أو ًنفسیا أو ًبدنیا أكثر أو فرد على األذى التنمر إیقاع       ویقصد بسلوك

 أو مخالفة واالبتزاز، بالسالح الجسمي أو البدني د باألذىالتهدی كذلك ًلفظیا، ویتضمن
 أو القتل عصابات، ومحاوالت ضمن العمل أو والضرب، االعتداء أو المدنیة، الحقوق
 .( Sol  berg & Olweus, 20033 )الجنسي  التحرش ذلك إلى یضاف كام التهدید،
 ,Ju- vonen, Graham, and Shuster) وشیستر وجراهام جوفانن من كل  ویرى

 األول فردین بین التوازن عدم من یحصل السلوك الذي ذلك هو التنمر نأ  ( 2003
 الجسمي اإلیذاء یتضمن  وهو  Victim  الضحیة یسمى  واآلخر( Bully) المتنر یسمى

 أو أو لقب، یحبه، ال باسم الطفل دعوة ذلك ومن عام، بشكل واإلذالل واإلیذاء اللفظي،
  .اآلخرین من قبل رفضه أو علیه، النار إطالق أو عنه، اعاتإش نشر على العمل

  :التنمر أشكال
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 :یلي كما عرضها یمكن للتنمر أشكال عدة هناك        
 السحب، أو ًأرضا، أو اإلیقاع الرفس أو القرص، أو الصفع، أو كالضرب :الجسمي التنمر

  .شيء فعل على إجباره أو
 اإلشاعات أو التعنیف، التهدید، أو أو اإلثارة، أو واللعن، والشتم السب :اللفظي التنمر

  .عرقیة تسمیة إعطاء أو ومسمیات للفرد، ألقاب إعطاء أو الكاذبة،
 تهدید أو لمس، أو كلمات قذرة، أو بها، وینادى جنسیة أسماء استخدام :الجنسي التنمر

 .بالممارسة
 .الجماعة من والرفض اللوالتخویف واإلذ والتهدید المضایقة:  والنفسي العاطفي التنمر
 االنشطة بإقصائهم ممارسة بعض من األفراد بعض منع :االجتماعیة العالقات في التنمر

 . عن آخرین نشر شائعات أو صداقتهم رفض أو
 أو ارجاعها عدم أو فیها عنهم والتصرف اآلخرین اشیاء أخذ :الممتلكات علي التنمر  

 الشكل یرتبط فقد ًمعا ترتبط قد السابقة شكالهذه األ إن القول من البد وهنا. اتالفها
) ٢٠٠٤ فیلد، إیفلین(غیرها  أو االجتماعي مع الجسدي أو مع الجسدي اللفظي

)Wolke,et al,2002. ( 
   :إلى التنمر سلوك) ٢٠٠٥(العظیم  عبد وقد قسم طه     
ا هذ یتضمن إذ والضحیة، المتنمر من كل بین مباشرة مواجهة یقتضي :مباشر سلوك

تهدیده  أو الضحیة، مضایقة یتم خاللها من التي التنمر أشكال سلوك من الموقف شكال
وجرح   البذیئة، والتعلیقات شأنه، من التحقیر أو والتقلیل واالستهزاء، السخریة، قبیل من

 .باأللقاب البذیئة التنابز وكذا مخالطته، أو معه التعامل ورفض الضحیة، مشاعر ٕواهانة
على  والوقوف استنتاجه أو استقراؤه یمكن ولكن مالحظته، یصعب :شرمبا غیر سلوك
 بغرض الضحیة عن الشخصیة التعلیقات وكتابة الخبیثة، الشائعات نشر خالل من أشكاله
  . )الوقحة واإلیماءات النظرات، عن فضال زمالئه، بین منبوذا جعله

  :المراهقین عند التنمر أسباب
 : والنفسیةالشخصیة األسباب

 عن سلوكا یصدر أو طائشا تصرفا یكون فقد التنمر، لسلوك مختلفة دوافع       هناك  
 التنمر سلوك إدراك ممارسي عدم في السبب یكون قد أنه كما ،بالملل شعوره عند الفرد
 الذي الطفل أن یعتقدون ألنهم األفراد، أو بعض ضد السلوك هذا ممارسة في خطأ وجود

 على مؤشرا آخرین أطفال لدى التنمر یكون سلوك قد اكم ،ذلك یستحق علیه یستقوى
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 أن كما السابق، في للتنمر ضحایا وقوعهم أو ،في بیوتهم سعادتهم عدم أو قلقهم،
 االصدقاء وقلة االجتماعیة، المهارات وبعض الخجل، مثل االنفعالیة للضحیة الخصائص

  ). (Alkinson,Hornby,2002للتنمر تجعله عرضة قد
 النفسیة والعقد والعواطف، الغرائز على أساسا مبنیةألسباب النفسیة ا       وهذه

 إلى تدفع الفرد جسمیة نفسیة فطریة استعدادات هي فالغرائز واالكتئاب؛ واإلحباط، والقلق
 لذلك إدراكه عند بانفعال خاص الفرد یشعر وأن معني، نوع من األشیاء بعض إدراك

 في باإلحباط المراهق أو الطفل ندما یشعروع ،خاصا سلوكا نحوه یسلك وأن ،الشيء
 غایة التعلم ویصبح وبشخصیته، به اهتماما وال یجد مهمال، یكون عندما مثال المدرسة

 بالغضب الشعور لدیه یولد ذلك فإن ومیوله، بقدراته وعدم االهتمام  إلیها، الوصول یراد
ممارسة  إلى یؤدي ما أهدافه تحقیق وبین بینه تحول عوائق لوجود والتوتر واالنفعال

 ضغوطه ذلك یفرغ بأن لشعوره ذاته على أو ،اآلخرین على سواء ،والتنمر العنف سلوك
 التحصیل من مرتفع على مستوى الحصول الطالب من تطلب التي األسرة أن كما وتوتراته،

 إلى بالنهایة ذلك كل یؤدي وقد القلق للطالب هذا یسبب قد ٕوامكاناته، قدراته یفوق
الرحمن  عبد علي (التنمر سلوك ممارسة خالل االنفعاالت من هذه وتفریغ ،ئاباالكت

   .)Wright  and Fitzpat; rick,2006  ،٢٠٠٣ ،الشهري
 : واالعالماالجتماعیة األسباب

 السكني، والمجتمع والمحیط األسرة من بالفرد المحیطة الظروف بكل         وتتمثل
 األسرة نطاق المدرسة، ففي بیئة عن فضال ،إلعالما ووسائل األقران، وجماعة المحلي،

 الذي والتدلیل اإلرهاب، حد یصل إلى قد الذي العنف بین ما لألبناء اآلباء معاملة تتراوح
 األسرة، عن األب غیاب كذلك العنف، یولد الغارب، فالعنف على الحبل ترك حد یبلغ قد

 األسري والعنف األبناء، على رهاوأث الزوجین بین الطالق مشاكل أو ،مكتئبة أم ووجود
العنف  لتولید خصبة بیئة تكون قد العوامل هذه كل ،األسر بعض في قد یسود الذي

 المدرسة ستكون فإن عنیفة، المدرسة خارج األغلبیة كانت ٕواذا األبناء، عند والتنمر
 األسرة، :أساسیة هي مركبات بثالث یتأثر المدرسة خارج بیئته في فالطالب عنیفة،

 ) .  ٢٠٠٤فریج العنزي،( واإلعالم  والمجتمع،
 ،اآلباء واألمهات وأمیة األسرة، دخل تدني مثل االجتماعیة الظروف تكون       وقد
 ممارسة إلى الطالب تدفع العوامل التي أهم من واإلحباط النفسي، والقهر الحرمان وظروف

  كما،الخارجي محیطه مع متوافق غیر یكون الطالب المدرسة ؛إذ داخل االستقواء سلوك
 البرامج وتنفیذ للمصلحة الخاصة، اإلعالم وسائل تسخیر أن )٢٠٠٤(الكروسي  یرى

 إلى یؤدي قد فیها تنفذ التي نتائجها، والطرق عن النظر بغض تجاریة بأشكال التلفزیونیة
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 هاومن األحداث، جنوح في تأثیر لها اإلعالم أن وسائل كما والتنمر، العنف سلوك انتشار
 المخصص سواء السینما، وأفالم ،التلفاز یعرضها التي والمسلسالت واألفالم البرامج أن

تستثیر  إذ ،والمراهق للحدث االجتماعي السلوك في مباشر تأثیر لها للمراهق أو ،لألطفال
 ما یشاهدها، خصوصا التي الشخصیات تقمص إلى األحیان بعض في وتدفعه خیاله،
  . )٢٠١٣، محمد القضاة،علي الصبحین(والعنف  والحركة بالمغامرات منها اتصل

 :المدرسیة األسباب
في  والرفاق المادي، والمحیط المدرسة، وثقافة ،التربویة السیاسة         وتشمل

 الذي المختصة، فالعنف اللجان وغیاب والعقاب، بالطالب وعالقته المعلم ودور المدرسة،
 سمعا له الطالب حدود إذعان عند یقف لن ،نوعه كان مهما الطلبة على المعلم یمارسه
 وینتشر ،كراهیة طیاته بین مؤقت یحمل الظاهري اإلذعان أن یدرك أن بد فال وطاعة،
 درجة إلى یصل أن المحتمل ومن الصف والمدرسة، طلبة بین له مضادا عاما رأیا لیكون
 الخاطئة االستفزازیة اتالممارس تكون وقد المباشر، أو غیر المباشر سواء المضاد، التنمر

الرفاق،  لجماعة السلبي والتأثر ،للطالب الدراسي التحصیل المعلمین، وضعف بعض من
 وضعف ،غیر السویة والنفسیة الشخصیة والخصائص ،الطلبة قبل من واالستهتار والمزاج
 وضعف للطالب، والمعیشیة والعوامل األسریة والظروف ،واألهل المدرسة نبی العالقة
 بالمادة المعلم إلمام وعدم الطلبة، بین والتمییز ،الدكتاتوري أسلوبه أو المعلم، ةشخصی

 بعض قبل من التنمر سلوك ٕواظهار تقویة على قد تساعد عوامل هذه كل ،الدراسیة
  . )٢٠٠٣الشهري، الرحمن عبد علي(الطلبة

 إلحباط والكبتوا ،المدرسة داخل المفاجئة والتغیرات المتوترة العالقات أن         كما
وتعلیماتها،  المدرسیة وضوح األنظمة عدم في یتمثل الذي التربوي والمناخ ،للطلبة والقمع
 هذه كل الفعال، غیر التدریس بالطالب، واسلوب الصفوف واكتظاظ المدرسة، ومبنى
 شكل على بعضها یظهر سلوكیة بمشكالت للقیام ما یدفعهم ،االحباط إلى تؤدي قد عوامل
 السلوك إثارة متعددة على أدوارا تؤدي قد والتي الرفاق جماعة ذا باإلضافة الي وه تنمر،

 لضغط استجابة األطفال غیرهم من على األطفال بعض تقوي فقد ،تعزیزه أو التنمري،
 یعتمد حیث المراهقة، مرحلة في جلیا وهذا یظهر الشعبیة، كسب أجل ومن األقران، جماعة
 في كبریا دورا تلعب التي األقران جماعة لخال من ٕاظهار قدراتهو ،لذاته تقدیره في المراهق

 ) .٢٠٠١أحمد الزعبي، ؛٢٠٠٤ القرعان، أحمد (للمراهق االجتماعي النمو
  : النظریات المفسرة للتنمر

       تباینت النظریات في تفسیر سلوك التنمر فالنظریة التحلیلیة 
(Psychoanalysis) دافع الحیاة والموت وتحقیق اللذة عن تؤكد بأنه نتاج التناقض بین
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نایفة قطامي ومني الصرایرة، ( كي ال ینجوا لهمطریق تعذیب اآلخرین وعقابهم والتصدي 
٨٦: ٢٠٠٩ (.   

     ویري أصحاب النظریة السلوكیة في تفسیر السلوك العدواني باعتباره سلوكا قابال 
كما یراها ) واالنا واالنا االعليالهو ( ان النظم الثالثیة للشخصیة ،للمالحظة والقیاس

فروید تتفاعل فیما بینها وتحدث توازنا فاذا اختل سیصاب الفرد بالقلق وذلك بسبب عوامل 
 حیث أن التنشئة االجتماعیة تتضمن اكتساب الطفل للمعاییر الوالدیة ،التنشئة االجتماعیة

 االنماط الغیر مقبولة كما تعمل علي تعزیر وتدعیم االنماط المقبولة اجتماعیا وانطفاء
  ) .٥٨-٥٧: ٢٠٠١،مشیل دبابنة ونبیل محفوظ(اجتماعیا 

ماالت ال حصر لها الكتساب ن الطفل وفق النظریة السلوكیة أمامه احتكما أ      
 تشكیل نموه في اتجاهات م  ومن ث, ویقوم  اآلباء في البدایة بتدعیم سلوكه ،السلوك

 في حین یضعف السلوك الذي ال ,كه من إثابة محددة ویسلك الطفل بموجب عواقب سلو
 وبتقدم وتطور نمو الطفل یتشكل سلوكه في أنماط علي وفق خبراته ,یتم تدعیمه 

سلوك التنمر سلوك   أي أن،)١٥٨ :٢٠١٢أسامة الصوفي وفاطمة المالكي،(التدعیمیة
 العدوان ماذجاألطفال ن مالحظة طریق عن اجتماعیا متعلم العدواني  فالسلوك،یتعلمه الفرد

عكاشة  (االتي یقرأونه القصص التلفزیون وفي وأفالم وأصدقائهم ومدرسیهم والدیهم عند
  ) .٢٠٠٤،محمود

 وان , نتیجة اإلحباط نان العدوان عادة ما یكو) العدوان–االحباط (        وتري نظریة 
عبد (شكال تعرض الفرد لإلحباط وخبرات فشل متكررة یؤدي الى العدوان بأي شكل من األ

العدوان تعدیال للوضع الغریزي – اذ تقدم نظریة اإلحباط ، )١١٤: ٢٠١١ ،العزیز سلیم
 والتي تعتبر ,تستبدل الغرائز بالدوافع كعوامل داخلیة محددة للعدوان ,وتبعا لهذه النظرة ,

الذي ,فاالحباط یحث دافع العدوان .استجابات ذات احتمالیة عالیة لألوضاع االحباطیة 
 وهذا بدوره یقلل من ،ره یحول السلوك لیمیل الى إیذاء اآلخرین او تخریب ممتلكاتهمبدو

 وتبعا لهذا التحلیل فان األفراد المحبطین بدرجة كبیرة من خالل العقاب ,شدة دافع العدوان 
او نقص العمل یتوقع ان یظهروا ,الشدید من الوالدین او الفشل المستمر في المدرسة 

    ) .٢٠٧: ٢٠١٢مصطفي القمش وخلیل المعایطة، (استیاء وعدائیة 
 طریق عن التنمر سلوك یتعلمون األطفال بأن االجتماعي التعلم         وتشیر نظریة
 ثم ومن التلفزیونیة  النماذج حتى ورفاقهم، ومدرسیهم والدیهم عند مالحظة نماذج العدوان

 فإذا . لذلك الفرص توفرت لهم إذا للعدوان ممارستهم احتمالیة وتزید بتقلیدها، یقومون
 كوفئ إذا أما الالحقة، المرات في إلى تقلیده یمیل ال فإنه المقلد السلوك على الطفل عوقب
 كبیرة أهمیة تعطي النظریة هذه العدواني، السلوك تقلیده لهذا مرات عدد یزداد فسوف علیه
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 المكتسبة، العدوانیة النتائج على المرتكزة الدافعیة السابقة ولعوامل الطفل لخبرات
 اكتساب في والمحاكاة التقلید أهمیة مبینة كبیر، بشكل النظریة تؤید هذه والدراسات

علي الصبحین (اإلحباط  من نوع أي السلوك هذا یسبق لم ٕوان حتى السلوك العدواني،
 .)٥١ :٢٠١٣ ،ومحمد القضاة

  :العالقة بین المناخ االسري وسلوك التنمر
 البیئة متعلم من التنمر أن یعني وهذا ،متنمرا یصبح أن شخص ألي           یمكن

فیها،  التنشئة، والعالقات ونمط باألسرة ویتأثر الفرد، بها یعیش التي االجتماعیة
 التنمر طریق عن ذلك لهم وقد تعزز أقویاء بأنهم یشعروا ألن ماسة بحاجة والمتنمرون

 العمر وبازدیاد العمر من الثانیة السنة في التنمريالسلوك  ویبدأ .الضعفاء اآلخرین على
 األطفال من %)٢٥(ٕوان  ًصعبا، ًأمرا ویصبح التدخل خطیرةمشكلة  التنمر یصبح

 أكثر من للقانون ومخالفات إجرامیة سلوكیات العمر من الثالثین بعد  أظهرواالمتنمرون
 .)٢٠١٣،محمد فرحان القضاة،علي موسى الصبحیین(األطفال  من غیرهم
 وعدم البیت والمدرسة في اإلشراف قلة التنمر سلوك في تسهم التي العوامل   ومن     
 الطفل یتعلم عندها البیت، لألطفال في البدني والعقاب والتقلید نفسه، عن الضحیة دفاع

 وكذلك علیه إجباره أو التنمر تعلم علي أقران یساعدونه له توفر إذا خاصة التنمر سلوك
 إن  المتنمر فلسفة إن فیه، القوة استخدام وضرورة حوله العالم عن المتنمرالطفل  أفكار
 ;Beane, 2005 (متنمرا یكون كي تدفعه التي  الهجوم هي للدفاع وسیلة أفضل

Sazsen, 2002.(  
 األطفال نماذج مالحظة طریق عن اجتماعیا متعلم العدواني السلوك  یكون       وقد

 یقرأونها التي القصص التلفزیون وفي وأفالم ائهموأصدق ومدرسیهم والدیهم عند العدوان
ًدورا كبریا االجتماعیة التنشئة ألسالیب أن كما  ،مباشرة أكانت سواء المضمون هذا في ً

 النماذج وجود أو أطفالهم عدوانیة نحو الوالدین توجیهات مقصودة مثل غیر أم مقصودة
هذا  في كبیر دور من اإلعالم لوسائل ما وال یخفى ،األطفال أمام والقدوات العدوانیة

 المحسوسات والحركة، على األول المقام في یعتمد الطفل ٕوادراك إحساس ألن ،الشأن
 والتأثیر االتصال سرعة وسهولة على تساعد محسوسات إلى المجردات یحول والتلفزیون

 لدیه تنمي العمریة المرحلة هذه في لدى الطفل التقلید نزعة أن كما . الطفل علي المباشر
  ) .٢٠٠٤ ،عكاشة محمود (المكتسب العدوان
  :سابقة ودراسات بحوث

 والتي یمكن االستفادة عالقة وثیقة بمتغیرات البحث الحالي لها تتناول الباحثة الدراسات
  :توضیح أهمیة البحث الحالي، وقد اشتملت على محورین وهمافي منها 
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  :دراسات تناولت المناخ األسري: المحور األول
لمعرفة مدى تأثیر التفاعالت االسریة ) ٢٠١٢( تهدف دراسة رشا رفعت مرسي       

على سلوك االبناء وخاصة السلوك العدوانى عند االطفال ومدى تأثیر المناخ االسري 
وابعاده على السلوك العدوانى لالطفال وفقا للمستویات االجتماعیة واالقتصادیة المختلفة، 

 وتم ، من الصف السادس االبتدائىتلمیذا وتلمیذة) ١٥٠(وتكونت عینة الدراسة من 
 ()٥٠(اختیار عینة الدراسة وفقا لثالث مستویات اجتماعیة واقتصادیة مختلفة وعددهم 

طالب  )٥٠(طالب مستوى اجتماعى متوسط و ) ٥٠(طالب مستوى اجتماعى مرتفع و 
فى ) خفضة  من–مرتفعة ( طالب ) ٤(منخفض، باالضافة الى عینة متطرفة وعددهم 

 توصلت الدراسة الى وجود  فروق ،درجة العدوانیة وتم تطبیق االختبار الدینامى علیهم
بعد ول ،بعد الالانسنة لصالح الذكورلبین الذكور واالناث على مقیاس ابعاد المناخ االسرى 

بعد المناخ ول ،بعد االسرة المدمجة لصالح االناثول ،الحب المصطنع لصالح الذكور
توجد فروق ذات داللة احصائیة بین المستوى  و،یر السوى لصالح االناثاالسرى غ

فى ابعاد المناخ االسرى لصالح المستوى االجتماعى )  المتوسط –المنخفض ( االجتماعى 
 - المنخفض)  المنخفض، كما توجد فروق ذات داللة احصائیة بین المستوى االجتماعى 

   .)المستوى االجتماعى المنخفضفى ابعاد المناخ االسرى لصالح ) المرتفع
إلى )   ٢٠١٣(علي عبدالرحمن أحمد بانقیب؛وتهدف دراسة حمزة بن خلیل مالكي        

 ومعرفة الجوانب األهم ،الكشف عن العالقة االرتباطیة بین المناخ األسري واألمن النفسي
ي صورتیه  باإلضافة إلى معرفة األبعاد األهم في األمن النفسي ف،في المناخ األسري

 وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي ألنه أنسب إلى معرفة الواقع ،)األم(و ) األب(
 وتكونت عینة الدراسة من تالمیذ الصف الرابع والخامس والسادس ،لجوانب الدراسة

لعالء ( و استخدم الباحث مقیاس المناخ األسري ،تلمیذا) ٢١٨(االبتدائي والبالغ عددهم 
وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود  ،)لعماد مخیمر(قیاس األمن النفسي وم) الدین كفافي 

 حیث بلغت قیمة ،عالقة ارتباطیه دالة إحصائیا سالبة بین المناخ األسري واألمن النفسي
 كما تم التنبؤ باألمن النفسي ،)٠.٠١(عند مستوى داللة ) ٠.٨٠٩ -(معامل االرتباط 

  . في األغلب واألعم) بصورة األم وصورة األ(من المناخ األسري 
لكشف عن العالقة بین المناخ دراسته ل) ٢٠١٧( محمد سید صالح الدین     وأجري 

 والتعرف على الفروق بین ،األسرى والتحصیل الدراسى لدى عینة من طلبة الثانوى العام
 والمستوى ، والتخصص،ًالطالب فى المناخ األسرى والتحصیل الدراسى تبعا لمتغیرات النوع

ًطالبا وطالبه بالثانوى ) ٣١٠( وتكونت عینة الدراسة من ،االجتماعى االقتصادى لألسرة
العام وأشتملت أداوت الدراسة على مقیاس المناخ األسرى من إعداد الباحث واستمارة 

 وقد أسفرت ،)٢٠١٣عبد العزیز الشخص (المستوى االجتماعى االقتصادى لألسرة إعداد 
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ًات داللة إحصائیة بین متوسطى درجات المناخ األسرى تبعا  وجود فروق ذن النتائح ع
لصالح الذكور، والتوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین )ذكور إناث (لمتغیر النوع 

التوجد فروق ذات و ،)علمى وأدبى(التخصص  ًمتوسطى درجات المناخ األسرى تبعا لمتغیر
 لمتغیر المستوى االجتماعى ًداللة إحصائیة بین متوسطى درجات المناخ األسرى تبعا

التوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطى و ،)مرتفع ومنخفض(االقتصادى لألسرة 
توجد فروق ذات داللة و ،)ٕذكور واناث(ًدرجات التحصیل الدراسى تبعا لمتغیر النوع 

علمى (ًإحصائیة بین متوسطى درجات التحصیل الدراسى تبعا لمتغیر التخصص العلمى 
 والتوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطى درجات التحصیل ،لصالح العلمى) وأدبى

 والتوجد ،)مرتفع ومنخفض(ًالدراسى تبعا لمتغیر المستوى االجتماعى االقتصادى لألسرة 
فروق ذات داللة إحصائیة بین بین متوسطى درجات المناخ األسرى والتحصیل الدراسى 

 . لطالب المرحلة الثانویة
  :دراسات تناولت سلوك التنمر: ور الثانيالمح
عالقة ال دراسة إلى (Nicholas& debra,2014 ) دراسة نیكوالس ودیبرا  هدفت     

أولى، (بین سلوك التنمر والمناخ المدرسي لدى التالمیذ من مستویات دراسیة مختلفة 
یة فسرت سنة، وبعد المعالجات اإلحصائ١٢ -٣یتراوح أعمارهم بین ) ثانیة، وثالثة 

من التباین المفسر في تحلیل االنحدار، كما بینت النتائج وجود % ٧٠المتغیرات ما نسبته 
مستوى عالي من سلوك التنمر علي الضحایا بالنسبة للمستوى الثاني في حین كانت 
منخفضة في المستویات الدراسیة األخرى وبینت قیم بیتا المعیاریة أثر البیئة المدرسیة 

 العالي لسلوك التنمر في الصف الدراسي الخطرتنبؤ وأیضا أسهم عامل اآلمنة في ال
  .وتدعیم الكبار في المناخ اآلمن في التنبؤ

لمعرفة العالقة ) ٢٠١٢( تهدف دراسة أسامة حمید الصوفي وفاطمة هاشم المالكيو      
ن تالمیذ  وقد تمثلت عینة الدراسة م،بین التنمر وأسالیب المعاملة الوالدیة لدي األطفال

 من الذكور فقط وقد تراوحت أعمارهم االبتدائيالصف الخامس والسادس   
تلمیذا تم اختیارهم عشوائیا وكذلك ) ٢٠٠( وقد بلغ عدد أفراد العینة ،سنة) ١١:١٢(بین

 ، وكانت أدوات الدراسة مقیاس التنمر من اعداد الباحثان،عینة األمهات للتالمیذ أنفسهم
ة الوالدیة، وقد أسفرت النتائج أن معامل االرتباط بین التنمر ومقیاس أسالیب المعامل

 وان ،دال احصائیا"  التسلط، الحزم ، التسامح، التذبذب،اإلهمال"وأسالیب المعاملة الوالدیة 
 في حین یرتبط سلبیا مع أسلوبي ،" التسلط ، تساهل،اإلهمال"سلوك التنمر یزداد كلما زاد 

ن الوالدین أكثر في أسلوب الحزم والتذبذب یكون األطفال أقل أي كلما كا"  التذبذب،الحزم"
  .تنمرا 
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 ,Frisen, Jonsson & Persson ) آخرون و فراسین“ دراسة هدفت كما      
 وتكونت لدیهم، التنمر ایقاف یمكن وكیف بالتنمر؟ المراهقون یقوم لماذا معرفة ( 2007

 ،)١٧.١(الزمني عمرهم متوسط یبلغ ،الثانویة بالمدرسة طالبا ) ١١٩(الدراسة من عینة
 مختلفة الضحایا تكون عندما بالتنمر یقومون أنهم وبینت النتائج ،)١.٢(معیاري وانحراف

 الضحایا هؤالء لدى یكون ما وغالبا عنهم، مختلفة وسمات مختلف ویبدون بشكل عنهم
 التنمر فوق الممكن من أنه الدراسة عینة ذكرت كما الذات، تقدیر في مستوى انخفاض
  .بقوة  المتنمر وجه في الضحیة تقف أن و الضحیة، سلوكیات تغیرات في بحدوث

 دراسة إلى التي  هدفت ( Sarah &White, 2005 ) ووایت سارة دراسة وأكدت      
 تألفت حیث السلوكیة، االستفزاز والمشكالت ومستوى االستقوائي السلوك بین العالقة
 )١٢١(و ًذكرا )١٢١(منهم بریطانیا، في رحلة الثانویةالم في فردا )٢٤٢( من العینة
  أومحایدین مستقوین،/  أوضحایا مستقوین، أو ضحایا، :أربع فئات الى تصنیفهم تم.أنثى

 مقیاس :هي الطلبة على مقاییس ثالثة علیهم طبقت ) االستقواء مشاركین في غیر(
 والصعوبات في القوى مقیاس وكذلك المدرسیة، العالقات ومقیاس مستوى االستفزاز

 االستقواء األعلى في المستوى كانوا المستقوین أن إلى النتائج أشارت .المدرسیة العالقات
 Relational ) العالقات(غیر المباشر واالستقواء ،Direct Bullying المباشر

Bullying  خلو أهمیة إلى أشارت الدراسة كما .االستفزاز في األعلى المستوى وكذلك 
 سلوك إثارة عن بعید مناخ مدرسي توفیر وضرورة االستفزاز من المدرسیة ةالبیئ

  .االستقواء
 :تعقیب على الدراسات السابقة

خفض  ودوره فى المناخ األسريمن خالل إستعراض الدراسات السابقة تبین أهمیة      
 ت خاطئة وعوامل أسریة تتسبب ألبنائها بالقیام بسلوكیا  هناكف ،سلوك التنمر لدي االبناء

 الرعایة وأسالیب باستراتیجیات العالقة ذات العوامل تلك وهي كالتنمر، عدوانیة بأعمال القیام
 الرادعة كاالسالیب له، عرضة أكثر یكونوا أن أو بالتنمر، یقوموا ألن األطفال تدفع قد التي
بشدة  همأبناء یحكموا أن ویفضلون الشخصیة، الحریة على الطاعة فیها اآلباء یفضل التي

 یظهرون اآلباء هؤالء ومثل القرار، اتخاذ فرص من القلیل إال منهیمنحو ال بحیث وقسوة
 الحریة إتاحة من منخفض مستوى إلى باإلضافة أبنائهم، مع التعامل في الدفء من القلیل

 تأثیر تحت والوقوع لالستسالم بشدة معرضین یكونونالمعاملة  هذه ظل في واألبناء ألبنائهم،
 علیهم، السیطرة یمكن وال ،لآلخرین ضحیة الوقوع سلوكیات لدیهم تنمو ألن وقابلین قهم،رفا

  .یاوالضحا المتنمرین من الشدیدة الصراعات أطفال في ثابتة صفات وهي
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 ضحیة والوقوع التنمر لعالقات األطفال تعرض كعوامل قدمیو طرحی قدفالمناخ األسري 
 الفهم تكامل على یساعد متغیر هو تهمصراعا هلاأل به یعالج الذي فاألسلوب لآلخرین؛
 تنشئة عند القوة تعزیز أن بمعنى لآلخرین ضحیة والوقوع التنمر سلوكیات نشوء ألسباب
 الطرق هذه استخدام وتكرار الطفل تجاه العنیفة المشاعر وثورة الجسدي العقاب مثل الطفل

  العادیین طفالاأل من ًعنفا أكثر أطفاال یخلق ما عادة اآلباء؛ قبل من
  :البحثفروض 

توجد فروق ذات داللة احصائیة بین متوسطات درجات الذكور ودرجات اإلناث على ال -١
  .مقیاس المناخ األسري بأبعاده

توجد فروق ذات داللة احصائیة بین متوسطات درجات الذكور ودرجات اإلناث على ال -٢
  .مقیاس سلوك التنمر بأبعاده

لة احصائیة بین متوسطات درجات مرتفعى التنمر ودرجات توجد فروق ذات دالال -٣
  .منخفضى التنمر على مقیاس المناخ األسري بأبعاده

 على مقیاس سلوك الطالبتوجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین درجات -٤
  .التنمر بأبعاده ودرجاتهم على مقیاس المناخ األسري بأبعاده

 المرحلة اإلعدادیة طالب خالل أبعاد المناخ األسري لدي یمكن التنبؤ بسلوك التنمر من-٥
 .  

  :إجراءات البحث
  :البحثمنهج 

  .اعتمدت الدراسة الحالیة على اجراءات المنهج الوصفي التحلیلي          
  : تكونت عینة الدراسة من:عینة الدراسة

 :العینة االستطالعیة  . أ
 -بنات (لمدارس االعدادیة  اطالب من وطالبة طالبا) ٥٠(تمثلت هذه العینة في 

 وذلك بهدف التحقق من الصدق والثبات ألدوات الدراسة ، دمیاط-بمدینة كفر سعد )  بنین
  .وتم اختیار العینة بصوره عشوائیة

 :العینة األساسیة  . ب
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)  بنین-بنات ( المدارس االعدادیة طالبتم اختیار عینة الدراسة بشكل عشوائي من 
طالب وطالبة مقسمین ) ٣٤٠( تكونت عینة الدراسة من  وقد، دمیاط-بمدینة كفر سعد

  .طالبة) ١٥٠(ًطالبا و) ١٩٠(
  :البحثأدوات : ًتاسعا

  :في البحثتمثلت أدوات 
 ).محمد بیومي خلیل /د.إعداد أ              (بأبعادهمقیاس المناخ األسري  .١

  ).إعداد الباحثة                (بأبعادهمقیاس قلق االختبار 
قیاس المناخ األسريم: ًوالأ  

 -أعد هذا المقیاس محمد محمد بیومي خلیل أستاذ الصحة النفسیة بكلیة التربیة 
جامعة الزقازیق ؛ بهدف قیاس مستوى المناخ األسري عند الطلبة والطالبات بالمرحلة 

مفردة موزعة علي ستة أبعاد وهي ) ٦١(یتألف المقیاس من  و،)المراهقة(االعدادیة 
 وضوح األدوار وتحدید المسئولیات ، التضحیة والتعاون األسري،رياألمان األس(

 الحیاة الروحیة لألسرة ، إشباع حاجات أفراد األسرة،الضبط ونظام الحیاة األسریة،األسریة
أمام كل فقرة، وتتراوح درجة ) ًتماما، إلي حد ما، نادرا( وقد وضعت ثالثة اختیارات وهي ،)

   .للعبارات السلبیة ) ٣-١(رات اإلیجابیة وللعبا) ١-٣(كل مفردة ما بین 
: للمقیاسةالخصائص السیكو متری  

 :صدق المقیاس
  :االتساق الداخلي -

وللتحقق من االتساق الداخلي قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بین 
ُكل عبارة والدرجات الكلیة للبعد الذى تنتمى إلیه العبارة في مقیاس المناخ األسرى، درجات 

  ):١(اءت النتائج كما هو مبین فى الجدول وج
ُمعامالت االرتباط بین درجات كل عبارة والدرجات الكلیة للبعد الذى تنتمى إلیه  )١(جدول 

  .العبارة في مقیاس المناخ السرى
 مستوى الداللة معامل االرتباط رقم العبارة األبعاد

٠.٠١ ٠.٥٨ ١ 

ن 
ألما

ا
ري

ألس
ا

 ٠.٠١ ٠.٦٦ ٧ 
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 م ٢٠١٩ لسنة ینایر) الثالث، الجزء ١٨١: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
  

  

 -٢٦٧-

 مستوى الداللة معامل االرتباط رقم العبارة األبعاد

٠.٠١ ٠.٤٩ ١٣ 
٠.٠١ ٠.٦٤ ١٩ 
٠.٠١ ٠.٥٢ ٢٥ 
٠.٠١ ٠.٦٨ ٣١ 
٠.٠١ ٠.٦٣ ٣٧ 
٠.٠١ ٠.٤١ ٤٣ 
٠.٠١ ٠.٦٥ ٤٩ 
٠.٠١ ٠.٦١ ٥٨ 
٠.٠١ ٠.٤٨ ٦١ 
٠.٠١ ٠.٦٨ ٢ 
٠.٠١ ٠.٥٠ ٨ 
٠.٠١ ٠.٧٣ ١٤ 
٠.٠١ ٠.٤١ ٢٠ 
٠.٠١ ٠.٤١ ٢٦ 
٠.٠١ ٠.٤٦ ٣٢ 
٠.٠١ ٠.٧٩ ٣٨ 
٠.٠١ ٠.٤٩ ٤٤ 

ري
ألس

ن ا
عاو

والت
یة 

ضح
الت

 

٠.٠١ ٠.٥٠ ٥٠ 
٠.٠١ ٠.٦٠ ٣ 
٠.٠١ ٠.٧٢ ٩ 
٠.٠١ ٠.٦٨ ١٥ 
٠.٠١ ٠.٤١ ٢١ 

دید
وتح

وار 
األد

وح 
وض

ریة 
ألس

ت ا
ولیا

سئ
الم

 ٠.٠١ ٠.٤٦ ٢٧ 
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        المرحلة اإلعدادیةطالبعالقة المناخ األسري بسلوك التنمر لدى 
 نداء الشربیني الشربیني بسیوني/ د                           

 

 -٢٦٨-

 مستوى الداللة معامل االرتباط رقم العبارة األبعاد

٠.٠١ ٠.٦٥ ٣٣ 
٠.٠١ ٠.٧٧ ٣٩ 
٠.٠١ ٠.٥٢ ٤٥ 
٠.٠١ ٠.٤٧ ٥١ 
٠.٠١ ٠.٥٧ ٤ 
٠.٠١ ٠.٥٩ ١٠ 
٠.٠١ ٠.٥٥ ١٦ 
٠.٠١ ٠.٦٧ ٢٢ 
٠.٠١ ٠.٦٩ ٢٨ 
٠.٠١ ٠.٦٥ ٣٤ 
٠.٠١ ٠.٧٠ ٤٠ 
٠.٠١ ٠.٦٢ ٤٦ 
٠.٠١ ٠.٥٢ ٥٢ 

ریة
ألس

ة ا
حیا

م ال
نظا

ط و
ضب

ال
 

٠.٠١ ٠.٦٢ ٥٩ 
٠.٠١ ٠.٤٤ ٥ 
٠.٠١ ٠.٤٥ ١١ 
٠.٠١ ٠.٦٠ ١٧ 
٠.٠١ ٠.٥٠ ٢٣ 
٠.٠١ ٠.٤٢ ٢٩ 
٠.٠١ ٠.٦٦ ٣٥ 
سرة ٠.٠١ ٠.٤٢ ٤١

 األ
فراد

ت أ
اجا

 ح
باع

إش
 

٠.٠١ ٠.٤٢ ٤٧ 
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 م ٢٠١٩ لسنة ینایر) الثالث، الجزء ١٨١: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
  

  

 -٢٦٩-

 مستوى الداللة معامل االرتباط رقم العبارة األبعاد

٠.٠١ ٠.٤٦ ٥٣ 
٠.٠١ ٠.٤١ ٦٠ 
٠.٠١ ٠.٥٤ ٦ 
٠.٠١ ٠.٦٥ ١٢ 
٠.٠١ ٠.٦٤ ١٨ 
٠.٠١ ٠.٥٣ ٢٤ 
٠.٠١ ٠.٤٨ ٣٠ 
٠.٠١ ٠.٤٥ ٣٦ 
٠.٠١ ٠.٤٥ ٤٢ 
٠.٠١ ٠.٥١ ٤٨ 
٠.٠١ ٠.٦٦ ٥٤ 
٠.٠١ ٠.٥٤ ٥٥ 
٠.٠١ ٠.٦٥ ٥٦ 

سرة
 لأل

حیة
رو

ة ال
حیا

ال
 

٠.٠١ ٠.٤٥ ٥٧ 
ُالرتباط بین درجات كل عبارة والدرجات الكلیة للبعد الذى معامالت ا) ١(یبین الجدول 

) ٠.٧٩  –٠.٤١(سرى حیث تراوحت ما بین تنتمى إلیه العبارة في مقیاس المناخ األ
وبذلك تعتبر عبارات المقیاس صادقه ) ٠.٠٥(ًوجمیعها دالة إحصائیا عند مستوى داللة 

  .لما وضعت لقیاسه
 :الصدق البنائي -
البنائي لالختبار قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بین الدرجات للتحقق من الصدق و

ُالكلیة لكل بعد والدرجات الكلیة لمقیاس المناخ األسرى وجاءت النتائج كما هو مبین في 
  ):٢(الجدول 
ُمعامالت االرتباط بین الدرجات الكلیة لكل بعد والدرجات الكلیة لمقیاس المناخ ) ٢(جدول 

  .األسرى
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        المرحلة اإلعدادیةطالبعالقة المناخ األسري بسلوك التنمر لدى 
 نداء الشربیني الشربیني بسیوني/ د                           

 

 -٢٧٠-

 مستوى الداللة معامل االرتباط األبعاد
 ٠.٠١ ٠.٨٦   األمان األسري-
 ٠.٠١ ٠.٨٠   التضحیة والتعاون األسري-
  وضوح األدوار وتحدید المسئولیات -

 األسریة
٠.٠١ ٠.٨٤ 

 ٠.٠١ ٠.٦٠   الضبط ونظام الحیاة األسریة-
 ٠.٠١ ٠.٨١   إشباع حاجات أفراد األسرة-
 ٠.٠١ ٠.٧٠   الحیاة الروحیة لألسرة-

ُمعامالت االرتباط بین الدرجات الكلیة لكل بعد والدرجات الكلیة ) ٢(یبین الجدول 
ًوجمیعها دالة إحصائیا ) ٠.٨٦ – ٠.٦٠(لمقیاس المناخ األسرى حیث تراوحت ما بین 

  .وبذلك تعتبر أبعاد المقیاس صادقه لما وضعت لقیاسه) ٠.٠٥(عند مستوى داللة 
  : ثبات المقیاس  

  : معامل ألفا كرونباخطریقة -
 ،وقد تحققت الباحثة من ثبات المقیاس من خالل طریقة معامل ألفا كرونباخ

  :)٣(وجاءت النتائج كما هي مبینة في الجدول 
  .معامل ألفا كرو نباخ لمقیاس المناخ األسرى وأبعاده) ٣(جدول 

 معامل ألفا كرونباخ األبعاد
 ٠.٧٩ األمان األسري -
 ٠.٧٢ ألسريالتضحیة والتعاون ا -
 ٠.٧٦ وضوح األدوار وتحدید المسئولیات األسریة -
 ٠.٨٢ الضبط ونظام الحیاة األسریة -
 ٠.٦٤ إشباع حاجات أفراد األسرة -
 ٠.٧٣ الحیاة الروحیة لألسرة -

 ٠.٩٣     مقیاس عادات العقل
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 م ٢٠١٩ لسنة ینایر) الثالث، الجزء ١٨١: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
  

  

 -٢٧١-

معامالت الثبات لمقیـاس المنـاخ األسـرى وأبعـاده حیـث تراوحـت ) ٣(یبین الجدول 
،  وهى نسبة ثبات مرتفعة مما )٠.٩٣(لألبعاد و للمقیاس ككل ) ٠.٧٩ – ٠.٦٤(ما بین 

  .یطمئن الباحثة لنتائج تطبیق المقیاس
 :القدرة التمییزیة لعبارات مقیاس المناخ األسرى -

للمقارنة بین متوسطات درجات مرتفعى الدرجات وقد استخدمت القدرة التمییزیة           
 وجاءت النتائج كما هو موضح بجدول ،س المناخ األسرىومنخفضى الدرجات على مقیا

)٤ :(  
یوضح نتائج المقارنة بین مرتفعى الدرجات ومنخفضى الدرجات على مقیاس ) ٤(جدول 

  .المناخ األسرى
 منخفضى الدرجات مرتفعى الدرجات

 )١٤= ن ( )١٤= ن (
رقم  األبعاد "مان ویتنى"اختبار 

 العبارة
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

Z  مستوى
 الداللة

الداللة 
 االحصائیة

 دال ٠.٠٠١ ٣.٢٥ ١٤٧ ١٠.٥ ٢٥٩ ١٨.٥ ١
 دال ٠.٠٠١ ٥.٠٤ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٧
 دال ٠.٠٠١ ٤.٩٢ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ١٣
 دال ٠.٠٠١ ٥.٢٠ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ١٩
 لدا ٠.٠٠١ ٣.٥٢ ١٤٠ ١٠ ٢٦٦ ١٩ ٢٥
 دال ٠.٠٠١ ٥.٢٠ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٣١
 دال ٠.٠٠١ ٤.٩٠ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٣٧
 دال ٠.٠٠١ ٥.٢٠ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٤٣
 دال ٠.٠٠١ ٤.٩٠ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٤٩
 دال ٠.٠٠١ ٣.٢٥ ١٤٧ ١٠.٥ ٢٥٩ ١٨.٥ ٥٨

ري
ألس

ن ا
ألما

ا
 

 دال ٠.٠٠١ ٤.٩٩ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٦١
 دال ٠.٠٠١ ٥.٢٠ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٢
 دال ٠.٠٠١ ٤.٩٥ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٨
 دال ٠.٠٠١ ٥.٢٠ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ١٤
 دال ٠.٠٠١ ٤.٩٠ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٢٠
 دال ٠.٠٠١ ٤.٩٥ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٢٦
 دال ٠.٠٠١ ٥.٠٤ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٣٢
ري دال ٠.٠٠١ ٥.٢٠ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٣٨

ألس
ن ا

عاو
والت

یة 
ضح

الت
 دال ٠.٠٠١ ٤.٩٠ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٤٤ 
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        المرحلة اإلعدادیةطالبعالقة المناخ األسري بسلوك التنمر لدى 
 نداء الشربیني الشربیني بسیوني/ د                           

 

 -٢٧٢-

 منخفضى الدرجات مرتفعى الدرجات
 )١٤= ن ( )١٤= ن (

رقم  األبعاد "مان ویتنى"اختبار 
 العبارة

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

Z  مستوى
 الداللة

الداللة 
 االحصائیة

 دال ٠.٠٠١ ٣.٥١ ١٤٠ ١٠ ٢٦٦ ١٩ ٥٠
 دال ٠.٠٠١ ٤.٩٥ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٣
 دال ٠.٠٠١ ٥.٢٠ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٩
 دال ٠.٠٠١ ٤.٩٥ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ١٥
 دال ٠.٠٠١ ٤.٩٩ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٢١
 دال ٠.٠٠١ ٤.٩٢ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٢٧
 دال ٠.٠٠١ ٥.٢٠ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٣٣
 دال ٠.٠٠١ ٥.٢٠ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٣٩
 دال ٠.٠٠١ ٤.٩٥ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٤٥

دید
وتح

وار 
األد

وح 
وض

ریة  
ألس

ت ا
ولیا

سئ
الم

 
 

 دال ٠.٠٠١ ٥.٢٠ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٥١
 دال ٠.٠٠١ ٤.٩٢ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٤
 دال ٠.٠٠١ ٤.٩٥ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ١٠
 دال ٠.٠٠١ ٤.٩٥ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ١٦
 دال ٠.٠٠١ ٤.٩٠ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٢٢
 دال ٠.٠٠١ ٤.٩٥ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٢٨
 دال ٠.٠٠١ ٤.٩٢ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٣٤
 دال ٠.٠٠١ ٤.٩٢ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٤٠
 دال ٠.٠٠١ ٤.٣٣ ١١٩ ٨.٥ ٢٨٧ ٢٠.٥ ٤٦
 دال ٠.٠٠١ ٤.٩٢ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٥٢

یاة
الح

ام 
ونظ

ط 
ضب

ال
  

ریة
ألس

 ا
 

 دال ٠.٠٠١ ٤.٩٩ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٥٩
 دال ٠.٠٠١ ٤.٩٠ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٥
 دال ٠.٠٠١ ٤.٩٢ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ١١
 دال ٠.٠٠١ ٥.٢٠ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ١٧
 دال ٠.٠٠١ ٥.٠٤ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٢٣
 دال ٠.٠٠١ ٤.٩٢ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٢٩
 دال ٠.٠٠١ ٥.٢٠ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٣٥
سرة دال ٠.٠٠١ ٥.٢٠ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٤١

 األ
فراد

ت أ
اجا

ع ح
شبا

إ
 دال ٠.٠٠١ ٤.٩٥ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٤٧ 
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 م ٢٠١٩ لسنة ینایر) الثالث، الجزء ١٨١: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
  

  

 -٢٧٣-

 منخفضى الدرجات مرتفعى الدرجات
 )١٤= ن ( )١٤= ن (

رقم  األبعاد "مان ویتنى"اختبار 
 العبارة

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

Z  مستوى
 الداللة

الداللة 
 االحصائیة

 دال ٠.٠٠١ ٤.٩٠ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٥٣
 دال ٠.٠٠١ ٤.٩٢ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٦٠
 دال ٠.٠٠١ ٤.٩٩ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٦
 دال ٠.٠٠١ ٥.٢٠ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ١٢
 دال ٠.٠٠١ ٤.٩٠ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ١٨
 دال ٠.٠٠١ ٥.٢٠ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٢٤
 دال ٠.٠٠١ ٤.١٠ ١٢٦ ٩ ٢٨٠ ٢٠ ٣٠
 دال ٠.٠٠١ ٤.٩٠ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٣٦
 دال ٠.٠٠١ ٤.٩٢ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٤٢
 دال ٠.٠٠١ ٣.٨٤ ١٣٣ ٩.٥ ٢٧٣ ١٩.٥ ٤٨
 دال ٠.٠٠١ ٣.٨١ ١٣٣ ٩.٥ ٢٧٣ ١٩.٥ ٥٤
 دال ٠.٠٠١ ٤.٦٢ ١١٢ ٨ ٢٩٤ ٢١ ٥٥
 دال ٠.٠٠١ ٤.٩٩ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٥٦

سرة
 لأل

حیة
رو

ة ال
حیا

ال
 

 دال ٠.٠٠١ ٤.٩٩ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٥٧
للمقارنة بین متوسطات درجات " مان ویتنى"نتائج اختبار ) ٤(یبین الجدول 

 حیث تبین وجود فروق ،ناخ األسرىمرتفعى الدرجات ومنخفضى الدرجات على مقیاس الم
دالة احصائیا بین مرتفعى الدرجات ومنخفضى الدرجات فى جمیع عبارات المقیاس، مما 

  .یدل على القدرة التمییزیة لعبارات المقیاس
  :مقیاس سلوك التنمر: ًثانیا   

طالب أعدت الباحثة هذا المقیاس في صورته الحالیة؛ بهدف قیاس سلوك التنمر لدي 
مفردة موزعة علي خمسة ) ٤٠(یشتمل مقیاس سلوك التنمر على  و،رحلة االعدادیة مال

التنمر الجسدي، التنمر اللفظي، التنمر االجتماعي، التنمر النفسي، التنمر (أبعاد وهي 
أمام كل ) ًتماما، إلي حد ما، نادرا(وقد وضعت ثالثة اختیارات وهي ) بتدمیر ممتلكات الغیر

 حیث ،وتشیر إلى درجة حدوث هذا السلوك) ١-٣( كل مفردة ما بین فقرة، وتتراوح درجة
ًنادرا ویأخذ اتجاه ) ١(ًأحیانا، ) ٢(الى حدوث هذا السلوك بصورة دائمة، ) ٣(تمثل الدرجة 

التقدیرات االتجاه العكسي ألن عبارات المقیاس جمیعها یعبر عن السلوكیات السلبیة 
  .الناتجة عن سلوك التنمر

  :ردات المقیاسصیاغة مف   
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 -٢٧٤-

سلوك راعت الباحثة في صیاغة المفردات التحقق من مدى مناسبتها لمفهوم       
 تم المقیاس هذا  وإلعداد، ووضوح معناها بما یتالءم مع طبیعة العینة الحالیة،التنمر

 على الباحثة حصلت وقد ،بمقاییس التنمر یتعلق فیما التربوي األدب على االطالع
مقیاس السلوك التنمري لألطفال والمراهقین مجدي محمد یس مثل المقای من مجموعة
 ;Robyn  2004; Smorti, Ortega & Ortega, 2006 ,، )٢٠١٦(الدسوقي

Storey & Slaby, 2008; Sehir &.Fulya, 2010; James, 2010.  
 :الدرجة الكلیة .٣

 لطالباُتحسب الدرجة الكلیة للمقیاس من خالل جمع الدرجات التي یحصل علیها   
عبارة؛ فإن أعلى درجة ) ٤٠(باإلجابة على جمیع بنوده، وكون المقیاس یتكون من 

  .درجة) ٤٠(درجة، وأقل درجة هي ) ١٢٠(للمقیاس هي 
  
  
  
  

: للمقیاسةالخصائص السیكو متری  
  :صدق المقیاس

  :صدق المحكمین -
هیئة من المحكمین ذوى االختصاص  على األولیة صورته في المقیاس عرضتم 

  -:داء الرأي، وذلك بهدف التحقق مما یليإلب

 . مدى مالءمة زمن المقیاس لمتطلباته  .أ 

 . عدد العبارات التي یتضمنها المقیاس  .ب 

 .)طالب المرحلة اإلعدادیة(مالءمتها لعینة الدراسة   مدى  .ج 

 . صیاغتها وسالمة ووضوحها المقیاس عبارات صحة  مدى  .د 

 .   ضافةإ أو حذف أو تعدیل من ًمناسبا یرونه ما  إبداء  .ه 
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 -٢٧٥-

الصیاغة لبعض  ٕبتعدیل واعادة المحكمین آراء ضوء في التعدیالت أجریت وقد
أسفرت نتائج هذه الخطوة عن اتفاق تام بین المحكمین على أن العبارات وقد  العبارات،
  . وهذا یحقق صدق المقیاس، المرحلة االعدادیةتالمیذسلوك التنمر لدي تقیس 

  :االتساق الداخلي -
تحقق من صدق االتساق الداخلي قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط ولل          

ُكل عبارة والدرجات الكلیة للبعد الذى تنتمى إلیه العبارة في مقیاس التنمر، درجات بین 
  ):٥(وجاءت النتائج كما هو مبین فى الجدول 

الذى تنتمى إلیه ُمعامالت االرتباط بین درجات كل عبارة والدرجات الكلیة للبعد ) ٥(جدول 
  .العبارة في مقیاس التنمر

 مستوى الداللة معامل االرتباط رقم العبارة األبعاد
٠.٠٠١ ٠.٦٠ ١ 
٠.٠٠١ ٠.٧٤ ٦ 
٠.٠٠١ ٠.٧٢ ١١ 
٠.٠٠١ ٠.٦٧ ١٦ 
٠.٠٠١ ٠.٧٥ ٢١ 
٠.٠٠١ ٠.٦١ ٢٦ 
٠.٠٠١ ٠.٧٤ ٣١ 

دي
جس

ر ال
تنم

ال
 

٠.٠٠١ ٠.٧٩ ٣٦ 
٠.٠٠١ ٠.٨٨ ٢ 
٠.٠٠١ ٠.٧٨ ٧ 
٠.٠٠١ ٠.٥١ ١٢ 
٠.٠٠١ ٠.٨٧ ١٧ 
٠.٠٠١ ٠.٤٩ ٢٢ 
٠.٠٠١ ٠.٩١ ٢٧ 

ظي
اللف

مر 
التن

 

٠.٠٠١ ٠.٩١ ٣٢ 
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 -٢٧٦-

 مستوى الداللة معامل االرتباط رقم العبارة األبعاد
٠.٠٠١ ٠.٩١ ٣٧ 
٠.٠٠١ ٠.٧٢ ٣ 
٠.٠٠١ ٠.٦٨ ٨ 
٠.٠٠١ ٠.٦٢ ١٣ 
٠.٠٠١ ٠.٧٨ ١٨ 
٠.٠٠١ ٠.٧٨ ٢٣ 
٠.٠٠١ ٠.٦٨ ٢٨ 
٠.٠٠٣ ٠.٤١ ٣٣ 

عي
تما

الج
ر ا

تنم
ال

 

٠.٠٠١ ٠.٨١ ٣٨ 
٠.٠٠١ ٠.٤٦ ٤ 
٠.٠٠١ ٠.٤٥ ٩ 
٠.٠٠١ ٠.٨٣ ١٤ 
٠.٠٠١ ٠.٦٧ ١٩ 
٠.٠٠١ ٠.٦٧ ٢٤ 
٠.٠٠١ ٠.٨٨ ٢٩ 
٠.٠٠٣ ٠.٤١ ٣٤ 

ا
سي

النف
مر 

لتن
 

٠.٠٠١ ٠.٦٠ ٣٩ 
٠.٠٠١ ٠.٧٣ ٥ 
٠.٠٠١ ٠.٧١ ١٠ 
٠.٠٠١ ٠.٦٩ ١٥ 
٠.٠٠١ ٠.٦٥ ٢٠ 

غیر
ت ال

تلكا
مم

یر 
تدم

ر ب
تنم

ال
 

٠.٠٠١ ٠.٨١ ٢٥ 
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 -٢٧٧-

 مستوى الداللة معامل االرتباط رقم العبارة األبعاد
٠.٠٠١ ٠.٦٢ ٣٠ 
٠.٠٠١ ٠.٨٠ ٣٥ 
٠.٠٠١ ٠.٧٠ ٤٠ 

ُمعامالت االرتباط بین درجـات كـل عبـارة والـدرجات الكلیـة للبعـد ) ٥(یبین الجدول 
) ٠.٩١  –  ٠.٤١(الــذى تنتمــى إلیــه العبــارة فــي مقیــاس التنمــر حیــث تراوحــت مــا بــین 

 صـادقه وبـذلك تعتبـر عبـارات المقیـاس) ٠.٠٥(ًوجمیعها دالة إحصائیا عند مـستوى داللـة 
  .لما وضعت لقیاسه

 :الصدق البنائي -
وللتحقق من الصدق البنائي لالختبار قامـت الباحثـة بحـساب معامـل االرتبـاط بـین الـدرجات 

ت النتـــائج كمـــا هـــو مبـــین فـــي ُالكلیـــة لكـــل بعـــد والـــدرجات الكلیـــة لمقیـــاس التنمـــر وجـــاء
  ):٦(الجدول

  
  

  .ُبعد والدرجات الكلیة لمقیاس التنمرمعامالت االرتباط بین الدرجات الكلیة لكل ) ٦(جدول 
 مستوى الداللة معامل االرتباط األبعاد

 ٠.٠١ ٠.٨٦ التنمر الجسدي -
 ٠.٠١ ٠.٨٨ التنمر اللفظي -
 ٠.٠١ ٠.٩٤ التنمر االجتماعي -
 ٠.٠١ ٠.٩٢ التنمر النفسي -
 ٠.٠١ ٠.٨٩ التنمر بتدمیر ممتلكات الغیر -

ُرجات الكلیة لكل بعد والدرجات الكلیة معامالت االرتباط بین الد) ٦(یبین الجدول 
ًوجمیعها دالة إحصائیا عند ) ٠.٩٤ – ٠.٨٦(لمقیاس التنمر حیث تراوحت ما بین 

  .وضعت لقیاسه وبذلك تعتبر أبعاد المقیاس صادقه لما) ٠.٠٥(مستوى داللة 
  :ثبات المقیاس

  :معامل ألفا كرونباخ -
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 -٢٧٨-

ــاس مــن          ــات المقی ــة مــن ثب ــاخوقــد تحققــت الباحث ــا كرونب  خــالل طریقــة معامــل ألف
  :)٧(وجاءت النتائج كما هي مبینة في الجدول 

  .معامل ألفا كرو نباخ لمقیاس التنمر وأبعاده) ٧(جدول 
 معامل ألفا كرونباخ     األبعاد

 ٠.٨٥ التنمر الجسدي -
 ٠.٩١ التنمر اللفظي -
 ٠.٨٢ التنمر االجتماعي -
 ٠.٧٨ التنمر النفسي -
 ٠.٨٦ لكات الغیرالتنمر بتدمیر ممت -

 ٠.٩٦     مقیاس التنمر
 – ٠.٧٨(معامالت الثبات لمقیاس التنمر وأبعاده حیـث تراوحـت مـا بـین ) ٧(یبین الجدول 

،  وهـى نـسبة ثبـات مرتفعـة ممـا یطمـئن الباحثـة )٠.٩٦(لألبعاد و للمقیـاس ككـل ) ٠.٩١
  .لنتائج تطبیق المقیاس

 :القدرة التمییزیة لعبارات مقیاس التنمر -
للمقارنــة بــین متوســطات درجــات مرتفعــى وقـد اســتخدمت الباحثــة القــدرة التمییزیــة          

 وجاءت النتائج كمـا هـو موضـح ،الدرجات ومنخفضى الدرجات على مقیاس المناخ األسرى
  ):٨(بجدول 
یوضح نتائج المقارنة بین مرتفعى الدرجات ومنخفضى الدرجات على مقیاس ) ٨(جدول 

  .التنمر
 منخفضى الدرجات مرتفعى الدرجات

 )١٤= ن ( )١٤= ن (
رقم  األبعاد "مان ویتنى"اختبار 

 العبارة

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

Z  مستوى
 الداللة

الداللة 
 االحصائیة

 دال ٠.٠٠١ ٥.٢٠ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ١

دي
جس

ر ال
تنم

ال
 

 دال ٠.٠٠١ ٣.٥٨ ١٤٠ ١٠ ٢٦٦ ١٩ ٦
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 -٢٧٩-

 منخفضى الدرجات مرتفعى الدرجات
 )١٤= ن ( )١٤= ن (

رقم  األبعاد "مان ویتنى"اختبار 
 العبارة

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

Z  مستوى
 الداللة

الداللة 
 االحصائیة

 دال ٠.٠٠١ ٤.٧٧ ١١٢ ٨ ٢٩٤ ٢١ ١١
 دال ٠.٠٠٧ ٢.٧١ ١٦١ ١١.٥ ٢٤٥ ١٧.٥ ١٦
 دال ٠.٠٠١ ٥.٢٠ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٢١
 دال ٠.٠٠٣ ٣.٠٠ ١٥٤ ١١ ٢٥٢ ١٨ ٢٦
 دال ٠.٠٠١ ٤.١٤ ١٢٦ ٩ ٢٨٠ ٢٠ ٣١
 دال ٠.٠٠١ ٣.٢٩ ١٤٧ ١٠.٥ ٢٥٩ ١٨.٥ ٣٦
 دال ٠.٠٠١ ٣.٥٣ ١٤٠ ١٠ ٢٦٦ ١٩ ٢
 دال ٠.٠٠١ ٤.٨٤ ١١٢ ٨ ٢٩٤ ٢١ ٧
 دال ٠.٠٠١ ٤.٩٩ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ١٢
 دال ٠.٠٠١ ٤.٩٠ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ١٧
 دال ٠.٠٠٧ ٢.٧١ ١٦١ ١١.٥ ٢٤٥ ١٧.٥ ٢٢
 دال ٠.٠٠١ ٤.٩٠ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٢٧
 دال ٠.٠٠١ ٤.٩٠ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٣٢

ظي
اللف

مر 
التن

 
 دال ٠.٠٠١ ٤.٥٠ ١١٩ ٨.٥ ٢٨٧ ٢٠.٥ ٣٧
 دال ٠.٠٠١ ٥.٢٠ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٣
 دال ٠.٠٠١ ٣.٥٨ ١٤٠ ١٠ ٢٦٦ ١٩ ٨
 دال ٠.٠٠١ ٥.١١ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ١٣
 دال ٠.٠٠٣ ٣.٠٠ ١٥٤ ١١ ٢٥٢ ١٨ ١٨
 دال ٠.٠٠١ ٤.٩٠ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٢٣
 دال ٠.٠٠١ ٤.٩٠ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٢٨
 دال ٠.٠٠٧ ٢.٧١ ١٦١ ١١.٥ ٢٤٥ ١٧.٥ ٣٣

الت
عي

تما
الج

ر ا
نم

 

 دال ٠.٠٠١ ٤.٤٥ ١١٩ ٨.٥ ٢٨٧ ٢٠.٥ ٣٨
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 -٢٨٠-

 منخفضى الدرجات مرتفعى الدرجات
 )١٤= ن ( )١٤= ن (

رقم  األبعاد "مان ویتنى"اختبار 
 العبارة

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

Z  مستوى
 الداللة

الداللة 
 االحصائیة

 دال ٠.٠٠٧ ٢.٧١ ١٦١ ١١.٥ ٢٤٥ ١٧.٥ ٤
 دال ٠.٠٠١ ٣.٢٩ ١٤٧ ١٠.٥ ٢٥٩ ١٨.٥ ٩
 دال ٠.٠٠١ ٤.٩٠ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ١٤
 دال ٠.٠٠١ ٣.٢٩ ١٤٧ ١٠.٥ ٢٥٩ ١٨.٥ ١٩
 دال ٠.٠٠٣ ٣.٠٠ ١٥٤ ١١ ٢٥٢ ١٨ ٢٤
 دال ٠.٠٠١ ٥.١١ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٢٩
 دال ٠.٠٠٣ ٣.٠٠ ١٥٤ ١١ ٢٥٢ ١٨ ٣٤

سي
لنف

ر ا
تنم

ال
 

 دال ٠.٠٠١ ٣.٢٩ ١٤٧ ١٠.٥ ٢٥٩ ١٨.٥ ٣٩
 دال ٠.٠٠١ ٥.٢٠ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٥
 دال ٠.٠٠١ ٣.٥٨ ١٤٠ ١٠ ٢٦٦ ١٩ ١٠
 دال ٠.٠٠١ ٤.٤٥ ١١٩ ٨.٥ ٢٨٧ ٢٠.٥ ١٥
 دال ٠.٠٠٣ ٣.٠٠ ١٥٤ ١١ ٢٥٢ ١٨ ٢٠
 دال ٠.٠٠١ ٥.٢٠ ١٠٥ ٧.٥ ٣٠١ ٢١.٥ ٢٥
 دال ٠.٠٠٣ ٣.٠٠ ١٥٤ ١١ ٢٥٢ ١٨ ٣٠
غیر دال ٠.٠٠١ ٤.٧٧ ١١٢ ٨ ٢٩٤ ٢١ ٣٥

ت ال
تلكا

 مم
میر

بتد
مر 

التن
 

 دال ٠.٠٠١ ٣.٢٩ ١٤٧ ١٠.٥ ٢٥٩ ١٨.٥ ٤٠
للمقارنة بین متوسطات درجات " مان ویتنى"نتائج اختبار ) ٨(یبین الجدول 

 حیث تبین وجود فروق دالة ،س التنمرمرتفعى الدرجات ومنخفضى الدرجات على مقیا
احصائیا بین مرتفعى الدرجات ومنخفضى الدرجات فى جمیع عبارات المقیاس، مما یدل 

  .على القدرة التمییزیة لعبارات المقیاس
  :البحثنتائج 
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  : نتائج الفرض األول للبحث
توجد فروق ذات داللة احصائیة بین متوسطات ال"ینص الفرض األول على أنه   

   ".جات الذكور ودرجات اإلناث على مقیاس المناخ األسري بأبعادهدر
للعینات المستقلة " ت"وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار   

للمقارنة بین متوسطات درجات الذكور ودرجات اإلناث على مقیاس المناخ األسري 
  ):٩( وجاءت النتائج كما هو مبین بجدول ،بأبعاده

  
  
  
  
  

داللة الفروق بین متوسطي درجات الذكور واإلناث على مقیاس المناخ األسري ) ٩(ل جدو
  .بأبعاده

 األبعاد "ت"اختبار 
متوسط  النوع

 الدرجات
االنحراف 
درجات  ت المعیاري

 الحریة
  مستوى
 الداللة

 األمان األسري ٣.٠٨ ٢٦.٧٤ ذكور
 ٢.٠٧ ٢٨.٩٠ إناث

٠.٠٠١ ٣٣٨ ٧.٣٩ 

اون التضحیة والتع ٣.١٨ ٢٠.١٤ ذكور
 ٢.٣٠ ٢٢.٢٧ إناث األسري

٠.٠٠١ ٣٣٨ ٦.٩١ 

وضوح األدوار وتحدید  ٣.٤٢ ٢٠.٩١ ذكور
 ٢.٧٩ ٢٣.٠٨ إناث المسئولیات األسریة

٠.٠٠١ ٣٣٨ ٦.٣١ 

الضبط ونظام الحیاة  ٣.٦٩ ٢٤.٥٧ ذكور
 ٢.٦٤ ٢٥.٤٧ إناث األسریة

٠.٠١٢ ٣٣٨ ٢.٥٢ 

 ٠.٠٠١ ٣٣٨ ٣.٦٩ ٢.٦٢ ٢٤.٥٧ ذكورإشباع حاجات أفراد 
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 ٢.٦٨ ٢٥.٦٣ إناث سرةاأل
 الحیاة الروحیة لألسرة ٤.٣٥ ٢٩.٩٢ ذكور
 ٤.١٠ ٣١.١٥ إناث

٠.٠٠٩ ٣٣٨ ٢.٦٤ 

 المناخ األسرى ككل ١٥.٦٣ ١٤٦.٨٤ ذكور
 ١٢.٧٥ ١٥٦.٥٠ إناث

٠.٠٠١ ٣٣٨ ٦.١٣ 

طي درجات الذكور ودرجات للمقارنة بین متوس" ت"نتائج اختبار ) ٩(یبین جدول 
جاءت متوسطات درجات الذكور أقل من  حیث ،اإلناث على مقیاس المناخ األسري بأبعاده

 – ٢.٥٢(ما بین " ت"متوسطات درجات اإلناث لجمیع أبعاد المناخ األسرى، وتراوحت قیم 
ًوجمیعها دال احصائیا، وللمناخ األسرى ككل بلغ متوسط درجات الذكور ) ٧.٣٩

وهى دالة ) ٦.١٣" (ت"وبلغت قیمة ) ١٥٦.٥٠(ومتوسط درجات اإلناث ) ١٤٦.٨٤(
من و،  مما یدل على أن المناخ األسرى لإلناث مرتفع عن المناخ األسري للذكورًاحصائیا،
  .تحقق الفرض األول للبحثعدم ونتائجه یتبین ) ٩(الجدول 

 ،)٢٠١٥ة الخطیب، ؛ رابع٢٠١٤،نورة الهذلي(         وتتفق هذه النتیجة مع دراسة 
وترجع الباحثة ذلك إلي أن األسرة في مجتمعنا تعامل اإلناث باهتمام أكثر من الذكور في 

 وكذلك ألن اإلناث یقضین معظم أوقاتهم داخل األسرة بخالف الذكور الذین ،التربیة
 هذا الذي جعل اإلناث یدركن المناخ األسري والعالقات ،یقضون معظم أوقاتهم خارج األسرة

باإلضافة إلي أن اإلناث یعتبرن من الفئات الضعیفة في المجتمع ،بین األسریة من الذكور
ومسلوبة الحقوق، ولذلك تقوم األسرة بعملیة تقدیم الدعم بمختلف مكوناته منها الدعم 

 وعالقتها بوالدیها أقوي من ،النفسي واالجتماعي والحنان والتقبل ودعم الثقة بالنفس
با ما تبقي بالبیت وتكون أقرب لوالدیها وألفراد أسرتها من الذكور، الذكور، ألنها غال

 وتعمل علي تنفیذ األوامر والنواهي لیكسبن ،وتتقبل وتتكیف مع الظروف الخاصة باألسرة
 ولیس لدیهن مطلق الحریة في أن یفعلن ما یشئن إال ضمن ،حب وود ورضا الوالدین

ا یتقن الرعایة واالهتمام أكثر بكثیر من  ولذلك اإلناث في مجتمعن،حدود مرسومة لهن
؛ فاطمة ٢٠١٢ ؛ أمل میرة،٢٠١٣عفراء خلیل،( وتختلف هذه النتیجة مع دراسات ،الذكور

    ) . ٢٠٠٩ البندراني،
  :نتائج الفرض الثانى للبحث

توجد فروق ذات داللة احصائیة بین متوسطات ال"ینص الفرض الثانى على أنه   
  ".ناث على مقیاس سلوك التنمر بأبعادهدرجات الذكور ودرجات اإل

PDF created with pdfFactory Pro trial version pdffactory.com

http://pdffactory.com
http://pdffactory.com


 م ٢٠١٩ لسنة ینایر) الثالث، الجزء ١٨١: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
  

  

 -٢٨٣-

للعینات المستقلة " ت"وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار   
 ،للمقارنة بین متوسطات درجات الذكور ودرجات اإلناث على مقیاس سلوك التنمر بأبعاده

  ):١٠(وجاءت النتائج كما هو مبین فى الجدول 
  
  
  
  
  
  
  

 بین متوسطي درجات الذكور واإلناث على مقیاس سلوك التنمر داللة الفروق) ١٠(جدول 
  .بأبعاده

 "ت"اختبار 
متوسط  النوع األبعاد

 الدرجات
االنحراف 
درجات  ت المعیارى

 الحریة
  مستوى
 الداللة

 ١.٨٧ ١٠.٤٩ ذكور
 التنمر الجسدي

 ١.٥٩ ٨.٣٨ إناث
٠.٠٠١ ٣٣٨ ١١.٠٥ 

 ٣.٢٩ ١٣.٦٣ ذكور
 التنمر اللفظي

 ١.٢٦ ٨.٥٢ إناث
٠.٠٠١ ٣٣٨ ١٨.٠٠ 

التنمر  ٢.٢٨ ١١.٦٠ ذكور
 ١.٢٥ ٨.٩٢ إناث االجتماعي

٠.٠٠١ ٣٣٨ ١٢.٩٤ 

 ١.٦٣ ١٠.٤٧ ذكور
 التنمر النفسي

 ١.٨٤ ٨.٤٤ إناث
٠.٠٠١ ٣٣٨ ١٠.٨٠ 

التنمر بتدمیر  ٠.٨٦ ٨.٧٨ ذكور
 ٠.٧٦ ٨.١٦ إناث ممتلكات الغیر

٠.٠٠١ ٣٣٨ ٦.٩٢ 
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التنمر مقیاس  ٧.٩٧ ٥٤.٩٨ ذكور
 ٦.٠١ ٤٢.٤٢ إناث ككل

٠.٠٠١ ٣٣٨ ١٦.٠٣ 

للمقارنة بین متوسطي درجات الذكور " ت"نتائج اختبار ) ١٠(یبین جدول 
جاءت متوسطات درجات الذكور أكبر من  حیث ،واإلناث على مقیاس سلوك التنمر بأبعاده

 – ٦.٩٢(ما بین " ت"اوحت قیم متوسطات درجات اإلناث لجمیع أبعاد سلوك التنمر، وتر
) ٥٤.٩٨(ًوجمیعها دال احصائیا، ولسلوك التنمر ككل بلغ متوسط درجات الذكور ) ١٨.٠

 مما ًوهى دالة احصائیا،) ١٦.٠٣" (ت"وبلغت قیمة ) ٤٢.٤٢(ومتوسط درجات اإلناث 
) ١٠(من الجدول  و،یدل على أن مستوى سلوك التنمر لدى الذكور أعلى منه لدى اإلناث

  .تحقق الفرض الثانى للبحثعدم ونتائجه یتبین 
 ویتضح مما سبق وجود فروق ذات داللة احصائیة بین الذكور واالناث في سلوك       

  علي(التنمر لصالح الذكور وتتفق هذه النتیجة مع كثیر من الدراسات ومنها
ن وتعزو الباحثة هذه النتیجة أ)  Olweus,1993 ؛٢٠١٣،القضاة محمد،الصبحیین

إلى ما ) والركل والصفع الضرب(المباشر االستقواء في خاصةالذكور أكثر تنمرا من اإلناث 
هو السبب المباشر لوقوع ) األندروجین(أكدت علیه النظریة البیولوجیة أن هرمون الذكورة 

العنف والتنمر بدرجات كبیرة لدي الذكور، وهذا الهرمون یفرز بنسبة عالیة أوقات النهار 
 وهذه النتیجة طبیعیة لما ،( Stewin& Mah, 2001 )   في حدة التنمر مما یزید

یعطي للذكور الحق في الهیمنة والسیطرة وفرض القوة أكثر من اإلناث وبعد ذلك سببا 
  .رئیسیا في سلوكیات التنمر ونموها 

 لذا یظهرون قدرة ،      أما اإلناث فهن أكثر حرصا علي استمرار عالقتهن مع األخرین
 انهیار العالقة ولهذا السبب فهن أكثر میال للعفو عن اإلساءة ضغوطلي في مقاومة أع

  ) .٢٠١٧،أسماء أحمد عبده( بالمقارنة بالذكور الذین یمیلون إلي االنتقام من المسيء
  :نتائج الفرض الثالث للبحث 

توجد فروق ذات داللة احصائیة بین متوسطات ال"ینص الفرض الثالث على أنه   
  ". مرتفعى التنمر ودرجات منخفضى التنمر على مقیاس المناخ األسري بأبعادهدرجات

للعینات المستقلة " ت"وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار   
للمقارنة بین متوسطات درجات مرتفعى التنمر ومنخفضى التنمر على مقیاس المناخ 

  ):١١(ى الجدول  وجاءت النتائج كما هو مبین ف،األسري بأبعاده
داللة الفروق بین متوسطي درجات مرتفعى ومنخفضى التنمر على مقیاس ) ١١(جدول 

  .المناخ األسري بأبعاده
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 "ت"اختبار 
متوسط  مستوى التنمر األبعاد

 الدرجات
االنحراف 
درجات  ت المعیارى

 الحریة
  مستوى
 الداللة

 األمان األسري ٣.٣٨ ٢٦.١٥ مرتفعـى التنمر
 ١.٩٦ ٢٨.٨٣ منخفضى التنمر

٠.٠٠١ ١٨٢ ٦.٥٦ 

التضحیة والتعاون  ٣.٠٤ ١٩.٣٤ مرتفعـى التنمر
 ٢.٢٩ ٢٢.٠٤ منخفضى التنمر األسري

٠.٠٠١ ١٨٢ ٦.٨٣ 

وضوح األدوار  ٣.٧٨ ١٩.٩٣ مرتفعـى التنمر
وتحدید المسئولیات 

 ٢.٥٨ ٢٣.٨٧ منخفضى التنمر األسریة
٠.٠٠١ ١٨٢ ٨.٢٥ 

م الحیاة الضبط ونظا ٤.٣٨ ٢٣.١٠ مرتفعـى التنمر
 ٢.١٨ ٢٥.٦٣ منخفضى التنمر األسریة

٠.٠٠١ ١٨٢ ٤.٩٦ 

إشباع حاجات أفراد  ٢.٩٢ ٢٣.٩٨ مرتفعـى التنمر
 ٢.٣٠ ٢٥.٥٩ منخفضى التنمر األسرة

٠.٠٠١ ١٨٢ ٤.١٦ 

الحیاة الروحیة  ٥.٠٩ ٢٨.٨٧ مرتفعـى التنمر
 ٤.١٠ ٣١.٢٥ ى التنمرمنخفض لألسرة

٠.٠٠١ ١٨٢ ٣.٥٠ 

مقیاس المناخ  ١٧.٧٥ ١٤١.٣٧ مرتفعـى التنمر
 ١٠.٨٩ ١٥٧.٢١ منخفضى التنمر األسرى ككل

٠.٠٠١ ١٨٢ ٧.٢٩ 

للمقارنة بین متوسطي درجات مرتفعى " ت"نتائج اختبار ) ١١(یبین جدول          
توسطات درجات  حیث جاءت م،ومنخفضى التنمر على مقیاس المناخ األسري بأبعاده

مرتفعى التنمر أقل من متوسطات درجات منخفضى التنمر لجمیع أبعاد المناخ األسرى، 
ًوجمیعها دال احصائیا، وللمناخ األسرى ككل ) ٨.٢٥ – ٣.٥٠(ما بین " ت"وتراوحت قیم 

ومتوسط درجات منخفضى مستوى التنمر ) ١٤١.٣٧(بلغ متوسط درجات مرتفعى التنمر 
 مما یدل على أن المناخ ًوهى دالة احصائیا،) ٧.٢٩" (ت"مة وبلغت قی) ١٥٧.٢١(

ونتائجه ) ١٣(من الجدول و، األسرى لدي منخفضى التنمر مرتفع عنه مرتفعى التنمر
میساء أحمد السید ، وتتفق هذ النتیجة مع دراسة تحقق الفرض الثالث للبحثعدم یتبین 

لجیدة المشبعة عالقات األسریة االتي تشیر لوجود عالقة عكسیة بین ال) ٢٠١٥(البسیوني
لحاجات الفرد وبین المشكالت السلوكیة والسلوك العدواني فكلما ارتفع المناخ األسري 

  .والعالقات األسریة كلما انخفض السلوك العدواني ومنه سلوك التنمر
 الباحثة أن المناخ األسري المتماسك والذي تسوده عالقات أسریة حمیمیة        وترى

فیه مشاعر الطمأنینة والتسامح والحب واالهتمام واشباع الحاجات األساسیة وتشیع 
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والنفسیة بهذا یكون المناخ األسري سوي وبالتالي تقل حدوث المشكالت السلوكیة أي 
انخفاض التنمر، أما اذا كان المناخ األسري غیر متماسك وال یسوده عالقات أسریة 

ناخ األسري غیر السوي وبالتالي تكثر المشكالت حمیمیة وال اهتمام والحب یكون هنا الم
 ،السلوكیة كارتفاع التنمر، لذلك تكون العالقة بین المناخ األسري والتنمر عالقة عكسیة
 .  كلما كان المناخ األسري سوي قل التنمر وكلما كان المناخ األسري غیر سوي كثر التنمر 

  :  للبحثالرابعنتائج الفرض 
توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین درجات " على أنه بعالرا الفرض ینص     

  ". على مقیاس سلوك التنمر بأبعاده ودرجاتهم على مقیاس المناخ األسري بأبعادهالطالب
معامالت االرتباط بین درجات      وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدمت الباحثة 

 ،مقیاس المناخ األسري بأبعادهتهم على  ودرجا،مقیاس سلوك التنمر بأبعاده على الطالب
هو مبین  وجاءت النتائج كما ،وذلك باستخدام معادلة بیرسون لحساب معامل االرتباط

  ):١٢ (بالجدول
 على مقیاس سلوك التنمر بأبعاده الطالبالعالقة االرتباطیة بین درجات ) ١٢(جدول 

  .ودرجاتهم على مقیاس المناخ األسري بأبعاده
 نمرمقیاس الت  

التنمر  األبعاد 
 الجسدي

  التنمر
 اللفظي

التنمر 
 االجتماعي

  التنمر
 النفسي

التنمر 
بتدمیر 
ممتلكات 

 الغیر

  الدرجة
 الكلیة

 **٠.٤٠٨- **٠.٤٤١- **٠.٤٤٤- **٠.٤١٦- **٠.٣٨٠- *٠.١٣٠- األمان األسري
التضحیة 
والتعاون 
 األسري

-٠.٣٩٨- **٠.٤٠٨- **٠.٤٠٤- **٠.٣٩٦- **٠.٣٧٥- **٠.١٦٨** 

وضوح األدوار 
وتحدید 

المسئولیات 
 األسریة

-٠.٤٥٤- **٠.٤٤٩- **٤٠٨.- **٠.٤٤٦- **٠.٤٢٥- **٠.٢٦٢** 

الضبط ونظام 
 **٠.٣٧٣- **٠.٤٠٩- **٠.٣٢٧- **٠.٣٧٦- **٠.٣٤٦- **٠.١٩٩- الحیاة األسریة
إشباع حاجات 

 **٠.٣٤٨- **٠.٣٥٩- **٠.٤٣٩- **٠.٣١٦- **٠.٢٩٢- **٠.١٦٠- أفراد األسرة

رى
ألس

خ ا
منا

س ال
مقیا

 

الحیاة الروحیة 
 **٠.٣٤٤- **٠.٣٩٣- **٠.٣٥٥- **٠.٣٢٨- **٠.٣١٣- **٠.١٥٦- لألسرة
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 **٠.٤٩٦- **٠.٥٢٦- **٠.٥٠٣- **٠.٤٨٥- **٠.٤٥٥- **٠.٢٣١- الدرجة الكلیة
  ٠.٠١دال عند مستوى داللة **     ٠.٠٥دال عند مستوى داللة * 

ًجود عالقة عكسیة دالة احصائیا بین درجات التالمیذ و) ١٢(یتبین من الجدول 
 حیث ،على مقیاس سلوك التنمر بأبعاده ودرجاتهم على مقیاس المناخ األسري بأبعاده

 ،ًوجمیعها دالة احصائیا) ٠.٥٢٦-  إلى   ٠.١٣-(تراوحت قیم معامل االرتباط ما بین 
ث بمعني كلما زاد المناخ ح للبالرابعونتائجه تحقق الفرض ) ١٢(یتبین من الجدول  أي

األسري آمنا وأمانا واشباعا لحاجات األفراد كلما قل سلوك التنمر لدي الفرد، والعكس 
صحیح، أي أنهم كلما كانوا یتمتعون بدرجة عالیة من المناخ األسري كلما كانوا یتمتعون 

  .بدرجة منخفضة من التنمر 
لمناخ األسري بعالقة سالبة مع التنمر قد        ویمكننا تفسیر هذه النتیجة حیث ارتباط ا

تبدو منطقیة ألن الفرد عندما یتمتع باألمن واألمان في األسرة یكون عنده واحد من أهم 
 وترجع هذه ، ویكون عنده انخفاض في دوافع االنتقام لدیه،العناصر للتحكم في التنمر

لدیهم مستوي عال من  و،العالقة السلبیة إلي أن المتنمرین لدیهم تقدیر ذات منخفضا
 ولهذا یلجأ األفراد ،القلق وعدم األمن والطمأنینة النفسیة وهم یدركون أفعالهم بأنها مبررة

للتنمر ألنهم یحصلون علي تعزیزات من األقران ولهذا یشعر المتنمر باألمان الذي افتقده 
ة علي  ألن سلوك التنمر یعطیهم اإلحساس بالتحكم والهیمنة والسیطر،داخل األسرة

  )   .(Huang, & Chien Chou,2010( وتتفق هذه النتیجة مع دراسة ،الضحیة
أسامة حمید الصوفي وفاطمة ( دراسة ما أكدتهوتفسر الباحثة هذه النتیجة في ضوء       

بأن المتنمرین هم نتاج لمعیشتهم في حیاة أسریة قاسیة تتسم بالعنف ) ٢٠١٢المالكي،
 كما أنهم لدیهم احساس منخفض بالذات ،لممارسة التنمروالصراع األسري مما یدفعهم 

نتیجة المشكالت األسریة وما یشعرون به من حاالت انفعالیة مضطربة  تدفعهم للتنمر، 
بأن المتنمرین ) ٢٠١٢ ؛ رشا رفعت، ٢٠٠٤هشام الخولي،(كما تشیر دراسة كال من 

ٕدني واساءة من آبائهم یعیشون في ظل تفكك أسري في منازلهم ویعاملون بقسوة وعقاب ب
 في ضعف لدیم فالمتنمرین ،بألفاظ نابیة لذلك یلجئون للتنمر لضبط حیاتهم االجتماعیة

 أفراد قبل من استقواء ویشاهدون عائلیة مشكالت من ویعانون اآلخرین مع التعاطف
 والتصرف قهري اندفاع منهم البعض ولدى األطفال أو األم على یستقوي ًمثال األب األسرة

 .تفكیر وند
 :  للبحثالخامسنتائج الفرض 

یمكن التنبؤ بسلوك التنمر من خالل أبعاد "  على أنه الخامسینص الفرض   
  ".  المرحلة اإلعدادیة طالبالمناخ األسري لدي 
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         وللتحقق من صحة هذا الفرض، استخدمت الباحثة أسلوب تحلیل االنحدار 
ألبعاد مقیاس المناخ األسري كمتغیر )Stepwize(المتعدد بطریقة االنحدار التدریجى 

من خالل أبعاد المناخ األسري ) متغیر تابع(مستقل، حیث یمكن التنبؤ بسلوك التنمر
األمان األسري، التضحیة والتعاون األسري، وضوح األدوار وتحدید (كمتغیرات مستقلة 

 الحیاة ،فراد األسرة إشباع حاجات أ،المسئولیات األسریة، الضبط ونظام الحیاة األسریة
 ،)١٤(، )١٣(، وذلك من خالل معادلة التنبؤ كما هو موضح بالجداول )الروحیة لألسرة

)١٥(:    
  .وصف المتغیرات البحثیة) ١٣(جدول 

االنحراف  المتوسط ن متغیرات البحث
 المعیاري

المتغیر 
 التابع

 ٩.٥٠ ٤٩.٤٤ ٣٤٠ مستوى التنمر

 ٢.٨٨ ٢٧.٦٩ ٣٤٠ األمان األسري
 ٣.٠١ ٢١.٠٨ ٣٤٠ التضحیة والتعاون األسري

وضوح األدوار وتحدید المسئولیات 
 األسریة

٣.٣٣ ٢١.٨٦ ٣٤٠ 

 ٣.٢٩ ٢٤.٩٧ ٣٤٠ الضبط ونظام الحیاة األسریة
قلة ٢.٦٩ ٢٥.٠٤ ٣٤٠ إشباع حاجات أفراد األسرة

ست
الم

ت 
غیرا

لمت
ا

  
ناخ

الم
اد 

أبع
رى

ألس
 ا

 
 ٤.٢٨ ٣٠.٤٦ ٣٤٠ الحیاة الروحیة لألسرة

المتوسطات واالنحرافات المعیاریة للمتغیرات المستقلة والمتغیر التابع ) ١٣(یبین جدول 
  .وعدد الحاالت
یوضح نتائج تحلیل االنحدار للعالقة الخطیة بین سلوك التنمر والمناخ ) ١٤(جدول 

  .األسري

مجموع  
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  ف
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة
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 ٢٦٧٨.٥٧٠ ٣ ٨٠٣٥.٧١١ نحداراال
 ٦٧.٢٠٢ ٣٣٦ ٢٢٥٧٩.٩٩٢ البواقى
  ٣٣٩ ٣٠٦١٥.٧٠٣ المجموع

٠.٠٠١ ٣٩.٨٥٨ 

 ٠.٠١ دال عند مستوى **    ٠.٢٦٢ = ٢ر    **٠.٥١٢= ر 
معنویة نموذج تحلیل ) ١٤(تشیر نتائج تحلیل االنحدار المتعدد بالجدول رقم 

ٕ وامكانیة استخدام النموذج ،المناخ االسرياالنحدار للعالقة الخطیة بین سلوك التنمر و
ًللتنبؤ الریاضي ووجود تأثیر وعالقة قویة بین أبعاد متغیر البحث األكثر ارتباطا بالمتغیر 

" ف"، حیث بلغت قیمة )المتغیر التابع(مع مستوى التنمر ) المتغیرات المستقلة(التابع 
ضا إلى أن المتغیرات المستقلة ،  وتشیر النتائج أی)٠.٠٠١(ومستوى الداللة ) ٣٩.٨٥٨(

إضافة إلى أن معامل . من التغیر الحاصل في مستوى التنمر) ٠.٢٦٢(تفسر ما نسبته 
كما یتبین معنویة نموذج تحلیل االنحدار ). ٠.٥١٢(االرتباط المتعدد بلغت قیمتة 

یبین معامالت االنحدار ) ١٥( الریاضى، والجدول ؤوصالحیة استخدام النموذج للتنب
  :اللتها االحصائیةود

  .یوضح معامالت االنحدار وداللتها االحصائیة): ١٥(جدول 
 مستوى الداللة "ت"قیمة )B(معامل االنحدار  

 ٠.٠٠١ ٢٠.١٣٦ ٩٥.٥١١ )الثابت(

وضوح األدوار 
وتحدید المسئولیات 

 األسریة
-٠.٠٠١ ٤.٠٨٦- ٠.٧٤٦ 

الضبط ونظام الحیاة 
 ٠.٠٠١ ٣.٩٤٢- ٠.٥٩١- األسریة

 ٠.٠٠٩ ٢.٦٣٨- ٠.٥٤٢- ان األسرىاألم

معنویة معامالت االنحدار المتمثلة في الثابت وأبعاد ) ١٥(یتضح من جدول   
تم تضمینها ) ًأبعاد المناخ األسرى األكثر ارتباطا(المناخ األسرى، وأن المتغیرات المستقلة 

نحدار في معادلة االنحدار من خالل معامل بیتا التي تستخدم فى صیاغة معادلة اال
 ویمكن مالحظة أهمیة ،لدى عینة البحث) مستوى التنمر(وتأثیرها على المتغیر التابع 

 وقد أثبتت ،)سلوك التنمر(مساهمة كل متغیر مستقل فى التنبؤ بنتیجة المتغیر التابع 
 ،وضوح األدوار وتحدید المسئولیات األسریة(الدراسة الحالیة أن أبعاد المناخ األسري 
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فقط هي التي تسهم فى التنبؤ بالمتغیر ) لحیاة األسریة، األمان األسريالضبط ونظام ا
إشباع حاجات أفراد ،التضحیة والتعاون األسري( أما باقي األبعاد ،)سلوك التنمر(التابع 
فال یمكن التنبؤ بسلوك التنمر من خاللها، لذلك یمكن )  الحیاة الروحیة لألسرة،األسرة

 ضوء متغیرات فيالتنمر من خالل معادلة االنحدار اآلتیة تحدید درجة التلمیذ في سلوك 
 الضبط ونظام الحیاة ،أبعاد المناخ األسري وضوح األدوار وتحدید المسئولیات األسریة

   :)األسریة، األمان األسري
  :الریاضيمعادلة التنبؤ 

-) وضوح األدوار وتحدید المسئولیات األسریة(٠.٧٤٦-= مستوى التنمر 
 ) +األمان األسرى(٠.٥٤٢-  )ونظام الحیاة األسریةالضبط (٠.٥٩١

٩٥.٥١١  
یتضح مما سبق تحقق الفرض السابع حیث یمكن التنبؤ بسلوك التنمر من خالل أبعاد     

 الضبط ،وضوح األدوار وتحدید المسئولیات األسریة(المناخ األسري كمتغیرات مستقلة 
ى یشیر إلى داللة تأثیر المتغیر المستقل ، األمر الذ)ونظام الحیاة األسریة، األمان األسري

  .فى المتغیر التابع
 الصدد هذا في النفسیة األدبیات في جاء ما مع تتسق نتیجة منطقیة أنها والشك      
 لها والتي ،واتجاهاته األبناء سلوك في األولى األسریة اتبرخلا أهمیة على أكدت التي
 فاألسرة ، ودینامیكیاًوظیفیا شخصیاته وینوتك واالجتماعي، النفسي نموه في هام تأثیر

 النفسیة، حتهصو األبناء سعادة إلى وتؤدي السوي للنمو حیةص نفسیة بیئة تعد السعیدة
 خصب مرتع بمثابة تكون فهي للنمو، سیئة نفسیة بیئة تعد المضطربة األسرة أما

 من الطفل رهیخب ما فطبیعة واالجتماعیة النفسیة تباواالضطرا السلوكیة لالنحرافات
 ًسلیما ًنفسیا ًنموا سینمو كان إذا ما كبیر حد إلى تحدد التي هي أسرته كنف في عالقات

 النفسي االرتباط على مقائ النفس علماء یرون كما النفسیة الصحة أساس أن إذ ،ال أم
 هذه مثل في الطفل یجد إذ أسرته، أفراد مع ودائمة حمیمة عالقة من الطفل یخبره لما ًوفقا

 في یكونها التي الخبراتب ملیئة العالقة هذه تكون كما النفسیة لحاجاته اإلشباع العالقة
 وفي أسرته أفراد مع عالقاته في الكبیر تأثیرها لها عدیدة ًأشكاال تأخذ ثم حیاته بدایة

 على ینطوي الذي األسري المناخ أن والحقیقة اآلخرین؛ مع عالقاته المستقبلیة
 وهو للفرد إسناد عامل یكون قدید دور ومسئولیة كل فرد في األسرة وتحد واألمان ءفالد

 إلى یتحول قد المضطرب األسري فالمناخ ذلك من النقیض وعلى الحیاة، ضغوط یواجه
 في األسرة تفشل وعندما .المعاییر خرق على الفرد دفع على مباشرة غیر بطریقة ضمحر
 الحاجات بین التوازن یحققون كیف ادهاأفر تعلي على یساعد الذي األسري المناخ توفیر
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 ورص لمختلف ًمفتوحا یكون الباب فإن لدیه االستقاللیة والحاجات لآلخرین االتصالیة
  ).٢٠١٥،الفریجات عاید حسین (األسري الضطراببا ینتهي والذي خاطئلا االتصال

  
  :توصیات الدراسة

 سلوك التنمر وعالقته في تتلخص نتائج من راسةالد عنه أسفرتفي ضوء ما          
 :یلي بما ةالباحث وصيت األسري المناخب
 ساعدلذي یوا ،سوي أسري مناخ لتكوین األسالیب أفضل إلى واألمهات اآلباء إرشاد -١

 .لدیهمتنمر ال لوكس من والحد لألبناء السوي النمو على
 ماإلعال وسائل خالل من السوي األسري المناخ بأسالیب واالهتمام الوعي بث -٢

 .المختلفة
 تكوین أجل من التربیة كیفیة على الزواج وبعد قبل واألمهات اآلباء وتدریب تأهیل -٣

 عن بعیدین أسویاء أبناء نمو على یساعد مما ،والتفاهم الحب یسودها أسریة بیئة
 .النفسیة اباترواالضط المشاكل

 تأثیرها ومدى األسري المناخ ابراضط إلى تؤدي التي باألسباب واألمهات اآلباء توعیة-٤
 المختلفة النفسیة اباترلالضط عرضة یجعلهم مما ،لألبناء النفسي النمو على الخطر

. 
 إقامة في والخاصة الحكومیة الجامعات في واالجتماع النفس علم أساتذة ةكمشار-٥

  .بالحد من سلوك التنمر تعنى التي والعالجیة والنمائیة الوقائیة اترالدو
 .المختلفة اإلعالم وسائل خالل من بخطورة سلوك التنمر هتمامواال الوعي بث -٦
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 -٢٩٢-

  
  :المراجع

  : المراجع العربیة:أوال
 اإلسراء دار مشاكلها، حلولها، خصائصها، المبكرة، الطفولة )٢٠٠٤(القرعان خلیل أحمد-

  . عمان ،والتوزیع للنشر
 عنـد وكیة والدراسـیةالـسل والمـشكالت النفـسیة األمـراض )٢٠٠١(محمـود الزعبـي أحمـد-

  .عمان والتوزیع، للنشر زهران دار االطفال،
التنمــر عنــد األطفــال وعالقتــه ): ٢٠١٢(أســامة حمیــد الــصوفي، فاطمــة هاشــم المــالكي -

 مجلـة البحـوث ،بأسالیب المعاملة الوالدیة لدي المرحلة االبتدائیة بمدینـة بغـداد والعـراق
   .١٨٨-١٤٦) ٣٥(التربویة والنفسیة 

 مجلـة ،األمن النفسي وعالقته بـالتنمر لـدي المـراهقین:)٢٠١٧( أحمد حامد عبده أسماء-
  .٢٠١٦لسنة ) ١٧( العدد ،جامعة عین شمس، كلیة البنات،البحث العلمي في التربیة

المناخ األسري وعالقته بالتكیف األكادیمي عند طلبة الجامعـة، ): ٢٠١٢(أمل كاظم میرة -
   .٢٧٢-١٤٩، ص )٣٣( العدد، جامعة بغداد،مجلة البحوث التربویة والنفسیة

 اقتراحـات لمـساعدة:العدواني واالستهزائي السلوك من طفلك ّحصن:)٢٠٠٤( إیفلین فیلد-
 :الریـاض )   جریـر، متـرجم مكتبـة (والمتحرشـین مع المستهزئین التعامل علي األطفال

   .والتوزیع للنشر مكتبة جریر
 األسـري وعالقتـه بقلـق االمتحـان لـدي األبنـاء أنمـاط المنـاخ): ٢٠٠٩(جمال عبد العـاطي-

 رســـالة ماجـــستیر، معهـــد الدراســـات والبحـــوث ،فـــي ضـــوء بعـــض متغیـــرات الشخـــصیة
  . جامعة القاهرة،التربویة

 النفسیة الصحة مظاهر ببعض وعالقته األسري المناخ): ٢٠١٥(الفریجات  عاید حسین-
  مجلـة،دبـي فـي والعربیـة ةاإلسـالمی الدراسـات كلیـة طلبـة وطالبـات مـن مجموعـة لدى
             ،٢٠١٥ یولیــو ،الثالــث ، الجــزء) ١٦٤(العــدد األزهــر، جامعــة التربیــة، كلیــة
   .٨٧-٦٧ص

التنبؤ باألمن النفسي من  :)٢٠١٣(علي عبدالرحمن أحمد بانقیب؛حمزة بن خلیل مالكي -
 مجلــة كلیــة ،دراســات تربویــه ونفــسیه  ،المنــاخ األســري لــدى تالمیــذ المرحلــة االبتدائیــة

  .٢٧-١ ص ،)٧٨(التربیه بالزقازیق، عدد 
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 -٢٩٣-

 رسـالة الطفولـة، مرحلـة فـي القلـق وعالقتـه األسـري المنـاخ ):٢٠٠٤(الجزائـري خلـود-
  .قاهرةال جامعة التربویة، والبحوث معهد الدراسات منشورة، غیر ماجستیر

المناخ األسري وعالقته بالمخاوف االجتماعیة لدي االطفـال، مجلـة ): ٢٠١٥(دالیا حافظ -
ــــــــنفس ــــــــم ال ــــــــي عل ــــــــة ف ــــــــد ، مــــــــصر-دراســــــــات عربی ــــــــدد األول، )١٤( مجل                        ، الع

   .٢١٧-١٦٣ص ص
   القاهرة ،والتوزیع للنشر السحاب دار األسري، والعالج األسرة ):٢٠٠٤ (مؤمن دالیا-
المنـــــاخ األســـــري فــــي الطفولـــــة وعالقتـــــه بـــــضغوط الحیـــــاة ): ٢٠١٥(رابعــــة الخطیـــــب -

 رســالة ماجــستیر غیــر ،واســتراتیجیات مواجهتهــا لــدي طلبــة الجامعــات فــي قطــاع غــزة
  . غزة ، جامعة األزهر،منشورة

ـــسلوك ): ٢٠١٢(رشـــا رفعـــت مرســـي- ـــال ذوي ال ـــدي األطف ـــاعالت األســـریة ل ـــل التف بروفی
 جامعة حلـوان، ، قسم علم النفس، كلیة اآلداب،اجستیر غیر منشورة رسالة م،العدواني
  . القاهرة

مكتبـة  ،ّعمـان ،العالجیـة وأسـالیبه نظریاتـه األسري اإلرشاد ):٢٠٠٠ (العزة حسني سعید-
  .والتوزیع للنشر الثقافة دار

ــة - ــو نجیل ــاس المنــاخ األســري): ٢٠١٣(ســفیان محمــد أب ــسانیة ،مقی  مركــز البحــوث اإلن
  .فلسطین  - غزة،میة االجتماعیةوالتن

اإلسـكندریة  مركـز ،اإلسـكندریة ،النفـسي واإلرشـاد التوجیـه): ٢٠٠٠( أحمـد كامـل سـهیر-
  .للكتاب

 ،العــالج  .العـالج لنظریـة،ا لمفهـوم،ا لعنـف، اســیكولوجیة): ٢٠٠٥(عبـدالعظیم طـه-
  .والتوزیع للنشر الصولتیة الدار : الریاض السعودیة،لعربیة ا المملكة 

 النفسیة، الفسیولوجیة أسسها والمراهقة الطفولة مشكلة :)١٩٩٣( عیسوي الرحمن عبد-
  .بیروت العلوم العربیة، دار

ــراهیم ســلیم - ــز اب ــد العزی ــال:)٢٠١١(عب ــدى األطف ــسلوكیة ل  دار  ،المــشكالت النفــسیة وال
  .األردن ,عمان ,المسیرة 

 القـرن مـشارف علـى سـرةاأل): ٢٠٠٠(الـشربیني أحمـد زكریـا سـید منـصور، عبدالمجیـد-
  .العربي الفكر دار ، القاهرة،٢١

للنـشر،  الـسحاب دار األبنـاء، ومـشكالت األسـرة :)٢٠٠٤ ( مـصطفى حسن المعطي عبد-
  .القاهرة
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 -٢٩٤-

التلــوث الثقــافي وعالقتــه بالمنــاخ األســري لــدي عینــة مــن طلبــة ): ٢٠١٣(عفــراء خلیــل -
ـــــسان والمجتمـــــع،الجامعـــــة ـــــوم اإلن ـــــة عل         ، )٧( عـــــدد، العـــــراق، جامعـــــة بغـــــداد، مجل

   .٩٢-٧٥ص
  .المسیرة، عمان دار األطفال، عند واألرق الخوف): ٢٠٠٤(عكاشة محمود-
 نظـر مـن وجهـة الثانویـة المـدارس فـي العنـف :)٢٠٠٣( الـرحمن الـشهري عبـد علـي-

 ،األمنیـة للعلـوم نـایف العربیـة جامعـة منـشورة، غیـر ماجـستیر رسـالة المعلمـین،
  .السعودیة

 األطفـال عنـد التنمـر  سـلوك:)٢٠١٣ (القـضاة فرحـان محمد،الـصبحیین وسـىم علـي-
مكتبـــة الملـــك فهـــد الوطنیـــة للنـــشر، ،)عالجـــه  أســـبابه  مفهومـــه(والمـــراهقین 

   .األولى الطبعة،الریاض
 مجلـة أبحـاث كلیـة ،المناخ األسري لدي طلبة جامعـة الموصـل): ٢٠٠٩(فاطمة البدراني -

   .١١٣-٩٠، ص )٤(عددال، العراق،التربیة األساسیة
 التربویـة، الشخـصیة، المجلـة سـمات بـبعض وعالقتهـا العدوانیـة )٢٠٠٤(فـریج العنـزي-

  .  ٧٣العدد ،١٩ مجلد ، جامعة الكویت،مجلس النشر العلمي
العـدد  ،القـاهرة ،ل الهـال دار مجلـة ،النفـسیة واألمـراض أوالدنـا ):١٩٨٠(فهـیم كلیـر-

  .١٨-١٧، ص)٣٥٤(
  . مكتبة دار قباء ، القاهرة، سیكولوجیة العالقات األسریة:)٢٠١٢(محمد بیومي خلیل -
ــــد الدســــوقي - ــــراهقین): ٢٠١٦(مجــــدي محم ــــال والم ــــري لألطف ــــسلوك التنم ــــاس ال  ،مقی

  .دار جوانا للنشر والتوزیع :القاهرة
المنــاخ األســرى وعالقتــه بالتحــصیل ): ٢٠١٧(محمــد ســید صــالح الــدین الــسید موســى-

.  جامعـة عـین شـمس-)ماجستیر( اطروحة ،بة الثانوى العامالدراسى لدى عینة من طل
  .قسم الصحة النفسیة واإلرشاد النفسى . كلیة التربیة

 العقلیـة األمـراض- النفـسیة األمراض :النفسیة والصحة التكیف): ١٩٨٣(الهابط  محمد-
  .الحدیث الجامعي المكتب :اإلسكندریة الثانیة، وعالجها، الطبعة األطفال مشكالت-

  .المسریة،عمان دار األطفال، عند واألرق الخوف ):٢٠٠٤( عكاشة حمود،م-
 ، دار المستقبل للنشر والتوزیـع، سیكولوجیة الطفل:)٢٠٠١(مشیل دبابنة ونبیل محفوظ -

  . االردن ،عمان
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 -٢٩٥-

 نظریـة ودراسـات االجتمـاعي الـنفس علـم  :)١٩٧٥(القطـان  محمـد فهمـي، مـصطفى-
  .القاهرة ة،المصری عملیة، األنجلو وتطبیقات

ــش- ــرحمن المعایطــة,مــصطفى نــوري القم ــد ال ــسلوكیة :)٢٠١٣( وخلیــل عب االضــطرابات ال
  .عمان ,دار المسیرة  , ٤ ط،واالنفعالیة

  .القاهرة العربي، الفكر دار ،٢٠ القرن مشارف على األسرة):٢٠٠٠(الشرییني  منصور-
األسـرة  فـي توجیهـهو الطفـل إرشـاد :)١٩٩٥(الخـضري محمـد لیلـى ،عیـاد اهیمرإبـ مواهب-

  . للنشر المعارف ،اإلسكندریة ،الحضانة ودور
ـــسید البـــسیوني-  المنـــاخ األســـري وعالقتـــه بـــبعض المـــشكالت :)٢٠١٥(میـــساء أحمـــد ال

 شـمال -األسریة لدي طلبة المرحلـة األساسـیة العلیـا فـي مـدارس وكالـة الغـوث الدولیـة
  . كلیة التربیة، جامعة األزهر،غزة، رسالة ماجستیر

دار المـسیرة للنـشر والتوزیـع ,1ط،الطفل المتنمر ): ٢٠٠٩(یفة قطامي ومني الصرایرة نا-
  .االردن ،عمان،والطباعة

 رسـالة ،المناخ األسري وانعكاسه علي النضج االجتماعي لألبناء): ٢٠١٤(نورة الهندلي -
  .  المملكة العربیة السعودیة ، جامعة أم القري، كلیة التصامیم،ماجستیر غیر منشورة

الـــضحیة مـــن خـــالل / التنبـــؤ بـــسلوك المـــشاغبة :)٢٠٠٤(هـــشام عبـــد الـــرحمن الخـــولي -
 ورقــة عمــل مقدمــة فــي المــؤتمر الــسنوي ،األســالیب الوالدیــة لــدي عینــة مــن المــراهقین

 .  ٢٨٠-٣٣٣ جامعة عین شمس، ، مركز االرشاد النفسي،الحادي عشر لإلرشاد
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