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ملخص:
هدفت الدرا�سة للتعرف �إىل م�ستوى كل من التنمر املدر�سي
وفاعلية الذات لدى طلبة ال�صف التا�سع والعا�رش ،والك�شف عن
القدرة التنب�ؤية للفاعلية الذاتية بالتنمر املدر�سي .تكونت عينة
ذكورا و � 224إناثًا)
الدرا�سة من ( )460طال ًبا وطال ًبة (236
ً
من طلبة املدار�س احلكومية بالأردن .ولتحقيق هدف الدرا�سة،
ا�ستخدم مقيا�س التنمر املدر�سي املُع ّد من قبل ال�صبحيني والق�ضاة
( ،)2013ومقيا�س فاعلية الذات املُع ّد من قبل موري�س (Muris,
 )2002بعد تطويرهما من قبل الباحثني� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن
م�ستوى التنمر املدر�سي كان متو�سط ًا و�أن م�ستوى فاعلية الذات
كان متو�سط ًا �أي�ضا .كما بينت النتائج �أن فاعلية الذات الأكادميية،
وفاعلية الذات االجتماعية ،وفاعلية الذات االنفعالية �ساهمت مع ًا
يف تف�سري ما ن�سبته ( )%52.1من التنمر املدر�سي ،وجاءت فاعلية
الذات الأكادميية يف املرتبة الأوىل يف تف�سري �سلوك التنمر.
الكلمات املفتاحية :التنمر املدر�سي ،فعالية الذات ،طلبة
ال�صف التا�سع والعا�رش.

Abstract:
The present study aimed to identify the level of
school bullying and academic self - efficacy among
ninth and tenth grade students and to reveal the
predictive ability of self - efficacy in school bullying.
The sample of the study consisted of 460 students (236
males and 224 females) in Jordan public schools. In
order to achieve the goal of the study, the researchers
used a school bullying scale designed by al - Subheen
and al - Qodhah (2013) , and self - efficacy scale
designed by Muris (2002) after modifying these scales.
The findings of the study have revealed that the level of
both school bullying and self - efficacy were medium.
Also, the findings have shown that the academic self
 - efficacy, social self - efficacy and emotional selfefficacy contributed all together to explain 52.1% of
school bullying. Furthermore, the findings have shown
that the academic self - efficacy was in the first rank in
explaining school bullying.
Keywords: School Bullying, Self - Efficacy, Ninth
and Tenth Grade Students.

املَُق ِدمَة:
يع ّد التنمر ( )Bullyingظاهرة قدمية يف جميع املجتمعات
منذ زمن بعيد وهي موجودة يف املجتمعات املتقدمة (ال�صناعية)
وكذلك املجتمعات النامية ،حيث قدم �أولوي�س ( )Olweusتعريف ًا ُيعد
من �أول و�أهم التعريفات التي تناولت مفهوم التنمر� ،إذ عرفه ب�أنه:
تعر�ض الطالب وب�شكل متكرر خالل فرتة من الوقت �إىل �سلوكات
�سلبية من جانب طالب �آخر �أو �أكرث.
لقد �أ�صبح التنمر اليوم م�شكلة �شائعة وخطرية يف املدار�س،
وي�ؤكد بدويل ( )Bidwell, 1997ب�أن التنمر يحدث داخل املدر�سة
وخارجها �إال �أن الذي يقع داخل املدر�سة �أكرث ،وت�شكل ال�ساحة
املدر�سية �أكرث الأماكن التي ي�شيع فيها التنمر ،كما ويحدث التنمر

يف املمرات ودورات املياه ويف الغرفة ال�صفية ويختار املتنمرون
�ضحاياهم من طلبة يقاربونهم يف العمر �أو ا�صغر منهم �سناً.
ويع ّد التنمر املدر�سي ( )School Bullyingمبا يحمله من
عدوان جتاه الآخرين وب�أ�شكاله املختلفة ،من امل�شكالت التي لها
�سواء على القائم بالتنمر �أم على �ضحية التنمر �أم على
�آثار �سلبية
ً
البيئة املدر�سية ب�أكملها� ،إذ ي�ؤثر التنمر املدر�سي يف البناء الأمني،
والنف�سي ،واالجتماعي للمجتمع املدر�سي.لذلك جند �أن العدوان
اجل�سمي مع ه�ؤالء املتنمرين يف املدار�س يلحق ال�رضر بالطلبة
يف �أي م�ستوى تعليمي.كما �أنه ي�شعر الطالب ال�ضحية التنمر ب�أنه
مرفو�ض وغري مرغوب فيه ،بالإ�ضافة �إىل �أنه يزيد من �إح�سا�سه
باخلوف والقلق وعدم االرتياح ،وينتج عنه �أي�ضا االن�سحاب من
امل�شاركة يف الأن�شطة املدر�سية �أو الهروب من املدر�سة خوف ًا
من املتنمرين� ،أما بالن�سبة للمتن ِّمر ف�إنه قد يتعر�ض للحرمان �أو
الطرد من املدر�سة ،وكذلك يظهر ق�صوراً من اال�ستفادة من الربامج
التعليمية املقدمة له ،كما �أنه قد ينخرط م�ستقب ًال يف �أعمال �إجرامية
خطرية ( .)Quiroz, Arnette & Stephens, 2006وت�شري بيانات
املركز الوطني لإح�صاءات التعليم و�إح�صاءات مكتب العدل يف
الواليات املتحدة الأمريكية �أن ( )%27.8من الطلبة يف ال�صفوف
من ال�ساد�س �إىل الثاين ع�رش يتعر�ضون للم�ضايقة والفتوة باملدر�سة.
ويعترب التنمر املدر�سي �شك ًال من �أ�شكال التفاعل العدواين
غري املتوازن ،وهو يحدث ب�صورة متكررة باعتباره فع ًال روتيني ًا
يتكرر يومي ًا يف عالقات الأقران يف البيئة املدر�سية ،ويعتمد على
(النموذج االجتماعي  -املعريف) القائم على ال�سيطرة ،والتحكم،
والهيمنة ،والإذعان بني طرفني �أحدهما متنمر وهو الذي يقوم
باالعتداء والآخر �ضحية ( ،)Victimوهو املعتدى عليه ت�سبقها نية
وق�صد تعك�سه ثقافة الأقران باعتبارها �سلوك ًا ثابت ًا لتلك الثقافة
التي تعاملت مع مفهوم التنمر بو�صفه م�صطلح ًا خا�ص ًا للعنف
املدر�سي (.)Smorti, Ortega & Ortega, 2006
يبدو م�صطلح التنمر جديداً يف �أدبيات الرتبية وعلم النف�س،
وعند العاملني يف املجال الرتبوي.ويعرف يف بع�ض الأحيان بـــ
اال�ستئ�ساد (� ،)Lionshipأو اال�ستقواء.ويختلف التنمر ( )Bullyingعن
م�صطلح العنف ( )Violenceالذي ي�ستعمل فيه ال�سالح والتهديد بكل
�أنواعه ،ويف�ضي �إىل العنف ال�شديد� ،أما التنمر فهو �أخف من حيث
املمار�سة ،فهو يت�ضمن عنف ًا ج�سمي ًا خفيفاً ،وعنف ًا لفظي ًا كبرياً،
وي�شتمل على جانب ا�ستعرا�ضي من القوة وال�سيطرة والرغبة يف
التحكم يف مقدرات الآخرين من الأ�صدقاء والزمالء ،وهذا ال�سلوك
موجود بني جميع الطلبة يف املراحل التعليمية ،وميكن �أن يقود �إىل
العنف مبعناه ال�شامل�.أما ال�سلوك العدواين :فهو هجوم لي�س له مربر
وفيه �رضر للنف�س �أو للنا�س �أو للممتلكات ،وقد يكون العنف لفظي ًا �أو
عملي ًا (بطر�س.)2009 ،
عرف بريما�سرت ( )Burmaster, 2007التنمر املدر�سي ب�أنه:
�سلوك عدواين عادة ما يحتوي على عدم توازن للقوى بني املتنمر
وال�ضحية ،ويتكرر مع مرور الوقت.وعرف كل من �سميث و�سميث
و�أو�سبورن و�سمارة ()Smith, Smith, Osborn, & Samara, 2008
التنمر املدر�سي ب�أنه :عدوان متكرر ب�صورة لفظية� ،أو نف�سية� ،أو
ج�سدية ،ي�صدر من فرد �أو جمموعة �أفراد �ضد الآخرين.كما عرف
ال�صبحيني والق�ضاة ( )2013الطفل املتنمر ب�أنه :هو الذي ي�ضايق،
�أو يخيف� ،أو يهدد� ،أو ي�ؤذي الآخرين الذين ال يتمتعون بنف�س درجة
القوة التي يتمتع بها ،وهو يخيف غريه من الأطفال يف املدر�سة،
ويجربهم على فعل ما يريد بنربته ال�صوتية العالية وا�ستخدام
التهديد.
ومن خالل ما �سبق يعرف الباحثان التنمر املدر�سي ب�أنه:
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�ســـلوك متعمـــد ومتكـــرر يهدف �إىل �إيذاء �شخ�ص �آخر ج�سدياً� ،أو
لفظياً� ،أو اجتماعياً� ،أو �إتالف املمتلكات ،ينـتج عـن عــدم التكــاف�ؤ
فــي القــوى.
هناك عدة  �أ�شكال للتنمر ،ميكن عر�ضها كما يلي
(:)Wolke, Woods, Stanford, & Schulz, 2001
Ú Úالتنمر اجل�سمي :كال�رضب �أو ال�صفع� ،أو القر�ص� ،أو الرف�س،
�أو الإيقاع �أر�ضاً� ،أو ال�سحب� ،أو �إجباره على فعل �شيء.
Ú Úالتنمر اللفظي :ال�سب وال�شتم واللعن� ،أو الإثارة� ،أو التهديد،
�أو التعنيف� ،أو الإ�شاعات الكاذبة� ،أو �إعطاء �ألقاب وم�سميات للفرد،
�أو �إعطاء ت�سمية عرقية.
Ú Úالتنمر اجلن�سي :ا�ستخدام �أ�سماء جن�سية ومناداة الآخرين
بها �أو كلمات �سيئة �أو املالم�سة اجل�سمية� ،أو التهديد باملمار�سة.
Ú Úالتنمر العاطفي والنف�سي :امل�ضايقة والتهديد والتخويف
والإذالل واال�ستهزاء على املظهر� ،أو امللب�س� ،أو �أ�سلوب الكالم.
Ú Úالتنمر يف العالقات االجتماعية :منع بع�ض الأفراد من
ممار�سة بع�ض الأن�شطة ب�أق�صائهم� ،أو رف�ض �صداقتهم� ،أو ن�رش
�شائعات عن �آخرين.
Ú Úالتنمر باالعتداء على املمتلكات� :أخذ �أ�شياء الآخرين
والت�رصف فيها عنهم� ،أو عدم �إرجاعها �أو �إتالفها.
وت�شري الدرا�سات التي �أجراها املركز القومي ل�صحة الأطفال
والتنمية الب�رشية(  (�National Institute of Child Health and Hu
� )man Developmenإىل �أن �أكرث من مليون تلميذ من تالميذ
�سواء
املدار�س يف الواليات املتحدة الأمريكية متورطون يف التنمر ُ
�أكانوا �ضحايا �أم متنمرين ،كما �أن �أكرث من ( )16,0000تلميذ
يهربون من املدار�س يومي ًا خوف ًا من تنمر زمالئهم عليهم ،كما �أن
الأطفال من �سن (� )11 - 18سنة ،قد واجهوا بع�ض �أ�شكال التنمر يف
�أثناء وجودهم باملدر�سة (.)Kumpulainen et al., 1998
عرف باندورا ( )Banduraفاعلية الذات على �أنها :معتقدات
الأ�شخا�ص حول قدراتهم على �إنتاج م�ستويات �أداء حمددة ت�ؤثر
على �أحداث احلياة التي حتيط بهم.وحت ِّدد معتقدات فاعلية الذات
كيف ي�شعر النا�س ويفكرون ويثريون دافعية �أنف�سهم ويت�رصفون
باملواقف املختلفة.وتنتج هذه الآثار من خالل �أربع عمليات ،رئي�سة
هي :املعرفة التي ميتلكها ال�شخ�ص حول مو�ضوع ما يحيط به،
والدافع الذي يوجهه باجتاه معني ويحثه على اال�ستمرار فيه رغم
�سواء �أكانت �سلبية
العقبات ،واالنفعاالت التي ت�ؤثر عليه �أثناء ذلك ً
�أم �إيجابية ،ثم �أخرياً عمليات االختيار التي تلي العمليات الثالث
ال�سابقة كقرار ميار�سه ال�شخ�ص حيال موقف ما.وي�ستطيع �أ�صحاب
فاعلية الذات العالية اال�ستمرار يف املهام املطلوبة منهم حتى لو
�صادفتهم بع�ض ال�صعوبات (.)Bandura & Ramachaudran, 1994
و ُتعرف فاعلية الذات ب�أنها :اعتقاد الفرد بقدرته على �إتقان
مهمة ما وحتقيق النتائج الإيجابية� ،أو هي الأحكام العامة التي
يطلقها الفرد على ما ميتلكه من قدرات و�إمكانات ،التي متكنه من
اخلو�ض يف جتارب خمتلفة تنا�سب هذه القدرات (�أبوغزال.)2014 ،
�إن امتالك الفرد مل�ستوى مرتفع من فاعلية الذات يدفعه �إىل
حتقيق الإجنازات ،وي�ؤدي ذلك �إىل ال�صحة النف�سية التي تدفعه
للتفاعل مع حميطه ب�شكل فعال ،وهم ال ينظرون للمواقف وامل�شاكل
على �أنها عقبات �أو �صعوبات ،لأنهم ميتلكون الإمكانيات التي
ت�ؤهلهم الجتيازها ،ويعتمدون على املثابرة وم�ضاعفة اجلهود
للتغلب عليها.وهم يف�رسون �سبب �إخفاقهم يف بع�ض املواقف
�إىل م�ستوى اجلهد غري املنا�سب ،وكل ما �سبق يقلل من احتمالية
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�إ�صابتهم بالتوتر �أو تعر�ضهم لالكتئاب ،وعدم اللجوء �إىل �سلوكات
غري �إيجابية (.)Bandura & Ramachaudran, 1994
تعترب معتقدات الأفراد حول م�ستوى قدرتهم على القيام مبا هو
مطلوب منهم� ،أو مواجهة الظروف التي حتيط بهم ،وحتقيق الأهداف
التي ي�سعون من �أجل الو�صول �إليها ،من �أهم العوامل التي تلعب دوراً
مهم ًا يف حتديد مدى جناحهم يف العديد من ال�سياقات التعليمية
واالجتماعية واملهنية ( .)Bandura, 1977وت�ؤثر فاعلية الذات
�أي�ضا على �سلوكات الأفراد؛ فهم �أوال مييلون �إىل اختيار الن�شاطات
واملهمات التي تنا�سب قدراتهم التي يعتقدون �أن ميتلكونها ،كذلك
ف�إن الأفراد الذين ميتلكون نف�س امل�ستوى من القدرات ي�ؤدون
الن�شاط مب�ستويات متفاوتة من الإتقان ،ويبذلون جهداً وحماوالت
متباينة لتجاوز العقبات وال�صعاب التي تواجههم وكل ذلك مرده
�إىل االختالف يف فاعليتهم الذاتية (.)Bandura, 2000
وح�سب “باندورا” ف�إن ال�شخ�صية :هي عملية تفاعل معتقدات
الفرد حول نف�سه وحول قيمه ومعايريه ال�شخ�صية ،وفهمه ملا يدور
حوله ،وتنظيمه لذاته.بالإ�ضافة �إىل الن�شاط والتفاعل املن�سق الذي
يدور بني هذه املكونات والعمليات املختلفة من حوله ،وهو ما
ينتج يف نهاية املطاف ال�سلوك واخلربة والأعمال الناطقة با�سم
ال�شخ�صية�.إن هذه املعتقدات والتوقعات ال�شخ�صية هي ما ت�سمى
بالهوية ال�شخ�صية ،والتي تخربنا عن �أحدهم ما هو وكيف من
املمكن �أن يت�رصف �أو يتكلم ،والنظرية االجتماعية املعرفية ال
تدر�س خ�صائ�ص هذه املكونات �أو العمليات ب�صورة منفردة ،بل
�إنها �أي�ضا تدر�س وتبحث كيف ت�سهم يف بناء ال�شخ�صية والهوية
وكيف تعمل يف الظروف املختلفة.وهذا ما يحدد كيف يعي�ش النا�س
�سواء
وماذا يعتقدون ب�أنف�سهم وحياتهم وكيف يت�رصفون خاللهاً ،
باملواقف ال�ضاغطة �أم غريها ،وبكلمات �أخرى فمكونات ال�شخ�صية
هذه هي من تف�رس كيف يت�رصف مع الآخرين (.)Bandura, 1999
�أما م�صادر فاعلية الذات ح�سب باندورا وراما�شاندران (& Bandura
 ،)Ramachaudran, 1994هي:
Ú Úجتارب النجاح والإتقان املتكررة التي يخو�ضها ال�شخ�ص.
Ú Úخربات الآخرين الناجحة وبخا�صة من هم من نف�س
القدرات والإمكانات.
Ú Úالإقناع اللفظي الذي يقدمه الآخرون لل�شخ�ص الذي مير يف
جتربة بت�أكيدهم �أنه ميتلك القدرة الكافية على النجاح واملواجهة.
Ú Úاحلالة االنفعالية واجل�سمية للفرد.فتف�سري ردود الفعل
االنفعالية والآثار اجل�سمية املرتتبة على موقف ما ،حتدد مقدار
الفاعلية التي نواجه بها هذا املوقف ،فعندما نف�رس هذه االنفعاالت
والآثار ب�شكل �سلبي ،نخ�رس جزءاً مهم ًا من فاعليتنا الذاتية ،حيث
حت�صل حالة من القلق والتوتر من جهة وحتى حالة الفخر والإفراط
بالثقة بالقدرات باجلهة املقابلة.
عرفت فاعلية الذات االنفعالية ب�أنها :معتقدات الفرد حول
قدرته على جتنب امل�شاعر ال�سلبية بعد مروره ببع�ض املواقف
امله ِّددة �أو ال�ضاغطة� ،أو معرفته حول قدرته على ا�ستعادة احلالة
االنفعالية ال�سوية املعتادة بعد التعر�ض لظروف انفعالية �ضاغطة
(.)Valois, Zulling & Hunter, 2015
�إن فاعلية الذات االنفعالية مهمة يف التنظيم االنفعايل املرتبط
�سواء �أكان ال�سلوك
ب�شكل مبا�رش بالأمناط ال�سلوكية املختلفة،
ً
�إيجابي ًا من ناحية اجتماعية �أم �سلوك ًا منحرف ًا وغري �إيجابي ،حيث
ت�ساعد فاعلية الذات االنفعالية يف زيادة احتمالية انخراط ال�شخ�ص
يف ال�سلوكات الإيجابية؛ لقدرته على معرفة �آثار ونتائج �سلوكاته
على م�شاعر الآخرين� ،إ�ضافة �إىل العواقب االجتماعية لل�سلوك عليه
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وعلى من حوله.كما وتعمل فاعلية الذات االنفعالية على التغلب على
الت�أثريات العاطفية واالجتماعية املختلفة يف املواقف املختلفة
والتكيف معها ،كما تعمل فاعلية الذات االنفعالية كم�ساهم رئي�س
يف الأداء النف�سي واالجتماعي (Bandura, Caparar, Barrbaranell,
.)Gerbino & Pastorelli, 2003

عرفت فاعلية الذات االجتماعية ب�أنها :معتقدات الفرد حول
قدرته على الت�رصف ب�شكل �سليم ينقل عنه انطباع �إيجابي للآخرين.
( )Hermann, 2005وتعرف �أي�ض ًا على �أنها :معتقدات الأفراد حول
قدرتهم على االنهماك يف �سياقات التوا�صل االجتماعي ,والتي
تعترب ذات �أهمية كبرية يف احلفاظ على العالقات ال�شخ�صية للأفراد
و�إدامتها (� .)Satici , Kayis & Akin, 2013إن ثقة الفرد يف قدرته
على امل�شاركة يف ال�سياقات االجتماعية التفاعلية ،هي نقطة البدء
يف �إقامة العالقات االجتماعية واملحافظة عليها.وتت�ضمن �سلوكات
مثل التعامل الإيجابي مع ال�رصاع مع الآخرين ،والتعرف على
�أ�شخا�ص جدد ،وتطوير ال�صداقات ،والتفاعل يف املجموعات( (�Eroz
.)kan & Deniz, 2012
�إن �أ�سا�س نظرية “باندورا” املتعلق بفاعلية الذات االجتماعية
هو �أن مـ�ستـوى الـثـقـة بالـنـفـ�س يـ�ؤثــر عــلى قــدرة الـفــرد عـــلــى
�إنــتــاج �ســلــوك مـا ،و�إدراك نف�سه على �أنه �شخ�ص مقبول من
الآخرين (.)Hermann, 2005
تعرف فاعلية الذات الأكادميية ب�أنها :ثقة الفرد بقدراته
على تنظيم وتنفيذ الأداء للو�صول �إىل �أنواع حمددة من الإجناز يف
�سياقات �أكادميية.وتعمل فاعلية الذات الأكادميية �ضمن جمموعة
من املعتقدات متعددة امل�ستويات والأوجه والتي ت�ؤثر على
�شعور النا�س ،وتفكريهم ،وحتفيز �أنف�سهم ،والت�رصف �أثناء املهام
التعليمية املختلفة.ويرتبط تطور الفعالية الذاتية ارتباطً ا وثي ًقا
بتجارب ال�شخ�ص وكفاءاته ومهامه التنموية يف خمتلف املجاالت
يف مراحل خمتلفة من احلياة (.)Sharma & Nasa, 2014
عرف فاعلية الذات الأكادميية ب�أنها :معتقدات الطالب
كما ُت َّ
حول قدراته لتحقيق الواجبات واملهمات التعليمية مب�ستويات
مقبولة ،والتي تزيد من جهود الطالب الذهنية املبذولة يف
عملية التعلم.فيبذل الطلبة الذين ميتلكون م�ستويات من فاعلية
الذات الأكادميية جهوداً متوا�صلة لتحقيق الواجبات الأكادميية
املخ�ص�صة لهم ،وال ي�شعرون بعجزهم جتاهها ،بل يتعاملون معها
ب�شكل فعال يبعدهم عن الف�شل الأكادميي (.)Satici & Can, 2016
وقد تكون فاعلية الذات الأكادميية هي املفهوم املتعلق بنوع
من �أنواع الدافعية التي ال تعود �إىل عوامل وحاجات ف�سيولوجية
�أو ظروف خارجية ،بقدر ما هي معتقدات الفرد بقدرته وحاجته
لتحقيق تعامل ناجح مع بيئة التعلم.وت�ؤثر على ا�ستمرار اجلهد
واملثابرة ،ونوع الأن�شطة التي يتم اختيارها ،والإقبال على املواقف
التعليمية كافة حتى ال�صعبة منها (املخاليف.)2010 ،
ويتميز الطلبة ذوو فاعلية الذات الأكادميية املرتفعة بثقة
جيدة بقدرتهم على النجاح والتقدم الأكادميي ،وهم �أكرث مرون ًة
يف �سعيهم للو�صول �إىل حلول متنوعة للمهام املوكلة �إليهم ،ولديهم
حت�صيل و�إجناز �أكادميي ب�سبب ارتفاع م�ستوى الدافعية الأكادميية
لديهم؛ لذلك فهم ميتازون مبثابرتهم وبذلهم للجهود يف �سبيل
حتقيق �أهدافهم ،ومواجهة ال�صعوبات التي تعرت�ضهم (Bandura,
.)1997
من خالل اال�ستعرا�ض ال�سابق ملفهومي التنمر وفاعلية الذات،
نلحظ �أن �سلوك التنمر يرتافق حدوثه مع حالة من الت�شوه املعريف
و�ضعف يف تقدير نتائج هذا ال�سلوك على ال�ضحية� ،إ�ضافة �إىل
وجود حالة من ال�شعور بال�ضغوط االجتماعية �أو الأكادميية.ويف

ظل وجود مثل هذه الأمور تتزايد فر�ص ظهور �سلوك التنمر ،لكن
ثقة الطلبة بقدراتهم على �ضبط م�شاعرهم ومراعاة م�شاعر الآخرين،
وقدرتهم على بناء عالقات اجتماعية واملحافظة عليها ،بالإ�ضافة
�إىل �شعورهم بالثقة حول قدراتهم الأكادميية ،وهو ما ن�سميه فاعلية
الذات ،كل ذلك قد يقلل من احتمالية ظهور �سلوك التنمر يف ال�سياقات
التي من املتوقع �أنه قد يظهر فيها�.إن وجود ثقة لدى املراهقني
بقدراتهم على التوا�صل االجتماعي الإيجابي مع الآخرين ،و�ضبط
انفعاالتهم باملواقف ال�ضاغطة ،وكذلك قدراتهم على حتقيق جناح
�أكادميي مطلوب ،قد ي�ؤدي بالنتيجة �إىل تقليل �شعورهم بال�ضغوط
النف�سية بال�سياقات املختلفة؛ وبالتايل عدم االنخراط ب�سلوك التنمر.

مشكلة ال ّدراسة وأسئلتها:
يع ّد التنمر من �أخطر الظواهر التي تواجهها مدار�سنا اليوم.
وت�شري الإح�صائيات العاملية �إىل انت�شار التنمر املدر�سي بني تالميذ
املراحل املختلفة� ،إذ يتعر�ض ما يقارب ( %)20 - 15من تالميذ
ال�صفوف من الثالث �إىل ال�ساد�س للتنمر والعنف من �أقرانهم ،وتزيد
هذه الن�سبة لدى تالميذ ال�صفوف من ال�سابع �إىل التا�سع حيث ت�صل
�إىل نحو (.)Corvo, 2010( )%30
وت�شري الدرا�سات �أن للتنمر املدر�سي �آثاراً على املتنمر (�ضحية
التنمر)� ،إذ جند �أن �ضحية التنمر يعاين من الوحدة و�سوء التوافق
النف�سي واالجتماعي ،وقلة �أو ندرة الأ�صدقاء وق�صوراً يف العالقات
االجتماعية واخلجل ،مع تدين تقدير الذات واالن�سحاب االجتماعي،
كما يعاين اخلوف من الذهاب �إىل املدر�سة ،وتدين يف م�ستوى
التح�صيل الأكادميي ،كذلك احلال �أي�ض ًا مع الطالب املتن ِّمر ،الذي
قد يكون الت�شوه املعريف الذي ي�ؤدي به �إىل �سلوك التنمر ،و�ضعف
تقدير نتائج �سلوكه ال�سلبية على الآخرين ،يت�أثر كذلك �سلب ًا ب�سلوك
املتنمر�.إن �سلوك التنمر بجميع �أ�شكاله ي�شكل عائق ًا كبرياً �أمام �سري
عملية التعلم والتعليم بال�صورة التي ت�سعى املدر�سة للو�صول �إليها.
عالوة على ذلك ف�إن الأ�سباب النف�سية الداخلية كالفاعلية الذاتية،
امل�ؤدية للتنمر.تكاد ال تلقى االهتمام الكايف من املتخ�ص�صني
والدار�سني ،لذا جاءت هذه الدرا�سة لنقل االهتمام �إىل هذه الأ�سباب
(�Ericson, 2001; Fox &Boulton, 2003; Jantzer, Hoover & Nar
.)loch, 2006
وتتمثل م�شكلة الدرا�سة احلالية يف فح�ص العالقة االرتباطية
بني التنمر املدر�سي والفعالية الذاتية لدى طلبة ال�صف التا�سع
والعا�رش يف املار�س احلكومية يف الأردن ،وب�شكل �أكرث حتديدا ً
حاولت الدرا�سة احلالية الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
Ú Úما م�ستوى �سلوك التنمر لدى طلبة املدار�س احلكومية
الأردنية؟
Ú Úما م�ستوى فاعلية الذات لدى طلبة املدار�س احلكومية
الأردنية؟
Ú Úما القدرة التنب�ؤية لأبعاد الفاعلية الذاتية (االنفعالية،
الأكادميية ،االجتماعية) يف �سلوك التنمر لدى طلبة املدار�س
احلكومية بالأردن؟

أهمية ال ّدراسة:
تكمن الأهمية النظرية للدرا�سة احلالية من خالل ما ت�ضيفه
من معلومات �إىل املعرفة الإن�سانية عامة واملكتبة العربية خا�صة
حول ظاهرة وم�شكلة التنمر املدر�سي ،بالغة اخلطورة يف جمتمعنا،
مبا لها من نتائج �سلبية على العملية التعليمية ،وتكيف �أبنائنا
الطلبة ،و�صحتهم النف�سية وعالقاتهم االجتماعية ،والأ�سباب
النف�سية امل�ؤدية لها.الأمر الذي نطمح �أن يزيد من االهتمام بها،
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التنمر املدرسي وعالقته بفاعلية الذات لدى طلبة الصف التاسع والعاشر في املدارس احلكومية باألردن

و�أخذها بعني االعتبار من قبل الرتبويني القائمني على العملية
الرتبوية يف املدار�س� ،إذ تكاد تخلو املكتبة النف�سية العربية -
بحدود علم واطالع الباحثني  -من عمل بحثي ملتغريي التنمر
املدر�سي مع فاعلية الذات.لذا تتجلى �أهمية الدرا�سة احلالية بتوفري
بيانات متعلقة بقدرة التنب�ؤ ب�سلوك التنب�ؤ من خالل فاعلية الطلبة
الذاتية.
بناء
ومن الناحية العملية ي�ؤمل من هذه الدرا�سة �أن توفر ً
معرفيا جي ًدا للقائمني على العملية الرتبوية ،و�ص َّناع القرارات
ًّ
لل�سيا�سات الرتبوية ،واملعلمني ،واملر�شدين ،و�أولياء الأمور ،وكل
من يعمل يف حقل التعليم يف �إمكانية توظيف النتائج واملعلومات
التي مت التو�صل �إليها يف بناء الربامج الرتبوية والإر�شادية مل�ساعدة
الطلبة يف كيفية احلد من هذا ال�سلوك وال�سيطرة عليه.كما قد ت�شكل
الدرا�سة بداية االهتمام بربامج تعنى ببناء فاعلية الطلبة الذاتية
ب�أبعادها الثالثة كطريق للتخل�ص من امل�شاكل ال�سلوكية املختلفة
ومنها املتنمر ،وبناء �شخ�صية متوازنة لديهم.

أهداف ال ّدراسة:
تهدف ال ّدرا�سة �إىل:
Ú Úحتديد م�ستوى التنمر املدر�سي لدى طلبة املدار�س
احلكومية يف الأردن.
Ú Úحتديد م�ستوى فاعلية الذات لدى طلبة املدار�س احلكومية
يف الأردن.
Ú Úالك�شف عن القدرة التنب�ؤية لأبعاد فاعلية الذات يف التنمر
املدر�سي لدى طلبة املدار�س احلكومية يف الأردن.

التعريفات االصطالحية اإلجرائية:
◄◄الفاعلية الذاتية :معتقدات الأفراد حول قدرتهم على
القيام بالعمل املطلوب ،وتت�ضمن الأبعاد الآتية (:)Muris, 2002
◄◄الفعالية الذاتية الأكادميية :معتقدات الأفراد حول قدرتهم
على حتقيق النجاح يف املهام الأكادميية املوكلة �إليهم.
◄◄الفعالية الذاتية االجتماعية :ت�شري �إىل معتقدات الأفراد
حول قدرتهم على بناء عالقات اجتماعية جديدة ،واملحافظة على
عالقاتهم االجتماعية مع الآخرين.
◄◄الفاعلية الذاتية االنفعالية :وت�شري �إىل معتقدات الأفراد
حول قدرتهم على تنظيم انفعاالتهم و�إدارتها بفعالية.
وتعرف الفاعلية الذاتية (الأكادميية ،واالجتماعية،
واالنفعالية) �إجرائي ًا بالدرجة التي يح�صل عليها �أفراد عينة
الدرا�سة على مقيا�س الفاعلية الذاتية ب�أبعاده الثالثة( :الأكادميية،
واالجتماعية ،واالنفعالية) امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة.
◄◄التنمر املدر�سي� :أفعال �سالبة متعمدة من جانب تلميذ �أو
�أكرث لإحلاق الأذى بتلميذ �آخر �أو جمموعة من التالميذ يتلقون هذا
ال�سلوك ال�سالب وال يبدون ردود �أفعال جتاهه ،وتتم ب�صورة متكررة،
وميكن �أن تكون هذه الأفعال ال�سالبة لفظية �أو ج�سمية �أو نف�سية
واجتماعية (.)Olweus, 2005
ويعرف التنمر املدر�سي �إجرائي ًا بالدرجة التي يح�صل عليها
�أفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س التنمر املدر�سي امل�ستخدم يف
الدرا�سة احلالية.

حمددات ال ّدراسة:
ميكن تق�سيم حدود ال ّدرا�سة �إىل الآتي:
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د .نظمي حسني املعال
د .عمر عطا اهلل العظامات

 احلد املكاين :مدار�س لواء بني كنانة /الأردن.
 احلد الزماين� :أجريت هذه ال ّدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي
الأول من العام الدرا�سي 2019 /2018م.
 احلد الب�رشي :اقت�رصت هذه ال ّدرا�سة على طلبة ال�صف
التا�سع والعا�رش ب�شكل حمدد.

ال ّدراسات السابقة:
�أجرى احلربي ( )2003درا�سة هدفت للتعرف �إىل العالقة بني
مفهوم الذات وال�سلوك العدواين لدى الطالب ال�صم.وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )81طالب ًا وطالبة جميعهم من ال�صم مبدينة الريا�ض،
ومن املرحلة الدرا�سية املتو�سطة.و�أكدت نتائج الدرا�سة وجود عالقة
ارتباط �سالبة بني ال�سلوك العدواين ومفهوم الذات.
وهدفت درا�سة كيبنك و�سنكري ()Kepenekci & Sinkir, 2006
�إىل الك�شف عن م�ستويات التنمر املدر�سي لدى الطلبة يف تركيا،
تكونت عينة الدرا�سة من ( )692طالب ًا وطالبة ،ولتحقيق �أهداف
طور مقيا�س للك�شف عن �سلوكيات التنمر لدى الطلبة يف
الدرا�سة ّ
املدار�س.وك�شفت نتائج الدرا�سة عن انت�شار ظاهرة التنمر لدى
الطلبة بن�سب متفاوتة ،حيث كان التنمر اجل�سدي باملرتبة الأوىل،
والتنمر اللفظي باملرتبة الثانية ،بينما جاء يف املرتبة الأخرية
التنمر اجلن�سي ،كما ك�شفت نتائج الدرا�سة عن وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف التنمر تعزى ملتغري اجلن�س ول�صالح الذكور.
�أما درا�سة �سام�سون ( ،)Samson, 2008فقد تق�صت دور
فاعلية الذات يف مراقبة ال�سلوك ،فتكونت عينة درا�سة من ()945
طالبا من مدار�س مدينة نا�شفيل ( )Nashvilleالأمريكية ،كان
بع�ضهم يظهر م�شاكل �سلوكية يف حني �أظهر الآخرون التزاما
بال�سلوك ال�سوي ،وقد �أكدت نتائج الدرا�سة وجود دور مرتفع لفاعلية
الذات يف مراقبة ال�سلوك.
و�أجرى جراي�سي ( )2012درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن �سلوك
التنمر وعالقته مبفهوم الذات الأكادميي والتح�صيل الدرا�سي لدى
الطلبة.تكونت عينة الدرا�سة من ( )367طالب ًا وطالبة ،منهم ()159
طالب ًا و ( )208طالبات ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى �سلوك
التنمر لدى طلبة املرحلة املتو�سطة جاء مب�ستوى منخف�ض ،و�أن
م�ستوى مفهوم الذات الأكادميي لدى طلبة املرحلة جاء مب�ستوى
متو�سط.و�أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى
لأثر النوع االجتماعي يف جميع جماالت مقيا�س �سلوك التنمر
ول�صالح الذكور.
�سعت درا�سة ثورنربج وجنغت (Thornberg & Jungert,
� )2013إىل تق�صي العالقة بني �سلوك التنمر وفاعلية الذات
االنفعالية.فكانت عينة الدرا�سة مكونة من ( )347طالب ًا وطالبة
من طلبة املدار�س الثانوية بال�سويد ،مبتو�سط �أعمار (� )18سنة.
وتو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل عدم وجود عالقة ارتباط بني �سلوك
التنمر وفاعلية الذات.
كما هدفت درا�سة قا�سم وال�سيد وال�سيد (&Kassem, Elsayed
 )Elsayed, 2015ملعرفة العالقة بني �سلوك التنمر وفاعلية الذات.
فتكونت العينة من ( )338طالب ًا وطالبة من طلبة كلية التمري�ض
يف جامعة املن�صورة.وا�ستخدم الباحثون مقيا�س كوبر ()Cooper
ل�سلوك التنمر ،ومقيا�س �شوارتزر وجريوزامل (Schwartzer and
 )Jerusalemللفاعلية الذاتية.وتو�صلت الـدرا�سة لـــوجــود عالقـــة
ارتــــباط ذات داللــــة �إحـــ�صـــائــــية بني �سلوك التنمر وفاعلية
الذات بلغت (  )0.38 -عند م�ستوى الداللة (.)0.0001
وعملت درا�سة كوكينو�س وباناجوبولو وت�سوالكيدو وتزليو
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( )Kokkinos, Panagopoulou, Tsolakidou& Tzeliou, 2015على
التحقق من عالقة �سلوك التنمر وفاعلية الذات ،لدى عينة من طلبة
ال�صف ال�ساد�س �شمال غرب وو�سط اليونان ،بعمر من ()12 - 10
�سنة.ومت ا�ستخدام مقيا�س كوكينو�س و�سارودي وباك�سيفانيدو
( )Kokkinos, Saroudi, and Baxevanidouل�سلوك التنمر ومقيا�س
موري�س ( )Murisلفاعلية الذات.وتو�صلت النتائج لوجود عالقة
�سالبة ذات داللة �إح�صائية بني �سلوك التنمر وفاعلية الذات.
�أما درا�سة ياداف ( )Yadav, 2016فقد بحثت بالعالقة بني
فاعلية الذات و�سلوك التنمر.فا�شتملت الدرا�سة على عينة تكونت
من ( )400طالب ًا وطالبة من �إحدى الواليات الهندية ،وبا�ستخدام
مقيا�س �شوارتزر وجريوزامل ()Schwartzer and Jerusalem
لفاعلية الذات ومقيا�س �أولوي�س ( )Olwesل�سلوك التنمر ،تو�صلت
نتائج الدرا�سة لوجود عالقة ارتباط �سالبة ذات داللة �إح�صائية بني
�سلوك التنمر وفاعلية الذات بلغت (.)0.35 -
وهدفت درا�سة بك (� )Beck, 2017إىل تق�صي العالقة بني
فاعلية الذات و�سلوك التنمر لدى طلبة اجلامعة ،فتكونت عينة
الدرا�سة من ( )145طالب ًا وطالبة من جامعة �شمال جورجيا
الأمريكية.وا�ستخدام مقيا�س �شوارتزر وجريوزامل (Schwartzer
 )and Jerusalemلفاعلية الذات ،ومقيا�س خا�ص بهذه الدرا�سة
لقيا�س �سلوك التنمر ،و�أظهرت النتائج وجود عالقة �سالبة ذات داللة
�إح�صائية بني فاعلية الذات والتنمر.
�أما درا�سة بنجول ( ،)Bingol, 2018فقد �سعت �إىل تق�صي
�أثر فاعلية الذات على �سلوك التنمر.فكانت عينة الدرا�سة مكونة
من ( )323طالب ًا وطالبة من مدار�س مدينة ا�سطنبول ()Istanbul
الرتكية ,من طلبة ال�صف احلادي ع�رش.وقد تو�صلت نتائج الدرا�سة
�إىل وجود �أثر لفاعلية الذات على �سلوك التنمر.
وبالنظر �إىل جمموعة الدرا�سات ال�سابقة ،فقد تناولت مفهوم
فاعلية الذات عامة مع �سلوك التنمر ،كما جند �أي�ضا �أن الدرا�سات
كانت يف �أغلبها �أجنبية ما عدا درا�سة قا�سم و�آخرون (Kassem
� ،)et al., 2015إال �أن عينتها كانت من طلبة اجلامعات ،وبالن�سبة
لنتائج الدرا�سات فقد ت�ضاربت بني وجود عالقة �أو عدمها ،حيث
�أ�شارت معظم نتائج الدرا�سات املذكورة �سابقا لوجود عالقة بني
التنمر وفاعلية الذات ،ما عدا درا�سة ثورنربج وجنغت (Thornberg
 )& Jungert, 2013التي ت�شري نتائجها لعدم وجود مثل هذه العالقة.
فجاءت الدرا�سة احلالية على عينة من املجتمع العربي ،وللطلبة من
املرحلة الأ�سا�سية العليا ،ولتنهي االختالف يف نتائج الدرا�سات
ال�سابقة.كما ت�صدت درا�ستنا احلالية للك�شف عن قدرة فاعلية الذات
ب�أبعادها الثالثة :االجتماعية ،والأكادميية ،واالنفعالية على تف�سري
�سلوك التنمر املدر�سي.

الطريقة واإلجراءات
منهج ال ّدراسة:
ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي الإرتباطي يف البحث� ,إذ
حاولت الدرا�سة التعرف �إىل العالقة بني التنمر املدر�سي وفاعلية
الذات.
جمتمع ال ّدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة ال�صف التا�سع والعا�رش
ّ
الأ�سا�سي يف مديرية تربية وتعليم لواء بني كنانة املنتظمني يف
الف�صل الدرا�سي الأول للعام الدرا�سي  ،2018 /2017والبالغ
عددهم ( )4054طالب ًا وطالبة من ال�صف العا�رش ،منهم ()2108

طالباً ,و ( )1946طالبة ،وذلك ح�سب ال�سجالت الر�سمية ملديرية
الرتبية والتعليم يف لواء بني كنانة.
عينة ال ّدراسة:
تكونت عينة الدرا�سة من ( )460طالب ًا وطالبة ,بواقع ()236
طالب ،و ( )224طالبة.اختريوا بالطريقة الع�شوائية العنقودية
متعددة املراحل؛ �إذ اختريت ( )10مدار�س ذكور ت�ضم طلبة ال�صف
التا�سع والعا�رش ،ثم اختريت �شعبتان من كل مدر�سة ،ثم اختري ()10
مدار�س �إناث ت�ضم طلبة ال�صف التا�سع والعا�رش ،واختريت �شعبتان
من كل مدر�سة.
واجلدول ( )1يو�ضح توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب اجلن�س:
جدول ()1
أفراد عينة الدراسة حسب الجنس.

املتغري
اجلن�س
املجموع

امل�ستوى

العدد

الن�سبة املئوية

ذكر

236

%51.3

�أنثى

224

% 48.7

460

% 100

أدوات الدراسة
ا�ستخدم الباحثان مقيا�س التنمر املدر�سي ،ومقيا�س الفاعلية
الذاتية ،فيما يلي و�صف لهذه املقايي�س:
أوالً مقياس التنمر املدرسي:
ا�ستخدم مقيا�س التنمر املدر�سي املطّ ور من قبل ال�صبحيني
والق�ضاة ( ،)2013ويتكون املقيا�س من ( )45فقرة لقيا�س التنمر
املدر�سي موزعة على خم�سة �أبعاد ،هي :التنمر اللفظي
وخ�ص�ص له ( 10فقرات) ،والتنمر اجل�سمي وخ�ص�ص له ( 9فقرات)،
والتنمر االجتماعي وخ�ص�ص له ( 14فقرة) ،التنمر على ممتلكات
الطلبة وخ�ص�ص له ( 6فقرات) ،والتنمر اجلن�سي وخ�ص�ص له )6
فقرات).
�Ú Úصدق املقيا�س ب�صورته الأ�صلية
قام ال�صبحيني والق�ضاة ( ،)2013بالتحقق من �صدق البناء
مكونة من ( )30طال ًبا
بتطبيق املقيا�س على عينة ا�ستطالعية ّ
وطالبةً ،ومن خارج عينة ال ّدرا�سة امل�ستهدفة ،وح�سبت معامالت
ارتباط بري�سون بني درجة الفقرة والدرجة الكلية ملقيا�س التنمر
املدر�سي والأبعاد التي تتبع له ،وتراوحت معامالت االرتباط بني،
(.)0.85 - 0.47
�Ú Úصدق املقيا�س للدرا�سة احلالية
 �صدق املحتوى :للتحقق من �صدق املحتوى ،عر�ض
مقيا�س التنمر املدر�سي على �سبعة من املحكمني املتخ�ص�صني يف
علم النف�س الرتبوي ،والإدارة الرتبوية ،والقيا�س والتقومي يف جامعة
الريموك ،وذلك للتحقق من مالءمة فقرات املقيا�س ومنا�سبته ملا
له.وبناء على مالحظات املحكمني مت حذف بعد التنمر
و�ضع
ً
اجلن�سي لعدم منا�سبته لدى �أفراد العينة وعدلت �صياغة بع�ض
الفقرات التي اجمع عليها ثالثة حمكمني ف�أكرث.
 �صدق البناء :حل�ساب �صدق البناء مت تطبيق املقيا�س
على عينة ا�ستطالعية مكونة من ( )40طالب ًا وطالبةً ،ومن خارج
عينة ال ّدرا�سة امل�ستهدفة ،حيث مت ح�ساب قيم معامالت االرتباط
بني الفقرة والبعد الذي تنتمي له ،والدرجة الكلية للمقيا�س.و�أ�شارت
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نتائج التحليل �إىل �أن جميع معامالت االرتباط بني كل فقرة والبعد
�أو املقيا�س الكلي كانت دالة �إح�صائياً ،وتراوحت قيم معامالت
االرتباط بني درجة الفقرة والبعد بني ( ،)0.87 - 0.33يف حني
تراوحت قيم معامالت االرتباط بني درجات الفقرات واملقيا�س
الكلي بني ( )0.44 - 0.85وهذا يدل على �صدق بناء مقبول
للمقيا�س.
Ú Úثبات املقيا�س الن�سخة الأ�صلية
قام ال�صبحيني والق�ضاة ( ،)2013بالتحقق من ثبات مقيا�س
التنمر املدر�سي من خالل تطبيق املقيا�س على عينة مكونة من
( )30من طلبة املرحلة اال�سا�سية و�إعادة تطبيقه على نف�س العينة
بعد �أ�سبوع من التطبيق الأويل ,وح�سبت معامالت االرتباط بني
مرتي التطبيق.وقد بلغ معامل الثبات لبعد التنمر اللفظي (, )0.65
و ( )0.64لبعد التنمر اجل�سمي ,و ( )0.74لبعد التنمر االجتماعي ,و
( )0.67لبعد التنمر على املمتلكات ,و ( )0.70لبعد التنمر اجلن�سي.
وقام ال�صبحيني والق�ضاة ( ،)2013بالتحقق من ثبات املقيا�س
با�ستخدام االت�ساق الداخلي با�ستخدام معادلة كرونباخ الفا ,وقد
بلغت قيمة كرونباخ الفا لبعد التنمر اللفظي ( , )0.93و ()0.91
لبعد التنمر اجل�سمي ,و ( )0.93لبعد التنمر االجتماعي ,و ()0.86
لبعد التنمر على املمتلكات ,و ( )0.91لبعد التنمر اجلن�سي.
Ú Úثبات املقيا�س للدرا�سة احلالية
وللتحقق من ثبات مقيا�س التنمر املدر�سي يف الدرا�سة
احلالية ،مت التحقق من ثبات املقيا�س بطريقة االختبار و�إعادة
االختبار (� ،)Test - Re - testإذ وزع املقيا�س على ( )40طالب ًا
وطالبة من خارج عينة الدرا�سة ،وطبق املقيا�س على نف�س العينة
مرة �أخرى بعد مرور �أ�سبوعني ،وح�سب معامل ارتباط بري�سون بني
مرتي التطبيق.وقد بلغ معامل الثبات لبعد التنمر اللفظي (, )0.76
و ( )0.82لبعد التنمر اجل�سمي ,و ( )0.74لبعد التنمر االجتماعي,
و ( )0.79لبعد التنمر على املمتلكات.وكذلك التحقق من ثبات
املقيا�س با�ستخدام االت�ساق الداخلي با�ستخدام معادلة كرونباخ
الفا ,وقد بلغت قيمة كرونباخ الفا لبعد التنمر اللفظي ( , )0.93و
( )0.88لبعد التنمر اجل�سمي ,و ( )0.91لبعد التنمر االجتماعي ,و
( )0.86لبعد التنمر على املمتلكات.
Ú Úطريقة ت�صحيح مقيا�س التنمر املدر�سي
درج �سلم
يف �ضوء �سلم الإجابة على فقرات املقيا�سّ ،
اال�ستجابة ح�سب تدريج ليكرت اخلما�سي� ،إذ ترتاوح الإجابة على
جميع فقرات املقيا�س ما بني (دائماً ،غالباً� ،أحياناً ،نادراً� ،أبداً)
وتقابلها الدرجات ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5على التوايل جلميع الفقرات،
وبذلك ترتاوح الدرجات على مقيا�س التنمر املدر�سي بني ()39
وهي متثل �أدنى درجة ميكن �أن يح�صل عليها املفحو�ص ،و ()195
ومتثل �أعلى درجة ميكن �أن يح�صل عليها املفحو�ص على املقيا�س،
ولتف�سري ا�ستجابات �أفراد العينة على مقيا�س التنمر املدر�سي �صنفت
املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد العينة �إىل ثالث فئات على
النحو التايل :من ( )2.33 - 1بدرجة منخف�ضة ،ومن (- 2.34
 )3.67بدرجة متو�سطة ،ومن ( )3.68 - 5بدرجة مرتفعة.
ثانياً :مقياس فاعلية الذات
ا�ستخدم مقيا�س معتقدات فاعلية الذات (الأكادميية,
واالجتماعية ,واالنفعالية) ( ،)ASEESالذي �أع ّده موري�س (Muris,
 ،)2002يتكون من ( )24فقرة تقي�س معتقدات الأفراد عن كفاءتهم
الذاتية موزعة على ثالثة جماالت رئي�سة هي الكفاءة الذاتية
الأكادميية ( 8فقرات) ،والكفاءة الذاتية االجتماعية ( 8فقرات)،
والكفاءة الذاتية االنفعالية ( 8فقرات).
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�Ú Úصدق وثبات املقيا�س الأ�صلي
مت
ا�ستخرجت م�ؤ�رشات �صدق وثبات املقيا�س الأ�صلي؛ حيث ّ
التحقق من �صدق املقيا�س وفق ًا لإجراءات ال�صدق العاملي؛ وقد كان
ت�شبع جميع فقرات هذا املقيا�س على العوامل التي تنتمي �إليها يزيد
مت التحقق من ثبات املقيا�س بح�ساب قيم معامالت
على ( ،)0.40و ّ
الإت�ساق الداخلي با�ستخدام معادلة (كرونباخ �ألفا) للمقيا�س ككل
وللمقايي�س الفرعية؛ �إذ بلغت قيمة معامل ثبات االت�ساق الداخلي
للمقيا�س ككل وفق ًا لهذه الطريقة ( , )0.78بينما بلغت قيم معامالت
ثبات االت�ساق الداخلي لفاعلية الذات الأكادميية ,ولفاعلية الذات
االجتماعية ,ولفاعلية الذات االنفعالية (0.64؛ 0.69؛  )0.71على
التوايل.كما قدرت قيمة معامل الثبات وفق ًا لطريقة الإعادة للمقيا�س
ككل وللمقايي�س الفرعية؛ �إذ بلغت قيمة معامل الثبات للمقيا�س ككل
وفق ًا لهذه الطريقة ( )0.85وبلغت قيم معامالت الثبات للمقايي�س
الفرعية الثالث0.77( :؛ 0.73؛ .)0.65
�Ú Úصدق املقيا�س للدرا�سة احلالية
ولأغرا�ض الدرا�سةُ ،ترجم املقيا�س من اللغة الإجنليزية �إىل
اللغة العربية ،وترجمت الن�سخة املعربة اللغة الإجنليزية من قبل
احد �أع�ضاء هيئة التدري�س يف ق�سم اللغة الإجنليزية للت�أكد من دقة
الرتجمة.
 �صدق املحتوى :للتحقق من �صدق املحتوى ،عر�ض
مقيا�س الفاعلية الذاتية على �سبعة من املحكمني املتخ�ص�صني يف
علم النف�س الرتبوي ،والإدارة الرتبوية ،والقيا�س والتقومي يف جامعة
الريموك ،وذلك للتحقق من مالءمة فقرات املقيا�س ومنا�سبته ملا
له.وبناء على مالحظات املحكمني عدلت �صياغة بع�ض
و�ضع
ً
الفقرات التي �أجمع عليها ثالثة حمكمني ف�أكرث.
 �صدق البناء :حل�ساب �صدق البناء مت تطبيق املقيا�س
على عينة ا�ستطالعية مكونة من ( )40طالب ًا وطالبةً ،ومن خارج
عينة ال ّدرا�سة امل�ستهدفة ،حيث مت ح�ساب قيم معامالت االرتباط
بني الفقرة والبعد الذي تنتمي له ،والدرجة الكلية للمقيا�س.و�أ�شارت
نتائج التحليل �إىل �أن جميع معامالت االرتباط بني كل فقرة والبعد
�أو املقيا�س الكلي كانت دالة �إح�صائياً ،وتراوحت قيم معامالت
االرتباط بني درجة الفقرة والبعد بني ( ،)0.81 - 0.74يف حني
تراوحت قيم معامالت االرتباط بني درجات الفقرات واملقيا�س
الكلي بني ( )0.83 - 0.67وهذا يدل على �صدق بناء مقبول
للمقيا�س.
Ú Úثبات املقيا�س للدرا�سة احلالية
مت التحقق من ثبات املقيا�س بطريقة االختبار و�إعادة
االختبار (� ،)Test - Re - testإذ وزع املقيا�س على ( )40طالب ًا
وطالبة من خارج عينة الدرا�سة ،وطبق املقيا�س على نف�س العينة
مرة �أخرى بعد مرور �أ�سبوعني ،وح�سب معامل ارتباط بري�سون بني
مرتي التطبيق.وقد بلغ معامل الثبات لبعد فاعلية الذات الأكادميية
( , )0.85و ( )0.77لبعد الفاعلية الذاتية االجتماعية ,و ()0.72
لبعد فاعلية الذات االنفعالية.وكذلك مت التحقق من ثبات املقيا�س
با�ستخدام االت�ساق الداخلي با�ستخدام معادلة كرونباخ الفا ,وقد
بلغت قيمة كرونباخ الفا لبعد فاعلية الذات الأكادميية (, )0.91
و ( )0.75لبعد فاعلية الذات االجتماعية ,و ( )0.83لبعد الفاعلية
الذاتية االنفعالية.
Ú Úت�صحيح مقيا�س فاعلية الذات
درج �سلم
يف �ضوء �سلم الإجابة على فقرات املقيا�سّ ،
اال�ستجابة ح�سب تدريج ليكرت اخلما�سي� ،إذ ترتاوح الإجابة على
جميع فقرات املقيا�س ما بني (دائماً ،غالباً� ،أحياناً ،نادراً� ،أبداً)
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وتقابلها الدرجات ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5على التوايل جلميع الفقرات،
وبذلك ترتاوح الدرجات على مقيا�س الفاعلية الذاتية بني (،)24
وهي متثل �أدنى درجة ميكن �أن يح�صل عليها املفحو�ص ،و ()120
ومتثل �أعلى درجة ميكن �أن يح�صل عليها املفحو�ص على املقيا�س،
ولتف�سري ا�ستجابات �أفراد العينة على مقيا�س الفاعلية الذاتية �صنفت
املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد العينة �إىل ثالث فئات على
النحو التايل :من ( )2.33 - 1بدرجة منخف�ضة ،ومن (- 2.34
 )3.67بدرجة متو�سطة ،ومن ( )3.68 - 5بدرجة مرتفعة.

إجراءات الدراسة:
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،اتبعت الإجراءات الآتية يف تنفيذ
الدرا�سة:
Ú Úمراجعة الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة
مبو�ضوع الدرا�سة.
Ú Úحددت عينة الدرا�سة من طلبة ال�صف التا�سع والعا�رش يف
لواء بني كنانة.
Ú Úوزعت مقايي�س الدرا�سة على عينة الدرا�سة ومب�ساعدة
املعلمني ل�ضمان جدية الطلبة.
�Ú Úأعطيت عينة الدرا�سة الوقت الكايف للإجابة على فقرات
�أدوات الدرا�سة ،والت�أكيد على عدم وجود وقت حمدد للإجابة،
�إ�ضافة �إىل متابعة ا�ستف�ساراتهم.
Ú Úجمع �أدوات الدرا�سة ،و�إدخال بياناتها �إىل ذاكرة احلا�سوب،
و�إجراء املعاجلات الإح�صائية املنا�سبة با�ستخدام برنامج التحليل
الإح�صائي (.)SPSS, V: 20
Ú Úا�ستخال�ص النتائج ،ومن ثم مناق�شة ما مت التو�صل �إليه
من نتائج يف �ضوء �أ�سئلة ال ّدرا�سة واخلروج بالتو�صيات املنا�سبة
ا�ستنا ًدا �إىل نتائج ال ّدرا�سة.

متغريات الدراسة
ت�ضمنت الدرا�سة املتغريات الآتية:
Ú Úاملتغري املتنب�أ :التنمر املدر�سي
Ú Úاملتغري املتنب�أ به :فاعلية الذات االجتماعية ،فاعلية الذات
الأكادميية ،فاعلية الذات االنفعالية.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول :ما م�ستوى �سلوك التنمر
لدى طلبة املدار�س احلكومية الأردنية؟ للإجابة عن ال�س�ؤال الأول
ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية مل�ستوى
�سلوك التنمر لدى طلبة املدار�س احلكومية الأردنية ،كما هو مبني
يف اجلدول (.)2

املجال

الرتبة الرقم

التنمر ككل

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

امل�ستوى

1.242

متو�سط

2.96

يتبني من اجلدول (� )4أن م�ستوى التنمر املدر�سي لدى �أفراد
عينة الدرا�سة كان متو�سط ًا مبتو�سط ح�سابي ( .)2.96ويتبني من
اجلدول (� )4أن ُبعد التنمر اجل�سمي ح�صل على املرتبة الأوىل
مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.00يليه ُبعد التنمر االجتماعي مبتو�سط
ح�سابي ( ،)2.97ف ُبعد التنمر اللفظي مبتو�سط ح�سابي (،)2.95
ويف الرتتيب الأخري جاء ُبعد التنمر على ممتلكات الطلبة مبتو�سط
ح�سابي (.)2.89
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين :ما م�ستوى فاعلية الذات
لدى طلبة املدار�س احلكومية الأردنية؟ للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين،
ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية مل�ستوى
فاعلية الذات لدى طلبة املدار�س احلكومية الأردنية ،كما هو مبني
يف اجلدول (.)3
جدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى فاعلية الذات لدى طلبة المدارس
الحكومية األردنية مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

امل�ستوى

1

2

الفاعلية الذاتية االجتماعية

3.23

1.114

متو�سط

2

2

الفاعلية الذاتية الأكادميية

3.10

1.243

متو�سط

3

3

الفاعلية الذاتية االنفعالية

3.05

1.047

متو�سط

3.13

1.007

متو�سط

املجال

الرتبة الرقم

الفاعلية ككل

يتبني من اجلدول (� )3أن الفاعلية الذاتية لدى �أفراد عينة
الدرا�سة كان متو�سط ًا مبتو�سط ح�سابي ( .)3.13ويتبني من اجلدول
(� )5أن ُبعد الفاعلية الذاتية االجتماعية ح�صل على املرتبة الأوىل
مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.23يليه ُبعد الفاعلية الذاتية الأكادميية
مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.10ويف الرتتيب الأخري جاء ُبعد الفاعلية
الذاتية االنفعالية مبتو�سط ح�سابي (.)3.05
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث :ما القدرة التنب�ؤية
لأبعاد فاعلية الذات (االنفعالية ،الأكادميية ،االجتماعية) يف �سلوك
التنمر لدى طلبة املدار�س احلكومية بالأردن.
للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث ا�ستخدم حتليل االنحدار املتعدد
املتدرج للك�شف عن القدرة التنب�ؤية لأبعاد الفاعلية الذاتية
(االنفعالية ،الأكادميية ،االجتماعية) يف �سلوك التنمر لدى طلبة
املدار�س احلكومية بالأردن ،كما هو مبني يف اجلدول (.)4

جدول (:)2

جدول ()4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى سلوك التنمر لدى طلبة المدارس
الحكومية األردنية مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

تحليل االنحدار المتعدد المتدرج للكشف عن القدرة التنبؤية ألبعاد فاعلية الذات (االنفعالية،
األكاديمية ،االجتماعية) في سلوك التنمر لدى طلبة المدارس الحكومية باألردن

2

3

التنمر االجتماعي

2.97

1.071

متو�سط

3

1

التنمر اللفظي

2.95

1.458

متو�سط

4

4

التنمر على ممتلكات الطلبة

2.89

1.642

متو�سط

املتغري التابع

1

2

التنمر اجل�سمي

3.00

1.308

متو�سط

الرتبة الرقم

املجال

التنمر

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

امل�ستوى
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املتنبئات
الفاعلية
الذاتية
الأكادميية

التباين
املعامل االرتباط
املف�رس
B
املتعدد
2
R

0.405

0.688

∆
R2

0.473 0.473

قيمة ف

410.609

داللة ف
الإح�صائية
0.000

التنمر املدرسي وعالقته بفاعلية الذات لدى طلبة الصف التاسع والعاشر في املدارس احلكومية باألردن

املتغري التابع

املتنبئات

التباين
املعامل االرتباط
املف�رس
B
املتعدد
2

التنمر

0.712

0.034 0.507

234.797

0.000

0.722

0.015 0.521

165.617

0.000

R

الفاعلية
الذاتية
االجتماعية
الفاعلية
0.190
الذاتية
االنفعالية
0.261

∆
R2

قيمة ف

داللة ف
الإح�صائية

يتبني من جدول (� )4أن فاعلية الذات الأكادميية ،وفاعلية
الذات االجتماعية ،وفاعلية الذات االنفعالية و�ضحت مع ًا حوايل ما
ن�سبته ( )52.1%من التباين يف التنمر ،فقد و�ضحت فاعلية الذات
الأكادميية ( )0.473من التباين ،وبذلك تكون قد �ساهمت ب�شكل
دال اح�صائي ًا يف التنب�ؤ بالتنمر ،و�أ�ضافت فاعلية الذات االجتماعية
( )0.034من التباين املف�رس للتنمر ،يف حني �أن فاعلية الذات
االنفعالية �أ�ضافت ( )0.015من التباين.

مناقشة النتائج والتوصيات:
لقد �أظهرت النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول �أن م�ستوى �سلوك
التنمر لدى طلبة ال�صف التا�سع والعا�رش كان متو�سطً ا.حيث جاء
ُبعد التنمر اجل�سمي يف املرتبة الأوىل ومب�ستوى متو�سط ،وجاء
ُبعد التنمر االجتماعي يف املرتبة الثانية ومب�ستوى متو�سط ،وجاء
ُبعد التنمر اللفظي يف املرتبة الثالثة ومب�ستوى متو�سط ،يف حني
جاء ُبعد التنمر على ممتلكات الطلبة يف املرتبة الأخرية ومب�ستوى
متو�سط.
ويرجع الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن الدرجة املتو�سطة يف
�سلوك التنمر بني �أفراد عينة الدرا�سة ب�سبب امتالك الطلبة لقدرات
ذاتية داخلية للتحكم ب�سلوكاتهم وتقدير نتائجها على الآخرين.
عك�س مرحلة الطفولة التي ترتفع فيها �سلوكات التنمر حيث ال توجد
عند الطفل قدرات للحكم على �آثار �سلوكهم على الآخرين وترتفع
فيها م�ستويات �سلوك التنمر.وتختلف نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة
درا�سة (جراي�سي ،)2012 ،التي �أ�شارت �إىل �أن �سلوك التنمر جاء
بدرجة متو�سطة.
وح�سب نظرية “كولربج” يف النمو الأخالقي فالطلبة من
عينة الدرا�سة هم يف عمر يحر�صون فيه على الظهور ب�صورة طيبة
�أمام املجتمع ،ويهتمون باالن�سجام مع الأ�رسة واملدر�سة ،لي�س
خوفا من العقاب بقدر ما هو قناعة مبعايريه (�أبو غزال.)2014 ،
وجاءت النتائج متو�سطة ولي�ست منخف�ضة كون املراهقون مييلون
لتحقيق مفهوم الذات لديهم ببع�ض ال�سلوكات ال�سلبية جتاه الزمالء.
و�أظهرت النتائج �أن ُبعد التنمر اجل�سمي جاء يف املرتبة الأوىل،
ومب�ستوى متو�سط؛ ويرجع الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن هذا النوع
من التنمر هو الأكرث قدرة على �إثبات �سطوة و�سيطرة املتنمر من بني
جماالت التنمر الأخرى ،كما قد ميار�س بع�ض الطلبة بع�ض فقرات
مقيا�س التنمر اجل�سمي على �سبيل الدعابة مثل قر�ص الزميل �أو دفع
جاره باملقعد ،ولكون �أن الدرا�سة قد مت تنفيذه يف جمتمع ريفي؛
ازداد التنمر اجل�سمي الذي توجد فيه مناذج ل�سلوكات عدوانية بني
الأطفال �أكرث من غريها من �أ�شكال التنمر.وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة
مع نتيجة درا�سة كل من (�أبو عرارKepenekci & Sinkir, 2010 ،
 ،); 2006واللتان �أ�شارتا �إىل �أن التنمر اجل�سمي جاء باملرتبة الأوىل.
وفيما يتعلق ُببعد التنمر على ممتلكات الطلبة الذي جاء يف
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املرتبة الأخرية ،ومب�ستوى متو�سط؛ ويرجع الباحثان هذه النتيجة
�إىل �أن تنمر املمتلكات بالن�سبة للطلبة يف ُعمر طلبة عينة الدرا�سة
الذين قد يعتقدون �أن تنمر املمتلكات من املمكن �أن يرتك �أدلة قد
توقعهم حتت طائلة العقوبة ،لذلك فهم يبتعدون عنه باجتاه �أنواع
التنمر الأخرى التي حتقق لهم ال�شعور بالقوة والقدرة عدم ترك
�آثار تدينه �أمام الكبار.وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة
جراي�سي ( ،)2012والتي �أ�شارت �إىل �أن التنمر على ممتلكات الطلبة
جاء يف املرتبة الأخرية.
و�أظهرت نتائج ال�س�ؤال الثاين �أن م�ستويات فاعلية الذات
ب�أبعادها املختلفة كانت مب�ستوى متو�سط ،وبن�سب متقاربة ،ويرجع
الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن وجود دور لكون �أفراد عينة الدرا�سة
هم �أع�ضاء �ضمن �أ�رس ممتدة ،والذي يلعب دوراً يف رفع فاعلية
الذات ب�أبعادها املختلفة لديهم ،مبا فيها من تفاعالت �أكادميية
واجتماعية وانفعالية �إيجابية خمتلفة ،كما �أن منط الأ�رسة ال�رشقية
يف تعاملها مع �أبنائها يعينهم يف تكوين خربات ذاتية ناجحة
مما ي�شكل لديهم فاعلية ذاتية معتدلة.وبالن�سبة لتقدم فاعلية
الذات االجتماعية ك�أحد �أبعاد فاعلية الذات فقد يعود الأمر �إىل �أن
الطلبة يف هذه املرحلة من العمر تنمو لديهم احلاجة �إىل الوجود
�ضمن جماعات الأ�صدقاء؛ فهم �أكرث حر�صا على تكوين ال�صداقات
واملحافظة عليها ،وهم كذلك �أ�شد حر�صا على �صورهم يف عيون
من هم �أكرب منهم ،فت�صبح لديهم توجهات م�ستمرة لتنمية املهارات
االجتماعية للتعامل مع الآخرين ب�شكل مقبول ،وبالتايل تزداد
ثقتهم بقدرتهم و�إمكاناتهم بالتفاعل االجتماعي الناجح.باملقابل
فقد تراجعت فاعلية الذات االنفعالية �إىل املرتبة الأخرية �ضمن
جماالت فاعلية الذات ،ومن املمكن تف�سري ذلك �أن فرتة املراهقة
يتخللها الكثري من ال�ضغوط النف�سية ،باعتبار �أن املراهقة فرتة
انتقال بني الطفولة والر�شد ،يتم معاملة املراهق فيها مرة كرا�شد
و�أخرى كطفل مما ي�ضعف ثقته بقدرته على �ضبط انفعاالته ،ومما
ي�ساهم يف ت�أكيد مثل هذه النتيجة كرث ال�ضغوط التي يعاين منها
املراهقني نتيجة التقلبات العاطفية واجل�سمية والنف�سية التي تقلل
من ثقتهم بالقدرة على �ضبط انفعاالتهم.
�أظهرت نتائج ال�س�ؤال الثالث �أن �أبعاد فاعلية الذات قد ف�سرّ ت
ما ن�سبته ( )52.1%من التباين يف التنمر املدر�سي ،حيث ف�رس
ُبعد الفاعلية الذاتية الأكادميية ما ن�سبته ( )0.473%من التباين
يف التنمر املدر�سي.يف حني ف�رس ُبعد الفاعلية الذاتية االجتماعية
( )0.34%من التباين يف التنمر املدر�سي ،و ف�رس ُبعد فاعلية الذات
االجتماعية ( )0.15%من التباين يف التنمر املدر�سي.وتتفق هذه
النتيجة مع جاءت به بع�ض الدرا�سات مثلBeck, 2017 ; Kas�(  (:
sem, Elsayed & Elsayed, 2015 ; Kokkinos, Panagopoulou,

 ،)Tsolakidou & Tzeliou, 2015 ; Yadav, 2016والتي �أ�شارت �إىل
وجود عالقة ارتباطية �سالبة بني فاعلية الذات و�سلوك التنمر�.إذ
تعمل فاعلية الذات على التقليل من ال�سلوك الفو�ضوي واالنخراط
بالأن�شطة التي تتنا�سب مع ما يتوقعه الكبار ،فيميل الطلبة ذوو
فاعلية الذات املرتفعة �إىل االلتزام بتعليمات الأ�رسة �أكرث من غريهم
(�صاحلي والونا�س .)2016 ،كما �أن الطلبة الذين ميتلكون فاعلية
ذات ي�ستطيعون مواجهة ال�سياقات ال�ضاغطة ب�صورة بعيدة عن
ال�سلوكات العدوانية والتنمر ب�سبب امتالكهم لقدرة على ال�ضبط
الداخلي ،باملقابل ف�إن الطلبة �أ�صحاب وجهات ال�ضبط اخلارجية
يظهرون قدرة �أقل على التعامل مع �أقرانهم ب�شكل منا�سب عندما
يجدون �أنف�سهم بعيدا عن نظر الكبار (.)Beck, 2017
و ُيرجع الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن فاعلية الذات الأكادميية
هي �أ�سا�س الطموح الأكادميي الذي ي�سعى �إليه الطلبة ،وهو ح�سب
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يف�س ما ن�سبته
ما �أ�شارت �إليه درا�سة (بهن�ساوي وح�سنِ )2015 ،رّ
( )%60.8من �سلوك التنمر املدر�سي.كما �أن فاعلية الطالب
الأكادميية جتعله من�شغ ًال يف حتقيق �أهدافه الدرا�سية والنجاح
والتفوق ،وبعيداً عن كل ما قد يعيق هذه الأهداف.و�إن الطلبة
ذوو فاعلية الذات الأكادميية املرتفعة هم �أكرث الطلبة ابتعادا عن
الوقوع يف �إيذاء زمالئهم ،ذلك ب�سبب حر�صهم امل�ستمر على م�ستوى
حت�صيلهم الدرا�سي وابتعادهم عن �أي �سلوك ي�ضعف حت�صيلهم.
باملقابل ف�إن املعتقدات ال�سلبية حول القدرات الأكادميية ترتك
�أثراً �سلبي ًا على م�شاعر الطالب جتاه الآخرين داخل املدر�سة خا�صة
الطلبة املتفوقني والأقل قدرات ج�سمية ونف�سية.لأن ه�ؤالء الطلبة
يعربون عن ال�ضغوط الأكادميية التي يعانون منها عن طريق �سلوك
التنمر.و�إن وجود م�ستويات متو�سطة من فاعلية الذات الأكادميية
تدفع الفرد �إىل ا�ستخدام توجيهات ذات �إيجابية يف مواقف التنمر
�سواء �أكان مبا�رشاً �أم غري مبا�رش ،فهم �أكرث
اجل�سمي والنف�سي
ً
ا�ستخدام ًا للتجنب الإيجابي ملثل هذه املواقف حلر�صهم على
م�ستواهم الأكادميي ()Kokkinos et al., 2015
وفيما يتعلق ب ُبعد فاعلية الذات االجتماعية ،فقد يرجع ذلك
�إىل �أن فاعلية ذات الطلبة االجتماعية جتعلهم �أكرث مهارة بالتعبري
عن م�شاعرهم بطريقة �سليمة واالبتعاد عن �سلوك التنمر ،كما
�أن لديهم مهارات اجتماعية للفت �أنظار الآخرين �إليهم ،جتعلهم
حري�صني على �صورتهم االجتماعية الطيبة �أمام الآخرين.وال
يحتاجون عندئذ لأي مظهر من مظاهر �سلوك التنمر جلذب االنتباه
�أو التعبري عن �ضغوط ما.
�أما ُبعد فاعلية الذات االنفعالية ،فقد يرجع ذلك �إىل �أن
املراهقني تقل لديهم ثقتهم بقدرتهم على �ضبط انفعاالتهم ،زيادة
على �أن انفعاالت املراهقة تت�سم بالتقلب وعدم االن�ضباط ،لذا ف�إن
مهارات املراهقني االنفعالية ال ت�أخذ حيزاً يف تف�سري �سلوكاتهم
املختلفة ،بل قد تزيد من �شعورهم بال�ضغوط يف املواقف وال�سياقات
املختلفة.

1. Bandura, A. (1997). Self – efficacy: The exercise of control.

التوصيات:

2. Bandura, A. (1977). Self – efficacy: Toward a unifying theory

يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة احلالية ،يو�صي
الباحثان مبا يلي:
1 .1توفري فر�ص متنوعة تت�ضمن العديد من الأن�شطة املنهجية
والالمنهجية التي تبعد التنمر عن مناخ املدر�سة واالهتمام
بالقوانني والأنظمة التي حتد من التنمر يف املدر�سة.
2 .2تدريب الآباء والأبناء واملعلمني على املهارات الالزمة
للتعامل مع م�شكلة التنمر من خالل الإ�رشاف على الطلبة يف
اوقات اال�سرتاحات و�ساحات املدر�سة.
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5 .5تنفيذ درا�سات جتريبية لت�أكيد حجم ت�أثري فاعلية الذات
ب�أبعادها املختلفة على �سلوك التنمر املدر�سي.
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ال ُبعد

♦رقم
الفقرة

البعد

املقيا�س

0.44

0.51

0.87

0.55

25

يدفعني الطلبة لل�سيطرة عليهم

0.66

0.63

26

اتخذ قرارات نيابة عن الطلبة
ال�ضعفاء

0.54

0.75

27

�أتعمد �إذالل الطلبة

0.48

0.80

28

ال �أ�صغي للطلبة �أثناء حديثهم معي.

0.38

0.54

29

�أ�شوه �صورة الطلبة و�سمعتهم

0.59

0.60

30

�أطرد بع�ض الأ�شخا�ص بالقوة من
املجموعة التي �أكون فيها.

0.62

0.80

31

�أ�شعر بالغرية من جناح الآخرين

0.70

0.79

0.81

0.47

0.68

0.52

0.57

0.85

0.64

0.82

36

�أقوم ب�أخذ ممتلكات الطلبة بالقوة

0.67

0.64

37

�أ�رسق بع�ض الأ�شياء من الطلبة

0.37

23

التنمر
االجتماعي

التنمر
االجتماعي

24

32
33
34
35

التنمر على
املمتلكات

الفقرات

االرتباط مع:

38
39

�أفتعل �أ�سباب ًا للت�شاجر مع الطلبة
ال�ضعفاء
يجب �أن �أفوز يف كل الأن�شطة
املدر�سية

�أ�ضع تعليمات قا�سية حتول دون
م�شاركة الطلبة يف الن�شاطات
بع�ض الأ�شخا�ص ي�ستحقون ما �أقوم
بعمله معهم.
�أحتاج لبع�ض الأ�شياء التي ميتلكها
الطلبة �أكرث منهم
ال �أعيد الأ�شياء التي �أ�ستعريها من
الطلبة

�أقوم بتخريب و�إتالف ممتلكات
الطلبة
�أنكر وجود بع�ض الأ�شياء التي �أح�صل
عليها من الطلبة.

ملحق

ال ُبعد

الكفاءة
الذاتية
الأكادميية

ال ُبعد

1

الكفاءة
الذاتية
الأكادميية

2
3

معلمي عندما
�أطلب امل�ساعدة من
َّ
تواجهني م�شكلة يف �أداء الواجبات
املدر�سية.
�أ�ستطيع الدرا�سة عندما يكون هنالك
�أموراً �أخرى ممتعة ميكن ميكنني
القيام بها.
�أ�ستطيع درا�سة مادة االمتحان ب�شكل
فعال.

4

�أنهي الواجبات املدر�سية املطلوبة
مني بنجاح كل يوم.

0.78

0.77

5

�أ�ستمر باالنتباه للمعلم �أثناء احل�صة.

0.79

0.75

6

�أ�ستطيع فهم املواد الدرا�سية بنجاح.

0.75

0.71

7

�أ�ستطيع النجاح يف حتقيق ر�ضا
والدي عن الأعمال املدر�سية املطلوبة
مني.

0.81

0.79

8

�أجتاز االختبارات املدر�سية بنجاح.

0.74

0.71

0.80

0.67

10

�أعرب عن ر�أيي عندما يخالفني
زمالئي بال�صف هذا الر�أي.
�أ�ستطيع �أن �أكون �صديقا للطلبة
الآخرين.
�أحتدث مع �شخ�ص غري معروف
بالن�سبة يل بنجاح.

12

�أعمل بان�سجام مع زمالئي بال�صف.

11

الكفاءة
الذاتية
االجتماعية

13
14
15
16
17

0.49

0.68

18

0.51

0.71

19

الكفاءة
الذاتية
االنفعالية

قيم معامالت االرتباط بني الفقرات وبني مقيا�س
الفاعلية الذاتية والأبعاد التي يتبع لها
♦رقم
الفقرة

البعد

املقيا�س

9

0.45

()2

الفقرات

♦رقم
الفقرة

20
21
22
23

االرتباط مع:
البعد

املقيا�س

0.77

0.69

0.80

0.82

0.81

0.83

24

182

الفقرات

االرتباط مع:

�أخرب �أ�صدقائي ب�أنهم يقومون بعمل
�شي ال �أحبه.
�أجنح يف �إ�ضحاك �أ�صدقائي على
حدث ما �أحكيه لهم.
�أحافظ على عالقة ال�صداقة التي
تربطني بباقي الطلبة.
�أجنح يف منع حدوث النزاعات بني
الطلبة.
�أ�ستطيع ا�ستعادة �سعادتي بعد مروي
بحدث غري �سعيد.
�أحافظ على هدوئي عندما �أكون
خائفا.
�أ�ستطيع االبتعاد عن الع�صبية عندما
يتم ا�ستفزازي.
�أ�ستطيع التحكم مب�شاعري.
�أ�ستطيع ت�شجيع نف�سي بكالم حما�سي
عندما ينتابني �شعور بالك�سل
واخلمول.
�أ�ستطيع �إخبار �صديقي �أين ل�ست
بحالة جيدة.
�أ�ستطيع توقيف الأفكار غري ال�سعيدة
التي قد تخطر يف بايل.
�أجنح يف جتنب ال�شعور باالنزعاج
من الأمور ال�سيئة التي قد حتدث.

0.77

0.71

0.75

0.82

0.79

0.83

0.71

0.81

0.78

0.68

0.80

0.70

0.81

0.68

0.79

0.73

0.75

0.82

0.74

0.78

0.76

0.68

0.80

0.80

0.76

0.73

0.74

0.74

0.81

0.79

