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مستخلص

طلبة  لدى  التنمر  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  تهدف 

انت�سار  بيان  وذلك من خالل  ال�سارقة،  اإمارة  املدار�س يف 

واأ�سكاله  الطلبة،  على  حاالته  وقوع  تكرار  ومدى  التنمر 

االأكرث انت�ساراً لدى طلبة املدار�س يف اإمارة ال�سارقة، ومدى 

جلن�س  تبعًا  واأ�سكاله  التنمر  انت�سار  يف  اختالف  وجود 

الطالب.

ولذلك تاأتي هذه الدرا�سة بهدف التعرف على مدى انت�سار 

التعليمية  للمنطقة  التابعة  املدار�س  يف  الظاهرة  هذه 

بال�سارقة ، ومدى تكرار وقوع حاالت التنمر واأ�سكاله.

عينة  على  طبقت  ا�ستبانة  ت�سميم  مت  فقد  الغر�س،  ولهذا 

ومت  املنطقة،  مدار�س  يف  وطالبة  طالب   )1309( حجمها 

حتليل البيانات من خالل حزمة الربنامج االإح�سائي للعلوم 

االإح�سائية  املقايي�س  با�ستخدام   ،)SPSS( االجتماعية 

الو�سفية والتحليلية املالئمة مع م�ستوى قيا�س املتغريات، 

ومبا يحقق اأهداف الدرا�سة.

لق��د تو�سل��ت الدرا�س��ة اإىل اأن ثلث الطلب��ة )33.3%( كانوا 

طرف��اً يف واقع��ة تنم��ر؛ اإْذ تب��ن اأن 14.2% كانوا الطرف 

املت�سب��ب يف التنم��ر يف تل��ك الواقع��ة، يف ح��ن %19.1 

كان��وا الط��رف املتلق��ي للفع��ل. كم��ا ك�سف��ت ع��ن اأن اأك��رث 

االأماكن احتم��االً الأن حتدث فيها اأفعال التنمر يف املدر�سة 

هي املمرات، واأن اأكرث االأماكن التي يعتقد الطلبة باأنها غري 

التنمر لدى طلبة المدارس في إمارة الشارقة

اآمنة يف املدر�سة هي االأماكن املغلقة.

اأم��ا عن اأ�سكال التنمر التي يتعر���س لها الطلبة، فقد جاءت 

االألق��اب امل�سيئة اأو ال�ستائ��م يف املرتبة االأوىل، وتالها يف 

املرتبة الثاني��ة التنمر ال�سيرباين/ ع��رب االإنرتنت، وقد كان 

�سغ��ر ال�س��ن وحجم الطال��ب اأحد اأهم دواف��ع تعر�س الطلبة 

للتنم��ر. وق��د تب��ن اأن 32.8% مم��ن يتعر�س��ون للتنم��ر  

يقومون بالرد ب�سورة مماثلة.

وك�سف��ت الدرا�س��ة ع��ن اأن غالبي��ة الذين وقع عليه��م التنمر 

)78.4%( يعرف��ون ال�سخ���س ال��ذي ق��ام بالتنم��ر عليهم، 

واالإن��اث اأك��رث معرفة باللوات��ي يقمن بالتنم��ر عليهن، كما 

يعتق��د 40.7% م��ن الطلب��ة اأن املدر�س��ن وغريه��م م��ن 

العامل��ن باملدر�س��ة عل��ى عل��م بوقائ��ع التنم��ر. واالإن��اث 

يعتق��دن ب�س��كل اأك��رب م��ن الذك��ور به��ذا اخل�سو�س.ويعتقد 

الطلب��ة يف عين��ة الدرا�س��ة اأن االإدارة املدر�سي��ة القوية من 

�ساأنه��ا امل�ساهم��ة يف وق��ف ظاه��رة التنمر، كم��ا تو�سلت 

الدرا�سة لعدد من التو�سيات للحد من هذه الظاهرة.

امل�سطلحات االأ�سا�سية :

امل�سيئة،  ال�سيرباين،االألقاب  التنمر،التنمر  ال�سارقة،  اإمارة 

االإدارة املدر�سية،�سغر ال�سن.
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دراسة التنمر لدى طلبة المدارس في إمارة الشارقة 10

المقدمة
احتل مو�سوع التنمر Bullying اأهمية نظرية وتطبيقية 

يف بداية القرن احلادي والع�رشين من خالل تنامي الدرا�سات 

�ساعدت  والتي  املدر�سي  التنمر  ظاهرة  لدرا�سة  املوجهة 

الباحثن لفهمها وحتليلها وبيان اأ�سباب تنمر بع�س الطلبة 

ال�سلبية  واالنعكا�سات  املدر�سي  املحيط  يف  زمالئهم  �سد 

على ال�سحاياBullied، واملتمثلة يف تراجع م�ستوياتهم 

 Hunt.، C et(واالن�سحاب والتوتر  والقلق  االأكادميية 

 )al،2012()Nansel etal،2007()Allison، S 2014

على  التنمر  ظاهرة  تنامي  اإىل  العاملية  الدرا�سات  وت�سري 

م�ستحدثة  اأمناط  ظهور  يف  ذلك  ومتثل  العاملي،  امل�ستوى 

 .  Cyber bullying ال�سيرباين  التنمر  وخا�سة  للتنمر 

وهذا دون �سك انعك�س �سلبًا على البيئة املدر�سية من حيث 

 Bradshaw،( الطلبة  لدى  االأمن  فقدان  و  والتوتر  القلق 

C.، 2007et al، 2012()Ma، X. 2001((Ande n

 son، N. 2007( )Coloroso، B. 2003.Perry،

))C.، 1999

املت�سلة  الدرا�سات  ندرة  التنمر يالحظ  لدرا�سة  املتتبع  اإن 

الدرا�سات على  االإمارات، وهذه  بهذه الظاهرة  يف جمتمع 

العنف  ظاهرة  ببيان  يت�سم  عام  طابع  ذات  فاإنها  قلتها 

املدر�سي �سواء اأكان ذلك على امل�ستوى النظري اأم التطبيقي 

واإن كانت   .   )   Alomosh،2008()  2011، العمو�س   (

املدر�سي  العنف  حول  تتمحور  جمملها  يف  الدرا�سات  هذه 

يف جمتمع االإمارات اإال اأنها مل تتناول م�ستوى اإدراك الطلبة 

بهذه الظاهرة . واإن ما مييز الدرا�سة احلالية هو اإ�ستنادها 

امل�ستقوين  نظر  وجهة  من  التنمر  وتف�سري  حتليل  على 

وال�سحايا، وتركيزها على اجلوانب االإدراكية؛اأي ما يدركه 

الدرا�سة  على  ي�سفي  ما  هذا  ولعل  التنمر،  حول  ال�سحايا 

اأكرث  اإىل نتائج  جانباً حيوياً وتف�سرييًا ي�سهم يف الو�سول 

دقة وتعميمًا حول التنمر.

يف  التعمق  يتطلب  التطبيقي  االجتماعي  البحث  كان  وملا 

مو�سع  املجتمع  �سمات  من  �سمة  اأو  ما،  ظاهرةٍ  درا�سة 

الدرا�سة، فاإن درا�سة التنمر يف اإمارة ال�سارقة اأخذت اأمنوذجًا 

لبيان حجم وخطورة التنمر وانعكا�ساته ال�سلبية على البنى 

والهياكل املجتمعية، وب�سكل خا�س تلك امل�سكالت الناجمة 

عن التنمر مثل تدين امل�ستوى الدرا�سي لل�سحايا .

�سلوك  التنمر  اأن  فر�سية  من  العلماء  هوؤالء  اآراء  وانطلقت 

ب�سكل  ويحدث  وال�رشر،  االأذى  اإحلاق  على  ينطوي  عدواين 

 Bullies منتظم من خالل القوة املتوازنة  بن امل�ستقوين

Victims)Olweus ،1999 ( .)Gree n  وال�سحايا  

.)berg، M. T. 2010

دينامية  حالة  اأنه  للتنمر  املف�رشة  النظريات  رواد   ويرى 

نظرية  اأطر  ا�ستخدام  خالل  من  تف�سريها  وميكن  معقدة، 

ومن  واملنهجية،  النظرية  للمنطلقات  وفقًا  وذلك  متنوعة، 

Band n  اأبرزها النظريات ال�سلوكية )التعلم االجتماعي

ra، A. 2002((.  ونظريات علم اجلرمية )النظرية العامة 
Agnew، R. 1992(A n  ) التوتر  ونظرية  )للجرمية  

.))new، R. 2001((Agnew، R.،2004

 A General theory of و�سكلت النظرية العامة للجرمية

crime     نقطة البدء يف تف�سري ال�سلوك املنحرف متخذة من 
تقدير الذات املنخف�س العامل االأ�سا�سي يف حدوث االإنحراف

.))Gottfredson، M. R.، & Hirschi، T. 1990
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11دراسة التنمر لدى طلبة المدارس في إمارة الشارقة

وق��د �س��كل الطلب��ة يف اإم��ارة ال�سارق��ة وح��دة التحليل من 

اأجل الوق��وف على م�ستوى وعيهم واإدراكه��م ملهدد التنمر، 

اإ�سافة اإىل بيان مقرتحاتهم وت�سوراتهم حول هذه امل�سكلة 

ال�سلوكية .

المفهوم اإلجرائي
االأث��ر وال���رشر ال��ذي يقع عل��ى الطال��ب )ال�سحي��ة( نتيجة 

لتعر�س��ه الأي �س��كل من اأ�س��كال التنمر )اال�ستق��واء اجل�سدي 

والتهدي��د والتجاه��ل واال�ستبع��اد واال���رشار( وه��ذا ي�سمل 

اإدراكه ووعيه خلطورة هذا ال�رشر ال�سلوكي.

مشكلة الدراسة و تساؤالتها
اآخر يف مثل عمره  اإىل  اال�ستقواء ظاهرة موجهة من طفل 

اأو اأ�سغر منه قلياًل، ويف هذه احلالة ت�سبح اخلطورة اأكرب، 

االأطفال  من  كل  على  كبري  اأثر  ذات  التنمر  نتائج  وتعترب 

ال�سحايا اأو املتنمرين على حد �سواء، وال تقت�رش اآثار التنمر 

تكون  اإذ  م�ستقباًل؛  االآثار  تلك  بل متتد  احلايل،  الوقت  على 

هناك االحتماالت مفتوحة لتحول ال�سحايا اإىل م�ستقوين 

، اأما امل�ستقويون حاليا فهناك احتمالية اأن يقوموا بتطوير 

اأمناط من ال�سلوك االإجرامي م�ستقباًل. 

وتكمن ت�ساوؤالت الدرا�سة يف:

اإمارة ال�سارقة؟ ما مدى انت�سار التنمر يف مدار�س  	•
اإمارة ال�سارقة؟ اأ�سكال التنمر االأكرث انت�ساراً يف  ما  	•

تبعًا  واأ�سكاله  التنمر  انت�سار  يف  اختالف  يوجد  هل  	•
جلن�س الطالب؟

أهداف الدراسة
تهدف هذه الدرا�سة للتعرف على ما ياأتي:

مدى انت�سار ظاهر التنمر يف املدار�س  .1

مدى تكرار وقوع حاالت التنمر على الطلبة  .2
اأ�سكال وممار�سات التنمر التي يقوم بها الطلبة  .3

الداللة االإح�سائية الختالف عدد مرات التنمر ح�سب    .4
اجلن�س  

اأ�سكال التنمر ح�سب   الداللة االإح�سائية الختالف   .5
اجلن�س  

أهمية الدراسة
وتكمن  جداً،  املهمة  الدرا�سات  من  التنمر  درا�سة  تعترب 

اأهميتها يف االأمور االآتية:

تتناول هذه الدرا�سة مو�سوعًا مهمًا، ومل يلَق هذا   	•
املو�سوع البحث الكايف يف جمتمع االإمارات  

تلفت نظر مدراء املدار�س واملعلمن واملر�سدين   	•
الرتبوين اإىل هذه الظاهرة  

اأجل   اأمور الطلبة لهذه الظاهرة من  اأولياء  تلفت نظر  	•
التعاون مع املدر�سة للحَد منها   
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الدراسات السابقة:
يالحظ املخت�س واملتتبع لدرا�سات التنمر تنامي حجم واجتاه 

هذه الظاهرة  على امل�ستوى العاملي نظراً خلطورتها املجتمعية 

، وقد اأف��رد العديد من الباحثن ماهيتها، والعوامل واالأ�سباب 

 Batsche، G. M.، & Knoff، H. M. له��ا   املوؤدي��ة 

1994(( Bosworth، K.، Espelage، D. L.، & S n

 mon، T. R. 1999(( Burt، C. H.، Simons، R. L.،

 & Simons، L. G.، 2006(( )Kim، Y. S.، Koh، Y.،

Leventhal، B. L. 2005 &((. وبينت الدرا�سات العاملية 
تنامي التنمر بكل اأ�سكاله و�سوره .

 Nikken، P.، &Jansz، J. 2011((Salmivalli،
 C. 2010((Unnever، J.D، & Cornell، D.G.

 2003(( Ybarra، M. L.، & Mitchell، K.

 2004(( )Espelage، D. L.، Bosworth، K.، &
 Simon، T. R. 2000((Gini، G.، Pozzoli، T.، &

.))Hymel، S. 2014

ومتحورت الدرا�سات العاملية حول مو�سوع  �سحايا التنمر 

وخ�سائ�سهم وانعكا�ساته ال�سلبية على �سلوكياتهم،  واالأثر 

اأ�سكال  من  �سكل  الأي  لتعر�سهم  نتيجة  عليهم  يقع  الذي 

 Ryan، W. & Smith، J.D.2009Nansel، ((التنمر

ال�سحايا  اأن  الدرا�سات  هذه  نتائج  واأظهرت   .))T. 2001
ي�سعرون دائماً باخلوف والتوتر ومييلون اإىل االن�سحاب من 

االجتماعية  والعزلة  بالوحدة  وي�سعرون  املدر�سية،  البيئة 

وتدين م�ستوياتهم الدرا�سية.

 Ma، X. 2001( Olweus، D. 1978(( Peterson،)

)J. S.، & Ray، K. E. 2006
 Rigby، K.، & Slee، P. T. 1991(( Seals، D.، &

 Young، J. 2003(( )Smith، P. K.، & Brian، P.

 2000(( Causey، D. L. & Dubow، E. F. 1992((

 )Durlak، J. A.، & DuPre، E. P. 2008(( Greve،

 W.، & Bjorklund، D.A. 2009(( Tremblay، R.

 E.، Hartup، W. W.، & Archer، J. )Eds.(. 2005(

 Tremblay، R. E.، Hartup، W. W.، & Archer،

.)J.( )Amato، P.، & Fowler، F. 2002

وهدفت درا�سة )ال�سبحن والق�ساة، 2013( اإىل بيان �سلوك 

التنم��ر عند االأطفال واملراهقن، ولقد ج��اء �سكل اال�ستقواء 

االجتماع��ي يف املرتب��ة االأوىل وفق��ًا النت�ساره ل��دى عينة 

الدرا�سة وبن�سب مئوية مقدارها 75.8 �سمن درجة ا�ستقواء 

قليلة، و11.3 �سمن درج��ة متو�سطة، و12.9 �سمن درجة 

كب��رية. وجاء �سكل اال�ستق��واء اجل�سم��ي يف املرتبة الثانية 

وفق��ًا النت�س��اره ل��دى اأف��راد عين��ة الدرا�سة وبن�س��ب مئوية 

مقداره��ا 78.5 �سمن درجة ا�ستق��واء قليلة، و10.1 �سمن 

درج��ة ا�ستق��واء متو�سط��ة، و11.3 �سم��ن درج��ة ا�ستق��واء 

كبرية.وجاء �سكل اال�ستقواء اللفظي يف املرتبة الثالثة وفقًا 

النت�س��اره بن اأف��راد عينة الدرا�سة وبن�س��ب مئوية مقدارها 

82.7 �سم��ن درج��ة ا�ستق��واء قليل��ة، و9.4 �سم��ن درجة 
ا�ستق��واء متو�سط��ة، و7.9 �سم��ن درجة ا�ستق��واء كبرية.اأما 

�س��كل اال�ستقواء على املمتلكات فقد جاء يف املرتبة الرابعة 

وفق��ًا النت�س��اره ب��ن اأفراد عين��ة الدرا�س��ة وبن�س��ب مئوية 

مقداره��ا 87.6 �سم��ن درج��ة ا�ستقواء قليل��ة، و5.8 �سمن 

درجة ا�ستقواء متو�سطة، و6.6 �سمن درجة ا�ستقواء كبرية. 

وحل اال�ستقواء اجلن�سي يف املرتبة اخلام�سة واالأخرية وفقًا 

النت�س��اره بن اأف��راد العينة وبن�سب مئوي��ة مقدارها 88.4 

�سم��ن درج��ة ا�ستق��واء قليل��ة،و6.0 �سمن درج��ة ا�ستقواء 

متو�سط��ة، وبن�سب��ة 5.6 �سم��ن درجة ا�ستق��واء كبرية.واأما 
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بالن�سب��ة للدرجة الكلية لال�ستقواء فقد مت توزيع اأفراد عينة 

الدرا�س��ة بن�س��ب مئوي��ة 81.1 �سمن درجة ا�ستق��واء قليلة، 

و9.2 �سم��ن درجة ا�ستق��واء متو�سط��ة، و9.7 �سمن درجة 

ا�ستقواء كبرية.

وهدفت درا�سة )العمو�س،2016(  اإىل تقييم التوا�سل داخل 

االأ���رشة االإماراتي��ة وبين��ت الدرا�س��ة اأن م�ست��وى التوا�سل 

االأ���رشي يف جمتم��ع االإمارات م��ن امل�ستوي��ات العالية؛ اإْذ 

بلغ الو�س��ط احل�سابي لتقييم التوا�سل يف االأ�رشة االإماراتية 

م��ا مق��داره 2.54 وفق مقيا�س ثالثي، وه��ذا يعادل 84.7 

وفق املقيا�س املئوي، وجت��در االإ�سارة اإىل اأن تقييم الذكور 

للتوا�س��ل االأ���رشي اأعلى من تقييم االإن��اث، حيث بلغ تقييم 

االأزواج 86.7 وفق املقيا�س املئوي، مقابل 83 ح�سب راأي 

الزوج��ات. وبالرغم من ارتفاع م�ستويات التوا�سل االأ�رشي 

يف جمتم��ع االإم��ارات، اإال اأن اأف��راد العين��ة يعتق��دون بعدة 

اأ�سب��اب قد ت��وؤدي اإىل �سعف هذا التوا�سل، وه��ذه االأ�سباب 

هي كما ياأت��ي: اأ�سباب قوية التاأثري وهي التي ح�سلت على 

ن�سبة تاأييد 70% فاأكرث و�سملت: )ظروف العمل، والهاتف 

املتح��رك والبالك ب��ريي، واالإدمان عل��ى االنرتنت، وغياب 

احلب واالن�سج��ام بن الزوجن، وعمل الزوج يف اإمارة غري 

االإمارة التي يعي�س فيها مع االأ�رشة(. اأما االأ�سباب متو�سطة 

التاأث��ري وه��ي التي حازت عل��ى تاأييد بن�سب��ة تراوحت بن 

)40% – 69.9%( و�سمل��ت: )وج��ود خادمة اأو اأكرث داخل 

املن��زل، عم��ل امل��راأة، وتدخ��ل االه��ل يف �س��وؤون اال�رشة(. 

وح�سل��ت االأ�سباب �سعيفة التاأثري على ن�سبة تاأييد تقل عن 

40% و�سمل��ت: )تف��اوت امل�ستوى التعليم��ي بن االأزواج، 
كرب حجم االأ�رشة، وفارق العمر الكبري بن الزوجن(.

فروق  وجود  )العمو�س،2016(عن  درا�سة  نتائج  وك�سفت 

االأ�رشية  الرتبية   اأمناط  ممار�سة  يف  اإح�سائية  داللة  ذات 

النتائج  اأ�سارت  كما  االأ�رشة،  حجم  اإىل  تعزى  االإيجابية 

اأمناط  ممار�سة  يف  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  اإىل 

الرتبية االإيجابية بن االأ�رش ذات الدخل العايل واملنخف�س 

ول�سالح االأ�رش ذات الدخل العايل، وبن االأ�رش ذات الدخل 

املتو�سط واملنخف�س ول�سالح االأ�رش ذات الدخل املتو�سط، 

اأهمية دخل االأ�رشة يف الرتبية، فكلما  وتوؤكد هذه النتيجة 

الرتبية  اأمناط  على ممار�سة  اأقدر  االأ�رشة  كانت  الدخل  زاد 

االإيجابية .

كم��ا اأ�س��ارت النتائج اإىل وجود ف��روق ذات داللة اإح�سائية 

يف ممار�سة اأمناط الرتبي��ة االيجابية بن االأ�رش التي يعمل 

فيه��ا الوالدان واالأ�رش التي ال يعمالن فيها ، ول�سالح االأ�رش 

الت��ي يعمل فيه��ا الوال��دان، وبالرغ��م م��ن اأن الوالدين غري 

العاملن متفرغ��ان اأكرث للرتبية، اإال اأن هذه النتيجة جاءت 

على خالف ذلك، ورمبا تعك�س هذه النتيجة حر�س الوالدين 

اللذي��ن يعمالن على تعوي�س االأبن��اء واإحاطتهما بالرعاية 

والرتبية.

التعرف على مظاهر  اإىل  )العمو�س،2011(  وهدفت درا�سة 

وك�سفت   ، االإمارات  جمتمع  يف  املدر�سي  العنف  واأ�سكال 

جاءت  املدر�سي  العنف  واأ�سكال  مظاهر  اأن  عن  الدرا�سة 

مرتبة تنازليًا ح�سب درجة �سدتها على النحو االتي: العنف 

العنف  ثم  ومن  الطلبة،  زمالئهم  نحو  الطلبة  من  املوّجه 

املوّجه من الهيئة التدري�سية نحو الطلبة، فالعنف املوّجه 

املوّجه  العنف  واأخرياً  املدر�سة،  ممتلكات  نحو  الطلبة  من 

من الطلبة نحو الهيئة التدري�سية. كما وتو�سلت الدرا�سة اإىل 

وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف درجة العنف تعود لكل 

من: جن�س الطالب، والر�سوب يف املدر�سة، وم�ستوى تعليم 

الوالدين، والدخل ال�سهري لالأ�رشة. كما ك�سفت الدرا�سة عن 
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اأ�سباب العنف املدر�سي واحللول املقرتحة للحد منه.

ويف هذا املجال تبن وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف 

درجة العنف املوّجه من الطالب نحو الزمالء تعود جلن�س 

الطالب؛ اإْذ اأن الطلبة الذكور ي�ستخدمون العنف �سد زمالئهم 

بدرجة اأكرب من االإناث. وكذلك تبن وجود فروق ذات داللة 

اإح�سائية يف درجة العنف املوّجه من الطلبة نحو زمالئهم 

تعود لر�سوب الطالب يف املدر�سة؛ اإْذ اأن الطلبة الذين �سبق 

اأكرب  بدرجة  العنف �سد زمالئهم  ي�ستخدمون  الر�سوب  لهم 

من الطلبة الذين مل ي�سبق لهم الر�سوب.

اإح�سائية  ذات داللة  الدرا�سة عن وجود فروق  ك�سفت  كما 

لو�سع  تعود  زمالئهم  نحو  الطلبة  من  املوّجه  العنف  يف 

زوجة  من  اأكرث  من  االأب  زواج  حالة  يف  اإنه  اإْذ  الوالدين؛ 

عنفًا  اأ�سد  الطالب  يكون  بالطالق  الوالدين  اإنف�سال  اأو 

الدخل  ذات  االأ�رش  الطلبة من  اأن  �سد زمالئه. وكذلك تبن 

زمالئهم يف حن  �سد  عنفًا  االأكرث  هم  املتدين  اأو  املرتفع 

الطلبة من االأ�رش ذات الدخول املتو�سطة يكونون اأقل عنفًا 

�سد زمالئهم.

وتو�سلت الدرا�سة اإىل وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف 

درجة العنف املوّجه من الهيئة التدري�سية نحو الطلبة تعود 

اأكرب  بدرجة  للعنف  يتعر�سون  الذكور  فالطلبة  جلن�سهم، 

من االإناث. كما تبن وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف 

درجة العنف املوّجه من الهيئة التدري�سية نحو الطلبة تعود 

لهم  �سبق  الذين  الطلبة  يتعر�س  اإْذ  املدر�سة؛  يف  لر�سوبهم 

اأكرب من  التدري�سية بدرجة  الهيئة  ِقَبِل  الر�سوب للعنف من 

الطلبة الذين مل ي�سبق لهم الر�سوب. 

اإح�سائية  ذات داللة  الدرا�سة عن وجود فروق  ك�سفت  كما 

يف العنف املوّجه من الهيئة التدري�سية نحو الطالب تعود 

قّل  اأ�رشي كلما  ا�ستقرار  توفر  اإنه كلما  اإْذ  الوالدين؛  لو�سع 

فالطلبة  الطلبة،  نحو  التدري�سية  الهيئة  من  املوجه  العنف 

يتعر�سون  بالطالق  الوالدين  اإنف�سال  من  يعانون  الذين 

اأ�رشة  يف  يعي�سون  الذين  الطالب  من  اأكرب  بدرجة  للعنف 

وفاة  حالة  يف  فاإنه  وكذلك  معًا،  فيها  الوالدان  يعي�س 

من  لعنف  يتعر�س  الطالب  فاإن  كليهما  اأو  الوالدين  اأحد 

الهيئة التدري�سية بدرجة اأقل، وقد يعود ذلك اإىل عدم جلوء 

اإىل املخالفات  اأو كالهما  اأحد والديهم  الذين تويفيِّ  الطلبة 

الهيئة  لتعاطف  يعود  قد  اأخرى  ناحية  ومن  االبتزاز،  اأو 

التدري�سية مع هوؤالء الطلبة باعتباره يتيمًا. 

العنف  يف  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  تبن  كما 

املوّجه من الهيئة التدري�سية نحو الطالب تعود للم�ستويات 

التعليمي  امل�ستوى  ارتفع  فكلما  الطلبة،  الآباء  التعليمية 

الهيئة  ِقَبِل  من  للعنف  الطالب  تعر�س  احتمال  قّل  لالأب 

اإح�سائية  ذات داللة  التدري�سية، وكذلك تبن وجود فروق 

يف العنف املوّجه من الهيئة التدري�سية نحو الطالب تعود 

للدخول ال�سهرية الأ�رش الطلبة. فكلما ارتفع الدخل ال�سهري 

الأ�رشة الطالب َقلَّ تعر�سه للعنف من الهيئة التدري�سية.

ودلت نتائج درا�سة ) العمو�س،2009( اأن اخلطورة املدر�سية 

يف جمتم��ع االإم��ارات تتمح��ور حول التح�سي��ل املتدين يف 

احللقة االأوىل، والتعر�س لالإ�ساءة وال�رشب من ِقَبِل الزمالء 

يف ه��ذه املرحل��ة والتدخي�ن يف احللق��ة االأوىل، واالنقطاع 

ع��ن املدر�سة مل��دة تزيد ع��ن �سهري��ن، والتعر���س لل�رشب 

م��ن الزم��الء داخ��ل املدر�س��ة، وامل�سارك��ة يف امل�ساجرات 

داخ��ل املدر�سة، والتغيب عن املدر�س��ة كثريا، والت�ساجر مع 

املدر�س��ن، والتح�سيل الدرا�سي املت��دين، وتدخن الزمالء، 

وامل�سارك��ة يف حتطي��م ممتل��كات املدر�س��ة، واالنتقال من 

1807008_FAMILY DEVELOPMENT_BOOK 2.indd   14 12/20/18   7:55 AM



15دراسة التنمر لدى طلبة المدارس في إمارة الشارقة

احللقة الثاني��ة اإىل الثانوية والت�رشب. ودلت نتائج الدرا�سة 

اأن )14.18 %( م��ن املبحوث��ن كانوا م��ن ذوي التح�سيل 

املت��دين يف احللقة االأوىل. وهذه النتيجة تظهر اأن التح�سيل 

ر�س ال�سباب للخط��ورة م�ستقبال، و)19.94 %(  املت��دين ُيعيِّ

تعر�س��وا اإىل االإ�س��اءة وال�رشب من ِقَب��ِل الزمالء يف احللقة 

االأوىل. واأ�س��ارت نتائج الدرا�س��ة اإىل اأن )7.09 %( اعتادوا 

التدخ��ن يف احللقة االأوىل، و)10.89 %( تعر�سوا لل�رشب 

م��ن قب��ل الزم��الء داخ��ل املدر�س��ة، و)22.03 %( �ساركوا 

يف امل�ساج��رات داخ��ل املدر�س��ة، و)11.39 %( يتغيب��ون 

ع��ن املدر�س��ة، و)11.39 %( يت�س�اج��رون م���ع املدر�سن، 

 )% و)9.37  املدر�س��ة،  داخ��ل  يدخن��ون   )% و)42.03 

�ساركوا يف حتطيم بع�س ممتل��كات املدر�سة، و)40.25 %( 

ي��رون اأن االنتقال من احللقة الثاني��ة اإىل الثانوية يزيد من 

التعر�س للم�سكالت وعوامل اخلطورة. ودلت نتائج الدرا�سة 

على اأن )62.29 %( من اأفراد العينة الذكور يرون اأن بع�س 

زمالئهم تركوا املدر�سة نهائيًا، وانخف�ست هذه الن�سبة لدى 

االإن��اث لت�سل )23.27 %(. واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن 

عوامل اخلطورة لي�ست م�ستقلة عن جن�س املبحوث.

واأظه��رت نتائ��ج الدرا�سة الوطنية )العنف �س��د االأطفال يف 

املجتمع االأردين 2009( والتي اأعدتها اليوني�سف واملجل�س 

الوطني ل�سوؤون االأ�رشة ووزارة الرتبية والتعليم، واأظهرت اأن 

اأك��رث من ثلثي اأطفال االأردن يتعر�سون الإ�ساءات لفظية من 

الوالدين، واملعلم��ن، واالإدارين يف املدر�سة، كما يتعر�س 

حوايل ن�سف االأطفال الإ�ساءات لفظية من االإخوة، واالأطفال 

االآخري��ن يف املدر�سة. ويتعر�س نح��و ن�سف اأطفال االأردن 

الإ�س��اءات بدني��ة م��ن اأولي��اء االأم��ور، واملعلم��ن واإداريي 

املدر�س��ة. ويتغيب نح��و )15%( من االأطف��ال عن املدر�سة 

لي��وم واحد على االأقل يف العام الدرا�سي خلوفهم من �رشب 

املعلم، وتهديده لهم، وو�سفهم باألقاب.

واأج��رت ال��وزارة م�سحا قبلياً �سارك في��ه )64119 ( طالبا 

وطالب��ة بن�سب��ة )10%( م��ن جمتمع الدرا�س��ة وبلغت اأعلى 

ن�سب��ة للعن��ف اللفظ��ي )45%( ه��ي ال���رشاخ يف الوج��ه 

يف ح��ن بلغ��ت ن�سب��ة العن��ف اجل�س��دي متمثل��ة بال�رشب 

بالع�س��ا40 %، وبلغ��ت اأعلى ن�سب��ة للعن��ف الرمزي وهي 

ح�سم العالمات38 %.

واأظه��ر امل�س��ح ارتف��اع ن�سب��ة ممار�س��ة العن��ف بارتف��اع 

م�ستوى ال�سف، اإذ اأن اأعلى ممار�سة للعنف وقعت على طلبة 

ال�س��ف التا�سع، واأدناها على طلب��ة ال�سف الرابع. وتعر�س 

)33.5%( م��ن الط��الب الذكور ملمار�س��ات العنف من قبل 

معلميهم مقارنة مع ن�سبة )%3.18( لدى الطالبات االإناث. 

اإذ ميار�س العنف املوجه نحو الطالب ب�سكل اأكرب يف مدار�س 

الذكور )%5.34 ( ثم املدار�س املختلطة )5.20 %( ثم مدار�س 

االإناث ) %3.18(.

التعليمي��ة  )العمو�س،2008(امل�س��كالت  درا�س��ة  واأظه��رت 

يف جمتم��ع االإم��ارات فق��د تبلورت يف �سع��ف العالقة بن 

املدر�س��ة والبيت الناجت ع��ن عدم اهتم��ام ومتابعة االأ�رشة 

لتعلي��م اأبنائه��م، وتدين م�ست��وى التعلي��م يف املدار�س وما 

يرافق��ه من ت�رشب الطلبة من املدار���س من ناحية، وانت�سار 

ظاه��رة الدرو�س اخل�سو�سية من ناحية ثانية، تعّد  من اأهم 

امل�س��كالت التعليمية. وتتفق نتيجة امل�ساكل التعليمية التي 

يع��اين منها اأف��راد العين��ة يف جمتمع االإم��ارات مع نظرية 

ال��راأي الع��ام يف حتلي��ل وتف�س��ري امل�س��كالت االجتماعي��ة. 

وقد ق��دم اأفراد العينة ع��دداً من املقرتح��ات التي يعتقدون 

اأنه��ا ت�سهم يف خف���س هذه امل�س��كالت؛ اإْذ تبن اأن �رشورة 

التن�سي��ق امل�ستم��ر بن االأ���رشة واملدر�سة وكذل��ك املتابعة 

الفعال��ة م��ن ِقَبِل االأ���رشة اإحتل��ت مقدمة ه��ذه االإقرتاحات 
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46.4% (على التوايل. وبن�سبة) 47.8% و 

وهدفت درا�س��ة )العمو�س،2006 ( اإىل التع��رف على البناء 

االأ���رشي وجنوح االأح��داث يف جمتمع االإم��ارات، وذلك من 

خالل بي��ان اخل�سائ���س الدميوغرافية للجانح��ن )النوع، 

والعمر، وامل�ستوى التعليمي، والعالقة بن االآباء واالأمهات( 

اآب��اء واأمه��ات اجلانح��ن، والبن��اء االأ���رشي  وخ�سائ���س 

لالأح��داث اجلانح��ن، وطبيع��ة االإدارة واالإ���رشاف االأبوي. 

واأظه��رت نتائ��ج الدرا�س��ة املتغ��ريات الت��ي حت��دث فروق��ًا 

ذات دالل��ة اإح�سائي��ة يف درج��ة اهتم��ام االآب��اء واالأمهات 

باالأح��داث اجلانحن. واأظهرت الدرا�سة اأنه رغم اأن الغالبية 

العظمى م��ن اجلانحن يعي�سون مع اأ�رشه��م، فاإنهم عر�سة 

لالإنح��راف، ولعل ه��ذا يوؤكد ما ج��اءت به النظري��ة العامة 

للجرمي��ة. اإن غي��اب م��ربٍّ وراعٍّ يهت��م باالأبن��اء ي��وؤدي يف 

نهاي��ة املط��اف اإىل االنح��راف. وميك��ن الق��ول اإن وج��ود 

االأبوي��ن ال يعني بال���رشورة منع االنح��راف، ولذلك فال بد 

م��ن الرقابة االأبوي��ة الدائمة. واأظه��رت الدرا�سة املمار�سات 

الت��ي ت�سدر ع��ن االآباء بحق االأحداث والت��ي تظهر جليًا يف 

عدم اإعطاء االهتمام الكايف بدرا�ستهم، ويظهر ذلك يف عدم 

قيام االآباء مبراجعة درو���س االأحداث، اإ�سافة اإىل الع�سبية 

الت��ي يت�س��ف به��ا االإباء والت��ي تتمثل يف �رشع��ة الغ�سب، 

وب��رز عدم اهتم��ام االآباء باأخ��ذ االأحداث اإىل التن��زه، االأمر 

الذي خل��ق عالقة لي�ست ودية بن االآب��اء واالأحداث اإ�سافة 

جل��وء من ال�سعور بالبعد العاطفي وم��ا ترتب عليه من عدم 

جل��وء االأحداث الآبائهم عند حدوث م�س��اكل لهم ب�سكل عام. 

اإن عالق��ة االأب م��ع احلدث وخا�سة ال���رشب وعدم التفاهم 

معه واخلوف منه واالإهانة ينتج عنه �سبط ذاتي منخف�س، 

وه��ذا ب��دوره يدفع��ه للجن��وح واإن االإ�رشاف االأب��وي يوؤدي 

اإىل �سب��ط ذاتي مرتف��ع وخلق �سخ�سية متزن��ة. وال �سك اأن 

التن�سئة االجتماعية الناق�سة )غياب االإدارة االأبوية( يوؤدي 

اإىل �سبط ذات��ي منخف�س واملتمثل يف ارتكاب اأفراد العينة 

عدداً من اجلنح مثل ال�رشقة .

وهدفت درا�سة )العمو�س،2006 (اإىل التعرف على ت�سورات 

العن��ف ل��دى االأطف��ال يف جمتم��ع االإم��ارات،  متخ��ذة من 

واالقت�سادي��ة  واالجتماعي��ة  الدميوغرافي��ة  اخل�سائ���س 

الأف��راد العينة متغريات درا�سية ملعرفة اأ�سكال العنف )�سور 

العنف( املمار�سة على الطفل )املادي، والعاطفي، واالإهمال 

واجلن�س��ي( والتع��رف عل��ى االأ�سخا���س الذي��ن ميار�س��ون 

العن��ف �سد االأطفال داخل املنزل واملتمثلة يف االأب، واالأم، 

واالأخ، واالأخت، وزوج��ة االأب واجلدة. والأغرا�س اإجراء هذه 

الدرا�سة مت ا�ستخدام عينة ع�سوائية تاألفت من )193( طفال. 

واأظهرت نتائج الدرا�سة اأنواع العنف املمار�س داخل املنزل 

واملدر�س��ة )�س��ور العنف اجل�س��دي، والعاطف��ي، واالإهمال، 

واجلن�سي( من وجهة نظر العينة.

)املحلية  ال�سابقة  ذات  الدرا�سات  نتائج  من  ون�ستخل�س 

والعربية والعاملية( اإىل تنامي ظاهرة التنمر واالنعكا�سات 

تراجع  يف  واملتمثلة   ،Bullied ال�سحايا   على  ال�سلبية 

م�ستوياتهم االأكادميية والقلق والتوتر واالن�سحاب.
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اإلطار النظري: 
تتخ��ذ درا�سة التنم��ر يف اإمارة ال�سارقة م��ن نظريات التعلم 

الأل��ربت   Social Learning Theory االجتماع��ي 

بان��دورا  Albert bandura والنظري��ة العامة للجرمية 

A General Theory of Crime    ونظري��ة التوتر 
Strain Theory  منطلق��ًا له��ا وترتكز ه��ذه النظريات 
على اأبع��اد نظرية ومنهجية قابلة لتف�سري  وحتليل اإ�سكالية 

الدرا�س��ة) نظري��ة التعلم االجتماعي: التنم��ر �سلوك مكت�سب، 

النظري��ة العام��ة للجرمي��ة: التنم��ر ناج��م عن تقدي��ر الذات 

املنخف���س وغياب الوقاي��ة واالإ�رشاف االأب��وي واملدر�سي، 

نظرية التوتر: القلق( .

 A General Theory of تعد النظرية العامة للجرمية

Crime من النظريات املهمة يف علم اجلرمية املعا�رش. و 
Hirschi 1990 ( an n zانطلق »جتفرد�سون وهري�سي

هري�سي  اأعمال  من  النظرية  هذه  يف   )  Gottfredson
Control Theory ال�سابقة ، خا�سًة نظرية ال�سبط

Selfn  ( الذات  �سبط  مفهوم  من  النظرية  هذه  وانطلقت 

Control ( يف حتديد معنى اجلرمية. فريى » جتفرد�سون 
مرتفع  ذات  �سبط  لديهم  الذين  االأ�سخا�س  اأن   « وهري�سي 

اأبنية اأ�رشية م�ستقرة ، وهذا يعود اإىل التن�سئة  يعي�سون يف 

. Complete Socialization االجتماعية الكاملة

امل�ستمر  االأبوي  االإ�رشاف  اأهمية  على  النظرية  وتركز هذه 

لالأبناء، وذلك من خالل اإدراك �سلوكياتهم اليومية وخا�سة 

ال�سلوك املنحرف Deviant behavior، وهذا يتم من 

خالل مراحل التن�سئة االجتماعية املبكرة لالأطفال . فالعالقة 

احل�سنة بن الوالدين تعزز �سبط الذات لدى االأطفال. 

ومن هنا فقد اأكد الباحثان على �رشورة وجود مرٍب يرعى 

�سلوك االأطفال ويهتم بهم ويحاورهم.

�رشورية  �رشوطًا  هناك  اأن  وهري�سي«  »جتفرد�سون  ويرى 

من اأجل منع ال�سلوك املنحرف، وحتقق التن�سئة االجتماعية 

الكاملة، وهي :

وجود مرٍب يهتم باالأطفال )املدر�س(. 	•
االإ�رشاف الرتبوي الدائم. 	•

اإدراك الوالدين لل�سلوكيات املنحرفة. 	•
حتديد عقوبة لل�سلوكيات املنحرفة )املدر�سة(. 	•

اإن نتائج درا�سة التنمر يف اإمارة ال�سارقة تتفق مع فر�سية 

الناق�سة  االجتماعية  التن�سئة  للجرمية  العامة  النظرية 

توؤدي اإىل ال�سلوك املنحرف)التنمر(. واأ�سارت نتائج الدرا�سة 

اأن الغالبية من اأفراد العينة يعانون من عدم اإدراك ال�سلوك 

املنحرف من ِقَبِل املدر�سة اإ�سافة اإىل عدم حتديد العقوبة 

املالئمة لل�سلوكيات املنحرفةاخلا�سة بالتنمر.

رئي�س  افرتا�س  من   االجتماعي  التعلم  نظرية  وتنطلق 

مفاده اأن االإن�سان كائن اجتماعي يعي�س �سمن جمموعات 

من االأفراد يتفاعل معهم، يوؤثر ويتاأثر فيهم، وبذلك يالحظ 

�سلوكيات وعادات و اجتاهات االأفراد االآخرين ويعمل على 

على  التنمر،  )�سلوك  والتقليد  املالحظة  خالل  من  تعلمها 

�سبيل املثال(، ووفقًا لهذه النظرية، فاإن االأفراد ي�ستطيعون 

�سلوك  مالحظة  ملجرد  ال�سلوكية  االأمناط  من  العديد  تعلم 

النماذج  االآخرين  �سلوك  اأمناط  يف  يرى  اإذ  االآخرين، 

ثم  ومن  فيه،  املرغوب  لل�سلوك  املثالية    )Models(

حماكاته وتقليده. )الزغول، 2003(.

التعل��م  اأن   )   Bandura ، 1969  ( »بان��دور«  وي��رى 

باملالحظ��ة يت�سم��ن ث��الث اآلي��ات رئي�سية ه��ي: العمليات 
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Reciprocal processes،والعملي��ات  االإبدالي��ة 

املعرفي��ةcognitive processes  وعملي��ات التنظي��م 

الذاتي selfnregularity processes. وميكن  مناق�سة 

هذه االآليات الثالث على النحو االآتي : 

اأواًل: وفقًا الآلية العمليات االإبدالية،  فاإنه لي�س بال�رشورة اأن 

يتعر�س الفرد مبا�رشة اإىل اخلربات املتعددة كي يتعلمها، 

)مالحظة  املختلقة وهي  النماذج  له مالحظة  ولكن ميكن 

ويقول  املثال(.  �سبيل  على  امل�ستقوين  لزمالئهم  الطلبة 

»باندورا« اإن جميع اخلربات الناجمة عن اخلربة اأو التجربة 

خالل  من  تباديل  اأ�سا�س  على  حتدث  اأن  ميكن  املبا�رشة 

املالحظ  ال�سخ�س  على  ونتائجه  االآخرين  �سلوك  مالحظة 

)Bandura ، 1977(، و) الزغول  2003 (.

انتقائي  نحو  على  تتم  التي  املعرفية  العمليات  ثانيًا: 

املعرفية  العمليات  من  بالعديد  كبرية  درجة  اإىل  وتتاأثر 

لدى الفرد املالحظ)املالحظن وامل�ساهدين للم�ستقوين( . 

اإن عملية تعلم ا�ستجابة ما من خالل املالحظة واأداء مثل 

االإدراك  مثل  ب�سيطة  عمليات  اإىل  يخ�سع  االإ�ستجابة  هذه 

وعمليات التمثيل الرمزي)Bandura ، 1977( و )الزغول 

، 2003 ( .اإن اإدراك ال�سحايا ميثل عملية معرفية يتم من 

واملعايري  القيم  اأثر  يف  واملتج�سد  الرمزي  التمثيل  خاللها 

التمثيل  وهذا  ال�سحية.  على  يقع  الذي  ال�رشر  قبول  يف 

باملالحظة  التعلم  عملية  خالل  من  اكت�سابه  يتم  الرمزي 

ومن خالل اأمناط واآليات التن�سئة االجتماعية، ومدى تاأثري 

املحيط االجتماعي على امل�ستقوين. 

ثالث��ًا: العملي��ات املعرفية فه��ي عمليات �سلوكي��ة مكت�سبة 

من البيئة،وهي التي حت��دد �سلوك الفرد واجتاهاته القيمية 

بعالق��ات  املرتب��ط  اخلارج��ي  حميط��ه  نح��و  واملعرفي��ة 

اجتماعي��ة.  وت�سري عملي��ة التنظيم الذاتي اىل قدرة االن�سان 

عل��ى تنظيم االأمن��اط ال�سلوكية يف �س��وء النتائج املتوقعة 

منه��ا. وي��رى »بان��دورا«اأن االأف��راد يعمل��ون عل��ى تنظي��م 

�سلوكياته��م وحتدي��د اآلية تنفيذه��ا يف �س��وء النتائج التي 

 Bandura :يتوقعون حتقيقها من جراء القيام بها.()انظر

1977( والزغول 2003 (. وطبقا لعمليات التنظيم الذاتي 
يتعل��م امل�ستقوي��ن  العدي��د من االأمن��اط ال�سلوكي��ة، والتي 

ال يتطل��ب من خالله��ا امل��رور بالتجارب املبا���رشة، واإمنا 

يت��م تعلمه��ا على نحو ذاتي من خ��الل املالحظة  املبا�رشة 

ل�سلوك الطلبة امل�ستقوين.  

من هن��ا ن�ستطي��ع الق��ول:اإن التعل��م باملالحظ��ة واملرتبط 

ب�سلوك امل�ستقوي  حتدده البيئة اخلارجية، وتنعك�س بدورها 

على �سلوك ال�سخ�س امل�ستقوي وال�سحية، وهذا ميثل عملية 

تفاعلية بن امل�ستقوي وال�سحية.

وميكن حتديد مالمح التعليم باملالحظة على النحو االآتي : 

تعلم العديد من االأمناط ال�سلوكية ال يتطلب بال�رشورة املرور 

باخل��ربات املبا�رشة، واإمنا يتم تعلمه��ا على نحو بديلي غري 

مبا�رش  ممث��اًل يف مالحظة �سلوك االآخري��ن) القيم والعادات 

عل��ى �سبي��ل املثال حت��دد ا�ستخدام الق��وة م��ن االأقوياء �سد 

ال�سعفاء(.

مهمًا  دوراً  النماذج  �سلوك  على  املرتتبة  النتائج  •		تلعب 
هذا  مثل  تعلم  يف  اإ�سعافها  اأو  الفرد  دافعية  زيادة  يف 

ال�سلوك.

•		اإن عمليات التعلم باملالحظة لبع�س االأمناط ال�سلوكية 
تتم على نحو انتقائي . ) كممار�سة القوة �سد االآخرين(.
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19دراسة التنمر لدى طلبة المدارس في إمارة الشارقة

االإنتقائية  و�سيطية حتكم حالة  •		هناك عمليات معرفية 
تلك، وحتدد النتائج املتوقفة على تعلم بع�س اال�ستجابات 

وعمليات اأدائها.

من  تعلمه  يتم  ما  كل  اأداء  يتم  اأن  بال�رشورة  لي�س  	 	•
عملية   من  االإنتهاء  بعد  اأي  املبا�رشة،  املالحظة  خالل 

رمزيًا   الذاكرة  يف  وتخزينه  متثله  يتم  واإمنا  املالحظة، 

لي�سار ا�ستدعاوؤه الحقًا عندما يتطلب االأمر القيام ببع�س 

اال�ستجابات يف مواقف مهمة .

•		التعلم االجتماعي هو من النوع االإجرائي، ولكن يتوقف 
تاأث��ري كل م��ن التعزي��ز والعق��اب يف ال�سل��وك عل��ى طبيعة 

العمليات املعرفية التي مير بها الفرد. )الزغول، 2003(

ميكن  متعلٌم   
ٌ
�سلوكي منٌط  التنمر  اإن  القول  ميكننا  هنا  من 

ال�سلوكية  االأمناط  هذه  واإن  املالحظة،  خالل  من  اكت�سابه 

واإمنا  االأ�سل،  �سلوكية موروثة يف  اأمناطًا  لي�ست  املنحرفة 

البيئة  من  املكت�سبة  ال�سلوكية  االأمناط  جمموعة  متثل 

والو�سط املدر�سي الذي يعي�س فيه  الطلبة ويتعاملون معه.

ومن ثم ووفقًا لهذا الت�سور ميكن اعتبار ظاهرة التنمر يف 

اإمارة ال�سارقة  باأنها مكت�سبة حتددها الظروف املحيطة و 

ال�سائدة يف الن�سق االجتماعي والثقايف.فاملعايري ال�سائدة  

يف املحيط املدر�سي هي التي تتحكم يف عملية التنمر.

المنهجية وإجراءات التحليل:
للتنمر  كويا  وم�سح  الينوي  اأداة  ا�ستخدم  مت  الدرا�سة:  اأداة 

واأداة ) ال�سبحن والق�ساة،2013( والتي تبحث يف طبيعة 

التنمر. وقد اأجرى الباحث بع�س التعديالت لتنا�سب جمتمع 

الدرا�سة.

صدق وثبات أداة الدراسة

ال�سدق  م�ستوى  من  للتاأكد  وذلك  الدرا�سة  اأداة  اختبار  مت 

طالبًا   )50( من  مكونة  عينة  �سحب  مت  حيث  والثبات، 

وطالبة ومت توزيع االإ�ستبانة عليهم، وبعد م�سي اأ�سبوعن 

ومت  اأنف�سهم،  االأ�سخا�س  على  االإ�ستبانة  توزيع  اإعادة  مت 

حتليل بيانات االختبار القبلي والبعدي با�ستخدام معامل 

ارتباط �سبريمان )Spearman Correlation( لقيا�س 

النتائج يف املرتن. وبلغ معامل ارتباط  قوة العالقة بن 

�سبريمان جلميع حماور االإ�ستبانة بن اإجابات الطلبة يف 

اإح�سائية  0.94، مب�ستوى داللة  القبلي والبعدي  االختبار 

اأن العالقة االإرتباطية بن مرحلتي  0.001، مما يدل عن 
اختبار اأداة الدرا�سة هي عالقة قوية وذات داللة اإح�سائية 

واأنه مل تتغري اإجابات املبحوثن نحو فقرات الدرا�سة.

)Cornobach›s Alpha( ومت ا�ستخدام معامل كرنباخ األفا

الدرا�سة، وبلغت  اأداة  الداخلي بن فقرات  االإت�ساق  الختبار 

ق�سمته 0.89 مما يدل على درجة اإت�ساق عالية بن فقرات 

الدرا�سة.

مجتمع الدراسة 
ال�سارقة  الطلبة يف مدار�س منطقة  الدرا�سة  ي�ستمل جمتمع 

الو�سطى  ال�سارقة واملنطقة  التعليمية كافًة، وت�سمل مدينة 

واملنطقة ال�رشقية.

العينة
مدار�س  جميع  من   ) 7مدار�س   ( ع�سوائية  عينة  �سحب  مت 

منطقة ال�سارقة التعليمية، وعلى النحو االآتي:

مدينة ال�سارقة 	•
مدر�سة العروبة للتعليم الثانوي )طالب(  -

مدر�سة القرائن للتعليم الثانوي )طالبات(  -
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دراسة التنمر لدى طلبة المدارس في إمارة الشارقة 20

مدر�سة ال�سعلة اخلا�سة )طالبات و طالب(  -

املنطقة الو�سطى 	•
مدر�سة الذيد للتعليم الثانوي)طالب(  -

مدر�سة الربدي للتعليم الثانوي )طالبات(  -

املنطقة ال�رشقية 	•
مدر�سة اخلليل بن اأحمد للتعليم الثانوي)طالب(  -

مدر�سة اأم عمارة  للتعليم الثانوي )طالبات(  -

وبلغ العدد االإجمايل للطلبة الذين طبقت عليهم االإ�ستبانة 

ما جمموعه )1309( طالب وطالبة .

األساليب اإلحصائية 
مت معاجلة البيانات بعد جتميعها من خالل حزمة الربنامج 

وا�ستخدم��ت   ،)SPSS( االجتماعي��ة  للعل��وم  االإح�سائ��ي 

قيا���س  م�ست��وى  م��ع  املالئم��ة  االإح�سائي��ة  املقايي���س 

املتغ��ريات، ومبا يحق��ق اأهداف الدرا�سة. حي��ث مت ا�ستخدام 

املقايي�س االح�سائية االآتية: 

اأوًل: الإح�صاء الو�صفي :

وذلك لعر�س خ�سائ�س اأفراد العينة وو�سف اإجاباتهم على 

اأ�سئلة االإ�ستبانة، ولهذا الغر�س مت ا�ستخدام ما ياأتي: 

اأفراد العينة   التكرارات والن�سب املئوية خل�سائ�س   .1
وو�سف اإجاباتهم عن اأ�سئلة االإ�ستبانة  

الو�سط احل�سابي: ا�ستخدم كاأبرز مقايي�س النزعة    .2
املركزية لقيا�س متو�سط اإجابات اأفراد العينة عن    

فقرات الدرا�سة  

االنحراف املعياري: ا�ستخدم كاأحد مقايي�س الت�ستت    .3
العينة  لقيا�س االنحراف يف اإجابات اأفراد    

عن و�سطها احل�سابي  

ثانيًا: الإح�صاء التحليلي: 

وذلك لتحليل اأكرث من متغريين، من خالل:

اختبار مربع كاي )ChinSquare(: ا�ستخدم الختبار   .1
للمتغريات  واالإناث  الذكور  من  من   كل  يف  االختالفات 

)Nominal variables( اال�سمية

اختبار )IndependentnSampling tntest(:مت   .2
ا�ستخدامه الختبار الفروق االإح�سائية بن اإجابات الذكور 

واالإناث الأ�سئلة املقيا�س اخلما�سي

 :)spearman Correlation( معامل  ارتباط �سبريمان  .3
القبلي  االختبار  نتائج  بن  العالقة  قوة  لقيا�س  ا�ستخدم 

املبحوثن  اجتاهات  الدرا�سة،واأن  الأداة  البعدي  واالختبار 

مل تتغري؛وذلك للتاأكد من م�سداقية وثبات اأداة الدرا�سة

 Cornobach›s( الفا  ا�ستخدام معامل كرنباخ  ثالثًا:مت 

خالل  من  الدرا�سة  اأداة  وثبات  �سدق  الختبار   :)Alpha
قيا�س االإت�ساق الداخلي بن فقرات اأداة الدرا�سة.

التحليل االإح�سائي

اأظه��رت البيان��ات اأن الذك��ور ي�سكلون م��ا ن�سبته %47.1 

م��ن عين��ة الدرا�سة، فيم��ا �سكل��ت االإن��اث 52.9%، وتبن 

اأن 73.0% ه��م مواطن��ون، واأن 27.0% غ��ري مواطنن، 

واأن 97.5% ه��م م��ن طلبة املدار���س احلكومية يف حن 

20.5% من طلبة املدار�س اخلا�سة.
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�سكل )1(

التوزيع الن�سبي للعينة ح�سب النوع واجلن�سية وقطاع املدر�سة

ك�سف��ت الدرا�س��ة اأن 33.3% من الطلب��ة كانوا طرفًا يف واقعة التنمر، حيث تب��ن اأن 14.2% كانوا املت�سبب يف التنمر يف 

تل��ك الواقع��ة، يف حن 19.1% كانوا املتلق��ي لفعل التنمر يف تلك الواقعة، اأما الن�سبة الباقية والبالغة 66.7% فلم يكونوا 

طرفاً يف اأي من وقائع التنمر.
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�سكل )2(

التوزيع الن�سبي الإجابات العينة عن كونهم طرفًا يف حالة تنمر

واأظه��ر اختب��ار مرب��ع كاي )χ2( وجود دالل��ة اإح�سائية ح�س��ب النوع، حيث بلغت قيم��ة )χ2( 12.7وهي دال��ة اإح�سائيًا عند 

م�ستوى 0.002، واأظهرت النتائج اأن 15.1% من الذكور كانوا الطرف املتلقي لفعل التنمر مقابل 22.7% لالإناث، يف حن 

70.7% من الذكور مل يكونوا طرفاً يف اأي من وقائع التنمر مقابل 63.2% لالإناث.
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�سكل )3(

التوزيع الن�سبي ح�سب كونهم طرفًا يف حالة تنمر والنوع

وك�سفت الدرا�سة عن اأن االأماكن االأكرث احتماالً الأن حتدث فيها اأفعال التنمر هي:

املمرات بن�سبة %41.6

ال�سفوف بن�سبة %24.4

الكافترييا بن�سبة %8.5

احلمامات بن�سبة %11.2

منطقة ركوب ال�سيارات اأو احلافالت بن�سبة %4.7

املالعب بن�سبة %3.5

داخل احلافالت اأو ال�سيارات بن�سبة %2.1

اأماكن اأخرى بن�سبة %4.1
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�سكل )4(

التوزيع الن�سبي الإجابات العينة عن االأماكن االأكرث احتمااًل الأن حتدث فيها اأفعال التنمر

 

اأما االأماكن التي يعتقد الطلبة باأنها غري اآمنة يف املدر�سة فهي:

املمرات بن�سبة %12.1

ال�سفوف بن�سبة %7.3

ال�ساحة املدر�سية بن�سبة %9.9

احلمامات بن�سبة %59.2

ال�ساالت الريا�سية بن�سبة %6.3

غري ذلك بن�سبة %5.3
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�سكل )5(

التوزيع الن�سبي الإجابات العينة عن االأماكن التي يعتقد الطلبة باأنها غري اآمنة يف املدر�سة

الطلبة �سحايا التنمر

ك�سف 56.4% من الطلبة الذين كانوا �سحية لواقعة تنمر باأن تلك الواقعة حدثت معهم من 1 اإىل 4 مرات، يف حن حدثت 

من 5 اإىل 9 مرات مع 10.8% من الذين �سبق لهم التعر�س لواقعة التنمر، واأن 9.2% حدثت معه الواقعة 10 مرات اأو اأكرث، 

يف حن 23.6% من الذين �سبق لهم التعر�س لواقعة التنمر يتعر�سون للتنمر يوميا.
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�سكل )6(

التوزيع الن�سبي الإجابات العينة عن عدد مرات حاالت التنمر التي وقعت عليهم

اأم��ا ع��ن اأ�س��كال التنمر التي يتعر�سون له��ا، فقد تبن اأن 54.0% يتعر�س��ون الألقاب م�سيئة اأو �ستائ��م، واأن 9.6% تعر�س 

التهديد، واأن 4.0% تعر�سوا ل�رشقة املمتلكات، فيما تعر�س للدفع اأو الت�سبب بالتعرّث والوقوع اأو الركل اأو ال�رشب ما ن�سبته 

10.4%، وكذلك التجاهل اأو اال�ستبعاد ، وتعر�س للتنمر ال�سيرباين/ عرب االإنرتنت ما ن�سبته 14.4% من الطلبة.وهذه النتيجة 
.)Amato، P.، & Fowler، F. 2002(حول اأ�سكال التنمر تتفق مع نتائج الدرا�سات العاملية وخا�سة درا�سات

والنتيجة  حول التنمر ال�سيرباين تتفق مع نتائج  الدرا�سات العاملية التي اأ�سارت اإىل تنامي الظاهرة على امل�ستوى العاملي، 

ومتثل ذلك يف ظهور اأمناط م�ستحدثة للتنمر و خا�سة ال�سايربي  Cyber Buying . وهذا دون �سك انعك�س �سلبًا على البيئة 

 Bradshaw، C.، 2007 et al، 2012( Ma، X. 2001((  املدر�سية من حيث  القلق والتوتر و فقدان االأمن لدى الطلبة

.)))Anderson، N. ،2007( Coloroso، B. 2003( )Perry، C. 1999
وهذه النتيجة  حول عدد مرات حاالت التنمر التي وقعت على الطلبة تتفق مع درا�سة )ال�سبحن و الق�ساة ،2013 (  التي بينت 

ان  �سلوك ماهية التنمر عند االأطفال واملراهقن وجاء �سكل اال�ستقواء االجتماعي يف املرتبة االأوىل وفقًا النت�ساره لدى عينة 

الدرا�سة وبن�سب مئوية مقدارها 75.8 �سمن درجة ا�ستقواء قليلة  ، و11.3 �سمن درجة متو�سطة ، و12.9 �سمن درجة كبرية 
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. وجاء �سكل اال�ستقواء اجل�سمي يف املرتبة الثانية وفقًا النت�ساره لدى اأفراد عينة الدرا�سة وبن�سب مئوية مقدارها 78.5 �سمن 

درجة ا�ستقواء قليلة ، و10.1 �سمن درجة ا�ستقواء متو�سطة  و11.3 �سمن درجة ا�ستقواء كبرية . وجاء �سكل اال�ستقواء اللفظي 

82.7 �سمن درجة ا�ستقواء قليلة ، و9.4  اأفراد عينة الدرا�سة وبن�سب مئوية مقدارها  يف املرتبة الثالثة وفقًا النت�ساره بن 

�سمن درجة ا�ستقواء متو�سطة ، و7.9 �سمن درجة ا�ستقواء كبرية . اأما �سكل اال�ستقواء على املمتلكات فجاء يف املرتبة الرابعة 

وفقًا النت�ساره بن اأفراد عينة الدرا�سة وبن�سب مئوية مقدارها 87.6 �سمن درجة ا�ستقواء قليلة و5.8 �سمن درجة ا�ستقواء 

متو�سطة ، و6.6 �سمن درجة ا�ستقواء كبرية . واأخرياً �سكل اال�ستقواء اجلن�سي فحل يف املرتبة اخلام�سة واالأخرية وفقًا النت�ساره 

بن اأفراد العينة وبن�سب مئوية مقدارها 88.4 �سمن درجة ا�ستقواء قليلة ،و6.0 �سمن درجة ا�ستقواء متو�سطة ، وبن�سبة 5.6 

�سمن درجة ا�ستقواء كبرية . واأما بالن�سبة للدرجة الكلية لال�ستقواء فقد مت توزيع اأفراد عينة الدرا�سة بن�سب مئوية 81.1 �سمن 

درجة ا�ستقواء قليلة  ، و9.2 �سمن درجة ا�ستقواء متو�سطة ،و9.7 �سمن درجة ا�ستقواء كبرية .

�سكل )7(

التوزيع الن�سبي الإجابات العينة عن اأ�سكال التنمر التي تعر�سوا لها

اأظهر اختبار مربع كاي )χ2( وجود داللة اإح�سائية ح�سب النوع، حيث بلغت قيمة )χ2( 19.3 وهي دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى 

54.8% من الذكور الذين كانوا �سحية لواقعة تنمر يتعر�سون الألقاب اأن  0.004، واأظهرت النتائج 
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�سكل )8(

التوزيع الن�سبي الإجابات العينة عن اأ�سكال التنمر التي تعر�سوا لها ح�سب النوع

م�سيئ��ة اأو �ستائ��م مقابل 69.4% لالإناث، واأن 11.8% من الذك��ور تعر�س للتهديد مقابل 8.3% لالإناث، واأن 7.5% من 

الذكور تعر�سوا ل�رشقة املمتلكات مقابل 1.9% لالإناث، فيما تعر�س للدفع اأو الت�سبب بالتعرّث والوقوع اأو الركل اأو ال�رشب 

ما ن�سبته 15.1% من الذكور مقابل 7.6% لالإناث، وكذلك التجاهل اأو اال�ستبعاد 8.6% من الذكور مقابل 3.8% لالإناث.

 وه��ذه النتيج��ة  ح��ول  اأ�س��كال التنم��ر  تتفق مع النظري��ات املف�رشة للتنم��ر ويرى رواد  النظري��ات املف�رشة للتنم��ر انه حالة 

دينامية معقدة  وميكن تف�سريها من خالل ا�ستخدام  اأطر نظرية متنوعة وذلك وفقًا للمنطلقات النظرية واملنهجية ومن اأبرزها 

النظري��ات ال�سلوكي��ة )التعلم االجتماعي Bandura، A. 2002(. ونظريات عل��م اجلرمية ) النظرية العامة للجرمية  ونظرية 

 Agnew، R. ،1992( )Agnew، R. 2001(. ) التوتر

فيم��ا يتعل��ق بالدافع وراء التنمر الذي وقع عليهم، اأجاب 38.4% باأن الداف��ع كان ب�سبب �سغر �سنهم، واأن �سعف القدرات/ 

اأو االإعاق��ة ت�سب��ب يف وقوع التنمر على 19.6% منه��م، والو�سع املايل 1.6%، ومكان االإقامة )ال�سكن( 0.8%، وكان حجم 

الطالب دافعا لوقوع التنمر على ما ن�سبته 25.6% من الطلبة.
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 Jansz، J. 2011(  Salmivalli،& وهذه النتيجة حول اأ�سكال التنمر تتفق مع نتائج الدرا�سات العاملية وخا�سة درا�سات

C. 2010(( )Unnever، J.D، & Cornell، D.G. 2003( )Ybarra، M. L.، & Mitchell، K. 2004(( )E n

.))pelage، D. L.، Bosworth، K.، & Simon، T. R. Gini، G.، Pozzoli، T.، & Hymel، S. 2014

والنتيجة حول اأ�سكال التنمر  تتفق مع  درا�سة )العمو�س،2011 ( و التي هدفت التعرف على مظاهر واأ�سكال العنف املدر�سي 

يف جمتمع االإمارات. وك�سفت الدرا�سة اأن مظاهر واأ�سكال العنف املدر�سي جاءت مرتبة تنازليًا ح�سب درجة �سدتها على النحو 

التايل: العنف املوّجه من الطلبة نحو زمالئهم الطلبة، ومن ثم العنف املوّجه من الهيئة التدري�سية نحو الطلبة، فالعنف املوّجه 

من الطلبة نحو ممتلكات املدر�سة، واأخرياً العنف املوّجه من الطلبة نحو الهيئة التدري�سية. وتو�سلت الدرا�سة اإىل وجود فروق 

ذات داللة اإح�سائية يف درجة العنف تعود لكل من: جن�س الطالب، والر�سوب يف املدر�سة، وم�ستوى تعليم الوالدين، والدخل 

ال�سهري لالأ�رشة. كما وك�سفت الدرا�سة عن اأ�سباب العنف املدر�سي واحللول املقرتحة للحد منه.

ويف هذا املجال، تبن وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف درجة العنف املوّجه من الطالب نحو الزمالء تعود جلن�س الطالب 

، حيث اأن الطلبة  الذكور ي�ستخدمون العنف �سد زمالئهم بدرجة اأكرب من الطلبة االإناث. وكذلك تبن وجود فروق ذات داللة 

اإح�سائية يف درجة العنف املوّجه من الطلبة نحو زمالئهم تعود لر�سوب الطالب يف املدر�سة حيث اأن الطلبة الذين �سبق لهم 

الر�سوب ي�ستخدمون العنف �سد  زمالئهم بدرجة اأكرب من الذين مل ي�سبق لهم الر�سوب .

التوا�سل داخل االأ�رشة  اإىل تقييم  التنمر  مع  درا�سة )العمو�س،2016( التي هدفت اىل   اأ�سكال  النتيجة حول      وتتفق هذه 

االمارتية وبينت الدرا�سة اأن م�ستوى التوا�سل االأ�رشي يف جمتمع االإمارات من امل�ستويات العالية، حيث بلغ الو�سط احل�سابي 

لتقييم التوا�سل يف االأ�رشة االإماراتية ما مقداره 2.54 وفق مقيا�س ثالثي، وهذا يعادل 84.7 وفق املقيا�س املئوي.

 وجت��در االإ�س��ارة اإىل اأن تقيي��م الذكور للتوا�سل االأ�رشي اأعلى م��ن تقييم االإناث، حيث بلغ تقيي��م االأزواج 86.7 وفق املقيا�س 

املئوي، مقابل 83 ح�سب راأي الزوجات. اال اأن هناك  اأ�سبابًا قد توؤدي اإىل �سعف التوا�سل االأ�رشي يف جمتمع االإمارات بالرغم 

م��ن ارتف��اع م�ستويات التوا�سل االأ�رشي فيه، اإال اأن اأفراد العين��ة يعتقدون بعدة اأ�سباب قد توؤدي اإىل �سعف هذا التوا�سل، وهذه 

االأ�سب��اب ه��ي كما يلي: اأ�سباب قوية التاأثري وهي التي ح�سلت على ن�سبة تاأيي��د 70% فاأكرث و�سملت: )ظروف العمل، الهاتف 

املتح��رك والب��الك بريي، االإدمان على االنرتنت، غياب احلب واالن�سجام بن الزوجن، وعمل الزوج يف امارة غري االمارة التي 

يعي���س فيه��ا مع اال�رشة(. اما االأ�سباب متو�سط��ة التاأثري وهي التي حازت على تاأييد بن�سب��ة تراوحت بن )%40 – %69.9( 

و�سمل��ت: )وج��ود خادمة اأو اأكرث داخل املنزل، عمل املراأة، وتدخل االهل يف �س��وؤون اال�رشة(. وح�سلت  االأ�سباب �سعيفة التاأثري 

عل��ى ن�سب��ة تاأييد تقل عن 40% و�سملت: )تف��اوت امل�ستوى التعليمي بن االزواج، كرب حجم اال���رشة، وفارق العمر الكبري بن 

الزوجن(.

وهذه النتيجة حول �سعف التوا�سل االأ�رشي تبن اأنه يوؤدي اإىل زيادة معدالت التنمر املدر�سي . 
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�سكل )9(

التوزيع الن�سبي الإجابات العينة عن الدافع حلاالت التنمر التي تعر�سوا لها

اأظهر اختبار مربع كاي )χ2( وجود داللة اإح�سائية ح�سب النوع، حيث بلغت قيمة )χ2( 15.3 وهي دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى 

0.009، واأظهرت النتائج اأن 28.0% من الذكور الذين وقع عليهم التنمر اأجابوا باأن الدافع كان ب�سبب �سغر �سنهم مقابل 
44.6% لالإناث، واأن �سعف القدرات/ اأو االإعاقة ت�سبب يف وقوع التنمر على 22.6% من الذكور مقابل 17.8% لالإناث، 
والو�س��ع امل��ايل 3.2% للذكور مقاب��ل 0.6% لالإناث، وكان حجم الطالب دافعاً لوقوع التنم��ر على ما ن�سبته 20.4% من 

الذكور مقابل 10.2% لالإناث.

 Ma، X. 2001(  Olweus، D. 1978(وهذه النتيجة حول �سغر ال�سن تتفق مع نتائج الدرا�سات العاملية وخا�سة درا�سات

.)Peterson، J. S.، & Ray، K. E. 2006
وهذه النتيجة حول اأ�سكال التنمر  تتفق مع  درا�سة )العمو�س،2008  ( التي اأظهرت اأن  امل�سكالت التعليمية يف جمتمع االإمارات 

تبل��ورت يف �سعف العالقة بن املدر�س��ة والبيت الناجت عن عدم اهتمام ومتابعة االأ�رشة لتعليم اأبنائهم، وتدين م�ستوى التعليم 

يف املدار���س وم��ا يرافقه من ت�رشب الطلبة من املدار�س من ناحية، وانت�سار ظاهرة الدرو�س اخل�سو�سية من ناحية ثانية، تعّد  

م��ن اأه��م امل�سكالت التعليمي��ة. وتتفق نتيجة امل�ساكل التعليمية الت��ي يعاين منها اأفراد العينة يف جمتم��ع االإمارات مع نظرية 

ال��راأي الع��ام يف حتليل وتف�س��ري امل�سكالت االجتماعية. وقدم اأف��راد العينة عدداً من املقرتحات التي يعتق��دون اأنها ت�ساهم يف 

خف���س ه��ذه امل�سكالت حيث تبن اأن ���رشورة التن�سيق امل�ستمر بن االأ�رشة واملدر�سة وكذل��ك املتابعة الفعالة من قبل االأ�رشة 

46.4% على التوايل. احتلت مقدمة هذه االقرتاحات وبن�سبة 47.8% و 
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�سكل )10(

التوزيع الن�سبي الإجابات العينة عن الدافع حلاالت التنمر التي تعر�سوا لها

اأم��ا االأفع��ال التي قام الطلبة بها عند وقوع حادث��ة التنمر، فكانت اإخبار �سخ�س اآخر بالواقع��ة 26.0%، الرد ب�سورة مماثلة 

32.8%، جتاهل االأمر22.8%، البقاء يف املنزل2.0%، جتنب ال�سخ�س الذي قام بالتنمر عليه %11.6.

وهذه النتيجة حول الدافع حلاالت التنمر تتفق مع نظرية التعلم االجتماعي التي تنطلق من  افرتا�س رئي�س مفاده اأن االإن�سان 

�سلوكيات وعادات و  ، وبذلك يالحظ  يتاأثر فيهم  و  يوؤثر  االأفراد يتفاعل معهم،  اجتماعي يعي�س �سمن جمموعات من  كائن 

اجتاهات االأفراد االآخرين ويعمل على تعلمها من خالل املالحظة و التقليد ) �سلوك التنمر ، على �سبيل املثال ( ، ووفقًا لهذه 

النظرية ، فاإن االأفراد ي�ستطيعون تعلم العديد من االأمناط ال�سلوكية ملجرد مالحظة �سلوك االآخرين ، اإذ يرى يف اأمناط �سلوك 

االآخرين النماذج  Models (  املثالية لل�سلوك املرغوب فيه، وبالتايل حماكاته وتقليده. )الزغول ،20003(. ( 

 Reciprocal اأن التعلم باملالحظة يت�سمن ثالث اآليات رئي�سية هي: العمليات االإبدالية )  Bandura ، 1969 ( ويرى باندورا

.  selfnregularity processes وعمليات التنظيم الذاتي  cognitive processesو العمليات املعرفية ،  processes

1807008_FAMILY DEVELOPMENT_BOOK 2.indd   31 12/20/18   7:55 AM



دراسة التنمر لدى طلبة المدارس في إمارة الشارقة 32

�سكل )11(

التوزيع الن�سبي لالأفعال التي قام بها الطلبة الذين وقع عليهم التنمر

تبن اأن 78.4% من الذين تعر�سوا لواقعة التنمر يعرفون ال�سخ�س الذي قام بالتنمر عليهم، يف حن 21.6% لي�س لديهم 

 Nikken، P.، &Jansz، J. معرف��ه به��ذا ال�سخ���س. وهذه النتيج��ة تتفق مع نتائ��ج الدرا�سات العاملي��ة وخا�س��ة درا�س��ات

2011((، ومع درا�سة )العمو�س،2006 ( التي اإىل هدفت اىل التعرف على  ت�سورات العنف لدى االأطفال يف جمتمع االإمارات،  
متخ��ذة من اخل�سائ�س الدميوغرافي��ة واالجتماعية واالقت�سادية الأفراد العينة متغريات درا�سي��ة ملعرفة اأ�سكال العنف ) �سور 

العن��ف ( املمار�س��ة على الطفل )املادي، العاطف��ي ، واجلن�سي، االإهمال( و التعرف على االأ�سخا���س الذين ميار�سون العنف �سد 

االأطفال داخل املنزل واملتمثلة يف االأب، االأم، االأخ، االأخت، زوجة االأب واجلدة. و اأظهرت نتائج الدرا�سة اأنواع العنف املمار�س 

داخل املنزل  واملدر�سة )�سور العنف اجل�سدي، العاطفي، االإهمال، و اجلن�سي ( .
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�سكل )12(

التوزيع الن�سبي ملعرفة الطلبة الذين وقع عليهم التنمر باالأ�سخا�س الذين قاموا بالتنمر

اأظهر اختبار مربع كاي )χ2( وجود داللة اإح�سائية ح�سب النوع، حيث بلغت قيمة )χ2( 4.8 وهي دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى 

0.028، واأظه��رت النتائ��ج اأن 71.0% من الذكور الذين تعر�سوا لواقعة التنمر يعرف��ون ال�سخ�س الذي قام بالتنمر عليهم 
مقابل 82.3% لالإناث.

وهذه النتيجة تتفق مع  العمليات املعرفية التي تتم على نحو انتقائي وتتاأثر اىل درجة كبرية بالعديد من العمليات املعرفية 

هذه  مثل  وأداء  املالحظة  ا�ستجابة من خالل  تعلم  عملية  إن   ،  ) للم�ستقوين  وامل�ساهدين  املالحظن   ( املالحظ  الفرد  لدى 

االإ�ستجابة يخ�سع إىل عمليات ب�سيطة مثل االإدراك وعمليات التمثيل الرمزي(Bandura ، 1977) الزغول ، 2003( .

اإن ادراك ال�سحايا ميثل عملية معرفية يتم من خاللها التمثيل الرمزي واملتج�سد يف اأثر القيم واملعايري يف قبول ال�رشر الذي 

اإكت�سابه من خالل عملية التعلم باملالحظة ومن خالل اأمناط واآليات التن�سئة  يقع على ال�سحية . وهذا التمثيل الرمزي يتم 

االجتماعية، ومدى تاأثري املحيط االجتماعي على امل�ستقوين.

ثالثًا: العمليات املعرفية : هي عمليات �سلوكية مكت�سبة من البيئة وهي التي حتدد �سلوك الفرد واجتاهاته القيمية واملعرفية 

نحو حميطه اخلارجي املرتبط بعالقات اجتماعية.  وت�سري عملية التنظيم الذاتي اإىل قدرة االإن�سان على تنظيم االأمناط ال�سلوكية 

يف �سوء النتائج املتوقعة منها . ويرى باندورا اأن االفراد يعملون على تنظيم �سلوكياتهم وحتديد اآلية تنفيذها يف �سوء النتائج 

التي يتوقعون حتقيقها من جراء القيام بها . )Bandura ، 1977( و )الزغول ، 2003 (. وطبقا لعمليات التنظيم الذاتي يتعلم 

امل�ستقوين  العديد من االأمناط ال�سلوكية ، والتي ال يتطلب من خاللها املرور بالتجارب املبا�رشة، واإمنا يتم تعلمها على نحو 

ذاتي من خالل املالحظة  املبا�رشة ل�سلوك الطلبة امل�ستقوين .  
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�سكل )13(

التوزيع الن�سبي ملعرفة الطلبة الذين وقع عليهم التنمر باالأ�سخا�س الذين قاموا بالتنمر عليهم ح�سب النوع

ك�سف��ت الدرا�س��ة عن اأن 32.8% من االأ�سخا�س الذين قاموا بالتنمر هم اأكرب  �سنًا من الذين وقع عليهم ، واأن 7.2% اأ�سغر 

منهم �سنًا، يف حن 60.0% من نف�س االأعمار تقريبًاً.

�سكل )14(

التوزيع الن�سبي للم�ستوى العمري االأ�سخا�س الذين قاموا بالتنمر

تب��ن اأن 82.0% م��ن االأ�سخا���س الذين قاموا بالتنمر هم من نف���س جن�سية االأ�سخا�س الذين وق��ع عليهم التنمر، يف حن 

اأخرى. 18.0% من جن�سيات 
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�سكل )15(

التوزيع الن�سبي جلن�سية لالأ�سخا�س الذين 

قاموا بالتنمر وجن�سية الذين وقع عليهم التنمر

فاعلي التنمر:

اأم��ا بالن�سب��ة للذي��ن قام��وا بالتنمر عل��ى غريهم، فقد تب��ن اأن 36.0% منهم قام��وا بذلك من 1 اإىل 4 م��رات، يف حن فعل 

13.4% التنمر بواقع من 5 اإىل 9 مرات، واأن 12.4% قاموا بالتنمر 10 مرات اأو اأكرث، يف حن 38.2% يقومون بالتنمر 
على غريهم يومياً.

�سكل )16(

التوزيع الن�سبي للذين قاموا بالتنمر ح�سب عدد مرات القيام بحاالت التنمر

اأظهر اختبار مربع كاي )χ2( وجود داللة اإح�سائية ح�سب النوع، حيث بلغت قيمة )χ2( 16.9 وهي دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى 

0.001، واأظه��رت النتائ��ج اأن 51.1% من الذكور الذي��ن يقومون بالتنمر يفعلون ذلك كل يوم تقريبًا، مقابل 26.5% من 
االإناث اللواتي يقمن بالتنمر يفعلن ذلك كل يوم تقريبًاً.
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�سكل )17(

التوزيع الن�سبي للذين قاموا بالتنمر ح�سب عدد مرات القيام بحاالت التنمر والنوع

اأج��اب 22.0% من الذين قام��وا بالتنمر باأنهم فعلوا 

ذل��ك مع اأ�سخا�س اأكرب منهم �سن��اً، واأن 41.9% قاموا 

بالتنم��ر على اأ�سخا�س اأ�سغر منهم ، يف حن %36.0 

قاموا بالتنمر على اأ�سخا�س من نف�س العمر تقريبًاً.

الق�ساة  و  )ال�سبحن  درا�سة  مع  تتفق  النتيجة  وهذه 

،2013 ( والتي بينت اأن  �سكل اال�ستقواء االجتماعي 

عينة  لدى  النت�ساره  وفقاً  االأوىل  املرتبة  يف  جاء 

درجة  �سمن   75.8 مقدارها  مئوية  وبن�سب  الدرا�سة 

 ، متو�سطة  درجة  �سمن  و11.3   ، قليلة   ا�ستقواء 

و12.9 �سمن درجة كبرية .

�سكل )18(

التوزيع الن�سبي للذين قاموا بالتنمر ح�سب امل�ستوى العمري مع ال�سخ�س الذي قاموا بالتنمر عليه

 

ك�سف��ت الدرا�س��ة اأن الذك��ور يتنم��رون عل��ى من هم    

اأ�سغ��ر منه��م �سن��اً ب�س��كل اأك��رب م��ن االإن��اث، حيث 

48.9% م��ن الذكور يتنم��رون على من هم اأ�سغر 
منهم مقابل 35.7% عند االإناث.
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�سكل )19(

التوزيع الن�سبي للذين قاموا بالتنمر ح�سب امل�ستوى العمري مع ال�سخ�س الذي قاموا بالتنمر عليه والنوع

 

بالن�سبة الأ�س��كال التنمر ، ك�سفت الدرا�سة 

باالألق��اب  بالتلف��ظ  قام��وا   %28.9 اأن 

 %10.8 واأن  ال�ستائ��م،  اأو  امل�سيئ��ة 

قام��وا   %1.1 واأن  بالتهدي��د،  قام��وا 

ب�رشق��ة املمتل��كات، فيما ق��ام %31.6 

 والوق��وع اأو 
ّ

بالدف��ع اأو الت�سب��ب بالتع��رث

الركل اأو ال���رشب، وكذلك قام بالتجاهل 

ق��ام  ح��ن  يف   ،%10.2 اال�ستبع��اد  اأو 

بالتنم��ر ال�سي��رباين/ ع��رب االنرتن��ت م��ا 

ن�سبته 12.2% من الطلبة.

وه��ذه النتيج��ة تتف��ق م��ع درا�سة  نتائج درا�س��ة ) العمو���س،2009 ( التي اأظهرت اأن اخلط��ورة املدر�سية يف جمتم��ع االإمارات 

تتمح��ور ح��ول التح�سيل املتدين يف احللق��ة االأوىل، والتعر�س لالإ�ساءة وال�رشب من قبل الزم��الء يف  احللقة االأوىل والتدخي�ن 

يف  احللقة االأوىل، واالنقطاع عن املدر�سة ملدة تزيد عن �سهرين، والتعر�س لل�رشب من الزمالء داخل املدر�سة، وامل�ساركة يف 

امل�ساجرات داخل املدر�سة، والتغيب عن املدر�سة كثريا، والت�ساجر مع املدر�سن، والتح�سيل الدرا�سي املتدين، وتدخن الزمالء، 

وامل�ساركة يف حتطيم ممتلكات املدر�سة، واالنتقال من احللقة الثانية اإىل الثانوية والت�رشب.

 و دلت نتائج الدرا�سة اأن )14.18 %( من املبحوثن كانوا من ذوي التح�سيل املتدين يف  احللقة االأوىل. وهذه النتيجة تظهر 

اأن التح�سي��ل املت��دين يعر�س ال�سب��اب للخطورة م�ستقب��ال، و)19.94 %( تعر�سوا اإىل االإ�ساءة وال���رشب من قبل الزمالء يف   

احللق��ة االأوىل. واأ�س��ارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن )7.09 %( اعتادوا التدخن يف احللقة االأوىل، و)10.89 %( تعر�سوا لل�رشب 

م��ن قب��ل الزمالء داخل املدر�سة، و)22.03 %( �سارك��وا يف امل�ساجرات داخل املدر�سة، و)11.39 %( يتغيبون عن املدر�سة، 

و)11.39 %( يت�س�اج��رون م���ع املدر�س��ن، و)42.03 %( يدخنون داخ��ل املدر�سة، و)9.37 %( �سارك��وا يف حتطيم بع�س 

ممتل��كات املدر�س��ة، و)40.25 %( ي��رون اأن االنتقال م��ن احللقة الثانية اإىل الثانوي��ة يزيد من التعر���س للم�سكالت وعوامل 

اخلط��ورة. ودل��ت نتائج الدرا�سة على اأن )62.29 %( من اأفراد العينة الذكور ي��رون اأن بع�س زمالئهم تركوا املدر�سة نهائيًا، 

واإنخف�س��ت ه��ذه الن�سبة لدى االإن��اث لت�سل )23.27 %(. واأ�سارت نتائ��ج الدرا�سة اإىل اأن عوامل اخلط��ورة لي�ست م�ستقلة عن 

جن���س املبح��وث .
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�سكل )20(

التوزيع الن�سبي للذين قاموا بالتنمر ح�سب اأ�سكال التنمر 

التي قاموا بها

 

يعتق��د 40.7% من الطلبة يف عينة الدرا�سة اأن املدر�سن 

وغريه��م من العامل��ن باملدر�سة على عل��م بوقائع التنمر، 

يف حن 59.3% ال يعتقدون ذلك.

�سكل )21(

التوزيع الن�سبي الإجابات العينة عن معرفة املدر�سن 

وغريهم من العاملن باملدر�سة بحاالت التنمر

 

تب��ن اأن االإناث يعتقدن ب�سكل اأكرب من الذكور اأن املدر�سن 

وغريه��م م��ن العامل��ن باملدر�س��ة عل��ى علم بذل��ك، حيث 

بلغ��ت ن�سبة االإن��اث اللواتي يعتقدن بذل��ك 44.4% مقابل 

36.6% للذكور.

�سكل )22(

التوزيع الن�سبي الإجابات العينة عن معرفة املدر�سن 

وغريهم من العاملن باملدر�سة بحاالت التنمر ح�سب النوع

 

املقرتحات التي يرى الطلبة باأنها �ست�سهم يف وقف حوادث 

التنمر عند وقوعها ومنعها من احلدوث مرة اأخرى، جاءت 

على النحو االآتي:

االإ�رشاف االأبوي الدائم بن�سبة %22.7

االإدارة املدر�سية القوية بن�سبة %42.6

االإبالغ عن حاالت التنمر مبا�رشة بن�سبة %29.5  

.) Hirschi  and Gottfredson  ، 1990 )وهذه النتيجة تتفق مع النظرية العام للجرمية
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�سكل )23(

التوزيع الن�سبي ملقرتحات العينة من اأجل احلد من حاالت التنمر

ك�سف��ت الدرا�س��ة اأن االإن��اث يعتقدن ب�سكل اأكرب من الذكور ب��دور االإدارة املدر�سية يف احلد من ح��االت التنمر، حيث بلغت ن�سبة 

35.0% للذكور. اللواتي يعتقدن بذلك 51.2% مقابل 

�سكل )24(

التوزيع الن�سبي ملقرتحات العينة من اأجل احلد من حاالت 

التنمر ح�سب النوع

 

يوًما  الثالثن  خالل  الطلبة  بها  قام  التي  االأفعال  ثالثاً: 

املا�سية

اأم��ا االأفع��ال الت��ي ق��ام به��ا الطلبة خ��الل الثالث��ن يوًما 

ال�سابقة جلم��ع البيانات، فقد اأظه��رت الدرا�سة اأن %70.7 

م��ن الطلب��ة مل يقوم��وا اأب��داً مب�سايقة ط��الب اآخرين خالل 

الثالث��ن يومًا التي �سبق��ت جمع البيان��ات منهم، يف حن 

19.3% قام��وا بذلك مرًة اأو مرتن، و 4.2% قاموا بذلك 
.%4.1 7 مرات فاأكرث ما ن�سبته  5n6 مرات، يف حن قام بذلك  1.7% قاموا بذلك  3n4 مرات، و 
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�سكل )25(

التوزيع الن�سبي لعدد مرات قيام الطلبة مب�سايقة االآخرين

اأم��ا ع��ن م�سايقة طالب اآخرين، فلم يقم اأبداً بذلك م��ا ن�سبته 75.2%، يف حن 15.6% قاموا بذلك مرًة اأو مرتن، و %3.4 

.%2.0 7 مرات فاأكرث ما ن�سبته  5n6 مرات، يف حن قام بذلك  قاموا بذلك 3n4 مرات، و 3.8% قاموا بذلك 

 وهذه النتيجة حول م�سايقة طالب اآخرين تتفق مع  درا�سة )العمو�س،2016(  والتي ك�سفت اأظهرت النتائج وجود فروق ذات 

اأ�سارت النتائج اإىل وجود فروق  داللة اإح�سائية يف ممار�سة اأمناط الرتبية  االأ�رشية االإيجابية تعزى اإىل حجم االأ�رشة، كما 

ذات داللة اإح�سائية يف ممار�سة اأمناط الرتبية االيجابية بن االأ�رش ذات الدخل العايل واملنخف�س ول�سالح االأ�رش ذات الدخل 

دخل  اأهمية  النتيجة  هذه  وتوؤكد  املتو�سط،  الدخل  ذات  االأ�رش  ول�سالح  واملنخف�س  املتو�سط  الدخل  ذات  االأ�رش  وبن  العايل، 

االأ�رشة يف الرتبية، فكلما زاد الدخل كلما كانت االأ�رشة اأقدر على ممار�سة اأمناط الرتبية االإيجابية.

فيها  يعمل  التي  االأ�رش  االإيجابية بن  الرتبية  اأمناط  اإح�سائية يف ممار�سة  داللة  ذات  فروق  اإىل وجود  النتائج  اأ�سارت  كما 

اإال اأن  اأن الوالدين غري العاملن متفرغان اأكرث للرتبية،  الوالدان واالأ�رش التي ال يعمالن فيها ، ول�سالح االأوىل، وبالرغم من 

هذه النتيجة جاءت على خالف ذلك، ورمبا تعك�س هذه النتيجة حر�س الوالدين الذين يعمالن على تعوي�س االأبناء واإحاطتهم 

بالرعاية والرتبية .
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�سكل )26(

التوزيع الن�سبي لعدد مرات قيام الطلبة مب�سايقة  

طالب اآخرين

ع��ن القيام باإث��ارة �سائعات تتعلق بط��الب اآخرين، مل 

يقم اأبداً بذلك ما ن�سبته 87.4%، يف حن  قاموا بذلك 

م��رًة اأو مرت��ن، و 6.1% قاموا بذل��ك 3n4 مرات، و 

1.3% قاموا بذلك 5n6 مرات، يف حن قام بذلك 7 
مرات فاأكرث ما ن�سبته %1.5.

�سكل )27(

التوزيع الن�سبي لعدد مرات قيام الطلبة باإثارة 

�سائعات تتعلق بطالب اآخرين

فيم��ا يتعلق بالتحري���س على ج��داالت اأو نزاعات، مل 

يق��م اأبداً بذلك ما ن�سبت��ه 78.9%، يف حن %12.7 

قام��وا بذل��ك م��رًة اأو مرت��ن، و 9.2% قام��وا بذل��ك 

3n4 م��رات، و 3.1% قاموا بذل��ك 5n6 مرات، يف 
حن قام بذلك 7 مرات فاأكرث ما ن�سبته %2.4.

�سكل )28(

التوزيع الن�سبي لعدد مرات قيام الطلبة بالتحري�س 

على النزاعات

عن امل�ساعدة عل��ى م�سايقة طالب اآخرين، مل يقم اأبداً 

بذل��ك م��ا ن�سبت��ه 75.4%، يف ح��ن 15.7% قاموا 

 3n4 بذل��ك  بذل��ك م��رًة اأو مرت��ن، و 3.1% قام��وا 

م��رات، و  4.0% قام��وا بذلك 5n6 م��رات، يف حن 

قام بذلك 7 مرات فاأكرث ما ن�سبته %1.8.
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�سكل )29(

التوزيع الن�سبي لعدد مرات قيام الطلبة مب�سايقة طالب اآخرين

 %2.6 و  اأو مرتن،  مرًة  بذلك  التهديد باإيذاء اأو �رشب طالٍب اآخر مل يقم به اأبداً ما ن�سبته 81.1%، يف حن 11.4% قاموا 

قاموا بذلك 3n4 مرات، و 3.0 % قاموا بذلك 5n6 مرات، يف حن قام بذلك 7 مرات فاأكرث ما ن�سبته %2.0.

�سكل )30(

التوزيع الن�سبي لعدد مرات قيام الطلبة ب�رشب طالب اآخرين

 عن ت�سجيع اأ�سخا�ٍس على الت�ساجر، مل يقم اأبداً بذلك ما ن�سبته 71.6%، يف حن 16.6% قاموا بذلك مرًة اأو مرتن، و %4.7 

قاموا بذلك 3n4 مرات، و  3.7% قاموا بذلك 5n6 مرات، يف حن قام بذلك 7 مرات فاأكرث ما ن�سبته 3.4%.وهذه النتيجة 

.)Knoff، H. M. 1994( حول ت�سجيع اأ�سخا�ٍس على الت�ساجر تتفق مع نتائج درا�سة
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�سكل )31(

التوزيع الن�سبي لعدد مرات قيام الطلبة بت�سجيع االآخرين على الت�ساجر

فيما يتعلق بالكالم عن طالب اآخرين، مل يقم اأبداً 

بذلك ما ن�سبته 68.2%، يف حن 18.8% قاموا 

 3n4 بذلك  بذلك مرًة اأو مرتن، و 5.2% قاموا 

يف  مرات،   5n6 بذلك  قاموا   %  2.8 و  مرات، 

حن قام بذلك 7 مرات فاأكرث ما ن�سبته %4.0.

�سكل )32(

التوزيع الن�سبي لعدد مرات قيام الطلبة بالكالم عن طالب اآخرين

 

رابعاً: االأفعال التي تعر�س لها الطلبة

الطلبة  لها  تعر�س  التي  باالأفعال  يتعلق  فيما 

البيانات،  جلمع  ال�سابقة  يومًا  الثالثن  خالل 

اأبداً  يتعر�سوا  ك�سفت الدرا�سة عن اأن 46.8% مل 

 %30.5 اآخرين، يف حن  مل�سايقات من طالٍب 

تعر�سوا لذلك مرًة اأو مرتن، و 11.5% تعر�سوا 

 5n6 لذلك  لذلك 3n4 مرات، و 4.8 % تعر�سوا 

مرات   7 لذلك  تعر�س   %6.4 حن  يف  مرات، 

تعر�س  التي  االأفعال  حول  النتيجة  وهذه  فاأكرث. 

لها الطلبة تتفق مع نتائج) �سبيحن ، و الق�ساة  

. ) 2011 2013 ( و) العمو�س، 
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�سكل )33(

التوزيع الن�سبي لعدد مرات التعر�س مل�سايقات من طالب اآخرين

اأو  مرًة  لذلك  عن التعر�س لل�ستائم اأو الكلمات امل�سيئة، مل يتعر�س اأبدا لذلك ما ن�سبته 53.6%، يف حن 26.9% تعر�سوا 

مرتن، و 7.6% تعر�سوا لذلك 3n4 مرات، و5.7% تعر�سوا لذلك 5n6 مرات، يف حن تعر�س 6.2% لذلك 7 مرات فاأكرث.

 وهذه النتيجة  تتفق مع  نتائج الدرا�سة الوطنية ) العنف �سد االأطفال يف املجتمع االردين 2009(  والتي اأعدتها اليوني�سف 

واملجل�س الوطني ل�سوؤون االأ�رشة ووزارة الرتبية والتعليم، والتي  اأظهرت اأن اأكرث من ثلثي اأطفال االأردن يتعر�سون الإ�ساءات 

االإخوة،  من  لفظية  الإ�ساءات  االأطفال  ن�سف  حوايل  يتعر�س  كما  املدر�سة،  يف  واالإدارين  واملعلمن،  الوالدين،  من  لفظية 

واإداري  واملعلمن  االأمور،  اأولياء  من  بدنية  الإ�ساءات  االأردن  اأطفال  ن�سف  نحو  ويتعر�س  املدر�سة.  يف  االآخرين  واالأطفال 

املدر�سة. ويتغيب نحو )15%( من االأطفال عن املدر�سة ليوم واحد على االأقل يف العام الدرا�سي خلوفهم من �رشب املعلم، 

وتهديده لهم، وو�سفهم باألقاب .

و اأجرت الوزارة م�سحاً قبلياً �سارك فيه )64119 ( طالبًا وطالبة بن�سبة )10%( من جمتمع الدرا�سة وبلغت اأعلى ن�سبة للعنف 

اللفظي )45%( هي ال�رشاخ يف الوجه يف حن بلغت ن�سبة العنف اجل�سدي متمثلة بال�رشب بالع�سا40 %، وبلغت اأعلى ن�سبة 

للعنف الرمزي وهي ح�سم عالمات83 % .

واأظهر امل�سح ارتفاع ن�سبة ممار�سة العنف بارتفاع م�ستوى ال�سف، اإذ اأن اأعلى ممار�سة للعنف وقعت على طلبة ال�سف التا�سع، 

واأدناها على طلبة ال�سف الرابع. وتعر�س )5.33%( من الطالب الذكور ملمار�سات العنف من قبل معلميهم مقارنة مع ن�سبة 

ثم   )  %5.34( الذكور  مدار�س  يف  اأكرب  ب�سكل  الطالب  نحو  املوجه  العنف  ميار�س  حيث  االإناث.  الطالبات  لدى   )%3.18(

املدار�س املختلطة )5.20 %( ثم مدار�س االإناث ) %3.18(.
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�سكل )34(

التوزيع الن�سبي لعدد مرات التعر�س لل�ستائم من طالب اآخرين

طالب  من  والدفع  لل�رشب  التعر�س  اأما 

ن�سبته  ما  لذلك  اأبداً  يتعر�س  اآخرين،فلم 

لذلك  تعر�سوا    %18.2 حن  يف   ،%70.3
 3n4 لذلك  مرًة اأو مرتن، و 4.1% تعر�سوا 

مرات،   5n6 لذلك  تعر�سوا   %  4.7 و  مرات، 

7 مرات فاأكرث. يف حن تعر�س 2.7% لذلك 

�سكل )35(

التوزيع الن�سبي لعدد مرات التعر�س لل�رشب والدفع من طالب اآخرين

 

اآخرين،مل  طالب  من  بالتهديد  يتعلق  فيما 

يف   ،%78.3 ن�سبته  ما  لذلك  اأبداً  يتعر�س 

حن 14.1% تعر�سوا لذلك مرًة اأو مرتن، 

و  مرات،   3n4 لذلك  تعر�سوا   %2.7 و 

2.5% تعر�سوا لذلك 5n6 مرات، يف حن 
7 مرات فاأكرث. تعرض 2.4% لذلك 
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�سكل )36(

التوزيع الن�سبي لعدد مرات التعر�س للتهديد من طالب اآخرين

 

عن ن�رش ال�سائعات اأو اإطالق االأكاذيب،مل يتعر�س اأبدا لذلك ما ن�سبته 61.8%، يف حن 21.0% تعر�سوا لذلك مرًة اأو مرتن، 

و 6.6% تعر�سوا لذلك 3n4 مرات، و 4.0 % تعر�سوا لذلك 5n6 مرات، يف حن تعر�س 6.5% لذلك 7 مرات فاأكرث.وهذه 

 Social Learning Theory االجتماعي  التعلم  نظرية  مع  مع  تتفق  االأكاذيب  اإطالق  اأو  ال�سائعات  ن�رش  حول  النتيجة 

Behavioral  theory ( وتركز هذه  Albert bandura وترتكز هذه النظرية على نظرية ال�سلوك )  الألربت باندورا   

النظرية على درا�سة ال�سلوك الظاهر القابل للقيا�س بالطرق العلمية التجريبية، وقامت على مبداأ رئي�س مفاده اأن ال�سلوك �سواء 

اأو �سلوكًا غري تكيفي، هو �سلوك متعلم ، والتعلم يحدث بفعل الظروف البيئية بخا�سة تلك الظروف التي  كان �سلوكًا تكيفيًا 

تتبع ال�سلوك. ولعل حجر الزاوية يف نظرية التعلم هو اأن ال�سلوك الذي تكون نتائجه مر�سية ، هو ال�سلوك الذي يتعلمه الفرد واأن 

ال�سلوك الذي تكون نتائجه غري مر�سية هو ال�سلوك الذي ال يتعلمه الفرد ويحاول التخل�س منه.) اخلطيب واحلديدي، 1997 (.

1807008_FAMILY DEVELOPMENT_BOOK 2.indd   46 12/20/18   7:55 AM



47دراسة التنمر لدى طلبة المدارس في إمارة الشارقة

�سكل )37(

التوزيع الن�سبي لعدد مرات التعر�س لن�رش �سائعات واإطالق اأكاذيب من طالب اآخرين

خام�ساً:االأفعال واملمار�سات :

اأظهرت الدرا�سة بع�س االأفعال واملمار�سات التي يقوم بها الطلبة، وك�سفت عن فروق ذات داللة اإح�سائية يف تلك املمار�سات 

تعود لنوع الطالب ذكراً كان اأو اأنثى، وجاءت هذه الفروق ل�سالح الطلبة الذكور، حيث اإنهم يقومون باالأفعال اأكرث من االإناث، 

وبلغ الو�سط احل�سابي الأفعال الطلبة الذكور 1.56 مقابل 1.39 الأفعال الطالبات وبنف�س قيمة االنحراف املعياري الذي بلغ 

.0.001 اإح�سائية عند م�ستوى  4.31 وهي ذات داللة  0.72. وبلغت قيمة )ت( 
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نتائج اختبار )Independent-Samples t-test( ملمار�سات الطلبة ح�سب النوع

م�ستوى الداللةقيمة )ت(االنحراف املعياريالو�سط احل�سابيالنوع

1.560.72ذكر
4.310.001 1.390.72اأنثى

على م�ستوى املمار�سات، بلغ الو�سط احل�سابي القيام ب�رشب الطلبة باليد اأو بالقدم ما مقداره 1.98 للذكور مقابل 1.62 

لالإناث، وبلغت قيمة )ت( 5.32 مب�ستوى داللة 0.001.

وفيما يتعلق ب�ستم الطلبة باألفاظ بذيئة، بلغ الو�سط احل�سابي للذكور 1.73، مقابل 1.65 لالإناث. وبلغت قيمة )ت( 1.35 

مب�ستوى داللة 0.008.

وعن مقاطعة الطلبة اأثناء حديثهم، بلغ الو�سط احل�سابي للذكور 2.07، مقابل 2.16 لالإناث. وبلغت قيمة )ت( 1.34 مب�ستوى 

داللة 0.28.

اأما الو�سط احل�سابي لعدم التحكم يف االأع�ساب عند الغ�سب،  فبلغ 2.65 للذكور، مقابل 2.81 لالإناث. وقد بلغت قيمة )ت( 

.0.044 1.98 مب�ستوى داللة 
وعن قر�س الطلبة والت�سبب لهم باأمل، فقد بلغ الو�سط احل�سابي للذكور 1.70، مقابل 1.55 لالإناث. وبلغت قيمة )ت( 2.34 

مب�ستوى داللة 0.005.

وبخ�سو�س االعتقاد باأن بع�س االأ�سخا�س ي�ستحقون ما يقوم بعمله معهم، بلغ الو�سط احل�سابي للذكور 2.66، مقابل 2.70 

لالإناث. وبلغت قيمة )ت( 0.51 مب�ستوى داللة 0.78.

1.74 لالإناث. وبلغت قيمة )ت(  1.79، مقابل  اأما ال�رشاخ على الطلبة ب�سوت عال الأفزاعهم، فبلغ الو�سط احل�سابي للذكور 

.0.73 0.74 مب�ستوى داللة 
وعن احل�سول على بع�س االأ�سياء من الطلبة، بلغ الو�سط احل�سابي للذكور 1.58، مقابل 1.38 لالإناث. وبلغت قيمة )ت( 3.48 

مب�ستوى داللة 0.001.

وفيما يتعلق بتهديد الطلبة والتوعد باالإيذاء، بلغ الو�سط احل�سابي للذكور 1.56، مقابل 1.25 لالإناث. وبلغت قيمة )ت( 5.74 

مب�ستوى داللة 0.001.

وعن ن�رش االإ�ساعات عن الطلبة، بلغ الو�سط احل�سابي للذكور 1.35، مقابل 1.14 لالإناث. وبلغت قيمة )ت( 4.78مب�ستوى داللة 

.0.001
وبخ�سو�س و�سع تعليمات قا�سية حتول دون م�ساركة الطلبة يف الن�ساطات، بلغ الو�سط احل�سابي للذكور 1.42، مقابل 1.19 

لالإناث. وقد بلغت قيمة )ت( 5.13 مب�ستوى داللة 0.001.
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 3.60 )ت(  قيمة  وبلغت  لالإناث.   1.126 1.45، مقابل  للذكور  احل�سابي  الو�سط  فبلغ  �سعرهم،  اأو  اآذانهم  الطلبة من  �سد  اأما 

مب�ستوى داللة 0.001.

 2.18 1.54 لالإناث. وبلغت قيمة )ت(  1.67، مقابل  وعن ال�سعور بالغرية من جناح االآخرين، بلغ الو�سط احل�سابي للذكور 

مب�ستوى داللة 0.001.

اأما القيام بتخريب واإتالف ممتلكات الطلبة، فبلغ الو�سط احل�سابي للذكور 1.38، مقابل 1.14 لالإناث.وبلغت قيمة )ت( 5.42 

مب�ستوى داللة 0.001.

وبخ�سو�س ال�سخرية من الطلبة واال�ستهزاء بهم، بلغ الو�سط احل�سابي للذكور 1.63، مقابل 1.37 لالإناث.وبلغت قيمة )ت( 

.0.001 4.87 مب�ستوى داللة 
وعن طرد بع�س االأ�سخا�س بالقوة من املجموعة، بلغ الو�سط احل�سابي للذكور 1.48، مقابل 1.23 لالإناث. وقد بلغت قيمة 

)ت( 5.05 مب�ستوى داللة 0.001.

وفيما يخ�س �رشقة بع�س االأ�سياء من الطلبة، بلغ الو�سط احل�سابي للذكور 1.26، مقابل 1.08 لالإناث.وبلغت قيمة )ت( 4.89 

مب�ستوى داللة 0.001.

اأما ت�سويه �سمعة و�سورة االآخرين، بلغ الو�سط احل�سابي للذكور 1.27، مقابل 1.08 لالإناث. وبلغت قيمة )ت( 5.77 مب�ستوى 

داللة 0.001.

وعن مل�س االآخرين بطريقة غري اأخالقية، بلغ الو�سط احل�سابي للذكور 1.35، مقابل 1.15 لالإناث. وبلغت قيمة )ت( 4.99 

مب�ستوى داللة 0.001.

وبالن�سبة لعدم االإ�سغاء للطلبة اأثناء حديثهم، بلغ الو�سط احل�سابي للذكور 1.65، مقابل 1.53 لالإناث. وقد بلغت قيمة )ت( 

.0.001 2.31 مب�ستوى داللة 
 4.32 )ت(  قيمة  وبلغت  لالإناث.   1.31 مقابل   ،1.53 للذكور  احل�سابي  الو�سط  بلغ  بجانبه،  يجل�س  الذي  الطالب  دفع  وعن 

مب�ستوى داللة 0.001.

داللة  5.76 مب�ستوى  )ت(  قيمة  وبلغت  لالإناث.   1.15 مقابل   ،1.39 للذكور  احل�سابي  الو�سط  بلغ  الطلبة،  اإذالل  تعمد  وعن 

.0.001
اأما القيام باإعطاء بع�س الطلبة األقاباً خمزية لهم، بلغ الو�سط احل�سابي للذكور 1.58، مقابل 1.38 لالإناث. وبلغت قيمة )ت( 

.0.001 5.77 مب�ستوى داللة 
وبخ�سو�س القيام باأخذ ممتلكات الطلبة بالقوة، بلغ الو�سط احل�سابي للذكور 1.25، مقابل 1.09 لالإناث. وبلغت قيمة )ت( 

.0.001 4.88 مب�ستوى داللة 
وعن عرقلة الطلبة بقدمي اأثناء مرورهم، بلغ الو�سط احل�سابي للذكور 1.44، مقابل 1.28 لالإناث. وقد بلغت قيمة )ت( 3.06 

مب�ستوى داللة 0.001.

وفيما يتعلق باتخاذ قرارات نيابًة عن الطلبة ال�سعفاء، بلغ الو�سط احل�سابي للذكور 1.51، مقابل 1.36 لالإناث. وبلغت قيمة 
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)ت( 3.41 مب�ستوى داللة 0.001.

وبالن�سبة لعدم اإعادة االأ�سياء التي ا�ستعريها من الطلبة، بلغ الو�سط احل�سابي للذكور 1.30، مقابل 1.15 لالإناث. وبلغت قيمة 

)ت( 4.12 مب�ستوى داللة 0.001.

)ت(  قيمة  وبلغت  1.30لالإناث.  1.47، مقابل  للذكور  احل�سابي  الو�سط  بلغ  لل�سيطرة عليهم،  يدفعونه  الطلبة  اأن  وبخ�سو�س 

.0.001 3.46 مب�ستوى داللة 
وعن افتعال اأ�سباٍب للت�ساجر مع الطلبة ال�سعفاء، بلغ الو�سط احل�سابي للذكور 1.32، مقابل 1.18 لالإناث. وبلغت قيمة )ت( 

.0.001 3.32 مب�ستوى داللة 
وبالن�سبة للوم الطلبة على م�سكالت مل يقرتفونها، بلغ الو�سط احل�سابي للذكور 1.41، مقابل 1.16 لالإناث. وبلغت قيمة )ت( 

.0.001 5.83 مب�ستوى داللة 
وعن اعتقادهم باأنه يجب اأن يفوزوا يف كل االأن�سطة املدر�سية، بلغ الو�سط احل�سابي للذكور 2.01، مقابل 2.01 لالإناث. وبلغت 

قيمة )ت( 0.01 مب�ستوى داللة 0.45.

وبخ�سو�س اإجبار الطلبة على اأ�سياء ال يطيقونها، بلغ الو�سط احل�سابي للذكور 1.37، مقابل 1.14 لالإناث. وبلغت قيمة )ت( 

.0.001 5.56 مب�ستوى داللة 
1.09 لالإناث. وبلغت  1.27، مقابل  اأدوات حادة لل�سيطرة على الطلبة، بلغ الو�سط احل�سابي للذكور  وفيما يتعلق با�ستخدام 

قيمة )ت( 5.35 مب�ستوى داللة 0.001.

ومن حيث اإنه يجب على كل طالب اأن يخافه، بلغ الو�سط احل�سابي للذكور 1.42، مقابل 1.18 لالإناث. وبلغت قيمة )ت( 5.49 

مب�ستوى داللة 0.001.

وعن القيام باإلقاء الطلبة اأر�سًا، بلغ الو�سط احل�سابي للذكور 1.32، مقابل 1.10 لالإناث. وبلغت قيمة )ت( 5.72 مب�ستوى 

داللة 0.001.

وعن عدم جعل الطلبة ي�سعرون باالرتياح، بلغ الو�سط احل�سابي للذكور 1.37، مقابل 1.13 لالإناث. وبلغت قيمة )ت( 5.95 

مب�ستوى داللة 0.001.

وفيما يتعلق باتهام الطلبة باأ�سياء مل يقوموا بها، بلغ الو�سط احل�سابي للذكور 1.37، مقابل 1.10 لالإناث. وبلغت قيمة )ت( 

.0.001 6.67 مب�ستوى داللة 
وفيما يخ�س ال�سعور بقوة �سخ�سيتي من خالل ال�سيطرة على الطلبة، بلغ الو�سط احل�سابي للذكور 1.53، مقابل 1.32 لالإناث. 

وبلغت قيمة )ت( 3.96 مب�ستوى داللة 0.001.

وعن اإ�سعال الفنت بن الطلبة وت�سجيعهم على امل�ساجرات، بلغ الو�سط احل�سابي للذكور 1.43، مقابل 1.21 لالإناث. وبلغت 

قيمة )ت( 4.78 مب�ستوى داللة 0.001.

اأما االإعتقاد باحلاجة لبع�س االأ�سياء التي ميتلكها الطلبة، فبلغ الو�سط احل�سابي للذكور 1.48، مقابل 1.27 لالإناث. وبلغت 

قيمة )ت( 4.39 مب�ستوى داللة 0.001.
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الخالصة

هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف على التنمر يف اإمارة ال�سارقة ، وخل�ست اإىل النتائج  املهمة االآتية:

ثلث الطلبة )33.3%( كانوا طرفاً يف واقعة التنمر؛ اإذ تبن اأن 14.2% كانوا الطرف املت�سبب يف التنمر يف تلك الواقعة،   -

يف حن 19.1% كانوا الطرف املتلقي لفعل التنمر يف تلك الواقعة.

ك�سفت الدرا�سة اأن االأماكن االأكرث احتمااًل الأن حتدث فيها اأفعال التنمر مرتبة تنازلياً من االأكرث لالأقل كانت على النحو   -

االآتي:

املمرات بن�سبة %41.6  -

ال�سفوف بن�سبة %24.4  -

احلمامات بن�سبة %11.2  -

الكافترييا بن�سبة %8.5  -

منطقة ركوب ال�سيارات اأو احلافالت بن�سبة %4.7  -

املالعب بن�سبة %3.5  -

داخل احلافالت اأو ال�سيارات بن�سبة %2.1  -

اأما االأماكن التي يعتقد الطلبة باأنها غري اآمنة يف املدر�سة فهي:  -

احلمامات بن�سبة %59.2  -

املمرات بن�سبة %12.1  -

ال�ساحة املدر�سية بن�سبة %9.9  -

ال�سفوف بن�سبة %7.3  -

ال�ساالت الريا�سية بن�سبة %6.3  -

ك�سفت الدرا�سة عن اأن  23.6% من الطلبة الذين كانوا �سحية لواقعة تنمر باأن تلك الواقعة حتدث معهم ب�سكل يومي.  -

اأما عن اأ�سكال التنمر التي يتعر�سون لها، فجاءت اأهم تلك االأ�سكال مرتبة تنازليًا من االأكرث اإىل االأقل على النحو االآتي:  -

االألقاب امل�سيئة اأو ال�ستائم %54.0   -

التنمر ال�سيرباين/ عرب االإنرتنت ما ن�سبته 14.4% من الطلبة  -

الدفع اأو الت�سبب بالتعرّث والوقوع اأو الركل اأو ال�رشب %10.4  -

التهديد %9.6  -

التجاهل اأو اال�ستبعاد %5.6  -

�رشقة املمتلكات %4.0   -

اأو  الركل  اأو  والدفع  املمتلكات،  التهديد، �رشقة  االآتية:  التنمر  االإناث عر�سه حلاالت  من  اأكرث  الذكور  اأن  النتائج  اأظهرت   -
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ال�رشب، يف حن االإناث اأكرث من الذكور عر�سه لالألقاب امل�سيئة اأو ال�ستائم.

اأما عن اأهم  الدوافع وراء التنمر، فكانت على النحو االآتي:  -

�سغر ال�سن )%38.4(  -

حجم الطالب )%25.6(   -

�سعف القدرات/ اأو االإعاقة )%19.6(   -

اأما االأفعال التي قام الطلبة بها عند وقوع حادثة التنمر، فقد كانت مرتبة تنازلياً من االأكرث اإىل االأقل على النحو االآتي:  -

الرد ب�سورة مماثلة ) %32.8(  -

اإخبار  �سخ�س اآخر بالواقعة ) %26.0(  -

جتاهل االأمر ) %22.8(  -

جتنب ال�سخ�س الذي قام بالتنمر )%11.6(  -

البقاء يف املنزل ) %2.0(  -

غالبية الذين وقع عليهم التنمر )78.4%( يعرفون ال�سخ�س الذي قام بالتنمر عليهم، واالإناث اأكرث معرفة باللواتي يقمن   -

71.0% للذكور. بالتنمر عليهن، حيث بلغت الن�سبة 82.3% لالإناث مقابل 

التنمر ب�سكل  االإناث لفعل  اأكرث من  )38.2%( يقومون بالتنمر على غريهم يوميًا. والذكور  التنمر  اأكرث من ثلث فاعلي   -

26.5% لالإناث. يومي، حيث بلغت الن�سبة 51.1% للذكور مقابل 

الذكور  من   %48.9 اأكرب من االإناث، حيث  اأ�سغر منهم �سناً ب�سكل  اأن الذكور يتنمرون على من هم  ك�سفت الدرا�سة عن   -

يتنمرون على من هم اأ�سغر منهم �سناً مقابل %35.7 عند االإناث.

التنمر.  بوقائع  علم  على  باملدر�سة  العاملن  من  وغريهم  املدر�سن  اأن  الدرا�سة  عينة  يف  الطلبة  من   %40.7 يعتقد   -

واالإناث يعتقدن ب�سكل اأكرب من الذكور باأن املدر�سن وغريهم من العاملن باملدر�سة على علم بذلك، حيث بلغت ن�سبة االإناث 

36.6% للذكور. اللواتي يعتقدن بذلك 44.4% مقابل 

لقد تو�سلت الدرا�سة لعدة مقرتحات للحد من ظاهر التنمرمن وجهة نظر الطلبة، اأهمها:  -

االإدارة املدر�سية القوية بن�سبة %42.6.  -

االإبالغ عن حاالت التنمر مبا�رشة بن�سبة %29.5  -

االإ�رشاف االأبوي الدائم بن�سبة %22.7  -
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التوصيات

اأن تقوم املدار�س باإعطاء ظاهرة التنمر اهتماماً اأكرب وذلك من خالل مراقبة الطلبة و�سبط �سلوك اال�ستقواء  -

تكثيف الرقابة يف املرافق العامة للمدر�سة و�ساحات املدار�س واملمرات واأثناء فرتات ا�سرتاحات الطلبة  -

متابعة اأولياء اأمور الطلبة ل�سلوك اأبنائهم يف املدر�سة من خالل التوا�سل بن املدر�سة واالأهايل  -

ت�سجيع الطلبة على االإنخراط يف االأن�سطة االجتماعية، وغر�س قيم الت�سامح واالحرتام يف نفو�سهم  -

الرتكيز على تنمية مواهب الطلبة وغر�س روح االبتكار  لديهم  -

ت�سجيع الطلبة على التناف�س االإيجابي  -

تفعيل دور االإر�ساد الرتبوي يف املدار�س ب�سكل اأكرب  -

عقد ور�س متخ�س�سة يف جمال  التنمر   -

اإجراء درا�سة متخ�س�سة بالتنمر ال�سيرباين/ عرب االإنرتنت؛اإذ اأظهرت الدرا�سة وجود هذا النمط من التنمر، حيث تعر�س له   -

ما ن�سبته %14.4
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School Bullying in Sharjah
Abstract

This study aims to investigate school bullying in the Emirate of Sharjah in the United 
Arab Emirates. It discusses the concept of “bullying” as practiced in school settings 
and	identifies	its	various	forms	and	manifestations.	It	also	examines	the	major	char-
acteristics of bullies and their victims and highlights the risks involved in school bul-
lying. The study further proposes a protective program that provides precautionary 
measures aimed at safeguarding students against bullying and creates a safe school for 
all. The theoretical framework of the study is based on the “social learning theory” in 
interpreting the bullying phenomenon and the “zero tolerance theory” in combating 
such a phenomenon.
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