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( رسيدالتنمر المأساليب الضبط االجتماعي ودورها في الوقاية  من   )   

   نية في مدراس تربية محافظة نينوىدراسة ميدا

 
خليل محمد حسين الخالدي                   سفانه احمد داود سليمان  

 جامعة الموصل كلية التربية األساسية  

(2022/  10/2، قبل للنشر 29/11/2021قدم للنشر )  

 ملخص البحث 

  تربية محافظة نينوىالمدرسي في   أساليب الضبط االجتماعي أستهدف البحث الحالي معرفة 

و    التعليمية  الهيئة  نظر  من وجهة  االبتدائية مدارس التنمر المدرسي في ال في الوقاية من دورهم  و

والمعلمات في مداس  المعلمين   اإلدارة و  تم توزيعها على استبانة ( 100تكونت عينة الدراسة من ) 

  المنهج الوصفي  استخدمت بطريقة عشوائية ,  م اختيارهمحافظة نينوى و أقضيتها , حيث تم تربية 

الثبات , و   و تم التأكد من الصدق و استبانةد , لإلجابة على أسئلة الدراسة , تم إعدا  التحليلي 

نتائج تمثلت فيما يلي , ال يوجد داللة إحصائية عند مستوى الداللة     عددهتوصلت الدراسة الى  

تبع لمتغير سنوات الخدمة   االستبانة  ة فيما يتعلق بمحورالدراس ة( بين متوسطات إجابات عين 0.05)

   0. %5درجة الداللة االحصائية في جميع المحاور أكبر من  بينة  لنا , حيث  

( بين متوسطات إجابات عينة الدراسة  0.05و عليه ال يوجد داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 

الداللة اإلحصائية لجميع   بلغت  لعملي , حيث  تبعا لمتغير المؤهل ا االستبانة فيما يتعلق بمحاور 

الهيئة  الدراسة بضرورة عمل دورات تدريبية للمدراء و  اوصت جميعها . و  %5المحاور اكبر من  

مواجهة التنمر المدرسي , و العمل على تنمية روح التسامح و التعاون   أساليب عن التعليمية  

اهرة الخطيرة.. من هذه الظ للوقائية بين التالميذ   االجتماعي   
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Social Control Methods and Their Role in Preventing 

School Bullying A Field Study in the Educational 

Schools of Nineveh Governorate 

Saffana.A.Dawood      Khalel mohammed Hussein 

College of basic education  

Abstract  

The current research aims to know the methods of school social control in the 

education of Nineveh Governorate and their role in preventing school bullying in 

primary schools from the point of view of the teaching staff which were randomly 

selected. The descriptive analytical method was used, to answer the questions of 

the study. A questionnaire was prepared and validity and reliability were 

confirmed. A number of results were revealed in the following: there is no 

statistical significance difference at the level of significance (0.05) between the 

mean answers. The study sample concerning the questionnaire was dependent 

on the years of service variable, as the degree of statistical significance in all 

axes showed us greater than 5%.0 . 

Accordingly, there is no statistically significant difference at the level of 

significance (0.05) between the averages of the study sample answers regarding 

the questionnaire axes according to the practical qualification variable, as the 

statistical significance for all axes was greater than 5%. The study recommended 

the need to conduct training courses for principals and the educational staff on 

methods of confronting school bullying and work on developing a spirit of 

tolerance and social cooperation among students to prevent this dangerous 

phenomenon.                     
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 الفصل األول  

 االطار العام للدراسة  

 مقدمة 

من   التعليمية الهيئة   تعد أساليب الضبط االجتماعي المتبعة في المدرسة من قبل      

   الظاهرةهذه   حملهتالتنمر المدرسي بما  ظاهرهالوسائل واألساليب المهمة لمنع وقوع  

تجاه االخرين سواء اكان بصورة جسدية أو لفظية او اجتماعية أو   استقواءعنف و من 

جنسية فهو من المشكالت االجتماعية و التربوية الخطيرة و التي لها اثار سلبية على  

القائم بالتنمر و على الضحية و على البيئة المدرسية و المجتمع بشكل عام , إذ يؤثر  

ألمني و النفسي و العلمي و االجتماعي للمجتمع المدرسي ,  التنمر المدرسي في البناء ا

لذلك يالحظ ان العدوان و التنمر يمثل خطر حقيقي يهدد المناخ المدرسي )غزالة 

الى انه  باإلضافةضحية مرفوض و غير مرغوب فيه ال( إذ يجعل التلميذ 2010,275

في االنشطة  يشعر بالخوف و القلق والدونية , وبالتالي ينسحب من المشاركة

االجتماعية المدرسية , و يعود تنامي االهتمام بظاهرة التنمر في المدارس , الى االثار 

  االنتحارالظاهرة و خاصة على بعض الطلبة و التالميذ التي ادت بهم الى  لهذهالمدمرة 

او الى التفكير فيه, و الى وعي االهالي بالظاهرة وضغطهم على المدارس التخاذ  

(. 2015،54 ،خالدي )  افي الوقاية و الحد منه الالزمة  جراءاتاإل  

صاعدت ظاهرة التنمر في  , فقد ت 2018و وفقا لتقديرات اليونسكو الصادر خالل العام 

م بشكل عام , إذ يوجد نحو ربع  مليار تلميذ و طالب مدرسي من أصل  مدارس العال

أشارت المنظمة  و مليار طالب يتعرضون للتنمر و العنف داخل اسوار المدرسة , 

العالمية الى ان الفئة األكثر عرضة للتنمر في الغالب من شريحة ذوي االحتياجات  

 الخاصة . 

فقد اصبحت المدارس محل عمليات تنمر يومية, أصبح انتشار ظاهرة التنمر فيها أمرا  

(  2011،76, الساعدي أثبتته العديد من الدراسات على مستوى العالم ,  ففي دراسة )
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( طالب 160,000التنمر في المدارس , دلت نتائجها انه يهرب يوميا حوالي ) بعنوان

من المدارس بسبب التنمر الذي يالقونه من زمالئهم و كشفت دراسة مسحية  

 رويجيا  ن ( تلميذا 2088, اجريت على ) لالنتحار( بعنوان التنمر دافع 2006)ايرلنك,

على درجات أعلى في مقياس األفكار  في المستوى الثامن . ان ضحايا التنمر قد حصلوا

. االنتحارية  

تماشيا مع تطورات   أساليب الهيئة التدريسية في الضبط والسيطرة وو في ظل تطور 

شؤون    تسيس, لم يعد هدف االدارة المدرسية مجرد  مستجداتهالعصر الحالي و 

العمل  المدرسة و متابعة الحضور و الغيابات و إعطاء المنهج الدراسي , بل أصبح 

ظ على النظام و توفير االمكانات التي تساعد على النمو  ايتطلب الحف اإلدارةاليوم في 

و تهيئة المناخ االجتماعي المالئم داخل المدرسة  للتلميذ العقلي و البدني و االجتماعي

  من أجل تسيير العملية التربوية و االجتماعية في تحقيق اهدافها في السلم المجتمعي 

( 2009,42)السعود ,  ط تربوية متطورة وباساليب ضب   

يدور حول  الهيئة التدريسية فالتلميذ اليوم يعد محور العملية التربوية الحديثة , و عمل 

  اجتماعييستفيد من العملية التربوية ليخرج إنسان  تجعلهتوفير أفضل السبل التي  

يمان من اي وقت  المدرسية اصبحت اكثر إ واإلدارةبطبعه بعيدا عن العنف و العداء , 

الفرص   األساليب في القيادة والضبط وخلق  مضى بأن الهدف من المدرسة هو أفضل

( 27.2015للتلميذ )الحارثي  االجتماعيالممكنة لتنمية الجانب   

على بعض المدراس االبتدائية في محافظة   استطالعيةدراسة   بأجراءوقد قام الباحثان 

ن ينوى , للوقوف على مالمح مشكلة الت نمر , مكامن خطورتها و دور الهيئة التدريسية   

في مواجهتها . و قد تبين للباحث من خالل الدراسة االستطالعية تعدد الشكاوي من تلك  

من قبل   األساليب المتبعة االبتدائية , و ضعف  ةالظاهرة و انتشارها بين طالب المرحل

, والتركيز على  المدرسي  التنمر ظاهرة   الضبط والسيطرة على في الهيئة التدريسية 

األمر القيام بدراسات حديثة في هذا  استدعاألساليب التقليدية في مواجهة التنمر مما 

قة و مجدية في عالج هذه الظاهرة. المجال للوصول الى نتائج علمية دقي   

 مشكلة الدراسة 

يذ لها  يتضح لنا  ان أساليب الضبط المتبعة اليوم مع التالم في ضوء ما سبق         
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العالم   باتظاهرة كونها   التنمر المدرسي دورها واهميتها في الوقاية من مشكلة مهمة ك

كله يشتكي منها و يعاني أثاراها الخطيرة و يبحث المهتمون بالعملية التربوية و بتنشئة  

االجيال سبل عالجها و الوقاية من خطورتها , وذلك منذ وقت طويل , كونها من  

التي تعثر سير العملية التعليمية و التربوية لدى الكثير من التالميذ و  المشكالت المهمة 

الطلبة , وقد دفع بعضهم الى كره المدرسة و تركها نهائيا أو الى سلوكيات مثل األدمان  

من التوحش لدرجة أن العالم تعامل معها بتوصيف جديد   بلغت حدا, كونها االنتحارو 

 أسماه )ظاهرة التنمر( 

من تلك الظاهرة كونه تمثل  والوقائية   من دور مهم و حيوي في الحد  سة للمدروما 

مركز الضبط التربوي للمدرسة و تمتلك سلطة تنفيذ القوانين و األنظمة التربوية ,  

في القضاء و الحد من هذه المشكلة بعد ان يدركوا طبيعة   الدور الكبيريقع  افعليه

  بأساليبهم التربوية المتبعة مع التالميذ  نهامواجهتها و الحد م ليتمكنوا من الظاهرة 

(. 13,2012)الديار,  

التالي.. السؤال وتتمحور مشكلة الدراسة في   

الهيئة  نظر من التنمر من وجهة  الوقائية  وما هي أساليبهم في المدرسة ما دور  -1

 التدريسية  

أهداف الدراسة   ت.  

 يسعى البحث الحالي لتحقيق األهداف التالية: 

لدى  االجتماعي المناسبة للحد والوقاية من التنمرأساليب الضبط  على  تعرفال-1

. المدراء والهيئات التعليمية   

. وأسبابه هعناصر بيانو والتنمر المدرسيالتنمر  على  التعرف-2   

 اهمية الدراسة 

تكمن اهمية البحث الحالي في كونه يتناول ظاهرة إجتماعية و تربوية مقلقة و تشكل  

  وهي أساليب الضبط المتبعة   سير العملية التربوية بصورة نظامية و سليمةعقبة في 

سواء كان جسدي أو لفظي أو جنسي أو الكتروني فهو من   أشكالهبكل  للوقاية من التنمر 
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الضحية و تكمن اهمية  المشكالت الخطيرة التي لها اثارها السلبية على المتنمر و 

 الدراسة في: 

االهمية النظرية:  -أ  

حاجة الواقع الحالي الى دراسة ظاهرة التنمر و التعرف على مفهومها و أسبابها و   -1

. من خالل أساليب الضبط االجتماعي سبل القضاء عليها او الحد منها   

في العمل على الحد   التربويينيؤمل أن تساعد الدراسة الحالية اصحاب القرار من  -2

باتباع األسلوب القيادي المناسب للوقاية   من التنمر والقضاء عليها في مجتمع المدرسة

.منها   

االهمية التطبيقية:  -ب  

التنمر والحد   األساليب الحديثة لضبط  قد تسهم نتائج البحث الحالي في التعرف على  -1

كافة.  التربويينمنه من قبل   

قد  تساهم النتائج الحالية في المساعدة على تصميم برامج و نشاطات للحد من   -2

الموجه نحو التالميذ. التنمر   

 في أساليب اإلدارة في  الهيئة التدريسية ربما تشخص هذه الدراسة مواقع الضعف  -3

التنمر. ظاهرة الوقاية من  

 حدود الدراسة  

2019-2018الحدود الزمانية : العام الدراسي  -      

الحالي على المدراس االبتدائية  الحدود المكانية : يختص البحث -    

االبتدائية في مدارس الهيئات التدريسية ود البشرية : الحد .  - 

 

  



 2022 لسنة ،(4) العدد ،18 اجمللد  ، األساسية الرتبية كلية أحباث جملة

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(4), (2022) 

 

318 

 

: مصطلحات البحث  

 أوال :األساليب لغة  

ومفردها أسلوب وتعرف بانها جميع الطرق والوسائل والفنون المستخدمة في أي       
 عملية من اجل الوصول الى الغايات واالهداف المنشودة والمطلوبة المراد الوصول اليها

( ,201411, )نشوان  

وتعرف نظريا بمجموعة األساليب والطرق المستخدمة من قبل الكادر التربوي سواء المادية او المعنوية  
الديمقراطي  او كليهما سوية من اجل ضبط سلوك التالميذ داخل المدرسة وهي تمثل اسلوبي 

تحقيق االلتزام   إضافة الى التوجيه والنصح واإلرشاد كطرق مساعدة فيوالدكتاتوري والمتساهل  
الضبط االجتماعي داخل المدرسة.  بأنظمة  

امااااا للضاااابط االجتمااااااعي  ئيعاااارف بانااااه طائفاااااة ماااان القواعااااد  واألنظماااااة واال  ااااام والقواعاااااد 
االجتماعيااة والقانونياااة الرسااامية ومياار الرسااامية التاااي تعتمااد الجااازاءات اإليجارياااة والساالبية  التاااي اقرهاااا  

ته وتضامنه واستقراره وتادع  تماسا ه االجتمااعي مان خاالل ضابط المجتمع واتفق عليها  لتحقيق و د 
     .(23,2007)الفواز,وباتباع أساليب معينة  سلوك االفراد في  ل التوترات والصراعات والعدوان

التنمر: و هو العنف والعدوان و االستقواء الممارس من قبل الطرف المستقوي نحو   -3

الصحية و االجتماعية و يأخذ أشكال مختلفة   الطرف الضعيف من الناحية الجسدية و 

( 36,2013مثل التنمر اللفظي و الجسدي و الجنسي و االلكتروني. )الصبيحين ,   

التنمر المدرسي : و هو التنمر الذي يهدف الى إيقاع األذى الجسمي أو النفسي أو   -4

ب المتنمر  االجتماعي لغرض المضايقة و االحراج والسخرية من قبل التلميذ أو الطال

على تلميذ أو طالب أضعف منه أو أصغر من ألي سبب كان. )جوانا , ايتال  

,17,2007) .  
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الثاني الفصل   

 األطار النظري للدراسة 

التدريسية قبل الهيئةالمتبعة من  الضبط االجتماعيأساليب  - األول  المبحث :  

المدرسة: وخصائص مديرسمات    -  

 ومعلمي المدارس  ات والخصائص المهمة لدى مديرال بد من توفر مجموعة من السم

لمجتمع علمي , و من بين هذه الخصائص والصفات  اجتماعياتربويا و   قادة همباعتبار

 التي يجب أن تتوافر فيه ما يلي: 

 1-عالما بالجماعة التي يعمل معها 

(واألساتذة  )التالميذمع مجتمعة الدراسي من  متعاطف -2  

   انفعاالتهفي  متحكما-3

متعاوننا  -4  

ذكيا -5  

واساليب الضبط  راعيا في تولي زمام القيادة -6  

 7- لديه قدرات و مهارات اجتماعية من القيادة  والضبط االجتماعي  

التربوية بدقة  للمشكالت راصدا   -8  

خليل   األنظمةمتميز بالقدرة العالية على التنظيم و الضبط وفق القوانين و  -9

( 54,2009خليل, ) 
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: للهيئة التدريسيةالضبط االجتماعي  أساليب  

شخصية   باختالفتختلف   وأسلوب لفرض الضبط والنظام لكل إدارة مدرسية طريقة 

إدارتها وفق فلسفة و رؤيته  يمكنه  او معلم  , فكل مدير مدرسةكل عضو في هذه الهيئة 

يمكن   والضبط الخاصة , وهذه بدورها تؤدي الى ظهور أنماط متعددة لألدارة 

بعضها :  عراضاست   

 

( )التسلطيةالدكتاتورية   األسلوب-1  

أو الديمقراطية(  )الفوضويةالمتساهلة  األسلوب-2  

األسلوب الدبلوماسية -3  

( اورية أو االنسانية التشالديمقراطية ) األسلوب-4  

 

الدكتاتوري )التسلطي(  األسلوب أوال :   

أي خضوع العاملين ألوامر  كلمة الدكتاتوري كالمة التينية و تعني حكم الفرد الواحد  

و أراء و  استبداد من  في السلطة من قبل الشخص الواح د المسيطر داخل العمل أو  

على الغضب واالستبداد وأساليب  او تقوم الدكتاتورية ادارته مدير المدرسة المنظمة او 

بمجرد  بالمشكالت و اثاراها السلبية   مسحونناجوا    قوتوجيه األوامر مما يخلاالكراه 

وهو أسلوب  ت وخارج عن السيطرة  ل يصبح االمر منف  التسلط و الخوف عنصرغياب 

. ( 243ص  ،2011فاشل وضعيف في الضبط االجتماعي )القريشي ،  

المتساهل  األسلوبثانيا :   

  و لتالميذ , و يتميز تعامله بالتساهل ,النمط بالمغاالة في إعطاء الحرية ليكمن هذا  

عليه الظروف. تمليه  يسير وفق ما الريادي, و  هعن دور لىخ يت  

الديمقراطياألسلوب ثالثا:   
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المسولين عن القيادة والضبط والسيطرة  ان النمط اإلداري الديمقراطي يتميز بأن    

التنفيذ و  وو وصفها و رسم العمل     لألهدافتخطيط البرأي التالميذ في   ونيأخذ

الجميع و   معا ت و يتبادل الرأي و المناقشا االجتماعاتالمتابعة و يتم ذلك من خالل 

كصوت اي عضو في   اصوته الهيئة التدريسية أن  اعتبارعن طريقة يضم صوته على 

 القوة.

 

و أسبابة   عناصرهالتنمر المدرسي  -:الثاني المبحث  

على المجتمع التربوي وبالرغم من   والخطرة الشائعةيعد التنمر المدرسي من الظواهر 

( 13,2012نه لم  تحضى بدراسات كافيه لمعالجتها )الديارالى ا الظاهرةهذه  خطورة  

يعرف دان لويس االب المؤسس لألبحاث حول التنمر في المدارس على انه أفعال سالبة   

وطوال   متكررةمتعمده من جانب تلميذ او اكثر بالحاق االذى لتالميذ االخرين بصوره 

 .  لشتموا  لأو الركبالضرب ويمكن ان يكون بالكلمات , الوقت 

 عناصر عملية التنمر 

 : و هي  ثالثةتتكون عمليه التنمر من عناصر 

وهو الذي يتشاجر مع االخرين و يحاول فرض قوته وسيطرته عليهم  :   المتنمر -

وعادة ما يحاول جذب األنظار إليه من خالل استعراض  واالستيالء على ممتلكاتهم
 . قوته عىل االخرين

 

و يكون    واالجتماعية  والعقلية  الجسميةحيث القدرات   وهو الطفل الضعيف من الضحية-

 . من قبل الطفل المتنمر الذي يستغل نقطة ضعفه   المتكرر  لالعتداءعرضا 

 

 . الضحيةالمتفرجون وهم الذين يقفون موقف المتفرج من عمليه التنمر واالعتداء على -

 

 : أنواع التنمر المدرسي
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الضرب استخدام اسلوب اللكم والدفع و وهو الذي يشتمل على :  التنمر الجسدي  -1

 . بالضحيةواللمس غير المؤذي ويكون الهدف منه االضرار الجسدي 

من خالل تشويه    اجتماعيا  الضحيةويكون الهدف منه عزل  :   التنمر االجتماعي   -2

بالنشاطات   المشاركةاجتماعيا وحرمانه من  المعيبةو اطالق االلقاب والمسميات  السمعة

 .  ةاالجتماعي 

 

مثل الشتم والسب    الئقةغير  بألفاظ الضحيةويتمثل االستقواء على :  التنمر اللفظي  -3

 . الفرد لكرامةوالقذف بصوره علنية وجارحه ومنتهكة 

 

من فيس بوك و    العصريةوسائل التكنولوجيا   استخدامويتم فيه :   التنمر االلكتروني  -4

 . بالضحية لألضرارانترنت وغيرها من مواقع التواصل االجتماعي 

 

وهو مرتكز على حياه  أو رمزيا   كان جسميا  ااي سلوك تنمري سواء : التنمر الجنسي  -5

 يشعره بالمهانة واالذالل .  بحيث الجنسيةالفرد 

 أسباب التنمر المدرسي

هناك العديد من األسباب المتفاعلة و المتداخلة مع بعض والتي تجعل من التلميذ يجنح  

 : والتي يمكن تناولها مصنفة فيما يلي ,   مر التن الى سلوك 

فالتالميذ المتنمرون يتميزون بالقوة الجسمية التي تجعلهم يتفوقون  : أسباب بيولوجية  -1

 . الوراثية لديهم  االستعداداتالى جانب ,  ضحاياهمعلى 

,  تجاه األخرين    اندفاعيهحيث أن المتنمرون تكون لديهم عدوانية و : أسباب نفسية  -2
 . لى جانب الرغبة في جذب انتباه األخرين ا

,  أنماط تفكريهم   في تكون لدي المتنمرون بعض التحريفات المعرفية :  أسباب معرفية  -3
 . بأن األخرين لديهم مقاصد و نوايا عدوانية تجاههم,  مما يجعلهم يظنون بشكل خاطئ 

 ( 35,2005,الرقاد )
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 : ومنها ما يلي ,  اب التي تولد سلوك التنمر و تعد من اهم و أخطر األسب : أسباب أسرية  -4

 . كالخالفات الزوجية أو الخالفات بين أفراد األسرة: المشكالت األسرية  -أ

و   البدنيوالتي تعتمد على أساليب مثل التسلط و العقاب :  التنشئة األسرية الخاطئة  -ب

 . فإهانة الطفل أو إهماله و جميعها أساليب تنشئة خاطئة تشجع على العن 

 ( 66,2010,إسماعيل  )

 

 

 

 

 

 الدراسات السابقة   -المبحث الثالث : 
المدرسي الكثير من الدراسين و الباحثين وكل حاول الوقوف على   شغل مفهوم التنمر 

 . على الطلبة و التالميذ و المجتمع عامة  نتائجهاألسباب و المسببات و 

 

في الحد من ظاهرة العنف في  الموسومة )دور اإلدارة المدرسية(2014دراسة )صايل  -1
المدارس األردنية( و تبرز اهمية هذه الدراسة من خالل اآلتي تكشف الدراسة عن مدى انتشار أش ال  
العنف في المدارس الثانوية، واألسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة، فضال عن دور اإلدارة المدرسية في 

. تفشي ظاهرة العنف المدرسي في األردن، وخاصة  الحد هذه الظاهرة واليات ضبطها والسيطرة عليها 
 ضمن المر لة الثانوية، وما يترتب على ذلك من انع اسات كبيرة على المجتمع وأفراده

 Dalheimer( 2004)دهايمر  دراسة -2

المعرفة من تطورات المعلمين عن سلوك التنمر بمنطقة شمال   اكتسابوالتي هدفت إلى 

من حيث أشكاله و أثارة و أدوار المعلمين    االبتدائيةية بالمرحلة الواليات المتحدة األمريك 

و توصلت الدراسة ,  في المرحلة االبتدائية   معلما(  20)في الحد من التنمر ضمت العينة 
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تتمثل في الضبط  ,  التدخل التي تساهم في التقليل من التنمر و أثارة  استراتيجياتالى أن 

و وضوح أساليب التعلم بالطريقة  ,  التنمر على ءللقضا,  ملالحترا المتضمنةالصفي 

 . الصحيحة

 ( 2017)دراسة زيتون -3

والتي هدفت الى التعرف على فاعلية برنامج في التدريب و تعليم المهارات االجتماعية  

و تكونت العينة من  ,   االجتماعية المسؤوليةوتنمية , في خفض السلوك التنمري 

بطريقة   اختيارهمت التعلم في الزرقاء باألردن تم طالبة من طالبات ذوات صعوبا(35)

(  16) ةطاب ضالمفحوصا و ( 19)عشوائية الى مجموعتين تجريبيتين والتي تألفت من 
والذي أستغرق  ,   االجتماعيةو أستخدم الباحث برنامج تدريبي في المهارات ,  مفحوصة 

ئية لصالح العينة  شهرين و قد جاءت النتائج الى وجود فروق ذات دالله إحصا تطبيقه 

 . و مقياس تحقيق الذات األكاديمي , التجريبية على مقياس سلوك التنمر

 

 الفصل الثالث

 الطريقة و اإلجراءات 

 تمهيد

التي تتضمن المنهج الذي تتبناه الدراسة الحالية  و  الدراسةتناول الفصل الحالي إجراءات 

دمة في الدراسة و األساليب و األدوات المستخ  اختياراهاثم عينة الدراسة و كيفية  

 : والتي تم تناولها على النحو التالي,   تحليلها للبياناتالمستخدمة في  اإلحصائية 

 منهج الدراسة

والتحليلي عن طريق المسح االجتماعي  لمجتمع  تتبنى الدراسة الحالية المنهج الوصفي  

ن التدخل بإحداث  المنهج الذي يقوم على وصف الظاهرة في الواقع دو  وهو و ,  الدراسة 

 . كما أهتم بتحيل الظاهرة المقصودة و فهمها و الـتأكد منها,  الباحثينأي تغيير من قبل 

 : مجتمع و عينة الدراسة

التابعة لوزارة  والمعلمين والمعلمات يتمثل مجتمع الدراسة من مدراء المدراس الحكومية 

إذ  , ومدير  معلم و معلمة (100)التربية بمحافظة نينوى حيث تكونت عينة الدراسة من  

 . يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة ( 1)و الجدول  ,  بطريقة عشوائية   اختيارهمتم 
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 ( 1)جدول 

 توزيع أفراد عينة الدراسة

 النسبة      التكرار         األجابة       المتغير     

 ذكر         الجنس       

 أنثى      

      71 

     29 

 82,6     

 19,4 

       100    100       المجموع   

 عدد سنوات  

 الخدمة 

 أقل من خمس سنوات 

 سنوات  10ال 5من 

   سنوات 10أكثر من 

       3 

     15 

     82      

    35 

  17,4   

  89,1 

 100       100       المجموع  

 فما دون  بكالوريوس المؤهل العلمي  

 دراسات عليا  

     77 

     23    

   87,3 

   26,7 

 100      100       المجموع   
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 أداة الدراسة  

 السابقة  في هذا المجال. األدبياتالذي تم إعداده من قبل الباحثين باالعتماد  االستبيان

 

 االستبيان صدق  -1

قام الباحثان بعرض أداة الدراسة ) األستبيان ( للتحقق من صدقها الظاهري على عدد 
 -ألساتذة الجامعين المختصين ا

ألداة الدراسة وفقا ألرائهم , أعتمد الباحثان نسبة    المحكمين( بين أسماء 1حقق رقم )لالم
 معيار للداللة على الصدق الظاهري.  المحكمين( فما فوق من أراء  80%)

 

 ثبات أداة الدراسة   -2

يقيس مدى األنسجام و  الذي cronbach) ( Alpha ) فقد تم أستخدام أختيار كرونياخ )

 ( Gujarati  ,2004,36المبحوثين عن األسئلة الموجودة في المقياس )  إجابات

 % 95وقد تم اجراء الثبات بطريقة إعادة االختبار وقد جاءت درجة الثبات عالية بتقدير 

 األساليب اإلحصائية  

 الدراسة بأستخدام االساليب اإلحصائية التالية:  تبياناتم معالجة 

 

 المعيارية  االنحرافاتالمتوسطات و  -1

 االرتباط معامل  -2

   (62,2000)ت( للعينات المستقلة )عودة و الخليلي ,   اختيار -3
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 الفصل الرابع 

وفقاَ   مشتقهايتضمن هذا الفصل عرض ألهم النتائج التي توصل إليها البحث و من  
 كاالتي. ألهداف البحث و أبرز التوصيات و المقترحات 

 ( 1جدول رقم)

 تجاه مظاهر التنمر المدرسي(  التعليمية الهئية  )التحليل الوصفي 

رقم   الرتبة  
 السؤال

 أقل العبارة

 قيمة 

أعلى 
 قيمة 

الوسط 
 الحسابي

األنحراف  
 المعياري

 الدرجة

1 

 

1 

 

يحيل التالميذ الى المرشد التربوي عند مالحظة  
 مظاهر التنمر عليهم 

 متوسط  0,46 0,31 2 1

 متوسط  0,21 1,04 2 1 يعزز لغة الحوار الديمقراطي و التقارب بين التالميذ  2 9

 متوسط  0,10 10,01 2 1 يستدعي ولي اّمر التلميذ في الحاالت المستعصية  3 8

 متوسط  0,36 10,15 2 1 و القوانين  بالوائح يقوم بتوعية الطالب   4 10
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لتعامل مع  ينظم دورات تدريبية للمعلمين عن كيفية ا 5 7
 التلميذ المتنمر 

 متوسط  0,15 1,02 2 1

يعمل على تحسين العالقات بين التالميذ سواء كان   6 2
 ضحية او متنمر )مذنب( 

 متوسط  0,45 1,27 2 1

يتناقش المدرسة اخطار التنمر المدرسي في   7 3
 س األدارة بالمدرسة للمجا االجتماعات 

 متوسط  0,44 1,26 2 1

الى شكوى أولياء امور التالميذ من   ستمع المدرسةت 8 4
 ضحايا التنمر 

 متوسط  0,44 1,26 2 1

سلوكيات المتنمر في  عن يحث على عدم التغاضي  9 5
 الحصة التدريسية 

 متوسط  0,43 10,25 2 1

 متوسط  0,43 1,25 2 1 عقابا  عسيرا   يعاقب الطالب المتنمر  10 6

 

  يتبعون أساليب مختلفة   التعليمية  الهيئة يتضح لنا من الجدول السابق أن معظم عناصر 
للوزن النسبي على درجة   متوسطاتهالمواجهة ظاهرة التنمر المدرسي قد حصلت في  

في  التعليمية المدرسية  الهيئةالوزن النسبي المرجح , وبالتالي فأن دور  ةأكبر من درج 
واجهة التنمر  م في محافظة نينوى هو دور إيجابي و فعال و هم يهتمون بدرجة كبيرة 

  ة المرتب فقد حازت الفقرة األولى التي يحيل بها التالميذ المتنمرين الى المرشد التربوي 
  اجتماعيةتربوية و نفسية و   بأساليباألولى و هذا دليل على حرص معالجة الظاهرة  

في حين أحتلت  القوانين و األنظمة عليه  تتطبقيكونها تتعلق بسن الطفولة و صعوبة  
( المرتبة العاشرة و ذلك هو أكبر دليل على أن هذه الظاهرة تحتاج الى 14) الفقرة

مما تحتاج الى أنظمة و قوانين كون عمر    ثرو تربوية أك  اجتماعيةمعالجة نفسية و 
فهم األنظمة و القوانين بالشكل الصحيح و ال توفر لهم   يستطيع الطفولة و المراهقة ال  

و نفسية و    اجتماعيةرعاية  و أرشاد و لى توجيه  معالجة للظاهرة و إنما يحتاجون ا
وهو أسلوب يمزج بين الديمقراطي  تربوية من قبل المربين و المعلمين و االدارة 

ما ل هم عن فهم في مدينة الموصلالمدرسية  الهيئة  دور  عنه, و هذا ما ينم  والتساهل 
لها و ألساليبها  الكامل  االستيعابهذه الظاهرة من معالجة حقيقية نابعة من  تحتاجه

ضبط تربوية   بأساليبفي السيطرة والضبط عليها  التربويةو   االجتماعيةالنفسية و 
 .تستلزم الحزم والتساهل والتسامح في بعض األوقات 

 التوصيات

ومعالجة  التواصل مع المجتمع المحلي و إشراكهم في حل المشكالت المدرسية -1



 2022 لسنة ،(4) العدد ،18 اجمللد  ، األساسية الرتبية كلية أحباث جملة

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(4), (2022) 

 

329 

 

واتباع افضل السبل في القيادة والضبط أبناءهم الظاهرة ومناقشة خطورتها على 
التربوي والتي تمزج بين األساليب الثالثة السابقة الذكر وقت الحاجة والضرورة 

. 

 

وذلك  التنمرتطوير األنشطة المدرسية و تفعيل دورها من أجل القضاء على  -2
والسفرات المدرسية وانشطة اجتماعية أخرى متنوعة للقضاء على  باأللعاب
الفراغ واستغاللها في تحقيق التعاون فيما بينهم والتسامح وزرع المحبة  أوقات 

 والود بينهم. 

    المقترحات  

بالقوانين واألنظمة وطرق  ظاهرة التنمر و عالقتها   مستقبلية عنإجراء دراسات -1
 السيطرة عليها 
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