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The effectiveness of educational media activities 

in reducing school bullying for the primary stage 

pupils (A quesi-experimental study)



فاعلية أنشطة اإلعالم التربوي يف خفض التنمر املدرسي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية

مجلة البحوث اإلعالمية، جامعة األزهر، كلية اإلعالم 806

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى فاعليــة أنشــطة اإلعــالم التربــوي لــدى تالميــذ املرحلــة االبتدائية، واســتخدمت 
الدراســة املنهــج شــبه التجريبــي؛ حيــث طبقــت الدراســة علــى عينــة عددهــا )40( مفــردة مــن تالميــذ املرحلــة 
االبتدائيــة: )30( مجموعــة جتريبيــة، و)10( مجموعــة ضابطــة، ومت تطبيــق الدراســة خــالل الفتــرة مــن1|10| 

2019 حتــى 1|12|2019، وقــد توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا:

1 -وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطي درجــات املجموعــة التجريبيــة )العروض املســرحية( ومتوســط 
درجــات املجموعــة الضابطــة يف الســلوك التنمــري، كدرجــة كليــة وكأبعــاد فرعيــة )البعــد اجلســدي- البعــد اللفظــي- 
البعــد االجتماعــي(، لصالــح املجموعــة التجريبيــة )العــروض املســرحية(، حيــث كانــت قيمــة )Z( دالــة عنــد مســتوى 

داللــة 0.001.

2 - وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطي درجــات املجموعــة التجريبيــة )العــروض املســرحية( بــن 
القياســن القبلــي والبعــدى يف الســلوك التنمــري، كدرجــة كليــة وكأبعــاد فرعيــة )البعــد اجلســدي – البعــد اللفظــي 
– البعــد االجتماعــي(؛ حيــث كانــت قيــم )Z( دالــة عنــد مســتوى داللــة 0.01، ممــا يؤكــد وجــود فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة بــن متوســطي املجموعــة التجريبيــة بــن القياســن القبلــي والبعــدي يف درجــة الســلوك التنمــري يف اجتــاه 

القيــاس البعــدي، ممــا يــدل علــى حتقــق الفــرض كلًيــا.

الكلمات املفتاحية: اإلعالم التربوي، التنمر املدرسي، املرحلة االبتدائية.

The study aimed to identify the effectiveness of educational media activities for 
the primary stage pupils. The study used the quasi-experimental method. The study 
applied (40) single sample of primary stage pupils (30) experimental group and (10) 
control group . The study was applied during the period from 1 | 10 | 2019 to 1 | 12 
| 2019 The study reached a set of results, the most important of which are

1-there are differences of statistical significance between the mean scores of the 
experimental group (theater performances) and the scores of the control group in 
bullying behavior as a total score and the sub-dimensions (the physical dimension 
- the verbal dimension - the social dimension) the experimental group (theatrical 
performances), where the value of (Z) was a function At a significance level of 0.001.

2- There are statistically significant differences between the mean scores of the 
experimental group, theater performances between the pre and post standards in 
bullying behavior as a total score and the sub-dimensions (the physical dimension 
- the verbal dimension - the social dimension), where the values of (Z) were a func-
tion at a significance level of 0.01, which confirms There are statistically significant 
differences between the mean of the experimental group between the pre and post 
criteria in the degree of bullying behavior in the direction of the telemetry, which 
indicates that the hypothesis is fully realized More.

Keywords: Educational Media ; School Bullying; Primary Stage.
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ــارات، وتوســع قاعــدة معلومــاتهم  ــيم الطــالب امله ــة تقــوم بتعل إن املؤسســات التربوي
ومعارفهم، وجتعلهم أكثـر قـدرة علـى حـل املشـكالت التعليميـة التـي تـواجههم؛ فهـي تسـعي 

تعمـل إلى النمو املتكامل يف النواحي العقلية واجلسمية واالجتماعية إلى أقصـى حـد، كمـا  
على احلد من املشكالت واالضطرابات السلوكية التـي تواجـه التالميـذ، ومـن بينهـا التنمـر 
املدرسي الذي أصبح مشكلة تعاني منها كل مدرسة وأسرة تقريًبا؛ فالتنمر ينتشـر انتشـارًا 
خطيًرا يف املجتمع املعاصر، فأصبح مشكلة عاملية قد تكون لها عواقب سـلبية علـى البيئـة 

  وعلى حقوق الطالب يف التعلم يف بيئة آمنة دون خوف. املدرسية
وقـد حظيـت ظــاهرة التنمـر باهتمــام بـالغ مــن املهتمـني بقضــايا التربيـة والتعلــيم يف 
جميع أنحاء العالم، حيث تعّد سبًبا مهًما يف تعثر كثير من التالميـذ دراسـًيا؛ بـل قـد تـدفع 

  بعض منهم إلى االنتحار أو التفكير فيه.
هــذه الدراســة ألقــت الضــوء علــى فئــة املتنمــرين للتعــرف علــى أســاليب  لــذلك، فــإن

التنمــر املختلفــة لــديهم، وإدمــاجهم يف أنشــطة اإلعــالم التربــوي املختلفــة ملــا لهــا مــن تــأثير 
ــوعيتهم  ــديهم وت ــا يف خفــض حــدة التنمــر ل ــة منه ــك محاول ــة املدرســية، وذل ــر يف البيئ كبي

طة بتنشــيط اجلوانــب النفســية والعقليــة بأضــرار التنمــر ومخــاطره، وتتســم تلــك األنشــ
واحلركية واالجتماعية واالنفعالية، وتيسير جميع فرص التعبيـر اإلبـداعي بجميـع أشـكاله 

  اللغوية والفنية واحلركية؛ حيث إنها من األنشطة املدرسية املحببة للتالميذ.
عيـة كما أن نشاط الصحافة املدرسية يسهم يف التغلب على نقـص املهـارات االجتما

لدى األطفال، وتدعيم مهارات التواصل االجتماعي لديهم نتيجة عملهم يف فريق، كما أنها 
  تخفف من حدة بعض األمراض النفسية لديهم.

ــر عــن مكنونــاتهم  ــة الناشــئة والتعبي ــدرة علــى تربي ــذلك املســرح املدرســي لــه الق ك
كثير من األمراض   والتنفيس عما بداخلهم، بحيث يؤدي إلى االتزان النفسي والقضاء على

  النفسية وبعض املظاهر السلوكية، وبذلك انخراطهم يف املجتمع الذي يعيشون فيه.
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  مشكلة الدراسة:
لفــت انتبــاه البــاحثتني ظــاهرة التنمــر املدرســي املنتشــرة يف البيئــة املدرســية بشــكل 
متزايــد يف اآلونــة األخيــرة نظــًرا خلطورتهــا؛ حيــث يعــد التنمــر املدرســي مبــا يحملــه مــن 

لفظية أو نفسية أو اجتماعيـة، مـن املشـكالت التـي لهـا  عدوان، سواء كان بصورة جسدية أو  
ا للدراسـات التـي  آثار سلبية، سواء على امل  تنمر أو الضحية أو على البيئـة املدرسـية ككـل، وفقـً

فقـد اتضـح أن أكثـر مـن    S ,(Buman, (2008. ) 1( قـام بهـا املعهـد القـومي لصـحة األطفـال 
يف التنمـر، سـواء   مليون تلميذ من تالميـذ املـدارس يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة متورطـون 

ا مــن كــانوا ضــحايا أم متنمــرين، كمــا أن أك ثــر مــن مائــة وســبعني ألــف تلميــذ يهربــون يوميــً
ا 18: 10املدارس خوًفا من تنمر اآلخرين، كما أن األطفال ما بني ( ) سنة يواجهـون أنواعـً

مختلفة من التنمر أثناء وجـودهم يف املدرسـة، وتشـير بعـض البحـوث إلـى وجـود مـا يقـرب 
والتنمـــر خـــالل اليـــوم %) مـــن األطفـــال واملـــراهقني يتعرضـــون للمضـــايقة 30%: 10مـــن (

، فضــحية التنمــر يشــعر بأنــه مرفــوض ويشــعر  Feldman R.S), (2006)2(الدراســي
ا مـن  باخلوف والقلق،   كما أنه ينسحب من املشـاركة يف األنشـطة املدرسـية أو يهـرب منهـا خوفـً

قصـوًرا  املتنمرين، أما بالنسبة للمتنمر فإنه يتعرض للحرمان أو الطرد من املدرسة، كذلك يظهر  
من االستفادة من البرامج التعليمية املقدمة له، كما أنه قد ينخرط مستقبًال يف أعمـال إجراميـة  
خطيرة، ومبا أن معظم الدراسات اجتهت إلى دراسة الضحية، فإن الباحثتني حاولتا العمل على  

م  فئــة املتنمــرين ومحاولــة خفــض ســلوك التنمــر لــديهم مــن خــالل انخــراطهم يف أنشــطة اإلعــال 
  التربوي التي تعّد وثيقة الصلة بالبيئة املدرسية. 

  من العرض السابق تتضح مشكلة الدراسة يف التساؤل الرئيسي اآلتي:
  ما فاعلية أنشطة اإلعالم التربوي يف خفض التنمر املدرسي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية؟ - 

  أهمية الدراسة:
  األهمية النظرية:

متغيــًرا يعـد مـن أهــم املتغيـرات التــي متثـل ظـاهرة ملموســة، هـي ظــاهرة يتنـاول البحـث  -
التنمــر املدرســي حيــث إنــه متغيــر وثيــق بالبيئــة املدرســية التــي بــدورها وثيقــة الصــلة 

  بأنشطة اإلعالم التربوي املختلفة.
تقدم الدراسة حتديًدا دقيًقا لظاهرة التنمر املدرسي، وذلك من خالل إعـداد مقيـاس لقيـاس    - 

تنمــر املدرســي، ممــا يتــيح الفرصــة للبــاحثني بإعــادة دراســة الظــاهرة وعالقتهــا بــاملتغيرات  ال 
  املختلفة املرتبطة بها. 

تنبع أهميـة الدراسـة مـن أهميـة املرحلـة االبتدائيـة، حيـث تتشـكل سـلوكيات الطفـل إمـا   -
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  بالسلب أو اإليجاب، وذلك من خالل احتكاكه بزمالئه ومعلميه.
لدراسة واالهتمام أن تكون عينة الدراسة من األطفـال املتنمـرين الـذين إنه ألمر جدير با  -

يتعمدون إيذاء زمالئهم بشكل متكرر قد يتسـبب يف انسـحابهم إلـى سـلوكيات إجراميـة 
معادية للمجتمع، وكذلك هـم أكثـر عرضـة لإلصـابة باالضـطرابات الشخصـية، فهـؤالء 

لتنمر علـى أقـرانهم، وذلـك مـن خـالل األطفال بحاجة إلى املساعدة ملنعهم من القيام با
  إدماجهم يف األنشطة اإلعالمية املناهضة للتنمر املدرسي.

  األهمية التطبيقية:
تســهم نتــائج الدراســة يف إلقــاء الضــوء علــى أهميــة أنشــطة اإلعــالم التربــوي لألطفــال  -

  املتنمرين من أجل تخفيف حدة التنمر لديهم.
إدمــاج األطفــال املتنمــرين يف األنشــطة املدرســية، وذلــك توضــح نتــائج الدراســة ضــرورة  -

  لتفريغ الطاقات وشغل وقت الفراغ لديهم.
تسهم الدراسة يف توجيه املسئولية الستخدام وسائل اإلعالم التربوي ملواجهة املشـكالت   -

  السلوكية للتالميذ داخل البيئة املدرسية.
  الدراسات السابقة:

  أنشطة اإلعالم املدرسي:املحور األول: دراسات تناولت 
: سعت الدراسة إلى التعـرف علـى فاعليـة )3(  )2020دراسة (رانيا عبد احلميد شــاهني،  -1

ال لتالميــذ  برنــامج مقتــرح يف الصــحافة املدرســية لتنميــة بعــض مهــارات االتصــال الفعــّ
املرحلة اإلعدادية، واستخدمت الدراسة املـنهج شـبه التجريبـي، وتوصـلت الدراسـة إلـى 
أن العينة التجريبية تختلف قبل التطبيق وبعد تطبيق البرنامج لصالح الدراسة البعديـة 
ال عنــد التالميــذ، وذلــك مــن  مــن حيــث تنميــة األداء املهــاري يف مهــارات االتصــال الفعــّ

  خالل متابعة أداء التالميذ بالعينة التجريبية باستخدام استمارة املالحظة.
: هدفت الدراسـة إلـى التعـرف علـى الـدور )4(  )2019دراسة (أميرة مصطفى محمــود،    -2

الذي تقوم به أنشطة اإلعالم التربوي يف التوعيـة بـبعض مفـاهيم اجلـودة لـدى تالميـذ 
املرحلة االبتدائية، واستخدمت الباحثـة املـنهج شـبه التجريبـي، وتوصـلت الدراسـة إلـى 

تجريبيـــة يف وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــني متوســـطات درجـــات املجموعـــة ال
التطبيق القبلي والبعدي الستخدام برنامج أنشطة اإلعالم التربوي يف توعيـة التالميـذ 

  مبفاهيم اجلودة على االختبار التحصيلي لصالح التطبيق البعدي.
: هدفت الدراسـة إلـى التعـرف علـى فاعليـة إنتـاج )5( )2019دراسة (سمر فاروق غندر،   -3

التربـوي باملـدارس يف تنميـة قـيم املواطنـة لـدى طـالب   موقع إلكتروني ألنشطة اإلعالم
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املرحلة اإلعدادية، والتعرف على أهم قيم املواطنة املتوافرة يف أنشطة اإلعالم التربوي 
املنتجة يف املدارس التجريبية، وكشفت الدراسة عـن وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية 

مقيـاس قـيم املواطنـة قبـل   بني متوسط درجات طالب املجموعـة التجريبيـة علـى أبعـاد
استخدام املوقع وبعده لصالح القياس البعـدي، ووجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني 
متوسط درجـات طـالب املجموعـة التجريبيـة علـى بطاقـة مالحظـة األداء املهـاري قبـل 

  تطبيق التجربة وبعدها لصالح القياس البعدي.
: اســتهدفت الدراســة التعــرف علــى )6( )2019دراســة (شــيماء مصــطفى كامــل املــالكي،  -4

ــئة  ــا بالتنشـ ــوي وعالقتهـ ــالم التربـ ــطة اإلعـ ــة ألنشـ ــة اإلعداديـ ــالب املرحلـ ــة طـ ممارسـ
السياســـية لـــديهم، وقـــد اتبعـــت الدراســـة مـــنهج املســـح، واســـتخدمت أداة االســـتبيان، 
وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطيـة طرديـة ذات داللـة إحصـائية بـني مسـتوى 
ممارسة الطالب ألنشطة اإلعالم التربوي ومسـتوى التنشـئة السياسـية لـديهم، ووجـود 
ــة ممارســة الطــالب ألنشــطة  ــني كثاف ــة إحصــائية ب ــة ذات دالل ــة طردي ــة ارتباطي عالق

  اإلعالم التربوي ومستوى التنشئة السياسية لديهم.
الوقــوف علــى واقــع هــدف البحــث إلــى  :)7( )2019دراســة (عــالء محمــد عبــد الوهــاب،  -5

املســرح املدرســـي يف جمهوريــة مصـــر العربيــة، واســـتخدم املــنهج الوصـــفي التحليلـــي، 
متناوًال مفهوم املسرح املدرسـي ونشـأته وتطـوره يف جمهوريـة مصـر العربيـة، وأهدافـه، 
والصـــعوبات التـــي تواجـــه ممارســـته مبدارســـنا، ومســـئوليات واختصاصـــات أخصـــائي 

توصــل البحــث إلــى عــدة نتــائج منهــا: ضــعف امليزانيــات ومشــريف التربيــة املســرحية، و
املخصصة ملمارسـة أنشـطة املسـرح املدرسـي، وعـدم وجـود مسـارح يف بعـض املـدارس، 

    وغياب وجود خطة للتربية املسرحية تكون إلزامية على كل املدارس.
هـدفت الدراسـة إلـى التعـرف علـى اسـتخدامات    :)N.G.N. 2018) ,(Njoki )8دراســة  -6

اإلعالم التربوي يف مجال تدريب وتعليم طالب التعليم األساسي حول مفهوم اجلودة، وأنـواع  
اإلعالم التربوي املناسبة لتنمية مفهوم اجلودة، واستخدمت الدراسـة منهجـي البحـث الكمـي  

م األساســي، ومت اســتخدام  والنــوعي، ومتثلــت عينــة الدراســة يف مجموعــة مــن طــالب التعلــي 
األدوات اآلتيــة يف عمليــة جمــع البيانــات: قائمــة املالحظــة، وجــدول املقــابالت شــبه البنائيــة،  
واستبانة الوعي مبفهوم اجلودة، وكشفت النتائج عن إمكانية استخدام مجموعة متنوعـة مـن  

  أنشطة اإلعالم التربوي يف تدريب وتعليم الطالب حول مفهوم اجلودة. 
هـــدفت الدراســـة إلـــى    :)Aderoju& Onojah ,(Olumorin )9, (2018ســـة درا - 7

التعــرف علــى مــدى إمكانيــة اســتخدام (اإلذاعــة املدرســية) يف مجــال توعيــة الطــالب حــول  
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مفهــوم اجلــودة، واســتخدمت الدراســة املــنهج الوصــفي القــائم علــى التصــميم االســتطالعي،  
م اجلـودة، ومت التوصـل إلـى ثبـوت فاعليـة  وأداة الدراسة الرئيسية يف اسـتبيان الـوعي مبفهـو 

أنشطة اإلذاعة املدرسية يف زيادة وعـي الطـالب حـول مفهـوم اجلـودة، كمـا ظهـر مـن خـالل  
اســتجابات الطــالب علــى االســتبيان حــول طبيعــة مفهــوم اجلــودة نتيجــة للتعــرض املنــتظم  

  لنشاط اإلذاعة املدرسية التي تركز على مفهوم اجلودة. 
ى فاعليـة  ) 10(   ) 2015الرحمن عبد الســالم،    دراسة (هبة عبد   - 8 : هدفت الدراسـة إلـى التعـرف عـل

ــة االبتدائيـــة،   العـــروض املســـرحية يف تخفيـــف حـــدة االنطـــواء واخلجـــل لـــدى تالميـــذ املرحـل
واستخدمت الدراسة املنهج التجريبي، وتوصلت إلى عدة نتائج أهمهـا: وجـود فـروق ذات داللـة  

املجموعــة التجريبيــة واملجموعــة الضــابطة يف درجــة االنطــواء  إحصــائية بــني متوســط درجــات  
كدرجة كلية وكأبعاد فرعية يف القياس البعدي لصالح املجموعة التجريبيـة، ووجـود فـروق ذات  
ــة إحصــائية بــني متوســط درجــات املجموعــة التجريبيــة واملجموعــة الضــابطة يف درجــة   دالل

  دي لصالح املجموعة التجريبية. اخلجل كدرجة كلية بأبعاد فرعية يف القياس البع 
اســتهدفت الدراســة بحــث  : )Lina P. et al ,Valsamidou( )11, (2012دراســة   -9

وفهرسة الصحافة املدرسية، والتعرف على الدور الذي تؤديه يف تنميـة املهـارات االجتماعيـة  
الدراسـة مــنهج حتليـل املحتـوى، وأظهــر حتليـل املحتــوى أن  واإلعالميـة للطـالب، واســتخدمت  

%) تغطــي موضــوعات تســهم يف  92الغالبيــة العظمــى مــن موضــوعات الصــحافة املدرســية ( 
نشئة االجتماعية للطالب وتنمية مهاراتهم، وكذلك أسهمت موضـوعات الصـحافة املدرسـية  الت 

  يف تنمية املهارات اإلعالمية لدى الطالب. 
هـدفت الدراسـة إلـى عـرض فاعليـة برنـامج    : ) Olusola  ,(Oyero    )12, (2011دراســة    - 10

االجتماعية لدى عينة من طـالب  للصحافة املدرسية يف تنمية السلوك االجتماعي واملهارات  
التعليم األساسي يف نيجيريا، واعتمدت الدراسة على املـنهج التجريبـي، واسـتخدمت أدوات:  
مقياس تقدير املهارات والسلوك االجتماعي ألطفال املدارس، وبرنـامج الصـحافة املدرسـية،  

ات السـلوك  ومتثلت نتـائج الدراسـة يف وجـود فـروق دالـة إحصـائًيا يف متوسـطات رتـب درجـ
واملهــارات االجتماعيــة علــى مقيــاس تقــدير املهــارات االجتماعيــة لــدى الطــالب (املجموعــة  

  التجريبية) قبل وبعد تطبيق برنامج الصحافة املدرسية لصالح القياس البعدي. 
ــة  -11 ــتخدام ): Dov-Ethan-Mintz  ()13,(2003دراســــ ــة اســــ ــتهدفت الدراســــ اســــ

املعلمـــني املســـرحية كوســـيلة لتعلـــيم الطـــالب واستكشـــاف كيفيـــة تصـــور املعلمـــني عملهـــم 
خالل املسرحية، واستخدمت الدراسة املــنهج التجريبــي، وطبقــت الدراســة علــى عينــة مــن 
طالب ثالث مــدارس إعداديــة، واســتخدمت الدراســة فــن رســم األشــخاص، واســتخدام علــم 
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ربة، وتوصلت نتائج الدراســة إلــى أن مدرســي املراحــل الثالثــة لــديهم تــأثير اجلمال والتج
قــوي علــى طبيعــة العمــل املســرحي، وتعلــم الطــالب مــن الــدراما (املســرح)، وتــأثرهم بهــا، 
وتعلــــم األغــــراض املختلفــــة التــــي اســــتخدمها املعلمــــون والطــــرق املختلفــــة يف اســــتخدام 

  الدراما.
  تنمر املدرسي:املحور الثاني: دراسات تناولت ال

هــدفت : )14() وآخــرونEdson the odor ,Reiseh ,Andressen, 2019(دراســة  -1
الدراســة إلــى التعــرف علــى العالقــة بــني تعــرض الطفــل ملواقــف ســلبية خــالل مرحلــة 
الطفولة والتعرض لسلوكيات البلطجـة والتنمـر يف أواخـر مرحلـة املراهقـة، ومت تطبيـق 

) ســنة مــن املــدارس 19-15املــراهقني يف الفئــة العمريــة (الدراســة علــى عينــة مــن 
الثانوية للعاصمة البرازيلية، واستخدمت الدراسة أداة االستبيان جلمع املعلومات حـول 
املصــاعب التــي تعــرض لهــا املراهقــون يف الطفولــة، وتوصــلت الدراســة إلــى أن ضــحايا 

    البلطجة والتنمر كانوا أكثر عرضة ملصاعب الطفولة.
: هـــدفت الدراســـة إلـــى )Robinson ,caprice ,(Antonio )15, (2019اســـة در -2

التعــرف علــى العالقــة بــني التعــرض للتنمــر واللياقــة البدنيــة، وحتديــد إذا كــان مســتوى 
اللياقة البدنية يرتبط بتقليل اإليذاء لدى األطفـال واملـراهقني الـذين يعـانون مـن زيـادة 

السـمنة، ومت تطبيـق الدراسـة علـى عينـة مـن  ن مـن  الوزن مقارنة بأقرانهم الـذين ال يعـانو
) سنة، ومت تقسيم العينـة إلـى عينـة متوسـطة يف الـوزن  17- 9األطفال واملراهقني من سن ( 

وعينة تعاني من زيادة الوزن، وتوصـلت الدراسـة إلـى أن الصـبيان والبنـات الـذين يعـانون مـن  
  ة. السمنة أكثر عرضة للتنمر من غيرهم ممن ال يعانون السمن 

: هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى مســتوى )16( )2018دراســة (قــيس حميــد فرحــان،  -3
التنمر املدرسي لدى املرحلة الثانوية، والتعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصـائية يف 
ــق الدراســي  ــاس التواف ــا مقي ــر املدرســي، واســتخدمت الدراســة عــدة أدوات منه التنم

الدراسة إلى أن سلوك التنمر يـزداد مـع التقـدم بـالعمر، وأن ومقياس التنمر، وتوصلت  
مستوى التنمر املدرسي عند الطالب الـذكور أعلـى منـه عنـد الطالبـات اإلنـاث، وتـدني 

  مستوى التوافق الدراسي عند املتنمرين.
ــى )17( )2018دراســة (محمــد ســمير بكــر الصــديق،  -4 : هــدفت الدراســة إلــى التعــرف عل

ادي عقالنــي انفعــالي يف خفــض ســلوك التنمــر لــدى األطفــال يف فاعليــة برنــامج إرشــ
مرحلة الطفولة املبكرة، واكتشاف مدى استقرار البرنامج يف خفض سلوك التنمر لـدى 

وتوصلت الدراسـة إلـى وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني متوسـطات درجـات  األطفال،  
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اس ســلوك التنمــر لصــالح  املجمــوعتني الضــابطة والتجريبيــة يف القيــاس البعــدى علــى مقيــ
  املجموعة التجريبية. 

: هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى بعــض )18( )2018دراســة (نــدا نصــر الــدين خليــل،  -5
خصائص الشخصية وأمنـاط العالقـات األسـرية التـي تسـهم يف تشـكيل سـلوك التنمـر 

ة لــدى تالميــذ املرحلــة اإلعداديــة، وتوصــلت الدراســة إلــى وجــود عالقــة ارتباطيــة دالــ
موجبة بني سلوك التنمر وكل مـن العصـابية والصـراع األسـري، وعالقـة ارتباطيـة دالـة 
سالبة بني سلوك التنمـر وكـل مـن االنبسـاط والتماسـك األسـري، وكـان املتنمـرون أكثـر 

  عصابية من ضحايا التنمر.
هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى    : ) Kokkinos ,(Antoniadou   )19, (2016دراســة    - 6

اخلصائص الشخصية املحتملة املصاحبة لضـحايا التنمـر، حيـث تكونـت عينـة الدراسـة مـن  
طالًبا يونانًيا يف املرحلة املتوسطة، ومت تطبيق مقياس ملعرفـة اخلصـائص الشخصـية،    146

مـــن  وأســـفرت النتـــائج عـــن أن الضـــحايا لـــديهم ضـــعف يف املهـــارات االجتماعيـــة، والقليـــل  
  العالقات مع الرفاق، وشخصية مستهترة، وغير مسئولة. 

ــة  -7 ــؤ  :)20( Magister Lars Dietrich), (2016دراسـ ــة التنبـ ــتهدفت الدراسـ اسـ
 153بالعوامل املرتبطة بالتنمر لدى الطالب يف املدارس الثانوية، وطبقت الدراسة يف  

مدرسة، وذلك بأسلوب العينة وتوصلت إلى عدة نتائج كـان أهمهـا: أنـه كلمـا زاد شـعور 
الطالب بعدم األمان حيال وضعهم االجتماعي زاد احتمال جلوئهم إلـى سـلوك التنمـر، 

ن أهم العوامل املرتبطة بـالتنمر تشـمل الوضـع االجتمـاعي واالقتصـادي، وامليـل نحـو وأ
  السلوك العنيف يف مجموعات األقران، واملناخ املدرسي التعليمي بشكل عام.

إلــى دراســة  هــدفت: )pasted ,Catherine ,Shaw ,(Brad )21, (2015دراســة  -8
خلطيــة الطوليــة لدراســة التغيــرات انتشــار ســلوكيات التنمــر، ومت اســتخدام النمذجــة ا

الســلوكية علــى مــدى ثمــاني ســنوات، ومت جمــع البيانــات ســنوًيا مــن خــالل نظــام عبــر 
اإلنترنــت، مــن خــالل مســح مجهــول للتقــدير الــذاتي، وتوصــلت الدراســة إلــى أن هنــاك 
تغيــًرا مــع تقــدم العينــة يف العمــر، يتمثــل هــذا التغيــر يف قلــة تعــرض الطــالب لإليــذاء 

  انتشار التنمر بوجه عام.وانخفاض  
استهدفت هذه الدراسة التعـرف علـى خبـرات : )22( Zachary Fass), (2015دراسة  -9

وجتارب علماء النفس باملدارس االبتدائية املهتمـة مبنـع التنمـر بهـا؛ حيـث طبقـت علـى 
ثمانية علماء نفس، وذلك بهدف جمع املعلومات حول جتـاربهم مـع محاولـة منـع التنمـر 

، وذلك من خالل أداة املقابلة الشخصية وأداة االستبيان، وكان مـن أهـم نتـائج املدرسي
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هـــذه الدراســـة: التعـــرف علـــى أهـــم التحـــديات الرئيســـية التـــي تـــواجههم ملنـــع التنمـــر 
ــود  ــك اجله ــراد النظــام املدرســي يف تل ــا نقــص املشــاركة مــن أف ــان أهمه املدرســي، وك

وجاءت أهم مقترحات علماء الـنفس   املبذولة، وكذلك نقص الوقت املخصص والتمويل،
يف زيادة الفرص واملنتـديات للتواصـل الـذي يركـز علـى احللـول، الـذي قـد يـؤدي بـدوره 

  إلى حتسني اجلهود املبذولة ملنع التنمر املدرسي.
: هدفت الدراسة إلى التعرف علـى دور )Myunghoon ,(Roh )23, (2013دراســة  -10

بــرامج الوقايــة مــن التنمــر املوجــودة باملــدارس يف التنبــؤ بســلوك التنمــر بــني املــراهقني 
ــى  ــنفس علـ ــبط الـ ــر وضـ ــنس والعمـ ــرات اجلـ ــأثير متغيـ ــى تـ ــرف علـ ــريكيني، والتعـ األمـ
السلوكيات التنمرية للمـراهقني، واسـتخدمت الدراسـة النمذجـة اخلطيـة الهرميـة، ومت 

بيق الدراسة على عينة من املـراهقني األمـريكيني، وتوصـلت إلـى عـدة نتـائج أهمهـا: تط
ا يف التنبـؤ بسـلوكيات التنمـر،  أن عوامل ضبط النفس لدى املـراهقني قـد تكـون مفتاحـً

  وأن برامج الوقاية لم تقلل من خطر التنمر سواء اجلسدي أو اجلنسي أو النفسي.
  التعليق على الدراسات السابقة:

عظم الدراسات السابقة التي تناولت أنشطة الصحافة واإلذاعة املدرسية، تناولـت دورهـا يف  م   - 
تنميــة بعــض اجلوانــب التعليميــة أو االجتماعيــة؛ لكــن لــم تتطــرق أي دراســة مــن الدراســات  
زت   الســابقة إلــى تخفيــف حــدة ســلوك اجتمــاعي مرفــوض مثــل التنمــر املدرســي؛ حيــث ركــّ

ر اإلعــالم املدرســي يف تنميــة بعــض اجلوانــب االجتماعيــة  غالبيــة هــذه الدراســات علــى دو 
واملهــارات احلياتيــة، مثــل اكتســابهم مهــارات الســلوك القيــادي أو التوعيــة بقــيم املواطنــة، أو  
دورها يف تنمية بعض اجلوانـب التعليميـة، وتوظيـف وسـائل اإلعـالم التربـوي لتبسـيط وفهـم  

التـي تناولـت املسـرح املدرسـي علـى معاجلـة    املناهج التعليمية، بينما رّكزت بعـض الدراسـات 
بعـــض االضـــطرابات الســـلوكية، مثـــل االنطـــواء واخلجـــل يف دراســـة (هبـــة عبـــد الـــرحمن،  

2015 .(  
تناولت دراسات التنمر املدرسي السابقة دور اإلدارة املدرسية يف معاجلة ظـاهرة التنمـر   -

ــاخ املدرســي واألســري بــالتنمر امل ــن املن ــة كــل م ــم تتطــرق املدرســي، وعالق درســي، ول
زت علـى دور بعـض البـرامج  الدراسات السابقة إلى مخاطر التنمـر املدرسـي؛ حيـث ركـّ

  يف تخفيف حدة التنمر املدرسي.
اعتمـدت معظــم الدراسـات األجنبيــة علـى مــنهج املسـح بهــدف وصـف الظــاهرة موضــوع  -

املـنهج شـبه   الدراسة والعوامل املؤثرة فيها، بينما معظم الدراسات العربية اعتمـد علـى
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التجريبــي الــذي يســعى إلــى دراســة تــأثيرات املتغيــر املســتقل علــى املتغيــر التــابع، وهــو 
  املتغير املراد قياسه.

ز    -  اتســمت الدراســات األجنبيــة بكونهــا دراســات ميدانيــة أجريــت علــى عينــات مــن الطــالب، ركــّ
الطــالب، واعتمــدت  معظمهــا، ســواء العربيــة واألجنبيــة، علــى تطبيــق الدراســة علــى عينــة مــن  

  معظم الدراسات على العينات االحتمالية. 
يف الدراســــات امليدانيــــة، كــــذلك املقــــاييس  تنوعــــت األدوات البحثيــــة بــــني االســــتبيان -

واستمارات املالحظة يف الدراسات شبه التجريبية، ومنها ما اعتمد على أكثـر مـن أداة 
  وفًقا لطبيعة وأهداف كل دراسة.

بناء على ما مت استعراضه من األدبيات السابقة، خلصت إلى مجموعة من النتــائج أهمهــا   -
ــة وجـــود عالقـــة وثيقـــة بـــني ممارســـة أن شـــطة األعـــالم التربـــوي واكتســـاب املهـــارات احلياتيـ

واالجتماعيــة والتعليميــة عنــد الطــالب، كمــا أوصــت معظــم الدراســات بضــرورة االهتمــام 
  باألنشطة املدرسية واإلعالمية وإدماج الطالب فيها.

  االستفادة من الدراسات السابقة:
   استفادت الباحثتان من الدراسات السابقة يف اجلوانب اآلتية:

  صياغة مشكلة الدراسة وحتديد أهدافها وتساؤالتها بطريقة علمية.  -
  صياغة اإلطارين النظري واملنهجي للدراسة.  -
استخدام الباحثتني املنهج شبه التجريبي كأحد املناهج املالئمة إلشكالية الدراســة، وذلــك   -

  التجريبي.من خالل التعرف على كيفية تطبيق هذه الدراسة للمنهج شبه  
  كيفية تصميم مقياس التنمر املدرسي بوصفه أداة جلمع البيانات بطريقة منهجية.  -

ا ملســح األدبيــات العلميــة الســابقة العربيــة واألجنبيــة، ال توجــد دراســة مماثلــة  وطبقــً
علــى تــأثير أنشــطة اإلعــالم التربــوي ســواء كانــت أنشــطة الصــحافة  أجريــت بهــدف التعــرف 

املسرح املدرسي يف تخفيف التنمر املدرسي بني التالميذ، وتـؤدي الدراسـة    واإلذاعة املدرسية أو 
إلى إثراء التراكم العلمي يف اإلعالم التربوي؛ ال سيما أنها تتناول ظاهرة جديدة طرحـت نفسـها  

  بقوة على املجتمع املدرسي؛ أال وهي ظاهرة التنمر املدرسي. 
  مفاهيم الدراسة:

  أنشطة اإلعالم التربوي:
يعرفها محمد عبد احلميد بأنها: الصحافة املدرسية، واإلذاعـة املدرسـية، واملسـرح 
املدرسي، واألنشطة اخلاصة باالتصال املباشر، مثل: املحاضـرات، والنـدوات، واملنـاظرات، 

  .)24(واملعارض
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  التنمر املدرسي:
ة ميكن تعريف التنمر املدرسـي بأنـه: ذلـك السـلوك الـذي يحـدث يف البيئـة املدرسـي

ا أو نفسـًيا مـن قبـل شـخص  بشكل متكرر ويهدف إلى إيذاء شـخص آخـر جسـدًيا أو لفظيـً
  آخر أو عدة أشخاص، وذلك للسيطرة على الضحية وإذاللها.

  اإلطار املنهجي:
  أوًال: منهج الدراسة:

استخدمت الباحثتان املنهج شبه التجريبي ألنه األنسب لتناول الدراسـة احلاليـة، فمـن  
استطاعت الباحثتان أن يتعرفا على أثر السبب (املتغير املستقل)، وهو أنشـطة اإلعـالم  خالله  

  التربوي، على النتيجة (املتغير التابع)، وهو التنمر املدرسي. 
  ثانًيا: متغيرات الدراسة:

  مت حتديد متغيرات الدراسة على النحو اآلتي:
ملتغيــر التــابع، ويتمثــل يف أنشــطة هــو املتغيــر الــذي نقــيس أثــره علــى ا املتغيــر املســتقل: -1

الصـــحافة واإلذاعـــة  –اإلعـــالم التربـــوي املتمثلـــة يف (مجموعـــة العـــروض املســـرحية 
  املدرسية).

ــة  املتغيــر التــابع:-2 ــذ املرحل ــدى تالمي ــر املــراد قياســه، وهــو التنمــر املدرســي ل هــو املتغي
  االبتدائية.

لوســيطة، وذلــك بهــدف حتقيــق ال بــّد مــن ضــبط بعــض املتغيــرات ا املتغيــرات الوســيطة:-3
التكــافؤ بــني املجموعــات التجريبيــة واملجموعــة الضــابطة بقــدر اإلمكــان، مثــل العمــر 

  الزمني والنوع.
  أهداف الدراسة:

يتحدد الهدف الرئيسي يف التعرف على فاعلية أنشطة اإلعـالم التربـوي يف خفـض 
الهدف الرئيسـي تنبثـق األهـداف التنمر املدرسي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية، ومن هذا 

  الفرعية اآلتية:
التعـــرف علـــى فاعليـــة العـــروض املســـرحية يف خفـــض التنمـــر املدرســـي لـــدى التالميـــذ  -

  املتنمرين.
التعــرف علــى فاعليــة أنشــطة الصــحافة واإلذاعــة املدرســية يف خفــض التنمــر املدرســي لــدى    - 

  التالميذ املتنمرين. 
املسـرحية والصـحافة واإلذاعـة املدرسـية يف خفـض التنمـر حتديد الفروق بني العـروض   -

  املدرسي.
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التحقق من اسـتمرار فاعليـة العـروض املسـرحية فـى خفـض التنمـر املدرسـى بعـد فتـرة   -
  املتابعة.

التحقق من استمرارية فاعلية أنشطة الصحافة واإلذاعة املدرسية يف خفض التنمـر املدرسـي    - 
  بعد فترة املتابعة. 

  راسة:تساؤالت الد
  حددت الباحثتان التساؤل الرئيسي للدراسة كاآلتي:

ــة - ــذ املرحل ــدى تالمي ــر املدرســي ل ــوي يف خفــض التنم ــة أنشــطة اإلعــالم الترب ــا فاعلي م
  االبتدائية؟

  ويتفرع من هذا التساؤل الرئيسي عدة تساؤالت فرعية:
  ما فاعلية العروض املسرحية يف خفض سلوك التنمر؟ -
  أنشطة الصحافة واإلذاعة املدرسية يف خفض سلوك التنمر؟ما فاعلية   -
  ما استمرارية فاعلية العروض املسرحية على سلوك التنمر بعد فترة املتابعة؟ -
ما استمرارية فاعلية أنشطة الصحافة واإلذاعة املدرسية علـى سـلوك التنمـر بعـد فتـرة   -

  املتابعة؟
  فروض الدراسة:

) 1ة بـــني متوســـطي درجـــات املجموعـــة التجريبيـــة (توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائي-1
(العـــروض املســـرحية) ومتوســـطي درجـــات املجموعـــة الضـــابطة يف الســـلوك التنمـــري 

  بالقياس البعدي.
ــة ( -2 ــة التجريبي ــني متوســطي درجــات املجموع ــة إحصــائية ب ــروق ذات دالل ) 1توجــد ف

(العروض املسرحية) قبل وبعد الدراسة لصالح التطبيق البعـدي علـى مقيـاس السـلوك 
  التنمري.

) 1ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني متوســطي درجــات املجموعــة التجريبيــة ( -3
  لتنمري بني القياسني البعدي والتتبعي.(العروض املسرحية) يف السلوك ا

ــة ( -4 ــة التجريبي ــني متوســطي درجــات املجموع ــة إحصــائية ب ــروق ذات دالل ) 2توجــد ف
(الصــحافة واإلذاعــة املدرســية) ومتوســطي درجــات املجموعــة الضــابطة يف الســلوك 

  التنمري القياس البعدي.
ــني متوســطي درجــات املجموعــة -5 ــة إحصــائية ب ــروق ذات دالل ــة ( توجــد ف ) 2التجريبي

(الصحافة واإلذاعة املدرسية) قبل وبعد الدراسة لصالح التطبيق البعدي على مقيـاس 
  السلوك التنمري.
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) 2ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني متوســطي درجــات املجموعــة التجريبيــة ( -6
  (الصحافة واإلذاعة املدرسية) يف السلوك التنمري بالقياس البعدي والتتبعي.

ــة (ت -7 ــة التجريبي ــني متوســطي درجــات املجموع ــة إحصــائية ب ــروق ذات دالل ) 3وجــد ف
صحافة وإذاعة مدرسية) ومتوسطي درجـات املجموعـة الضـابطة  –(عروض مسرحية  

  يف السلوك التنمري بالقياس البعدي.
ــة ( -8 ــة التجريبي ــني متوســطي درجــات املجموع ــة إحصــائية ب ــروق ذات دالل ) 3توجــد ف

افة وإذاعــة مدرســية) قبــل وبعــد الدراســة لصــالح التطبيــق صــح –(عــروض مســرحية 
  البعدي على مقياس السلوك التنمري.

) 3ال توجــد فــروق ذات داللــه إحصــائية بــني متوســطي درجــات املجموعــة التجريبيــة ( –9
الصــحافة واإلذاعــة املدرســية يف الســلوك التنمــري بــني القياســني -عــروض مســرحية 
  البعدي والتتبعي.

ال توجــد فــروق ذات داللــه إحصــائية بــني متوســطي درجــات املجموعــات التجريبيــة  – 10
عـروض مسـرحية والصـحافة   -صحافة وإذاعـة مدرسـية    –الثالث (عروض مسرحية  

  واإلذاعة املدرسية) يف السلوك التنمري بالقياس البعدي.
  حدود الدراسة:

علــى مقيــاس ســلوك التنمــر  : تقتصــر احلــدود املوضــوعية للدراســةاحلــدود املوضــوعية -1
وأنشطة اإلعالم التربوي املتمثلـة يف نشـاط الصـحافة املدرسـية مـن مجـالت حـائط، 
ومطويات، وإذاعة مدرسية، وندوات، ومجموعة العروض املسرحية، حيـث يقـوم بهـذه 
األنشطة السابقة التالميذ املتنمرون يف املدرسة حتت إشراف األخصائي االجتماعي 

  والباحثتني.
 1أكتـــوبر إلـــى  1طبقـــت الدراســـة بواقـــع مـــرتني يف األســـبوع، مـــن  احلـــدود الزمنيـــة: -2

  .2019ديسمبر  
ــة: -3 ــاض  احلـــدود املكانيـ ــإدارة الريـ ــهيدين بـ ــة الشـ ــة مبدرسـ ــة احلاليـ ــق الدراسـ مت تطبيـ

  التعليمية مبحافظة كفر الشيخ.
  أدوات الدراسة:

  أعدت الباحثتان عدًدا من أدوات الدراسة كاآلتي:
ــن  - ــدد مـ ــى عـ ــه علـ ــة، ومت عرضـ ــة االبتدائيـ ــذ املرحلـ ــي لتالميـ ــر املدرسـ مقيـــاس التنمـ

  .*املحكمني
 

  أ.د/ أحمد البھي السید. أستاذ علم النفس المتفرغ بكلیة التربیة النوعیة، جامعة المنصورة، والعمید السابق. -)*(



                819 

 -إحنــــا البنــــات -خطــــوات إعــــداد مجموعــــة العــــروض املســــرحية (ماســــح األحذيــــة  -3
  مشهد رأسي من السوق):

اطلعـــت الباحثـــة علـــى األدبيـــات الســـابقة مبوضـــوع الدراســـة، واملقـــاييس واألدوات 
تناولتهــا، واالســتفادة منهــا، ثــم وضــع أهــم أســباب ومظــاهر التنمــر يف قالــب البحثيــة التــي 

درامــي مــن خــالل مجموعــة مــن املســرحيات، بحيــث تنــاقش كــل مســرحية مجموعــة مــن 
  األسباب التي تؤدي إلى التنمر وأشكاله املختلفة.

وقد حرصت الباحثة على مراعـاة قواعـد فـن الكتابـة املسـرحية، بحيـث تكـون النصـوص  
لبعضــها مــن حيــث أهــدافها، ثــم قامــت الباحثــة بعــد ذلــك بتحكــيم مجموعــة النصــوص    مكملــة 

املسرحية من خالل عرضها علـى أسـاتذة متخصصـني يف مجـال املسـرح، سـواء بكليـات التربيـة  
النوعية أو املعهد العـالي للفنـون املسـرحية، ثـم قامـت بعمـل التعـديالت التـي أشـار إليهـا السـادة  

  املحكمون. 
  املعاجلة الدرامية للنص األول (ماسح األحذية):

تـــدور أحـــداث الـــنص ماســـح األحذيـــة يف مدرســـة يوجـــد بهـــا عـــدد مـــن التالميـــذ 
يســخرون مــن زميــل لهــم وهــو ال يفهــم ملــاذا يعاملــه زمــالؤه بهــذا األســلوب، ويبــدأ زمــالؤه 

ن" لــ أبيـه، مبعايرته مبهنة والده، وهي مسح األحذية وتلميعها يف األسواق، ومساعدة "حس
فنجد أن "حسن" انهار عندما علم أن أحد زمالئه قام بتصويره على التليفون وهو يسـاعد 
والده، وبدأ حسن يف تبريـر مـا قالـه زمـالؤه بأنـه يسـاعد والـده ألنـه مـريض ويـرى أن مـن 
واجبه مساعدة والده؛ فلم يلتفت األوالد لكـالم حسـن إلـى أن تـدخل املعلمـة الفصـل وتـرى 

بحرقة شديدة، وتسأل زمالءه عـن سـبب بكائـه فتعـرف السـبب، وتبـدأ تـوعظ   حسن يبكي

 
  أ.د/ آمال عبد السمیع أباظة. أستاذ الصحة النفسیة المتفرغ، العمید السابق لكلیة التربیة، جامعة كفر الشیخ. -
  یة المتفرغ، العمید السابق لكلیة التربیة، جامعة كفر الشیخ.أ.د/ صبحي عبد الفتاح الكفوري. أستاذ الصحة النفس -
  أ.د/ عالء الدین السعید النجار. أٍستاذ علم النفس التربوي بكلیة التربیة، جامعة كفر الشیخ. -
  أ.د/ محمد معوض إبراھیم. أستاذ اإلعالم بمعھد الدراسات العلیا للطفولة، جامعة عین شمس. -
  ض. أستاذ الصحة النفسیة المساعد بكلیة التربیة، جامعة كفر الشیخ. أ.م.د/ مروة نشأت معو -
  أ.د/ نصیر عبد المجید حلجل. أستاذ علم النفس التربوي بكلیة التربیة، جامعة كفر الشیخ.  -
  أ.د/ رضا غالب. أستاذ الدراما والنقد المسرحي ورئیس قسم الدراما األسبق.  -
   التمثیل واإلخراج بالمعھد العالي للفنون المسرحیة أكادیمیة الفنون.أ.د/ عاصم نجاتي. أستاذ  -
  أ.د/ عصام الدین أبو العال. أستاذ الدراما والنقد المسرحي بالمعھد العالي للفنون المسرحیة.   -
  المنوفیة. أ.م.د/ فرج عمر فرج. أستاذ اإلعالم والمسرح التربوي المساعد بكلیة التربیة النوعیة، جامعة  -
  أ.د/ محمد شیحة. أستاذ الدراما والنقد المسرحي المتفرع بالمعھد العالي للفنون المسرحیة أكادیمیة الفنون.  -
  أ.د/ منى صادق. أستاذ متفرغ التطبیقات واإللقاء بالمعھد العالي للفنون المسرحیة.  -
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  بقية زمالئه، ولكن لألسف كالمها دون جدوى.
ا، فتقابلـه  يعود حسـن إلـى منزلـه بعـد انتهـاء اليـوم الدراسـي مطـأطئ الـرأس حزينـً
والدته ويحكي لهـا يف حـزن شـديد مـا حـدث إلـى أن يـدخل عليـه أبـوه ويعـرف سـبب بكـاء 

يبــدأ والــد حســن إرســاء الثبــات والثقــة بــالنفس وإقناعــه بأنــه أفضــل مــنهم ألنــه حســن، و
يساعد أباه، ويف الوقت نفسه يـذاكر ويجتهـد وال يقصـر يف أدائـه يف املدرسـة، ويبـدأ األب 
ــأتي موعــد إعــالن نتيجــة  ــم ي ــاد، ث ــذاكرة واالجته ــى امل ــه ويشــجعه عل ــه البن ــه حديث بتوجي

االســتهانة بحســن، فــتعلن املعلمــة نتيجــة االمتحــان االمتحــان، ويســتمر مشــهد الســخرية و
ويتفاجأ اجلميع بأن حسن األول، وتوضح املعلمة للجميـع بـأن الشـخص لـيس بعملـه ولكـن 

  بأخالقه واجتهاده، وتنتهي املسرحية باعتذار اجلميع حلسن واعتباره قدوة حسنة.  
  املعاجلة الدرامية للنص املسرحي (إحنا البنات):

ص املســرحي إحنــا البنــات داخــل نــادي رياضــي، وتبــدأ األحــداث بــإعالن تــدور أحــداث الــن
مدير النادي عن مسـابقة للكـرة اخلماسـية ألول مـرة بـني فريقـي الفتيـات واألشـبال، تبـدأ 
مجموعة األشبال يف السـخرية مـن الفتيـات وإنـذارهنَّ بـأنهنَّ سـينلن هزميـة سـاحقة علـى 

ا، خاصــة عنــد وقــت التــدريب، فتتفــق أيــدي فريــق األشــبال، الــذي يقــوم باعتراضــهن  دائمــً
الفتيات علـى التـدريب والعمـل بجـد وأن فـوزهن يف املسـابقة هـو الـرد الوحيـد علـى فريـق 
األشبال، ويأتي وقت إعـالن نتيجـة مبـاراة الكـرة اخلماسـية بفـوز فريـق الفتيـات، ويسـتمر 

عتـذار لهـن ويقتنـع جناح الفتيات يف املسابقة العلمية، ثـم تتطـور األحـداث حتـي تنتهـي باال
  فريق األشبال بأنه ال يوجد فرق بني الذكور واإلناث.

  املعاجلة الدرامية للنص املسرحي (مشهد رأسي من السوق):
تبدأ أحداث النص داخل سوق به مجموعة من البائعني يـدعون اهللا يف بدايـة اليـوم 

وبعـض الباعـة يف   أن يرزقهم بالرزق الوفير، يدور حوار بـني السـت حميـدة بائعـة اخلضـار
ا بسـبب حسـونة الـدباح بلطجـي القريـة الـذي يـذهب  السوق عـن القلـق الـذي ينتابهـا يوميـً
يومًيا بصحبة اثنني من البلطجيـه لتهديـد الباعـة يف السـوق وأخـذ نقـودهم، ويقـوم الغفيـر 
بعــرض أن الســبب يف ســلوك حســونة الســيئ هــو تنشــئة أبيــه الســيئة وضــربه لــه وإهانتــه 

نقود دائًما منه بـأي شـكل، وبعـد انتهـاء الغفيـر مـن احلـديث يجتمـع الباعـة   الدائمة وطلب
ويتفقون على شيء ما، ثم ينصرفون، ويف اليوم التالي مع إشراقة الصباح يأتي الباعة إلى 
السوق ينادون على بضائعهم، ثم يظهر حسونة مرة أخرى ألخـذ النقـود مـن البـائعني؛ لكـن 

  وال يعطيه نقوًدا.هذه املرة يعترض أحدهم حسونة  
وينجح بقية البـائعني يف تنفيـذ اخلطـة التـي سـبق االتفـاق عليهـا، ويبـدأ حسـونة يف 
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البكاء والصـراخ، ويقـوم الـبعض بتهديـده واالتصـال بالشـرطة لتسـليمه لهـا، ولكـن حسـونة 
ــاحلالل،  ــيش ب ــد أن يع ــه يري ــنهم أن يســامحوه وأن ــب م ــه ويطل ــدي ندم ــع ويب ــذر للجمي يعت

جلميع على مساعدة حسونة وشراء بضاعة له لتعليمه ومعرفته طعم الـرزق وبالفعل يتفق ا
  احلالل.  

  خطوات إعداد وتنفيذ أنشطة الصحافة واإلذاعة املدرسية:
قامت الباحثة بإعداد مادة علميـة جيـدة للتوعيـة بسـلوك التنمـر وكيفيـة مناهضـته، 

درسـية واملطويـات، من خالل عمل ورش عمل مع التالميذ يف صحف احلـائط واإلذاعـة امل
زت الباحثـة  وعقدت الباحثة عدًدا   من النـدوات التـي تنـاهض التنمـر بكافـة أشـكاله، وقـد ركـّ

على مخاطر التنمر املدرسي على كل من املتنمر والضحية، التي شملت: (الهروب من املدرسة  
  االنســحاب إلــى   - القلــق   –انخفــاض التحصــيل الدراســي    - االنتحــار   –العزلــة االجتماعيــة    –

  التسرب من التعليم).   –السلوك اإلجرامي  
أعـــدت الباحثـــة إذاعـــة مدرســـية عـــن أشـــكال التنمـــر املدرســـي ومخـــاطره، ومت تـــدريب  -

  التالميذ املتنمرين الذين مت اختيارهم إلجراء الدراسة عليهم.
) صــحف حــائط مــع عينــة الدراســة مــن املتنمــرين، تنــاهض 4مت إعــداد وتنفيــذ عــدد ( -

ال   -أشكاله كافة، وحتمل شعارات مناهضة للتنمر (مًعا ضـد التنمـرالتنمر املدرسي ب
أخطار التنمر املدرسـي)، ومت تعليـق هـذه   –يًدا واحدة ضد التنمر    –للتنمر املدرسي  

  الصحف يف أماكن جتمع التالميذ حتى يتمكنوا من قراءتها.
بأشكاله كافـة، وذلـك ) مطوية (الربع ساعة)، تناهض التنمر 13مت إعداد وتنفيذ عدد (  -

مــن خــالل لقــاءات مت عقــدها مــع عينــة الدراســة وتركهــا معهــم بشــكل دائــم إلعــادة 
  قراءتها.

مت عقد ست ندوات داخل املدرسة تناهض التنمـر املدرسـي، وتوضـح أشـكاله ومخـاطره   -
على كل من املتنمر والضحية، ومت تنظيمها مع عينة الدراسة من التالميـذ املتنمـرين، 

  وذلك بحضور لفيف من املعلمني، وإدارة املدرسة، وعدد كبير من التالميذ. 
  مجتمع الدراسة:

يف تالميــذ املرحلــة االبتدائيــة (الصــف اخلــامس والســادس مجتمــع الدراســة يتمثــل 
االبتـــدائي) مبدرســـة الشـــهيدين للتعلـــيم األساســـي بـــإدارة الريـــاض التعليميـــة، وعـــددهم 

  ) تلميذ وتلميذة.310(
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  عينة الدراسة:
  العينة االستطالعية:

) مفردة متماثلة مع خصائص العينة األساسـية 40تكونت العينة االستطالعية من (
  حيث النوع، وذلك لتقنني أداة الدراسة. من

  العينة األساسية:
ــة  ــة التجريبي ــدائي، العين ــة مــن تالميــذ الصــف الســادس االبت ــات جتريبي ثــالث عين

) أفـراد، واملجموعـة التجريبيـة الثانيـة صـحافة وإذاعـة مدرسـية  10مسـرحية ( األولى عـروض 
مسـرحية وصـحافة وإذاعـة مدرسـية مـن  ) أفراد، واملجموعة التجريبية الثالثـة عـروض  10من ( 

  ) أفراد. 10) أفراد، ومجموعة ضابطة من ( 10( 
  مبررات اختيار العينة:

اختيار التالميذ الذين يرتفع عندهم السلوك التنمري، ومت مراعاة أن يكونوا بصف 
ــروض املســرحية وأنشــطة الصــحافة  ــق مجموعــة الع ــاحثتني تطبي ــى يتســنى للب واحــد حت

  على التالميذ بدون التأثير على اليوم الدراسي.واإلذاعة املدرسية 
  مت اختيار العينة من مدرسة الشهيدين لقربها من سكن الباحثتني. -

  التحقق من جتانس املجموعات:
ا علـــى عينـــة البحـــث ككـــل (املجموعـــة  مت تطبيـــق مقيـــاس الســـلوك التنمـــري ــً قبليـ

  التجريبية األولى واملجموعة الضابطة)؛ وذلك للتحقق من جتانس املجموعات.
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) قياس التباين بني املجموعات يف السلوك التنمري بالقياس البعدي باستخدام 1جدول (
  Kruskal-Wallis Test مقياس كروسكال ويلز 

ري 
نم

لت
ك ا

لو
لس

س ا
قيا

م
  

  املجموعة   األبعاد 
Kruskal-Wallis Test  

متوسط   العدد
  2كا  الرتب 

مستوى  
  املعنوية 

  3د.ح 

البعد 
  اجلسدي

  22.10  10  عروض مسرحية 

غير   0.226  4.355
  دالة

  15.10  10  صحافة وإذاعة مدرسية
  19.90  10  عروض مسرحية وصحافة وإذاعة مدرسية

  24.90  10  املجموعة الضابطة
    40  املجموع 

البعد 
  اللفظي

  16.65  10  عروض مسرحية 

غير   0.305  3.623
  دالة

  19.00  10  مدرسيةصحافة وإذاعة 
  20.80  10  عروض مسرحية وصحافة وإذاعة مدرسية

  25.55  10  املجموعة الضابطة
    40  املجموع 

البعد 
  االجتماعي

  23.95  10  عروض مسرحية 

غير   0.596  1.886
  دالة

  17.45  10  صحافة وإذاعة مدرسية
  19.60  10  عروض مسرحية وصحافة وإذاعة مدرسية

  21  10  املجموعة الضابطة
    40  املجموع 

الدرجة 
  الكلية

  21.90  10  عروض مسرحية 

غير   0.331  3.423
  دالة

  16.15  10  صحافة وإذاعة مدرسية
  18.80  10  عروض مسرحية وصحافة وإذاعة مدرسية

  25.15  10  املجموعة الضابطة
    40  املجموع 

  يتضح من اجلدول السابق:  
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسـطي درجـات املجموعـات التجريبيـة 

عــروض مســرحية والصــحافة  -صــحافة وإذاعــة مدرســية  –الــثالث (عــروض مســرحية 
واإلذاعة املدرسية) واملجموعة الضابطة فى السلوك التنمري كدرجة كليـة وكأبعـاد فرعيـة 

  2عي) بالقيـاس القبلـي؛ حيـث كانـت قـيم كـا البعد االجتمـا   - اللفظي البعد    -(البعد اجلسدي
  . 0.05غير دالة عند مستوى معنوية  

  مقياس السلوك التنمري:
  مقياس السلوك التنمري يتكون من عدة أبعاد هي:

  عبارة.   12البعد اجلسدي:  -
  عبارة. 11: البعد اللفظي –
  عبارة.  11البعد االجتماعي:  –
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  صدق املقياس وثباته:  –
  صدق املقياس:  -أ

  صدق االتساق الداخلي:   –1
االتســاق الــداخلي يقصــد بــه مــدى ارتبــاط درجــة كــل عبــارة والدرجــة الكليــة كمــا 

  باجلدول اآلتي.  
  ) االتساق الداخلي لعبـــارات مقياس السلوك التنمري  2جــــدول (

  البعد االجتماعي   البعد اللفظي   البعد اجلسدي 
  معامل االرتباط   املفردات  معامل االرتباط   املفردات  معامل االرتباط   املفردات

1  0.658 **  1  0.658 **  1  0.766 **  
2  0.784 **  2  0.783 **  2  0.681 **  
3  0.665 **  3  0.784 **  3  0.773 **  
4  0.789 **  4  0.665 **  4  0.699 **  
5  0.878 **  5  0.659 **  5  0.608 **  
6  0.875 **  6  0.758 **  6  0.665 **  
7  0.658 **  7  0.665 **  7  0.789 **  
8  0.665 **  8  0.789 **  8  0.878 **  
9  0.789 **  9  0.878 **  9  0.875 **  

10  0.878 **  10  0.875 **  10  0.635 **  
11  0.875 **  11  0.548 **  11  0.654 **  
12  0.654 **          

  ) االتساق الداخلي ألبعاد مقياس السلوك التنمري  3جــــدول (
  مستوى الداللة  معامل االرتباط بالدرجة الكلية   البعد

  0.01  ** 0.754  اجلسدي 
  0.01  ** 0.854  اللفظي

  0.01  ** 0.802  االجتماعي 

يتضح من اجلدولني السابقني وجـود عالقـة ارتباطيـة مـا بـني متوسـطة وقويـة دالـة 
؛ حيث كانت معامالت االرتباط قويـة ومتوسـطة بـني درجـات 0.01إحصائًيا عند مستوى  

كل عبارة ودرجة البعد الذي تنتمي إليه، وكذلك كانت معـامالت االرتبـاط قويـة ومتوسـطة 
ملقياس السلوك التنمري؛ األمر الذي يشير إلـى صـدق   الكليةبني درجات كل بعد والدرجة  

  املقياس املستخدم.
  صدق املقارنة الطرفية (الصدق التمايزي): -2

 ذوي الدرجات املنخفضة يف مقياس السلوك التنمري  العينةمتت املقارنة بني أفراد  
 وأفراد العينة ذوي الدرجات املرتفعة يف مقياس السلوك التنمري.

هذه اخلطوة تعطينا مؤشًرا لصدق االختبار، حيث طبق املقياس علـى عينـة قوامهـا 
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)) 12) فـــرًدا، واألربـــاعي األدنـــى(12) فـــرًدا، ثـــم متـــت مقارنـــة (األربـــاعي األعلـــى(40(
وسـطات املجموعـات املسـتقلة، وميكـن إحصائًيا باستخدام اختبار ت لداللة الفروق بـني مت

  وتوضيح ذلك يف اجلدول اآلتي:  
  ) يوضح قيمة ت لداللة الفروق بني متوسطي درجات األرباعي األعلى واألدنى 4جدول (

  يف مقياس السلوك التنمري   

ري 
نم

لت
ك ا

لو
لس

س ا
قيا

م
  

  األبعاد 
  األرباعي األدنى   األرباعي األعلى 

 الداللة   ت
االنحراف    املتوسط   1ن  22د.ح

االنحراف    املتوسط   2ن  املعياري 
  املعياري 

  0.001  4.321  6.882  31.5  12  5.726  42.7  12  البعد اجلسدي 
  0.001  4.228  8.884  28.3  12  4.522  40.4  12  البعد اللفظي 

البعد  
  0.01  2.988  8.349  30.1  12  13.804  44  12  االجتماعي 

  0.001  7.378  11.991  89.8  12  12.731  127.1  12  الدرجة الكلية 

يتضح من اجلدول السـابق وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني األربـاعي األعلـى 
السـلوك التنمـري ومنخفضـي مقيـاس السـلوك   مقيـاسواألرباعي األدنى؛ أي بني مرتفعـي  

التنمــري، ممــا يــدل علــى قــدرة املقيــاس علــى التمييــز بــني األفــراد، وهــو مــا يــنم عــن متتــع 
  املقياس بالصدق.  

  ثبات مقياس السلوك التنمري: -ب
  : ألفا كرونباخطريقة  -1

حسـاب الثبـات، وذلـك إليجـاد معامـل ثبـات   طرقاستخدم البحث طريقة أخرى من  
  مقياس، حيث حصل على قيمة معامل ألفا للمقياس ككل واجلدول يوضح ذلك:

  ) يوضح معامالت ألفا كرونباخ مقياس السلوك التنمري 5اجلدول (
  األبعاد  عدد األفراد   ألفا كرونباخ

  البعد اجلسدي   40 0.719
  البعد اللفظي  40  0.833
  البعد االجتماعي  40  0.883
  السلوك التنمري   40  0.798

أن قيم ألفا كرونباخ مرتفعة، وهذا يـدل علـى أن مقيـاس   السابقيتضح من اجلدول  
  يتمتع بدرجة عالية من الثبات.  السلوك التنمري

  طريقة التجزئة النصفية: -2
) حلساب ثبات املقياس بطريقة التجزئة النصـفية، 40مت استخدام درجات العينة (

درجـة النصـف   وكـذلكحيث احتسبت درجـة النصـف األول (العبـارات الفرديـة لالختبـار)،  
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الثاني (الدرجات الزوجية) من الدرجات، وذلك بحساب معامل االرتباط بني النصفني، ثـم 
  سبيرمان براون، واجلدول يوضح ذلك:  جرى تعديل الطول باستخدام معادلة

  )  6اجلدول (
  يوضح معامالت االرتباط بني نصفي مقياس السلوك التنمري الثبات بعد التعديل 

معمل  
  جتمان 

ألفا 
  2جزء 

ألفا 
  1جزء 

معامل  
  االرتباط 

  بعد التعديل

معامل  
 االرتباط 

  قبل التعديل 

فقرات جزء 
فقرات جزء  زوجي

 املتغيرات   فردي 

  البعد اجلسدي  6  6  0.633  0.776  0.345  0.661 0.764
  البعد اللفظي  6  5  0.789  0.882  0.602  0.769  0.876
  البعد االجتماعي   5  6  0.654  0.724  0.526  0.687  0.787
  السلوك التنمري   17  17  0.647  0.786  0.543  0.654  0.714

) أن معامــل الثبــات بطريقــة التجزئــة النصــفية بعــد التعــديل 6يتضــح مــن اجلــدول (
يــدل علــى أن املقيــاس يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الثبــات، ومعامــل ثبــات  وهــذا)، 0.7فــوق (
  )، وهو معامل مرتفع يدل على ثبات املقياس.0.7كانت فوق ( جتمان

  سادًسا: أساليب املعاجلة اإلحصائية: 
) يف اســتخالص النتــائج (Spssحزمــة التحليــل اإلحصــائي  الباحثتــاناســتخدمت 

  وكانت كاآلتي:
  معامل (ارتباط بيرسون) لقياس العالقة بني املتغيرات. -1

  لقياس ثبات املقياس. كرونباخ –ألفا   -2

  املتوسط واالنحراف املعياري. -3

ــتقلة  -4 ــوعتني (مسـ ــطي مجمـ ــني متوسـ ــروق بـ ــة الفـ ــة داللـ ــي) ملعرفـ ــان وينتـ ــاس (مـ مقيـ

  ومترابطة).

  مقياس ولكوكسن للمجموعات املرتبطة. -5

  مقياس كروسكال ويلز للفروق بني أكثر من مجموعتني. -6

  اإلطار املعريف للدراسة:
  أنشطة اإلعالم التربوي::  أوًال 

تتعدد وسائل اإلعالم التربـوي املسـتخدمة يف املـدارس، فمنهـا الصـحافة املدرسـية، 
، والنــدوات، واملنــاظرات، والنشــرات، واملســرح،... وغيرهــا، ونســتعرض املدرســيةواإلذاعــة 

  مفهوم كل وسيلة على حده فيما يلي:
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  الصحافة املدرسية:  -1
، وينفذ من خالل الطالب الذين املدرسيى اجلمهور  تعرف على أنها نشاط يوجه إل

يقومون بإصدار الصحيفة وحتريرها وإخراجها حتت إشراف أخصـائي اإلعـالم التربـوي. 
وتعــرف بأنهــا وســيلة اتصــال جماهيريــة تطلــق عــادة علــى املجــالت املطبوعــة واإللكترونيــة 

، وتتحـــدد )25(سواملعلقـــة واملســـموعة، التـــي تصـــدرها جماعـــة النشـــاط الصـــحفي باملـــدار
ا تلـك األهـداف  أهداف الصحافة املدرسية يف إطار األهـداف العامـة للتربيـة، وتـأتي أيضـً

غـرس و  متوافقة مع أهداف النشاط املدرسي ومكملة لها، مثل تنمية مشاعر الوالء للوطن،
  .وغرس القيم الدينية والوطنية والقومية والسلوكية  التعاوني، روح العمل

  اإلذاعة املدرسية:  -2
تعــد اإلذاعــة املدرســية مــن أهــم األنشــطة التربويــة لتحقيــق األهــداف املنشــودة؛ ال 
سيما أنها جزء مـن اليـوم الدراسـي، التـي يسـتمع إليهـا الطالـب قبـل دخـول الفصـل، فهـي 

، كمـا أن لهـا دورًا فعـاًال يف صـقل وهوايتـهتعمل على تنمية قدرات الطالب وإبـراز مواهبـه  
ومن أهم أهـداف اإلذاعـة املدرسـية التعـرف علـى قـدرات الطـالب   ،عارف والعلوم لديهمامل

ومــواهبهم، وتنميــة وغــرس املبــادئ الســامية، ومســاعدة الطــالب علــى اكتســاب معلومــات 
  .)26(  توثيق روابط األخوة والصداقة بالعمل بروح الفريقو عامة،

    الندوات واملحاضرات: -3
ــدريبهم علــى  ــث ت ــذ، مــن حي ــام للتالمي ــايف الع ــرة يف التكــوين الثق ــة كبي لهمــا أهمي

، وتعويــدهم علـى النقــد الصــحيح، وتــدريبهم املختلفــةاإلنصـات واالســتماع لوجهــات النظـر 
على أسلوب احلوار واملناقشة، ويتلقى التالميذ من خاللها مزيًدا من الثقافة واملعرفـة مـن 

  مجال معني.ذوي اخلبرة واملختصني يف  

  النشرات:  -4
الشـــائعة يف املجتمـــع املدرســـي، وتســـتخدم يف  االتصـــالتعـــد النشـــرات مـــن أدوات 

  املناسبات واالحتفاالت، وقد تصدر من اإلدارات أو املديريات التعليمية.

  املناظرات: -5
ــد  ــني مؤي ــا ب ــي نظــر م ــا: "نشــاط ثقــايف يطــرح موضــوع يحتمــل وجهت وتعــرف بأنه

الرأي والرأي اآلخر، وعلى املنظمني للمناظرة حسن إدارتها حتى   تشجيعومعارض، بهدف  
تســتطيع أن حتقــق الهــدف الــذي أعــدت مــن أجلــه، وتهــدف املنــاظرة إلــى إتاحــة الفرصــة 

  للتعبير عن اآلراء املختلفة، وبث الشجاعة األدبية والتعبير عن الذات يف نفوس الطالب.
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  الصحافة اإللكترونية: -6
تعــد مــن أهــم الوســائل اإلعالميــة، التــي يســتعني بهــا النشــاط اإلعالمــي التربــوي، 
ــت أفــراد املجتمــع كافــة بشــكل عــام  اًال، حيــث مكّن ا فعــّ ــً ا جماهيري ــً لكونهــا وســيًطا إعالمي

خــاص)، مــن إرســال واســتقبال املعلومــات واألخبــار الفوريــة مــن املواقــع  بشــكل(والطــالب 
  ساعة وبشكل متواصل. 24على مدار   اإللكترونية اإلخبارية املتاحة

  العرض املسرحي: -
  املسرحي من عدة عناصر، هي كاآلتي: العرضيتكون  

  أوًال: النص املسرحي:
ــة العــرض  ــذي يحــدد نوعي ــنص املســرحي عــادة املؤشــر األول واألساســي ال ــّد ال يع
املسرحي وشكله الذي سيتابعه اجلمهور ويتأثر بـه، وتتمثـل عناصـر البنـاء الـدرامي للـنص 

  الصراع).   -احلوار –احلبكة  –الشخصيات    -املسرحي يف: (الفكرة  
  ثانًيا: املمثل:

طيها بعًدا حيوًيا على خشبة املسرح، وقد هو الذي يجسد الشخصية املرسومة، ويع
درجة عالية، وقد يهوي بها إلى القاع؛ لـذلك عليـه فهـم أبعـاد   إلىيرتفع املمثل بالشخصية  

  .الشخصية النفسية واالجتماعية فهًما جيًدا
  ثالًثا: الديكور:

يعرف إبراهيم حمادة الديكور بأنه: القطع املصـنوعة مـن أطـر اخلشـب أو القمـاش 
ا، املقامـــة يف الغالـــب فـــوق خشـــبة املســـرح، وتـــرتبط مبـــدلوالت  أو نحوهمـــا أو منهمـــا معـــً

  . )27(املسرحية املعروضة  
  رابًعا: األزياء املسرحية:

تعد األزياء املسرحية أكثـر التقنيـات الفنيـة خصوصـية يف العـرض املسـرحي؛ ألنهـا 
ا يف حتديـد املوقـع اجلغـرايف وتـاريخ وزمـن   األحـداث الدراميـة، كمـا  تؤدي دورًا درامًيا مهمـً

تســـهم يف حتديـــد عمـــر الشخصـــية، وإضـــفاء البهجـــة واحليويـــة واجلمـــال علـــى املشـــهد  
  .)28(املسرحي 

  :  خامًسا: اإلكسسوار
ــية  ــة الفرنسـ ــن اللغـ ــأخوذ عـ ــطلح دارج مـ ــالت  -Accessories-مصـ ــي مكمـ ويعنـ

  من التقنيات الفنية التي ترتبط باألزياء والديكور ارتباًطا وثيًقا.  اإلكسسواراملنظر، ويعد 
  سادًسا: املاكياج:

مالمـح الوجـه بشـكل واضـح حيـث  إظهـاريعد املاكيـاج فـن التنكـر الـذي يهـدف إلـى 
  يضع املمثل يف الصورة التي رسمها له املؤلف.  
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  سابًعا: األقنعة:
إذا لــم يكــن للماكيــاج القــدرة علــى جتســيد الشخصــيات اخلياليــة، فــيمكن للمخــرج 

  .)29(استبداله باألقنعة، ويتم ذلك للشخصيات الدرامية غير البشرية
  ثامًنا: اإلضاءة املسرحية:

فرق بني اإلنارة واإلضاءة، فاإلنارة يقصد بها إزالة الظالم من مكـان مـا، أمـا هناك  
اإلضاءة فيراد باستخدامها توجيه ضوء خاص علـى شـكل معـني، وذلـك باسـتخدام الضـوء 

  الصناعي.
  تاسًعا: املوسيقى التصويرية: 

تتعــدد وظــائف املوســيقى يف العــرض، فقــد تكــون دالــة علــى شخصــية تصــاحبها يف 
  .)30(ملشاعرها العميقة فتكثف فرحها وحزنها وغضبها وأفكارها تأكيًدا، أو دخولها

  عاشًرا: املؤثرات الصوتية: 
يعّرف قاموس املسرح املؤثرات الصوتية بأنها: اإليهـام بأصـوات تسـتخدم كمـؤثرات 

  .  )31(، أو يعلق عليه، أو يؤكده فوق خشبة املسرحيساندهللحدث املسرحي  
 حادي عشر: املخرج:

اإلخراج املسرحي هو عملية تنسيق كافة العناصـر الفنيـة املكونـة للعـرض املسـرحي 
، ويقــوم شــخص واحــد يف الغالــب بعمليــة اإلخــراج، وهنــاك أعمــال واحــدةيف وحــدة فنيــة 

يخرجها أكثر من شخص، وقد تشارك مجموعة يف اإلخراج فيما يسمي اإلبداع اجلمـاعي 
)32(.  

  :School bullyingالتنمر املدرسي  -
 & Totfi)التنمــر املدرســي، حيــث عّرفــه "فــارينجتون وتــوتفي" تعريفــاتتعــددت 

Farrington, 2011)  بأنــه: أي ســلوك يتســبب يف ضــرر جســدي أو نفســي أو لفظــي
ــة أو  ــزات القــوة البدني ــل يف مي ــب والتخويــف للضــحية، شــريطة وجــود خل يتضــمن الترهي
النفسية أو اللفظيـة، وقامـا بإيـذاء بعضـهما الـبعض؛ فـالتنمر ينطـوي يف املقـام األول علـى 

Lisa H and Others), كمـا عّرفتـه "ليـزا وآخـرون"  ،  )33(والتكـرار والسـلطةعدم التـوازن 
بأنه: نوع محـدد مـن العـدوان الـذي يكـون فيـه السـلوك بـه إيـذاء أو إزعـاج، ويحـدث    (2017

بشكل متكرر مبرور الوقت، وبه قوة غير متوازنة لشخص أو جماعة أكثر قوة، حيث يهـاجمون  
  .)34(من هم أقل منهم قوة 
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  أشكال التنمر:
  التنمر اجلسدي:  -

هو نوع من أنواع السلوكيات اجلسمية غير املرغوبة، التي تكون على شـكل احتكـاك 
بـني املتنمــر والضــحية، ومــن أشــهر األشــكال املعروفــة اللكــم، والــدفع، والتــزاحم، والــرفس، 

  واللمس غير املؤدب، والعراك.

  التنمر االنفعالي:  -
لتــي تقــوم بإحلــاق الضــرر باجلانــب ويتمثــل هــذا النــوع يف كــل أشــكال الســلوكيات ا

النفسي والسلوكي للضحية، مبا يف ذلك عدم الشعور باالستقرار والتوافق والسـعادة، ومـن 
نشــر اإلشــاعات الكاذبــة أو املغرضــة،  الضــحيةأهــم األمــور التــي تصــدر عــن املتنمــر جتــاه 

بات وإبقــاء وعــزل بعــض األفــراد خــارج املجموعــة، وحــّث بعــض األفــراد علــى تشــكيل عصــا
 .)35(  ملواجهة مجموعات أخرى

  التنمر اللفظي:  -
ا نفسـية، وقـد  وهو نوع من أنواع الوشاية أو االتهامات التي قد تسبب للضحية آالمـً

  يتضمن ذلك توجيه كلمات جارحة منتهكة حلرمة الفرد، أو النداء بتسميات غير الئقة.

  التنمر اإللكتروني:  -
وقد يحدث هذا النوع من التنمر عن طريق االستعمال التكنولوجي إلحدى الوسـائل 

بـالتنمر املحايــد، ويـأتي يف شــكل  تســميتهالعصـرية املتاحــة، وهـذا النــوع مـن التنمــر ميكـن 
، صور أو رسائل نصـية أو مواقـع، وكلهـا حتمـل مواصـفات Emailأو    smsرسائل قصيرة  

  مغرضة ومسيئة للطرف اآلخر.

  انتشار التنمر: أسباب
لم يكن استخدام القوة بني األقران سلوًكا جديًدا يف املدارس؛ بل ميكـن القـول بأنـه 
سلوك طبيعي وغريزي بني النـاس يف كـل املجتمعـات اإلنسـانية وميكـن مواجهتـه وتقوميـه، 
لكــن املشــكلة القائمــة تكمــن يف أمــرين، أولهمــا انتشــاره وحتولــه إلــى ســلوك مرضــي ينــذر 

يدة، واآلخــر عــدم مواجهتــه املواجهــة التربويــة احلاســمة التــي تســيطر عليــه بخطــورة شــد
وحتد من انتشاره وتقلل من آثاره، سواء من خـالل العقـاب املناسـب، أو إدمـاج الطـالب يف 
أنشطة مدرسية تناهض التنمر بأشكاله كافة، ولهذا كان من الضروري أن تقوم الباحثتـان 

انتشـار درامـا العنـف وأفـالم   ا السـلوك فكـان منهـا:بالوقوف على أهـم أسـباب انتشـار هـذ
  واملجتمعي. العنيفة واأللعاب اإللكترونية وقنوات املصارعة، كذلك العنف األسري الكارتون
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للتنمر عواقب متعددة علـى طـريف التنمـر، فمـن عواقبـه علـى املتنمـر أنـه   عواقب التنمر:
ضـة الرتكـاب سـوابق جنائيـة، أو  كـذلك أكثـر الطـالب عر أكثر عرضة للتسرب من الدراسـة،  

واإلصـــابة باالضـــطرابات الشخصـــية، أمـــا  االنخـــراط يف ســـلوك إجرامـــي معـــاٍد للمجتمـــع، 
ــذات، ومشــاعر الغضــب  ــدير ال ــاض تق ــر عرضــة النخف ــون أكث ــه يك بالنســبة للضــحية فإن
واحلزن وضعف التكيف االجتماعي، واالضطراب النفسـي الـذي يتضـمن مسـتويات عاليـة 

  والتفكير االنتحاري. تئابواالكمن القلق  
تبني أن كًال من املتنمـرين والضـحايا يحصـلون علـى درجـات أقـل مـن املتوسـط إلـى 

  .).36(حد ما مقارنة باألطفال الذين ال يشاركون يف التنمر  

  نتائج الدراسة: 
ــة( -1 ــة التجريبيـــ ــات املجموعـــ ــائية بـــــني متوســـــطي درجـــ ــة إحصـــ ــروق ذات داللـــ ــد فـــ ) 1توجـــ

بطة يف السلوك التنمــري بالقيــاس العروض املسرحية ومتوسطي درجات املجموعة الضا
  البعدي.

  ) يوضح املتوسطات واالنحرافات املعيارية رتب السلوك التنمري باملجموعتني  7جدول (
  التجريبية (العروض املسرحية) والضابطة 

  األبعاد 
  املجموعة التجريبية
  املجموعة الضابطة  (العروض املسرحية)

 2ع 2م 2ن 1ع 1م  1ن
 0.679 53.7 10 3.837 24.5 10 البعد اجلسدي 
  0.843  49.4  10  3.755  22.9 10 البعد اللفظي

 0.568 49.1 10 3.425  23.2 10 البعد االجتماعي
  1.476  152.2  10  10.178  70.6  10 الدرجة الكلية للسلوك التنمري 

ويتني لداللة الفروق بني متوسطي درجات املجموعتني   –) نتائج اختبار مان 8جدول (
  التجريبية (العروض املسرحية) والضابطة يف السلوك التنمري القياس البعدي 

  األبعاد
  1جتريبية

  U 10ن= ضابطة  10ن=
  مان ويتني 

W 
 مستوى املعنوية   Z ولكوكسن

  18د.ح
  u 2 2مج ر  u 1  1مج ر

-  55.00  0.00 15.50 155  5.50  55 البعد اجلسدي 
3.830  0.001 

- 55.00 0.00 15.50 155  5.50 55 البعد اللفظي 
3.819  0.001 

- 55.00 0.00 15.50 155  5.50 55 البعد االجتماعي 
3.885 0.001 

- 55.00  0.00  15.50 155  5.50  55 السلوك التنمري 
3.798  0.001 
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  يتضح من اجلدول:  
ــة و ــة التجريبيـ ــات املجموعـ ــائية بـــني متوســـطي درجـ ــة إحصـ ــود فـــروق ذات داللـ جـ

(العروض املسرحية) ومتوسـط درجـات املجموعـة الضـابطة يف السـلوك التنمـري، كدرجـة 
البعد االجتماعي) لصالح املجموعـة   -اللفظي  البعد  -كلية وكأبعاد فرعية (البعد اجلسدي

   .0.001) دالة عند مستوى داللة  Z، حيث كانت قيمة (التجريبية (العروض املسرحية)
وهذا يدل على أن حجم التأثير للعروض املسرحية على املجموعـة التجريبيـة كبيـر، 

ــة إحصــائية ا؛ حيــث وجــدت فــروق ذات دالل ــً بــني  وبــذلك يتضــح حتقــق الفــرض األول كلي
متوسطي درجـات املجموعـة التجريبيـة (العـروض املسـرحية) ومتوسـط درجـات املجموعـة 

  الضابطة يف السلوك التنمري كدرجة كلية وكأبعاد فرعية لصالح املجموعة التجريبية.
ــة (-2 ــة التجريبيـــ ــات املجموعـــ ــائية بـــــني متوســـــطي درجـــ ــة إحصـــ ــروق ذات داللـــ ــد فـــ ) 1توجـــ

لصــالح التطبيــق البعــدى علــى مقيــاس الســلوك  العــروض املســرحية قبــل وبعــد التطبيــق
  التنمري.
) يوضح املتوسطات واالنحرافات املعيارية يف السلوك التنمري باملجموعة  9جدول (

  القبلي والبعدي التجريبية (العروض املسرحية) بالقياسني 

  األبعاد 
  القياس البعدي القياس القبلي

 2ع 2م 2ن 1ع 1م 1ن
 3.837 24.5 10 0.823 53.3 10 البعد اجلسدي 
  3.755  22.9  10  0.699  48.4 10 البعد اللفظي

  3.425  23.2  10 0.919 49.2 10 البعد االجتماعي
  10.178  70.6  10  1.449  150.9  10  الدرجة الكلية للسلوك التنمري 

بني درجات أفراد املجموعة التجريبية (العروض   ) قيم اختبار ولكوكسن10جدول (
  ) 10املسرحية) يف القياسني القبلي والبعدي يف السلوك التنمري (ن= 

متوسط   العدد املتغيرات 
 الرتب 

مجموع  
 الداللة  Ζقيمة  الرتب 

9د ح  

 البعد اجلسدي 

دي 
بع

 / 
لي

قب
  

الرتب 
 5.50 55.00  10  السالبة

  0.00 0.00 0 ب املوجبة الرت  0.01  2.812-
   0  التساوي
    10 اإلجمالي 

 البعد اللفظي 

دي 
بع

 / 
لي

قب
 

 5.50  55.00 10 الرتب السالبة

-2.810  0.01 
  0.00  0.00 0 رتب املوجبة ال

    0  التساوي

    10 اإلجمالي 
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البعد  
 االجتماعي 

دي 
بع

 / 
لي

قب
 

 5.50  55.00 10 الرتب السالبة

  0.00  0.00 0 الرتب املوجبة  0.01  2.814-
    0  ويالتسا

    10 اإلجمالي 

جة الكلية  الدر
للسلوك 
دي  التنمري 

بع
 / 

لي
قب

  

 5.50  55.00 10 الرتب السالبة

-2.809  0.01 
  0.00  0.00 0 الرتب املوجبة 

لتساويا  0    

    10 اإلجمالي 

جود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني متوسـطي درجـات ويتضح من اجلدول السابق  
ــرحية  ــروض املسـ ــة العـ ــة التجريبيـ ــدياملجموعـ ــي والبعـ ــني القبلـ ــني القياسـ ــلوك  بـ يف السـ

ــد  ــة (البعـ ــاد فرعيـ ــة وكأبعـ ــة كليـ ــري، كدرجـ ــديالتنمـ ــي  – اجلسـ ــد اللفظـ ــد  –البعـ البعـ
ممـا يؤكـد وجـود فـروق ، 0.01) دالة عنـد مسـتوى داللـة Z)، حيث كانت قيم (االجتماعي

يف   بـني القياسـني القبلـي والبعـديذات داللة إحصائية بني متوسطي املجموعـة التجريبيـة  
 يف اجتاه القياس البعدي، مما يدل على حتقق الفرض كلًيا.  السلوك التنمري  درجة  

اا ســـبق يتضـــح حتقـــق الفـــرض الثـــاني وممـــ ، حيـــث وجـــدت فـــروق ذات داللـــة كليـــً
إحصــائية بــني القياســني القبلــي والبعــدي علــى مســتوى األبعــاد الفرعيــة والدرجــة الكليــة 

  لصالح القياس البعدي.
ــة ( – 3 ــة التجريبيـ ــات املجموعـ ــائية بـــني متوســـطي درجـ ــة إحصـ ــروق ذات داللـ ــد فـ ) 1ال توجـ

  وك التنمري بني القياسني البعدي والتتبعي.العروض املسرحية فى السل

) يوضح املتوسطات واالنحرافات املعيارية يف السلوك التنمري باملجموعة  11جدول (
  التجريبية (العروض املسرحية) بالقياسني البعدي والتتبعي 

  األبعاد 
 القياس التتبعي   القياس البعدي

 2ع 2م 2ن 1ع 1م  1ن

  3.057 24.3 10 3.837  24.5 10 البعد اجلسدي 
  3.755  22.9  10  3.755  22.9 10 البعد اللفظي

  3.502  23.6  10 3.425  23.2 10 البعد االجتماعي
الدرجة الكلية للسلوك  

  التنمري 
10  70.6  10.178  10  70.8  9.473  
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بني درجات أفراد املجموعة التجريبية (العروض   ) قيم مقياس ولكوكسن12جدول (
  ) 10يف القياسني البعدي والتتبعي يف السلوك التنمري (ن=  املسرحية)

متوسط   العدد  املتغيرات
 الرتب

مجموع 
 الداللة  Ζقيمة   الرتب

9د ح  

البعد  
 اجلسدي 

عي 
تب

/ت
ي 

عد
ب

 

 2.00  4.00 2 الرتب السالبة

  غير دالة  0.593  0.535-
  2.00 2.00 1 الرتب املوجبة 

   7  التساوي

    10 اإلجمالي 

 د اللفظي البع

عي 
تب

/ ت
ي 

عد
ب

 

 0.00  0.00 0 الرتب السالبة

 غير دالة  1.000  0.000
  0.00  0.00 0 الرتب املوجبة 

    10  التساوي

    10 اإلجمالي 

البعد  
 االجتماعي 

عي 
تب

/ ت
ي 

عد
 0.00  0.00 0 الرتب السالبة ب

  1.50  3.00 2 الرتب املوجبة  غير دالة  0.180  1.342-

    8  التساوي

    10 اإلجمالي 

الدرجة الكلية  
للسلوك 
 التنمري 

عي 
تب

/ ت
ي 

عد
 1.50  1.50 1 الرتب السالبة ب

 غير دالة  0.414  0.816-
رتب املوجبة ال  2 4.50  2.25  

    7 التساوي

    10 اإلجمالي 

يتضــح مــن اجلــدول الســابق عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني متوســطي 
التجريبية العروض املسـرحية بـني القيـاس البعـدي والقيـاس التتبعـي يف   املجموعةدرجات  

البعـد  –البعـد اللفظـي  –كدرجـة كليـة وكأبعـاد فرعيـة (البعـد اجلسـدي   السلوك التنمري
 .0.05) غير دالة عند مستوى داللة  Zاالجتماعي)، حيث كانت قيم (

وتشير الباحثتان هنا إلى مدى فاعلية أنشطة اإلعالم التربوي، متمثلة يف مجموعـة 
، حيث الحظ الباحثتان عدم وجود فروق (العروض املسرحية)، يف خفض السلوك التنمري

إحصائية يف القياسـني البعـدي والتتبعـي لتالميـذ املجموعـة التجريبيـة علـى مقيـاس  ذات داللة  
الســلوك التنمــري، ممــا يــدل علــى اســتمرارية فاعليــة املجموعــة التجريبيــة مجموعــة العــروض  

مـري حتـى بعـد التطبيـق  املسرحية، وهذا يدل علـى اسـتمرارية فاعليتهـا يف خفـض السـلوك التن 
  التتبعي، وهذا يدل على حتقق الفرض كلًيا. 
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) 2توجــــــد فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية بــــــني متوســــــطي درجــــــات املجموعــــــة التجريبيــــــة(-4
الصحافة واإلذاعة املدرسية ومتوسطي درجات املجموعة  الضابطة يف السلوك التنمــري 

  بالقياس البعدي.

فات املعيارية رتب السلوك التنمري باملجموعة  ) يوضح املتوسطات واالنحرا13جدول (
  التجريبية (الصحافة واإلذاعة املدرسية) واملجموعة الضابطة

  األبعاد 
  املجموعة التجريبية

 املجموعة الضابطة  (الصحافة واإلذاعة املدرسية) 

 2ع 2م 2ن 1ع 1م  1ن
 0.679 53.7 10 1.509 29.5 10 البعد اجلسدي 
  0.843  49.4  10  1.054  27 10 البعد اللفظي

  0.568  49.1  10 1.505  27.4 10 البعد االجتماعي
الدرجة الكلية للسلوك  

  1.476  152.2  10  2.025  83.9  10  التنمري 

  

  ويتني لداللة الفروق بني متوسطي درجات –) نتائج اختبار مان 14جدول (
املجموعتني التجريبية (الصحافة واإلذاعة املدرسية) والضابطة يف السلوك التنمري  

  القياس البعدي

  األبعاد
   U  10ن= ضابطة 10ن= 2جتريبية  

مان 
  ويتني 

W 
 Z  ولكوكسن

مستوى  
 املعنوية 

 u 2 2مج ر U 1  1مج ر  18د.ح

 0.001 3.841- 55.00  0.00 15.50  155  5.50  55 البعد اجلسدي 
 0.001 3.866- 55.00 0.00 15.50 155  5.50 55 البعد اللفظي 

البعد  
 0.001 3.882- 55.00 0.00 15.50 155  5.50 55 االجتماعي 

السلوك 
 0.001 3.826- 55.00  0.00 15.50 155  5.50  55 التنمري  

  يتضح من اجلدول:  
ــود فـــروق ذات و ــة  داللـــةجـ ــة التجريبيـ ــات املجموعـ ــائية بـــني متوســـطي درجـ إحصـ

(الصحافة واإلذاعة املدرسية) ومتوسط درجات املجموعة الضـابطة يف السـلوك التنمـري، 
البعـد االجتمـاعي) لصـالح   -البعـد اللفظـي  -كدرجة كلية وكأبعاد فرعية (البعـد اجلسـدي

ــة (الصــحافة واإلذاعــة املدرســية)، ــت  املجموعــة التجريبي ــث كان ــة (حي ــد Zقيم ــة عن ) دال
  .0.001مستوى داللة 

التي قامت بها الباحثة لها أثر كبير يف إكساب الطـالب   األنشطةوهذا يدل على أن  
معــارف ومعلومــات عــن أخطــار التنمــر املدرســي، يف محاولــة منهــا لتغييــر وتخفيــف حــدة 

  التنمر لديهم.
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نشطة، ألنه نشاط  وقد الحظت الباحثة أن التالميذ كان لديهم إقبال على هذه األ
عن   ويبتعد  الطالب،  نفوس  إلى  له   املناخمحبب  كان  وهذا  اليومي،  والروتني  التدريسي 

  عظيم األثر يف جناح التجربة.

ــة (-5 ــة التجريبيـــ ــات املجموعـــ ــائية بـــــني متوســـــطي درجـــ ــة إحصـــ ــروق ذات داللـــ ــد فـــ ) 2توجـــ
لــى مقيــاس الصــحافة واإلذاعــة املدرســية قبــل وبعــد التطبيــق لصــالح التطبيــق البعــدى ع

  السلوك التنمري.

) يوضح املتوسطات واالنحرافات املعيارية يف السلوك التنمري باملجموعة  15جدول (
  (الصحافة واإلذاعة املدرسية) بالقياسني القبلي والبعدي 2التجريبية 

  األبعاد 
 القياس البعدي  القياس القبلي

 2ع 2م 2ن 1ع 1م  1ن
 1.509 29.5 10 1.349 52.4 10 البعد اجلسدي 
  1.054  27  10  2.413  48.4 10 البعد اللفظي

  1.506  27.4  10 2.582  48 10 البعد االجتماعي
  2.025  83.9  10  4.779  148.8  10  الدرجة الكلية للسلوك التنمري 

بني درجات أفراد املجموعة التجريبية (العروض   ) قيم اختبار ولكوكسن16جدول (
  ) 10يف القياسني القبلي والبعدي يف السلوك التنمري (ن=  املسرحية)

متوسط   العدد  املتغيرات
 الرتب

مجموع 
9الداللة د ح Ζقيمة   الرتب  

 البعد اجلسدي 

دي 
بع

 / 
لي

قب
 

 5.50  55.00 10 الرتب السالبة

-2.818  0.01  
  0.00 0.00 0 املوجبة الرتب 

   0  التساوي
    10 ي اإلجمال 

 البعد اللفظي 

دي 
بع

 / 
لي

قب
 

 5.50  55.00 10 الرتب السالبة

-2.807  0.01 
  0.00  0.00 0 الرتب املوجبة 

    0  التساوي

    10 اإلجمالي 

 البعد االجتماعي 

دي 
بع

 / 
لي

قب
 

 5.50  55.00 10 الرتب السالبة

  0.00  0.00 0 الرتب املوجبة  0.01  2.807-
    0  التساوي

    10 اإلجمالي 

الدرجة الكلية  
 للسلوك التنمري 

دي 
بع

 / 
لي

قب
  

 5.50  55.00 10 الرتب السالبة

-2.807  0.01 
  0.00  0.00 0 الرتب املوجبة 

    0 التساوي

    10 اإلجمالي 
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جود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني متوسـطي درجـات ويتضح من اجلدول السابق  
الصـــحافة واإلذاعـــة املدرســـية بـــني القياســـني القبلـــي والبعـــدي يف  التجريبيـــةاملجموعـــة 

البعــد  -البعــد اللفظــي -، كدرجــة كليــة وكأبعــاد فرعيــة (البعــد اجلســديالســلوك التنمــري
، 0.01) دالـة عنـد مسـتوى داللـة Zحيث كانت قيم (االجتماعي) لصالح القياس البعدي،  

بـــني ممـــا يؤكـــد وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــني متوســـطي املجموعـــة التجريبيـــة 
كليـــة وكأبعـــاد فرعيـــة (البعـــد  الســـلوك التنمـــري كدرجـــةيف  القياســـني القبلـــي والبعـــدي

البعــد االجتمــاعي) يف اجتــاه القيــاس البعــدي، ممــا يــدل علــى  -البعــد اللفظــي -اجلســدي
 حتقق الفرض كلًيا.

اهــذا وقــد الحظــت الباحثــة أن هنــاك  شــديًدا بــني التالميــذ عينــة الدراســة،  تنافســً
ة يف إعــداد وبشــكل خــاص علــى تقــدمي فقــرات اإلذاعــة املدرســية، التــي اســتغلتها الباحثــ

فقـــرات تنبـــذ التنمـــر وترفضـــه بشـــتى أشـــكاله، حيـــث مت توزيـــع الفقـــرات علـــى التالميـــذ 
وتدريبهم على إلقائها يف فقرة اإلذاعة املدرسية بطـابور الصـباح، كمـا مت تـدريب التالميـذ 

) صـحف 4عينة الدراسة من خالل الصحف املدرسية واملطويات، حيث مت إعداد وتنفيذ (
مطوية (الربع ساعة)، وكلها حتمـل شـعارات تنـاهض التنمـر املدرسـي، )  13حائط وعدد (

ا ضــد التنمــر يــًدا واحــدة ضــد التنمــر"،  –ال للتنمــر املدرســي  -وحتمــل شــعارات مثــل "معــً
واستعانت الباحثة بآيات من القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة، جميعها ترفض العنـف 

ــة بأشــكاله كافــة، وذلــك وســط جــو يســوده التعــا ــي نشــأت بــني عين ون وروح الصــداقة الت
الدراســة مــع مــرور الوقــت، وهــذا كــان لــه مــن األثــر اجليــد علــى إجــراء التجربــة وتغييــر 

  سلوكهم جتاه التنمر املدرسي.
وتوضـح أشـكاله ومخـاطرة علـى كـل   التنمـركما نّظمت الباحثة ست ندوات تناهض  

الم التربـــوي واألخصـــائي مـــن املتنمـــر والضـــحية، وســـاعدها يف التنظـــيم أخصـــائي اإلعـــ
النفســي باملدرســة، وكــذلك أفــراد العينــة حيــث كونــوا فريــق عمــل لتنظــيم وجلــوس جمهــور 
الندوة من التالميذ ومعلمي املدرسة، وكل ذلك كان له عظيم األثر يف تخفيف حـدة التنمـر 

  لدى العينة.
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ــة ا – 6 ــات املجموعـ ــائية بـــني متوســـطي درجـ ــة إحصـ ــروق ذات داللـ ــد فـ ــة (ال توجـ ) 2لتجريبيـ
  الصحافة واإلذاعة املدرسية فى السلوك التنمري بني القياسني البعدي والتتبعي.

) يوضح املتوسطات واالنحرافات املعيارية يف السلوك التنمري باملجموعة  17جدول (
  الصحافة واإلذاعة املدرسية) بالقياسني البعدي والتتبعي  ( التجريبية  

  األبعاد 
 القياس التتبعي   القياس البعدي

 2ع 2م 2ن 1ع 1م  1ن
 1.354 29.5 10 1.509 29.5 10 البعد اجلسدي 
  0.966  27.4  10  1.054  27 10 البعد اللفظي

  1.595  26.9  10 1.506  27.4 10 البعد االجتماعي
  1.826  84  10  2.025  83.9  10 الدرجة الكلية للسلوك التنمري 

  
) قيم اختبار ولكوكسن بني درجات أفراد املجموعة التجريبية (الصحافة  18جدول (

  )10يف القياسني البعدي والتتبعي يف السلوك التنمرًي (ن=  واإلذاعة املدرسية)
متوسط   العدد املتغيرات 

 الرتب 
مجموع  

9الداللة د ح Ζقيمة   الرتب   

البعد 
 /    اجلسدي

دي
بع

عي
تب

ت
 

 2.50  5.00  2 الرتب السالبة 

غير   1.000  0.000
  دالة

  2.50  5.00 2 الرتب املوجبة 
   6  التساوي 
    10 اإلجمالي 

 البعد اللفظي
عي 

تب
/ ت

ي 
عد

ب
  

 2.50  2.50 1 الرتب السالبة 

غير   0.157  1.414-
 دالة

  3.13  12.50 4 املوجبة الرتب 
    5  التساوي 
    10 اإلجمالي 

البعد 
 االجتماعي

عي 
تب

/ ت
ي 

عد
 2.50  10.00 4 الرتب السالبة  ب

غير   0.059  1.890-
 دالة

  0.00  0.00 0 الرتب املوجبة 
    6  التساوي 
    10 اإلجمالي 

الدرجة الكلية 
للسلوك  
 التنمري

عي 
تب

/ ت
ي 

عد
 2.00  2.00 1 الرتب السالبة  ب

غير   0.564  0.577-
 دالة

  2.00  4.00 2 الرتب املوجبة 

    7 التساوي 

    10 اإلجمالي 

جــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني متوســطي ويتضــح مــن اجلــدول الســابق عــدم 
الصحافة واإلذاعـة املدرسـية بـني القياسـني البعـدي والتتبعـي   التجريبيةدرجات املجموعة  

البعـد   -البعـد اللفظـي  -يف السلوك التنمري، كدرجة كلية وكأبعاد فرعية (البعد اجلسـدي
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ممـا يؤكـد اسـتمرار ، 0.05) غير دالة عند مستوى داللة Zحيث كانت قيم (االجتماعي)؛  
، كما هو يف القياس البعدي لـدى أفـراد السلوك التنمري يف االنخفاض يف القياس التتبعي

 الصحافة واإلذاعة املدرسية، مما يدل على حتقق الفرض كلًيا.املجموعة التجريبية  
) عـــروض  3توجـــد فـــروق ذات داللـــه إحصـــائية بـــني متوســـطي درجـــات املجموعـــة التجريبيـــة (   - 7

الصـــحافة واإلذاعـــة املدرســـية ومتوســـطي درجـــات املجموعـــة الضـــابطة يف الســـلوك    - مســـرحية  
  التنمري بالقياس البعدي. 

) يوضح املتوسطات واالنحرافات املعيارية رتب السلوك التنمري باملجموعة  19جدول (
  الصحافة واإلذاعة املدرسية) واملجموعة الضابطة -ريبية (عروض مسرحية التج

  األبعاد 

  املجموعة التجريبية
الصحافة واإلذاعة -(عروض مسرحية 

  املدرسية) 
 املجموعة الضابطة

 2ع 2م 2ن 1ع 1م 1ن
 0.679 53.7 10 1.101 17.9 10 البعد اجلسدي 
  0.843  49.4  10  3.232  18 10 البعد اللفظي

  0.568  49.1  10  1.354  15.5 10 البعد االجتماعي
الدرجة الكلية للسلوك  

  1.476  152.2  10  5.103  51.4  10  التنمري 

ويتني لداللة الفروق بني متوسطي درجات املجموعتني   –) نتائج اختبار مان 20جدول (
الصحافة واإلذاعة املدرسية) والضابطة يف السلوك   -التجريبية (عروض مسرحية 

  التنمري القياس البعدي 

  األبعاد
 10ن= ضابطة 10ن= 2جتريبية

U   
  مان ويتني 

W 
  Z ولكوكسن

مستوى  
 املعنوية 

 u 2 2مج ر  u 1  1رمج   18د.ح

 0.001  3.854- 55.00 0.00 15.50 155  5.50  55 البعد اجلسدي 
 0.001  3.823- 55.00 0.00 15.50 155  5.50 55 البعد اللفظي 

 0.001 3.953- 55.00 0.00 15.50 155 5.50 55 البعد االجتماعي 
 0.001 3.798- 55.00 0.00 15.50 155  5.50  55 السلوك التنمري  

  يتضح من اجلدول:  
ــة  ــة التجريبيـ ــات املجموعـ ــائية بـــني متوســـطي درجـ ــة إحصـ ــود فـــروق ذات داللـ وجـ

الضابطة يف   املجموعةالصحافة واالذاعة املدرسية) ومتوسط درجات    -مسرحية  (عروض
البعــد  -البعــد اللفظــي -الســلوك التنمــري، كدرجــة كليــة وكأبعــاد فرعيــة (البعــد اجلســدي

 الصحافة واالذاعة املدرسـية)؛-التجريبية (عروض مسرحية االجتماعي) لصالح املجموعة
  .0.001) دالة عند مستوى داللة Zحيث كانت قيمة (

الصحافة واإلذاعة املدرسـية)  -وهذا يدل على أن حجم التأثير (للعروض املسرحية
) كبير، وبذلك يتضح حتقق الفرض السابع كلًيا؛ حيث وجدت 3على املجموعة التجريبية (

) (عـــروض 3درجـــات املجموعـــة التجريبيـــة ( متوســـطيت داللـــة إحصـــائية بـــني فـــروق ذا
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ــابطة يف  -مســـرحية ــة الضـ ــات املجموعـ ــية) ومتوســـطي درجـ ــة املدرسـ الصـــحافة واإلذاعـ
  السلوك التنمري بالقياس البعدي لصالح املجموعة التجريبية.

) عـــروض  3توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــني متوســـطي درجـــات املجموعـــة التجريبيـــة (   - 8
الصــحافة واإلذاعــة املدرســية قبــل التطبيــق وبعــده لصــالح التطبيــق البعــدي علــى  - مســرحية  

  مقياس السلوك التنمري. 
باملجموعة   ) يوضح املتوسطات واالنحرافات املعيارية يف السلوك التنمري21جدول (

  الصحافة واإلذاعة املدرسية) بالقياسني القبلي والبعدي-التجريبية (عروض مسرحية 

  األبعاد
 القياس البعدي  القياس القبلي

 2ع 2م 2ن 1ع 1م  1ن

 1.101 17.9 10 0.568 53.1 10 البعد اجلسدي 
  3.232  18  10  0.823  48.7 10 البعد اللفظي 

  1.354 15.5  10 0.632 48.8 10 البعد االجتماعي 
  5.103  51.4  10  1.429  150.6  10 الدرجة الكلية للسلوك التنمري  

  
بني درجات أفراد املجموعة التجريبية (عروض مسرحية  ) قيم اختبار ولكوكسن22جدول (

  ) 10الصحافة واإلذاعة املدرسية يف القياسني القبلي والبعدي يف السلوك التنمري(ن= -
متوسط   العدد  املتغيرات

9الداللة د ح Ζقيمة  مجموع الرتب الرتب  

 البعد اجلسدي 

دي 
بع

 /
ي 

قبل
 

  5.50 55.00 10 الرتب السالبة 

-2.829  0.01  
  0.00  0.00 0 الرتب املوجبة 

   0  التساوي 

    10 اإلجمالي 

 البعد اللفظي 

دي 
بع

 /
ي 

قبل
 

  5.50  55.00 10 الرتب السالبة 

-2.814  0.01 
  0.00  0.00 0 الرتب املوجبة 

    0  التساوي 

    10 اإلجمالي 

البعد  
 االجتماعي 

دي 
بع

 /
ي 

قبل
 

  5.50  55.00 10 الرتب السالبة 

  0.00  0.00 0 الرتب املوجبة  0.01  2.831-

    0  التساوي 

    10 اإلجمالي 

الدرجة الكلية  
للسلوك 
 التنمري 

دي 
بع

 /
ي 

قبل
  

  5.50  55.00 10 الرتب السالبة 

-2.810  0.01 
  0.00  0.00 0 الرتب املوجبة 

    0 التساوي 

    10 اإلجمالي 
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جود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني متوسـطي درجـات ويتضح من اجلدول السابق  
املجموعة التجريبية العروض املسرحية والصحافة واإلذاعة املدرسية بني القياسني القبلي 

البعـــد  -والبعـــدي يف الســـلوك التنمـــري، كدرجـــة كليـــة وكأبعـــاد فرعيـــة (البعـــد اجلســـدي
ــد االجتمــاعي) لصــالح الق -اللفظــي ــدي؛ البع ــاس البع ــيم (ي ــت ق ــث كان ــد Zحي ــة عن ) دال

مما يؤكد وجود فروق ذات داللـة إحصـائية بـني متوسـطي املجموعـة   ،0.01مستوى داللة  
 بني القياسني القبلـي والبعـديالتجريبية العروض املسرحية والصحافة واإلذاعة املدرسية  

البعـد   -عـد اللفظـيالب  -السلوك التنمري، كدرجة كلية وكأبعاد فرعية (البعد اجلسـدييف  
ا، وحجـم التـأثير  الفـرضاالجتماعي) يف اجتاه القياس البعـدي، ممـا يـدل علـى حتقـق  كليـً

الصـحافة واإلذاعـة املدرسـية) يف   -) (العـروض املسـرحية3الكبير للمجموعـة التجريبيـة (
 خفض السلوك التنمري.

ــة ( – 9 ــة التجريبيـ ــات املجموعـ ــائية بـــني متوســـطي درجـ ــة إحصـ ــروق ذات داللـ ــد فـ ) 3ال توجـ
الصــــحافة واإلذاعــــة املدرســــية يف الســــلوك التنمــــري بــــني القياســــني  -عــــروض مســــرحية 
  البعدي والتتبعي.

) يوضح املتوسطات واالنحرافات املعيارية يف السلوك التنمري باملجموعة  23جدول (
  الصحافة واالذاعة املدرسية) بالقياسني البعدي والتتبعي -رحية التجريبية (عروض مس

  األبعاد 
  القياس التتبعي  القياس البعدي

 2ع 2م  2ن 1ع 1م  1ن
 1.054 18 10 1.101 17.9 10 البعد اجلسدي 
 البعد اللفظي 

10 18  2.232  10  17.9  2.807  

 1.944 16  10 1.354  15.5 10 البعد االجتماعي 
  4.654  51.9  10  5.103  51.4  10 الدرجة الكلية للسلوك التنمري  
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) قيم اختبار ولكوكسن بني درجات أفراد املجموعة التجريبية (عروض مسرحية 24جدول (
  ) 10الصحافة واإلذاعة املدرسية) يف القياسني البعدي والتتبعي يف السلوك التنمري (ن= -

متوسط   العدد املتغيرات
 الرتب 

مجموع 
9الداللة د ح Ζقيمة  الرتب   

 البعد اجلسدي 

عي
تتب

 /
ي 

عد
ب

 

 0.00 0.00 0 الرتب السالبة 

-1.000  
غير  0.317
  دالة 

  1.00 1.00 1 ملوجبة الرتب ا
   9  التساوي 

    10 الي اإلجم

 البعد اللفظي 

عي
تتب

 /
ي 

عد
ب

 

 2.00  2.00 1 الرتب السالبة 

-0.447  
غير  0.655
 دالة 

  1.00  1.00 1 املوجبة  الرتب

    8  التساوي 

    10 اإلجمالي 

البعد 
 االجتماعي 

عي
تتب

 /
ي 

عد
 0.00  0.00 0 الرتب السالبة  ب

-1.000  
غير  0.317
 دالة 

  1.00  1.00 1 املوجبة  الرتب

    9  التساوي 

    10 اإلجمالي 

الكلية  الدرجة 
للسلوك  
 التنمري

عي
تتب

 /
ي 

عد
 ب

 1.00  1.00 1 الرتب السالبة 

-0.447  
غير  0.655
 دالة 

  2.00  2.00 1 املوجبة  الرتب

    9  التساوي 

    10 اإلجمالي 

جــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني متوســطي واجلــدول الســابق عــدم  يتضــح مــن
ــة العـــروض املســـرحية  ــة التجريبيـ ــات املجموعـ ــية بـــني -درجـ ــة املدرسـ الصـــحافة واإلذاعـ

القياســني البعــدي والتتبعــي يف الســلوك التنمــري، كدرجــة كليــة وكأبعــاد فرعيــة (البعــد 
مسـتوى ) غير دالـة عنـد  Zحيث كانت قيم (البعد االجتماعي)؛    -البعد اللفظي  -اجلسدي

مما يؤكد استمرار السلوك التنمري يف االنخفـاض يف القيـاس التتبعـي، كمـا   ،0.05داللة  
الصــحافة -هــو يف القيــاس البعــدي لــدى أفــراد املجموعــة التجريبيــة العــروض املســرحية 

 واإلذاعة املدرسية.
وتشــير الباحثتــان إلــى مــدى فاعليــة أنشــطة اإلعــالم التربــوي متمثلــة يف املجموعــة 

الصحافة واإلذاعة املدرسية)، كما الحظت الباحثتـان   -) (العروض املسرحية3التجريبية (
عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية يف القياســني البعــدي والتتبعــي لتالميــذ املجموعــة 

) (العــروض 3اســتمرارية فاعليــة املجموعــة التجريبيــة ()، ممــا يــدل علــى 3التجريبيــة (
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الصحافة واإلذاعـة املدرسـية)، وهـذا يـدل علـى اسـتمرارية فاعليـة املجموعـة   –املسرحية  
) يف خفــض الســلوك التنمــرى حتــى بعــد التطبيــق التتبعــي، وهــذا يــدل علــى 3التجريبيــة (

  حتقق الفرض كلًيا.
 متوســــطي درجــــات املجموعــــات التجريبيــــة ال توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــني – 10

عـــروض مســـرحية والصـــحافة  -صـــحافة وإذاعـــة مدرســـية  –الـــثالث (عـــروض مســـرحية 
  واإلذاعة املدرسية) فى السلوك التنمري بالقياس البعدي.

) قياس التباين بني املجموعات يف السلوك التنمري بالقياس البعدي  25جدول (
  واختبار مان ويتني  Kruskal-Wallis Test باستخدام مقياس كروسكال ويلز 

  املجموعة   األبعاد

Kruskal-Wallis Test  Mann-Whitney U 

متوسط   العدد 
  2كا  الرتب

مستوى  
املعنوية  

  2د.ح 
عروض  
  مسرحية 

صحافة  
وإذاعة  
  مدرسية 

عروض  
مسرحية  
وصحافة  

وإذاعة  
  مدرسية 

البعد 
  اجلسدي 

  14.95  10  عروض مسرحية

22.504  0.001  

  -
3.474  -3.056  

  3.827-      25.05  10  فة وإذاعة مدرسيةصحا

عروض مسرحية 
وصحافة وإذاعة  

  مدرسية 
10  6.50        

          30  املجموع 

البعد 
  اللفظي 

  15.25  10  عروض مسرحية

19.880  0.001  

  -
2.973  -2.700  

  3.839-      24.30  10  صحافة وإذاعة مدرسية

عروض مسرحية 
وصحافة وإذاعة  

  مدرسية 
10  6.95        

          30  املجموع 

البعد 
  االجتماعي 

  15.75  10  عروض مسرحية

24.166  0.001  

  -
3.405  -3.656  

  3.882-      24.95  10  صحافة وإذاعة مدرسية
عروض مسرحية 
وصحافة وإذاعة  

  مدرسية 
10  5.80        

          30  املجموع 

الدرجة  
  الكلية 

  15.10  10  عروض مسرحية

24.208  0.001  

  -
3.700  -3.370  

  3.813-      25.35  10  صحافة وإذاعة مدرسية

عروض مسرحية 
وصحافة وإذاعة  

  مدرسية 
10  6.05        

          30  املجموع 
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  يتضح من اجلدول السابق:

وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني متوســطي درجــات املجموعــات التجريبيــة 
عــروض مســرحية والصــحافة  -صــحافة وإذاعــة مدرســية  –الــثالث (عــروض مســرحية 

 -واإلذاعــة املدرســية) يف الســلوك التنمــري كدرجــة كليــة وكأبعــاد فرعيــة (البعــد اجلســدي
  . 0.001مستوى معنوية    البعد االجتماعي) بالقياس البعدى عند  -البعد اللفظي

  ملخص نتائج الدراسة:
وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني متوســطي درجــات املجموعــة التجريبيــة األولــى  -1

العروض املسـرحية واملجموعـة التجريبيـة الثانيـة صـحافة وإذاعـة مدرسـية يف السـلوك 
ــدي ــد اجلسـ ــة (البعـ ــاد فرعيـ ــة وكأبعـ ــة كليـ ــري، كدرجـ ــي -التنمـ ــد اللفظـ ــد الب -البعـ عـ

  االجتماعي)، لصالح املجموعة التجريبية األولى العروض املسرحية بالقياس البعدي.
وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني متوســطي درجــات املجموعــة التجريبيــة األولــى  -2

العــروض املســرحية واملجموعــة التجريبيــة الثالثــة عــروض مســرحية وصــحافة وإذاعــة 
البعــد  -ليــة وكأبعــاد فرعيــة (البعــد اجلســديمدرســية يف الســلوك التنمــري، كدرجــة ك

البعــد االجتمــاعي)، لصــالح املجموعــة التجريبيــة الثالثــة العــروض املســرحية  -اللفظــي
  وصحافة وإذاعة مدرسية بالقياس البعدي.

وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني متوســطي درجــات املجموعــة التجريبيــة الثانيــة  -3
جموعـة التجريبيـة الثالثـة عـروض مسـرحية وصـحافة الصحافة واإلذاعـة املدرسـية وامل

 -وإذاعــة مدرســية يف الســلوك التنمــري، كدرجــة كليــة وكأبعــاد فرعيــة (البعــد اجلســدي
التجريبية الثالثة العـروض املسـرحية  البعد االجتماعي)، لصالح املجموعة    -البعد اللفظي

  وصحافة وإذاعة مدرسية بالقياس البعدي. 

جموعات استفادة من البرنامج املجموعة الثالثـة العـروض مما سبق جند أن أكثر امل
والصــحافة واإلذاعــة املدرســية، ثــم املجموعــة األولــى العــروض املســرحية، ثــم -املســرحية 

املجموعة التجريبية الثانية الصحافة واإلذاعة املدرسية، ومن ثم نرفض الفـرض الصـفري 
ــة إحصــ ــديل، وهــو وجــود فــروق ذات دالل ــالفرض الب ــل ب ــني متوســطي درجــات ونقب ائية ب

عــروض  -صــحافة وإذاعــة مدرســية  –املجموعــات التجريبيــة الــثالث (عــروض مســرحية 
  مسرحية والصحافة واإلذاعة املدرسية) يف السلوك التنمري بالقياس البعدي.
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  توصيات الدراسة ومقترحاتها: 

عـالم انطالًقا من نتائج الدراسـة احلاليـة، التـي تشـير إلـى مـدى فاعليـة أنشـطة اإل
التربوي يف خفض السلوك التنمري لدى تالميذ املرحلـة االبتدائيـة، توصـي الباحثتـان مبـا 

  يلي:

ــوي (املســرح    - 1 ــيم بأنشــطة اإلعــالم الترب ــة والتعل اإلذاعــة    - الصــحافة   –اهتمــام وزارة التربي
  والتليفزيون) يف املدارس. 

التعــاون بــني املجــالني ضــرورة وجــود أخصــائي نفســي باملدرســة، حيــث إنــه مــن خــالل  -2
النفسي واإلعالمي ستحل كثير من املشكالت يعاني منها تالميذ املرحلة االبتدائية عن 

  طريق ممارسة أنشطة اإلعالم التربوي.
ضــرورة اهتمــام وزارة التربيــة والتعلــيم بإعطــاء دورات مكثفــة لألخصــائيني النفســيني  -3

  التي يعاني منها التالميذ.  واالجتماعيني حتى يسهل عليهم اكتشاف املشكالت
حّث التالميذ املتنمرين على املشاركة والتفاعل يف األنشطة املختلفة خاصة أنشطة اإلعـالم    - 4

  التربوي. 
ــيهم لالشــتراك يف احلفــالت  -5 ــذ املتنمــرين واملتنمــر عل ضــرورة إتاحــة الفرصــة للتالمي

املتنمـرين لبرنـامج تـدريبي يـؤدي والرحالت وبعـض األنشـطة املختلفـة، وكـذلك تعـرض  
  إلى التخفيف من حدة التنمر.

ــة اســتخدام أنشــطة اإلعــالم  -6 ــق بكيفي ــد مــن البحــث فيمــا يتعل ــى مزي ــاك حاجــة إل هن
  التربوي يف حل املشكالت املجتمعية خارج نطاق املؤسسات التعليمية.

والســلوكية دراســة فاعليــة أنشــطة اإلعــالم التربــوي يف حــل بعــض املشــكالت النفســية  -7
  لدى تالميذ املراحل التعليمية املختلفة.
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  مقياس السلوك التنمري 
  .......................................................................................................................  االسم:

  .......................................................................................................................   الدراسية:    الفرقة

  .......................................................................................................................   اجلنس: 

  العمر: 
      

 .......................................................................................................................  

  عزيزتي التلميذة                   /عزيزي التلميذ
  حتية طيبة وبعد،،،

األفراد،   بعض  سلوك  تصف  التي  العبارات  أو  السلوكيات  من  مجموعة  يلي  فيما 
من فضلك   السلوكيات،  أو شدة هذه  توضح حدة  عبارة خمسة خيارات  كل  أمام  ويوجد 
وضح مدى انطباق هذه السلوكيات عليك، الرجاء عدم ترك أي عبارة دون اإلجابة عليها،  

واحدة،   عبارة  أمام  من عالمة  أكثر  تضع  وأخرى  ال  إجابة صحيحة  توجد  ال  أنه  الحظ 
  خاطئة، كما أن إجابتك ستكون سرية ولن تستخدم إال لغرض البحث العلمي. 

  ولكم جزيل الشكر،،، 

  مقياس سلوك التنمر

 الفقرة   الرقم 

 مستوى سلوك التنمر 

ال 
يحدث 
 مطلًقا 

يحدث 
 أحيانا

يتكرر  
إلى حد 

 ما

يتكرر  
 كثيًرا

يتكرر  
كثيًرا 
 جًدا

1 2 3 4 5 

 البعد األول: التنمر اجلسدي
      أتشاجر مع زمالئي يف الفصل  1
      أصطنع مشاكل مع زمالئي الضعاف جسمانًيا  2
      أضرب زمالئي يف الفصل  3
      أعض زمالئي الذين يغضبونني  4
      آخذ نقود زمالئي عنوة  5
      أفرح عندما أضرب أحد الطالب 6

بالسعادة عندما أصفع أحد زمالئي على  أشعر  7
      وجهه 

      ألقي بعض األشياء على زمالئي بقصد إيذائهم 8
      مزقت مالبس أحد الزمالء  9

      أعرقل زمالئي يف الفصل  10
      اعتديت على أحد الطالب  11
      أمنع زمالئي بالقوة من دخول الفصل 12



                847 

 الفقرة   الرقم 

 مستوى سلوك التنمر 

ال 
يحدث 
 مطلًقا 

يحدث 
 أحيانا

يتكرر  
إلى حد 

 ما

يتكرر  
 كثيًرا

يتكرر  
كثيًرا 
 جًدا

1 2 3 4 5 

 البعد الثاني: اللفظي

      أسب زمالئي بألفاظ بذيئة  1

      أهدد زمالئي  2

      أصرخ يف وجه زمالئي  3

      أكشف أسرار الطالب 4
      ألقب زمالئي بألقاب يكرهونها           5
      أغيظ زمالئي لكي أغضبهم   6
      أسخر من بعض الطالب أثناء احلديث معهم  7
      واألكاذيب عن زمالئيأنشر اإلشاعات  8

أصدر تعليقات غير الئقة عن املظهر العام ألحد   9
      الزمالء 

      وجهت اإلهانة لعائلة أحد الزمالء 10
      أقوم بالصراخ على زمالئي داخل الفصل  11

 البعد الثالث: االجتماعي
      أحرض بعض الطلبة على اآلخرين  1
      أدوات زمالئي دون رضاهم  آخد 2
      أجتاهل بعض الزمالء يف الفصل  3
      أقلل من قدرات زميالتي يف الفصل 4
      أنظر إلى زمالئي نظرة متدنية  5
      أجعل زمالئي أضحوكة لآلخرين  6
      أستمتع إذا جرحت مشاعر بعض زمالئي  7
      أقابل زمالئي بوجه عبوس  8
      أقاطع الطالب أثناء حديثهم عمًدا  9

      أجتاهل زمالئي عندما يتحدثون معي 10
      أقوم بابتزاز اآلخرين  11
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