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 خلصمال

يستهدف البحث الحالي التعرف الى سلوك التنمر لدى اطفال ما قبل المدرسة ، ولتحقيق هذا الهدف اشتقت 

 الباحثتان الفرضيات الصفرية االتية :

  ال يوجد  فرق ذا داللة احصائية بين متوسط درجات سلوك التنمر لدى اطفال ما قبل المدرسة عند

 افراد العينة ككل والمتوسط الفرضي .

  ال يوجد فرق ذا داللة احصائية بين متوسط درجات سلوك التنمر لدى اطفال ما قبل المدرسة على

 وفق متغير الجنس .

وتحقيقا ألهداف البحث قامت الباحثتان بأعداد مقياس لقياس سلوك التنمر لدى اطفال ما قبل المدرسة على وفق 

( فقرة تم التأكد من صدق 52لبناء المقاييس النفسية ،فبعد صياغة فقرات المقياس وعددها )الخطوات العلمية 

المقياس بواسطة عرضه على مجموعة من الخبراء والمختصين في العلوم التربوية والنفسية والطفولة والقياس 

 النفسي ،وقد ثبتت صالحيته بعد اجراء بعض التعديالت عليه .

( طفالً وطفلة من اطفال الصف التمهيدي في الرياض 011ياس على عينة بلغ عددها )وطبقت الباحثتان المق

 (.5102-5102الحكومية في مدينة بغداد للعام الدراسي )

جرى استخراج الثبات بطريقة اعادة  إذوقد تحققت الباحثتان من الخصائص القياسية السايكومترية للمقياس ، 

( وفي ضوء اهداف البحث وبعد تطبيق االختبار على افراد العينة وتحليل 28،1االختبار اذ بلغ معامل الثبات )

باستخدام االختبار التائي لعينة واحدة واالختبار التائي لعينتين مستقلتين ومعامل ارتباط  إحصائيااستجاباتهم 

 بيرسون ،توصلت الباحثتان الى النتائج االتية :

 ال ما قبل المدرسة  .وجود انخفاض في درجات سلوك التنمر لدى اطف 

  عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في سلوك التنمر لدى اطفال ما قبل المدرسة على وفق متغير

 الجنس .

 وتوصل البحث الى مجموعة من التوصيات والمقترحات .
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The Behavior of Bullying in Preschool 

Children 
 

ABSTRACT 

The present research aims to identify the behavior of bullying in preschool children. 

To achieve this goal, the two researchers derived the following zero hypotheses: 

 There is no statistically significant difference between the average scores of 

bullying behavior in preschool children in the sample as a whole and the hypothetical 

mean. 

 • There is no statistically significant difference between the average scores of 

bullying behavior in preschool children according to sex variable. 

 To achieve the objectives of the research, the two researchers have prepared a 

measure to measure bullying behavior in pre-school children according to the 

scientific steps to build psychological scales.  Psychiatric, has proven valid after some 

modifications. 

 The two researchers applied the scale to a sample of (100) boys and girls of primary 

school children in the government kindergarten  

in the city of Baghdad for the academic year (2018-2019). 

 The two researchers verified the psychometric parameters of the scale, where the 

stability was extracted by re-test method, the coefficient of stability was (83.0).  The 

two researchers reached the following conclusions: 

 • Low levels of bullying behavior among preschool children. 

 • There are no statistically significant differences in bullying behavior among 

preschool children according to gender. 

 The research reached a set of recommendations and proposals. 
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 الفصل االول

 

 مشكلة البحث 
( ظاهرة قديمة موجودة في جميع المجتمعات منذ زمن بعيد، وهي موجودة في المجتمعات Bullyingيعد التنمر )

النامية " ويبدأ سلوك التنمر في عمر مبكر من الطفولة حتى ان بعضهم "الصناعية " وكذلك في المجتمعات " 

 يراه يبدأ في عمر السنتين حيث يبدأ الطفل بتشكيل مفهوم اولي للتنمر.

ً في ظل عصر العولمة، واالنفجار المعرفي وثورة االتصاالت  وقد أصبحت هذه الظاهرة اكثر شيوعا

ن وباحثين ومعلمين ومربين واولياء أمور ان نهتم بهذه الظاهرة والمعلومات، االمر الذي يحتم علينا مختصي

 (.7: 5108والتي نرى قلة معالجتها في كتاباتنا العربية )الصبحيين ،القضاة ،

وتشير نتائج الدراسات الى انها تحدث بنسب اعلى في مرحلة الطفولة المبكرة عنها في السنوات الالحقة ، وتتميز 

بأنها المرحلة التي تتشكل فيها الشخصية ، وكثيراً ما تؤثر أساليب التعامل مع الطفل مرحلة الطفولة المبكرة 

 (.842: 5107وكذلك الخبرات المبكرة لديه على شخصيته فيما بعد) إبراهيم ، 

ان لمشكلة التنمر اثاراً سلبية على المتنمر وضحيته، اذ يعاني كل من المتنمر وضحيته من تدن في الصحة 

قدان الثقة وتدني تقدير الذات ومشكالت في تكوين صداقات يمكن الوثوق بها ، كما يصبح الطفل النفسية وف

 (485: 5104الضحية مكتئباً ومشوشاً ويصاب بالقلق واالرق ويصبح عنيفاً ومنسحباً) قطامي ،

ي من ( حيث يرى ان الشخص المتنمر عليه " الضحية "يعان5118وهذا ما أكدته دراسة  )هليسبرج وسباك،

الشعور بالوحدة ، وسوء التوافق النفسي واالجتماعي ،وتدني تقدير الذات واالنسحاب االجتماعي والخوف من 

( الى ان هناك عالقة ارتباطية بين 5101(، كما توصلت دراسة )هالة ،8: 5108الذهاب الى الروضة)دسوقي ، 

اض االمن النفسي، الوحدة النفسية")بهنساوي ضحايا التنمر ومتغيرات الدراسة "القلق ،ضعف تقدير الذات،انخف

،8 ) 

اما بالنسبة للمتنمر فأنه قد يتعرض للحرمان من اللعب والتعرض للعقاب من قبل المعلمة في الصف)بهنساوي ، 

 (4-8:  5102حسن ،

صية ويرى علماء النفس ان هذا السلوك قد يتحول الى نوع من االنحراف وهو الذي يطلق عليه في علم نفس الشخ

السلوك المضاد للمجتمع، والذي يعني االصطدام بالقوانين االجتماعية واألعراف العامة وعدم التوافق مع 

مضادة للمجتمع ومن بينها التنمر باألخرين  أفعاالاالخرين، وهو ما يوصف بالشخصية السيكوباتية التي تمارس 

 (0: 5107)حبيب ،

التنمر يؤثر على البناء النفسي واالجتماعي للمجتمع في الروضة)الدسوقي،  إن( 5108، وآخرونويرى )هياث 

5108 :2 .) 

وتؤثر البيئة االسرية على نشوء سلوك التنمر، حيث يشير المختصون الى ان اغلب المشكالت السلوكية تعود الى 

تي تظهر بها معالم الشخصية أساليب التربية االسرية غير الصحيحة التي يتعرض لها في فترة الطفولة المبكرة ال

 (0875102)حسون ،: 

ولقد احست الباحثتان بالمشكلة من خالل خبراتهما في مجال رياض األطفال، ومن خالل الدراسة االستطالعية، 

( التي أظهرت ان معلمات رياض األطفال يعانين من مشكلة تنمر بعض األطفال على اقرانهم في 0ملحق)رقم 

بعض األطفال وشكوى أولياء امورهم من تعرضهم لألذى من قبل اقرانهم في الصف  الصف ، ومن خالل شكوى

 ، ومن هنا جاءت مشكلة البحث باإلجابة على السؤال االتي :

 هل يمتلك طفل الروضة سلوك التنمر ؟س/

 أهمية البحث 
التربوية وبنشأة األجيال سبل التنمر ظاهرة بات العالم يشتكي منها ويعاني من اثارها، ويبحث المهتمون بالعملية 

عالجها لخطورتها، وذلك منذ وقت طويل، وتلقى تلك الظاهرة اهتماماً غير عادي من المهتمين بقضايا ومشكالت 
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التربية والتعليم في جميع انحاء العالم، حيث هذه المشكلة تعتبر سبب هام ومؤثر في تعثر الكثير من الطالب 

 ( .4: 5102كره الدراسة وتركها نهائياً)بهنساوي،دراسياً، وقد تدفع بالبعض الى 

ويعد التنمر شكال من اشكال العدوان والعنف تجاه االخرين وان لم يعبر عنه بوضوح ويتمثل في احداث سلوكيات 

التهميش والتجاهل والتأنيب  إلىسلبية مقيتة وغير مقبولة مثل الشتم والسب واللعن والتنابزباأللقاب وصوال 

قد يصل االمر الى مد اليدين على االخر والسخرية واالستهزاء والتعيير وشيوع العنصرية والطبقية والتحقير و

، واذا لم يتم التصدي للسلوك (عز وجل)دون أي اهتمام او اعتبار به وبكرامته اإلنسانية التي كرمه بها هللا 

تشير الى ان التنمر خالل مرحلة  العدواني في الطفولة، فهناك خطر ان يصبح سلوكا اعتياديا، وهناك ادلة

الطفولة يضع األطفال في خطر السلوك االجرامي والعنف المنزلي في مرحلة البلوغ وقد يكون المتنمرون هم 

 (082: 5102انفسهم كانوا ضحايا للتنمر )حسون،

ً من البيئة اتي يعيش فيها الفرد، وBullying Behaviorيعد السلوك التنمري ) ً مكتسبا هو سلوك يأتي ( سلوكا

بنتائج وخيمة على جميع األطراف المشاركين فيه، حيث يمارس طرف قوي "المتنمر" األذى النفسي والجسمي 

واللفظي واالجتماعي ... الخ، تجاه فرد اضعف منه في القدرات الجسمية " الضحية او المتنمر عليه" )الدسوقي 

غير،حيث ان المستقبل سيكون ألولئك الذين يمتلكون معدل هذا مما دفع الباحثتان إلى دراسة هذ المت(، 2:5108،

سلوك ايجابي عالي يمكنهم من ضبط انفعاالتهم ويشعرون بانفعاالت ايجابية تعكس مدى كفاءتهم في التعامل مع 

األحداث ومع المواقف غير المناسبة، وبالتالي تسبب لهم تفاعال أفضل مع العالم من خالل بناء الصداقات والمزيد 

ن اإلنتاجية والدخل وهؤالء يتسمون بالسلوك االستقاللي وهي التي تساعدهم على مواجهة تحديات الحياة م

التنمر ظاهرة موجهة من طفل الى اخر في مثل عمره او اصغر منه قليالً والتكيف مع خبراتها الجديدة، وذلك الن

وفي هذه الحالة يصبح الخطر اكبر، والنتائج الحالية على األطفال الضحايا والمتنمرين ذات اثر بالغ حين يعاني 

لك األداء الضحايا من االنعزال االجتماعي " االنسحاب " والرفض واالضطهاد والمضايقة وعدم األهمية ، وكذ

االكاديمي المنخفض وكذلك النتائج المستقبلية خطرها كبير حيث يتحول بعض الضحايا الى متنمرين ، اما 

من السلوك الالاجتماعي وظهور العديد من المشكالت السلوكية على كافة األصعدة  أنماطاالمتنمرين فيطورون 

 أهمية البحث بما يأتي:  من كل ما تقدم  يمكن أن نلخص(.8:5108)الصبحيين، القضاة ،

 

 األهمية النظرية
يتناول هذا البحث مرحلة مهمة وحساسة وهي مرحلة الطفولة والتي تعد من اهم المراحل العمرية في  -0

 حياة االنسان،فان العمل مع االطفال في هذه المرحلة له اهميته.

 خصية الطفل  بشكل سلبي مستقبال.اهمية تخفيض سلوك التنمر لدى االطفال الن له االثر الكبير على بناء ش -5

تحقق نتائج البحث اهمية خاصة للباحثين والدارسين وربما يساعد على القيام ببحوث  أنالباحثتان  تأمل -8

 ودراسات اخرى معمقة.

 يكون البحث الحالي مرجعا يفيد المعلمات واالباء واالمهات في مجال رياض االطفال.  أنالباحثتان  تأمل -4

 من الدراسات إلى التراث السيكولوجي في مجال سللوك التنملر للدى اطفلال ملا قبلل المدرسلةإضافتها الجديد  -2

 .على مستوى دراسات الطفولة

 

 االهمية التطبيقية
تامل الباحثتان ان تحقق نتائج الدراسة الحاليلة اضلافة إللى المكتبلة العربيلة بشلكل علام والعراقيلة بشلكل خلا   -0

 إلى الكثير.التي تفتقر في مجال تربية االطفال 

قلة الدراسات التي تبحث في مشكلة السلوك التنمري لدى أطفال الروضة في العراق ، لذا جاءت هذه  -5

 المحاولة البحثية إسهامه متواضعة إلغناء هذا المجال الحيوي .
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 أهداف البحث
الهدف، اشتقت التنمر لدى اطفال ما قبل المدرسة ولتحقيق هذا سلوك يستهدف البحث الحالي التعرف الى 

 الباحثتان الفرضيات الصفرية االتية:

عند  سلوك التنمر لدى اطفال ماقبل المدرسةال يوجد فرق ذا داللة إحصائية بين متوسط درجات  -0

 أفراد العينة ككل والمتوسط الفرضي للمقياس.

على سلوك التنمر لدى اطفال ماقبل المدرسةال يوجد فرق ذا داللة إحصائية بين متوسط درجات  -5

 وفق متغير الجنس.

 

 حدود البحث
 يتحدد البحث الحالي بما يأتي:

سنوات(، ولكال الجنسين )الذكور  2اطفال الصف التمهيدي في رياض االطفال عمر ) حدود بشرية : -

 واالناث (.

 (. 5102 -5102العام الدراسي )حدود زمانية :  -

 .المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ الثانية \: بغداد  حدود مكانية -

 سلوك التنمر لدى أطفال  ما قبل المدرسة.مقياس : حدود علمية حدود علمية -

 تحديد المصطلحات  

 ستعرض الباحثتان بعض التعريفات ألهم المصطلحات التي وردت في البحث وهي :

 عرفه كل من :و(، Bullying Behaviorالسلوك التنمري : )   -5

-(Besag,1989) 

ً ، ويتمايز التنمر بتصرف فردي  آخربشخص  لإلضرارسلوك عدواني متكرر يهدف   ً او نفسيا عمداً، جسديا

 (.Besag,1989:10-29بطرق معينة من اجل اكتساب السلطة على حساب شخص اخر )

-  (Mellor,1990) 

فرد او مجموعة ضد فرد غير قادر على الدفاع عن نفسه بأنه العنف العقلي او الجسدي طويل األمد الذي يمارسه 

 (.Mellor,1990:9او نفسها في ذلك الوضع الواقعي )

- (Rigby&Slee,1991:) 

ً لشخص اقل قوة من جانب شخص أكثر قوة أو مجموعة من  ً أو نفسيا بأنه ظلم أو اضطهاد متكرر يكون جسميا

غيره من أنواع الظلم األخرى في أن إال تنمر ناتج عن عدم األشخا ، ويختلف الظلم الذي يحدث في التنمر عن 

توازن في القوة بين المتنمر والضحية، باإلضافة إلى شرط تكرار الظلم أو االضطهاد 

(Rigby&Slee,1991:615 .) 

- (Olweus,1993:) 

ً متعل ً ام بدنيا ً كان ام ماديا م من البيئة ، يهدف هو شكل من اشكال العدوان متعمد ومقصود ، يصدره الفرد لفظيا

 (. Olweus,1993:245الى إيقاع األذى باألخرين  الذين ال يستطيعون الدفاع عن انفسهم )

- Ross,1998)   :) 

سلوك يتضمن قدراً كبيراً من العدوان الجسدي مثل الدفع والنغز ورمي األشياء والصفع والخنق واللكم والركل 

 (.Ross,1998:20والضرب والطعن وشد الشعر والعض والخدش )

-  (Gilbert,1999:) 

 أوالبدني  باألذىهو إيقاع األذى على فرد او اكثر بدنيا او نفسيا او عاطفيا او لفظيا، ويتضمن كذلك التهديد 

الجسمي بالسالح واالبتزاز، او مخالفة الحقوق الدينية، او االعتداء والضرب، او العمل ضمن عصابات 

 (.Solberg&Olweus,2003:29ا يضاف الى التحرش الجنسي )ومحاوالت القتل او التهديد، كم
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- (Huebner,2002:) 

بأنه طريقة للسيطرة على الشخص االخر، وهو مضايقة جسدية او لفظية مستمرة بين شخصين مختلفين في القوة، 

،  وقهره ) قطامي وإحراجهشخص ما  إلذالليستخدم فيها الشخص األقوى طرق جسدية ونفسية وعاطفية ولفظية 

 (.88: 5112الصرايرة ،

- (Juvonen et ,2003:) 

" واألخر يسمى الضحية "Bullyهو ذلك السلوك الذي يحصل من عدم التوازن بين فردين األول يسمى متنمر  

"Victim  وهو يتضمن االيذاء الجسمي وااليذاء اللفظي، واالذالل بشكل عام، ومن ذلك دعوة الطفل باسم ال"

 (. Juvonen,2003:1231يحبه او لقب، او العمل على نشر اشاعات عنه، او رفضه من قبل االخرين  )

 

- (Tara,2004:) 

المضايقة النفسية والجسدية، اإلهانة ممارسة ازعاج ومضايقة االخرين بشكل متكرر ويتضمن الوعيد والتهديد و

 (.Tara,2004:5والسخرية والضرب وغيرها من السلوكيات المؤذية )

- (Horwood etal,2005: ) 

بأنه سلوك يحدث عندما يتعرف طفل بشكل مكرر لسلوكيات او أفعال سلبية من أطفال اخرين بقصد  -

ً كالتنابز باأللقاب ، او ايذائه، ويتضمن عادة عدم توازن في القوة وهو اما ان يكون  ً ، كالضرب او لفظيا جسديا

 (.82: 5112عاطفياً كالنبذ االجتماعي ، اوقد يكون إساءة في المعاملة )قطامي ، الصرايرة ، 

- (Adams,2006:) 

انه عبارة عن استغالل بعض األطفال لقوتهم الجسدية او شعبيتهم او حتى سالطة السنتهم، من اجل اذالل طفل 

ضاعه وفي بعض األحيان الحصول على ما يريدون منه، ويمكن تصنيفه الى تنمر مباشر)كالدفع اخر او اخ

 (.Adams,2006:11والعراك والبغض( او غير مباشر )كأثارة الشغب واالشاعات والثرثرة بألفاظ مؤذية )

 (:0151سليمان والببالوي ) -

بمشاهدة معاناة الضحية، وقد يسبب للضحية هو الهجوم من شخص مستأسد على شخص اضعف منه لديه تلذذ 

 (.010: 5101بعض االالم)سليمان ، الببالوي ، 

 (:0150الحمداني ) -

ً بغية اثارة الرعب لديه واخضاعه  ً او نفسيا ً ومتعمداً إليذاء شخص اخر بدنيا حالة نفسية تحرك الفرد اراديا

 (.08: 5105)الحمداني ،لسيطرته، علماً ان هذا الشخص غير قادر على الدفاع عن نفسه 

 ( تعريفاً نظرياً للبحث الحالي.Huebner,2002تبنت الباحثتان تعريف )التعريف النظري :

الدرجة الكلية التي يحصل عليها األطفال من خالل إجابات معلماتهم على مقياس سلوك  التعريف االجرائي:

 هذا البحث. ألغراضالتنمرالمعُد 

 وعرفته: (kindergarten) أطفال الرياض  -0

 (:0111وزارة التربية ) -

هم األطفال الذين اكملوا الرابعة من عمرهم عند مطلع العام الدراسي، او من سيكملها في نهاية السنة الميالدية، 

 (.2: 5112ومن لم يتجاوز السادسة من عمره )نظام رياض األطفال ،

 

 الفصل الثاني

 اطار النظري ودراسات سابقة
 

 التنمر سلوك

يعد السلوك التنمري بما يحمله من عدوان تجاه االخرين سواء اكان بصورة جسدية،او لفظية، او اجتماعية، او 

جنسية من المشكالت التي لها اثار سلبية على القائم بالتنمر او على ضحية التنمر او على البيئة المدرسية او على 

ني والنفسي واالجتماعي للمجتمع المدرسي، لذلك يالحظ ان العدوان المجتمع ككل، اذ يؤثر التنمر على البناء األم
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الجسمي مع هؤالء المتنمرين في الروضة يلحق الضرر باألطفال حيث انه يجعل الطفل ضحية التنمر مرفوض 

وغير مرغوب فيه، باإلضافة الى انه يشعر بالخوف والقلق وعدم االرتياح، كما انه قد ينسحب من المشاركة في 

 (. 4-8: 5102نشطة الصفية، او يهرب من الروضة خوفا من المتنمرين)بهنساوي ،حسن، األ

ان التنمر هو شكل من اشكال العدوان ينتج عن عدم التكافؤ في القوى بين فردين يسمى األول متنمر واألخر 

ً ونف سياً، وفيه ضحية التنمر، ويحدث عندما يتعرض الفرد بشكل مستمر لسلوك سلبي يسبب له ضرراً جسميا

 (.5: 5107يفرض المتنمر سيطرته على الضحية ويطور الضحية احساساً بالعجز يجاه المتنمر )حبيب،

قد يبدو مصطلح التنمر جديداً في ادبيات التربية وعلم النفس وعند العاملين في المجال التربوي ويعرف في بعض 

ف الذي يستعمل فيه السالح والتهديد والوعيد األحيان بـ "االستئساد" ويختلف هذا المصطلح عن مصطلح العن

ً خفيفاً  بكل انواعه، ويفضي الى العنف الشديد، اما التنمر فهو اخف من حيث الممارسة فهو يتضمن عنفاً جسديا

ً كبيراً ويشتمل على جانب استعراضي من القوة والسيطرة والرغبة في التحكم في مقدرات االخرين  ً لفظيا وعنفا

لقرناء والزمالء وهذا السلوك موجود بين الطالب في جميع مراحل التعليم العام ويمكن ان يقود الى من الرفقاء وا

العنف بمعناه الشامل، فالسلوك العدواني هو هجوم ليس له مبرر وفيه ضرر للنفس او الناس او الممتلكات للبيئة 

 (.027: 5105والطبيعة وقد يكون العدوان لفظياً او عملياً)الصوفي ،المالكي ، 

وينتشر التنمر عند الذكور واالناث، اال انه اكثر انتشاراً عند الذكور، اذ ان الذكور اكثر عرضة للقيام 

باالعتداءات الجسمية من االناث وهم اكثر عرضة للتحول الى متنمرين وضحايا .كما ان الذكور ذوي البنية 

 ً االناث فأن المظهر الجسمي وقلة عدد األصدقاء  أماسلوك التنمر،  ألثرالجسدية الضعيفة هم األكثر تعرضا

يجعلهن معرضات اكثر من غيرهن للوقوع كضحايا لسلوكيات المتنمرين، وتعد المضايقة اللفظية اكثر اشكال 

ً بالنسبة للذكور واالناث، والذكور يمارسون التنمر على كل من الذكور واالناث، في حين تتنمر  التنمر شيوعا

 ناث فقط .االناث على اال

وتختلف اشكال التنمر عند الذكور عنها عند االناث اذ يستخدم الذكور اشكال التنمر الجسدي بشكل اكبر كالدفع 

 والضرب والركل والعض والبصق وتخريب الممتلكات والخدش وسرقة الممتلكات .

: التجاهل والعزل ونثر  اما االناث فغالباً ما يستخدمن اشكال التنمر غير المباشر )العاطفي ( ومن اشكاله

 الشائعات وتدمير الصداقات بين االقران والنبذ االجتماعي للضحية .

ويبدو ان المتنمرين يتصفون بشخصيات عدوانية لفترات زمنية طويلة ال تقتصر اثارها على فترة عمرية معينة 

 ( .452: 5104بل تمتد حتى الرشد)قطامي، 

موقف التنمر يتصف كال طرفاها بمواصفات معينة، فالمتنمرين يتصفون وفي سياق العالقة غير المتوازنة في 

بالغرور وحاجاتهم للشعور بالقوة والرغبة في السيطرة على االخرين، وإظهار عدم التعاطف تجاه ضحاياهم، بل 

ويستمدون الرضا من الحاق األذى بهم، وغالبا ما يدافعون عن تصرفاتهم مبررين بأن الضحايا يقومون 

فزازهم بطريقة او بأخرى وال يهابون الكبار وال يطيعون القواعد المدرسية، ومعادين للمجتمع ،والضحايا باست

يتصفون بالخجل، وضعف الثقة بالنفس والحذر والعزلة وقلة األصدقاء ونقص مهارات تأكيد الذات وتقدير الذات 

 (.25: 5102المنخفض والضعف الجسدي والنفسي )القحطاني ، 

امل التي تكمن وراء حدوث سلوك التنمر العوامل البيئية، اذ يرى المجتمع بأن سلوك التنمر سلوك عابر ومن العو

ً يتم تعزيزهم، اما في  وغير هام، وبذلك فأن االطفال المتنمرين يمرون من غير تدقيق على سلوكياتهم، واحيانا

 او يجري التغاضي عنه. الروضة فأن االشراف على سلوك التنمر محدود وفي الغالب غير مالحظ

 الى العوامل التي تسهم في تطوير السلوك المتنمر : "امور"و "باشي"ولقد أشار 

 حيث انهم بحاجة لفهم ان سلوك التنمر غير مقبول . الرقابة غير الكافية على األطفال : 

 ا يريد.: عندما يعاقب االهل طفالً عدوانياً فأنه يتعلم استخدام التنمر للحصول على م العقاب 

 اذ يميل الطفل الى تقليد هذه السلوكيات، كما ان مشاهدة البالغين وهم  السلوكيات العدوانية في المنزل :

 يتنمرون على بعضهم بعضاً يعطي األطفال الفرصة  لكي يصبحوا متنمرين .

 ون بسلوكيات ونتيجة لذك فأنهم يقوم ،: يشعر المتنمرون بأن العالم حولهم سلبي النظرة السلبية الدائمة

 . باألهميةليشعروا ، سلبية
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 في كثير من الحاالت تكون فلسفة المتنمر افضل وسيلة للدفاع عن النفس هي الهجوم،  توقع العدوان :

: 5104وبذلك يقومون بمهاجمة االخرين قبل ان يهاجموا ويتوقعوا العداء والشر حيث ال يكون له وجود )قطامي،

484.) 

 عناصر التنمر عند األطفال 

 .يكون متعمداً سواء كان جسدياً او لفظياً او بشكل غير مباشر 

 .يكون متكرراً، وخالل فترات ممتدة من الوقت 

  يحدث داخل اطار عالقة شخصية يميزها عدم التوازن في القوة سواءكان حقيقياً ام معنويا)القحطاني

،5102 :20. ) 

 اشكال التنمر عند األطفال
لكل سلوك انساني اهدافاً يسعى الى تحقيقها ويعد سلوك التنمر نمط سلوكي فردي وجمعي وتنمر سري وعلني  ان

ومباشر وغير مباشر يعبر عن التنفيس االنفعالي وفرض السيطرة على االخرين بطرائق مختلفة لتحقيق غاية 

توجيه العنف تجاه االخرين في المواقف ذاتية يعبر عنها بأساليب لفظية ونفسية وعدائية وجسدية تتصف بالشدة و

 المدرسية واالجتماعية، ومن هذه االشكال :

  يتضمن التنمر الجسمي أي اتصال بدني يقصد به إيذاء الفرد جسديا)الدسوقي :التنمر الجسمي

ويأخذ اشكال مختلفة منها الدفع واللطم والضرب او الصفع او القر  او الرفس او الركل او  ، (51: 5108،

البصق او اإليقاع او الهجوم على الضحية وتحطيم ممتلكاته، او السحب او اجباره على فعل 

ائل كثيرة ( .وهذا النوع من التنمر اقل شيوعا بين االناث الالتي يستخدمن وس01: 5108شيء)الصبحيين،القضاة،

غير مباشرة وغير واضحة مثل اثارة الفتن والشائعات واالستبعاد المتعمد لشخص ما من المجموعة .... 

 (51: 5108الخ)الدسوقي،

 يعد التنمر اللفظي تهديد من المتنمر للضحية امام مجموعة من االقران بقصد األذى -التنمر اللفظي

قاسيا والتشهير بها، كما يتضمن التنمر اللفظي أيضا استخدام الكلمات والسخرية والتقليل من شأنها ونقدها نقداً 

: 5108إلذالل الضحية او إيذاء مشاعرها من خالل المضايقة او التنابز باأللقاب او السب او لتهديد)الدسوقي،

عطاء القاب كما يتضمن السب والشتم و اللعن او االثارة او التهديد او التعنيف او االشاعات الكاذبة او إ،(50

 ( .01: 5108ومسميات للفرد او إعطاء تسمية عرقية) الصبحيين، القضاة ،

 يطلق عليه الباحثون التنمر االنفعالي ويسعى فيه المتنمر الى التقليل من  -التنمر العاطفي او النفسي

قران والتحديق شأن الضحية من خالل التجاهل والعزلة والسخرية واالزدراء من الضحية وابعاد الضحية عن اال

في وجه الضحية تحديقا عدوانيا والضحك بصوت منخفض واستخدام اإلشارات الجسدية العدوانية، ويعد هذا 

 النوع من اكثر أنواع التنمر تأثيراً ويحدث اثاراً خطيرة على الصحة النفسية للضحية.

 تصرفاته  ةومراقبيتضمن التنمر االجتماعي عزل الضحية عن مجموعة الرفاق  -التنمر االجتماعي

، (51: 5108ومضايقته ورفض صداقاته او مشاركته في ممارسة األنشطة المختلفة والتجاهل المتعمد)الدسوقي، 

كما يتضمن منع بعض االفراد من ممارسة بعض األنشطة بأقصائهم او رفض صداقاتهم او نشر شائعات عن 

 اخرين.

  وهنا ، صرف فيها عنهم او عدم ارجاعها او اتالفها اخذ أشياء االخرين والت  -التنمر على الممتلكات

 ً فقد يرتبط الشكل اللفظي مع الجسدي او الجسدي مع  ،البد من القول ان هذه االشكال السابقة قد ترتبط معا

 (00-5108:01االجتماعي او غيرها .)القضاة ،الصبيحيين، 

 المشاركون في التنمر 
 لتنمر الى ثالث فئات :يمكن تصنيف االفراد المشتركين في سلوك ا

ان الطفل المتنمر هو الذي يضايق او يخيف او يهدد او يؤذي االخرين الذين ال يتمتعون : المتنمرين .0

بنفس درجة القوة التي يتمتع بها، وهو يخيف غيره من األطفال ويجبرهم على فعل ما يريده بنبرته الصوتية 



 
 

 
 

DOI: 10.33193/JALHSS.42.12 

 

 
511 

 
  

حيث ان األطفال الذين ، األطفال المتنمرين خوف الضحيةالعالية واستخدام التهديد وعادة ما يستغل معظم 

يعيشون في حالة من الخوف هم ضحايا لالستقواء وال يتعلمون بشكل مناسب وينعكس ذلك الشعور على صحتهم 

% من األطفال.ويمكن القول ان المتنمرين لديهم ضعف في التعاطف مع االخرين  51 -02النفسية ونسبتهم من 

مثال يستقوي على االم او األطفال  فاألب،األسرة أفرادت عائلية ويشاهدون استقواء من قبل ويعانون من مشكال

 ولدى البعض منهم اندفاع قهري والتصرف دون تفكير .

هم أولئك األطفال الذين يكافئون المتنمرين مادياً او عاطفياً عن طريق عدم الدفاع عن :الضحايا  .5

و كله للمتنمرين ويذعنون لطلبات المتنمرينبسهولة ومهاراتهم االجتماعية انفسهم، او إعطاء جزء من مصروفهم ا

قليلة وضعيفة وال يستخدمون المرح ، وال يدخلون وال ينضمون في جماعات اجتماعية او صفية .وان من صفات 

العادة  الطفل الضحية الحساسية العالية، وسهولة إيقاع األذى به، وهو يظهر ضيقه بمنتهى الوضوح كما انه في

قلق وحذر وخاضع ومفتقر الى الحزم واكثر هدوًء من غيره من األطفال، ويتسم بعض األطفال بالخجل في 

 الوقت الذي يعاني فيه البعض االخر االفتقار الى الكفاءة االجتماعية .

 : هم الذين يشاهدون وال يشتركون، ولديهم شعور بالذنب بسبب فشلهم في التدخل، ولديهم المتفرجون .8

خوف شديد، يطورون مشاعر بأنهم اقل قوة، يبدون مشوشين في اغلب األحيان ال يعرفون الصح من الخطأ 

ولديهم ضعف في الثقة بالنفس، واحترام ذات متدن ويشعرون بأنهم لكي يكونوا اكثر امناً ان ال يعملوا شيئاً وهم 

 على نوعين :

ون دون تدخل منهم، ويفتقرون الى الثقة : هم يالحظون ويشاهد المتفرجون الرافضون لالستقواء - أ

 بالنفس، ولديهم خوف من ان يكونوا ضحايا مستقبالً، وال يعرفون ما العمل .

:هم الذين يشاركون في االستقواء بالهتاف او لوم الضحية او  المتفرجون المشاركون في االستقواء - ب

 (.41-82: 5108المشاركة الفعلية )الصبحيين، القضاة ،

 التنمر عند األطفال : خصائص سلوك
 .القصد من سلوك التنمر متعمد 

 .الهدف من سلوك التنمر هو السيطرة على طفل اخر من خالل العدوان الجسدي او الشفوي 

  يقوم المتنمر باالعتداء على االخرين بدون وجود سبب فعلي، بل فقط الن الضحية هدف سهل .يكون

 (5102:74األطفال الذين يتصفون بالعدائية )حسون، المتنمر ذا شعبية بين اقرانه اكثر من 

 الفرق بين التنمر والصراع والعدوان :
من صراع عادة يكون في الغالب وليد موقف،  األقرانما يحدث بين  أنعلى  (Rigby,1995)"رجبي"يؤكد

متساويين في القوة وبالتالي ال يُعد الصراع تنمراً ، فاختالف القوة بين المتنمر والضحية  أفرادويكون عادة بين 

 األقراناالختالفات بين سلوك التنمر وصراع  إيجازهو المعيار الحقيقي لتحديد سلوك التنمر ووصفه، ويمكن 

 فيما يأتي :

 اما في صراع االقران فليس  يشترط في سلوك التنمر وجود فارق في القوة بين المتنمر والضحية ،

بالضرورة وجود فارق في القوة بين الطرفين المتصارعين فمن الممكن ان ينشأ الصراع بين اثنين لهما نفس 

 القوة.

 اما صراع  االقران فقد ان التنمر سلوك قصدي او عمدي يهدف الى الحاق األذى والضرر بالضحية ،

 ال يتوافر فيه عامل القصد والنية إليذاء األخرين . يحدث فجائياً نتيجة لموقف معين، وبالتالي

 حيث ان المتنمر ال يشعر بالندم بل يلقي بالمسؤولية  على  ،ال يوجد تعاطف من المتنمر نحو ضحاياه

الضحية ، اما في صرا االقران قد يغضب الطرفان المتصارعان ويشعران بالندم وربما يتعاطف كل طرف مع 

 االخر .

 اما في  وفرض السيطرة على الضحية، اء سلوكه الى ابراز القوة واستعراضهايهدف التنمر ور ،

صراع االقران فأن ذلك ال يحدث حيث ال يهدف أي من الطرفين المتصارعين الى اظهار القوة او فرض سيطرة 

 (.02: 5108احدهما على االخر .)الدسوقي ،
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 العدواني بالعديد من المظاهر وهي: كما ان هناك اتفاق على ان سلوك التنمر يتميز عن السلوك

 . انه سلوك متعلم من الراشدين واالقران 

 .سلوك منتظم ومرتب وخفي 

 .سلوك متكرر مقصود ومتعمد ويستمر لفترة من الزمن 

 .يقع من خالل فرد واحد او مجموعة من االفراد 

 . عدم توازن القوى بين المتنمر والضحية 

  (.2: 5107النفسي والجسدي)حبيب، جعل الضحية يشعر باألذى وااللم 

 العوامل التي تسهم في حدوث التنمر 

 تتعدد العوامل التي تسهم في حدوث سلوك التنمر، وفيما يلي عرض لهذه العوامل :

: وهي العوامل التي تشير الى الخصائص النفسية لدى المتنمر وتدفعه الى سلوك  العوامل النفسية -0

التنمر ،فالمتنمر يسعى الى تأكيد ذاته من خالل عدوانه على االخرين، ويميل على السيطرة واستخدام القوة ، 

ائص نفسية وهناك خص،(55: 5108ويظهر اتجاهات إيجابية نحو العنف ويقل تعاطفه مع الضحايا )الدسوقي، 

تتسم بها الضحية تدفع المتنمر لالعتداء علية بشكل مستمر، فالضحية يميل الى االنسحاب واالستسالم والخضوع 

وتجنب الصراع والبكاء، وهذه الخصائص يمكن ان تدعم سلوك التنمر وتزيد من استمرار سلوك التنمر.وهذه 

 القلق واالكتئاب  مبنية على الغرائز والعواطف والعقد النفسية واإلحباط و

:يتعزز سلوك التنمر لدى الطفل من خالل االسرة عندما اليقابل بسلوك اخر مضاد  العوامل االسرية -5

قائم على التهديد والعقاب غير البدني، كما ان األطفال الذين يالحظون ابائهم واخوانهم يظهرون سلوك التنمر او 

ه لهم فضال عن ذلك فأن استخدام األساليب السلبية او العقاب كانوا ضحايا للتنمر فأنهم سيسلكون على نحو مشاب

البدني من األبناء سوف يؤدي بهم الى سلوك التنمر الذي يجعلهم يشعرون بالقوة والسيطرة والهيمنةواالهمية 

مرين .وبوجه عام فأن أساليب المعاملة الوالدية والبيئة االسرية لها بالغ األثر في حدوث التنمر،فاألطفال المتن

والضحايا يعانون من القسوة والعقاب واإلهمال، كما ان المتنمرون يفتقدون الدفء الوالدي، والضحايا يعيشون 

(، وكذلك غياب االب عن االسرة ووجود ام مكتئبة او 54-5108: 58في ظل حماية زائدة او مفرطة )الدسوقي ،

سري الذي قد يسود في بعض االسر، كل هذه مشاكل الطالق بين الزوجين واثرها على األبناء، والعنف اال

العوامل قد تكون بيئة خصبة لتوليد العنف والتنمر عند األبناء.وقد يكون تدني دخل االسرة، وامية اإلباء 

واالمهات، وظرف الحرمان والقهر النفسي واإلحباط من اهم العوامل التي تدفع الطفل الى ممارسة سلوك التنمر 

 (42: 5108الطفل غير متوافق مع محيطه الخارجي )الصبحيين، القضاة ،  داخل الروضة، اذ يكون

ان أطفال ضحايا التنمر يخبرون مشكالت نفسية وجسمية تعوق تكيفهم عوامل تتعلق بالطفل الضحية : -8

ونموهم االنفعالي واالجتماعي واالكاديمي وقد تستمر هذه المشكالت لمدى طويل فهم يعانون األلم النفسي والقلق 

كما ان سلوكيات ، االجتماعي والكبت والوحدة ويشعرون بعدم األمان في الروضة ويحملون مشاعر الخوف

الطفل ضحية التنمر وسماته هي المسؤولة عن كونه لقمة سائغة في يد الطفل المتنمر وان الضحية هو الذي يجعل 

يكونهو الضحية ولم يقم بأدنى جهد  بعض رفاقه يمارسون سلوك التنمر ضده بصورة متكررة بمعنى انه اعتاد ان

(، وهناك دوافع مختلفة لسلوك التنمر،فقد يكون تصرفا طائشا او سلوكا 52: 5108لتغير ذلك الموقف )الدسوقي، 

يصدر عن الفرد عند شعوره بالملل، كما انه قد يكون السبب في عدم ادراك ممارسي سلوك التنمر وجود خطا في 

االفراد، او النهم يعتقدون ان الطفل الذي يتنمر عليه يستحق ذلك، كما قد يكون ممارسة هذا السلوك ضد بعض 

سلوك التنمر لدى أطفال اخرين مؤشرا على قلقهم او عدم سعادتهم في بيوتهم او وقوعهم ضحايا للتنمر في 

اء قد تجعله السابق، كما ان الخصائص االنفعالية للضحية مثل الخجل وبعض المهارات االجتماعية وقلة األصدق

 (48: 5108عرضه للتنمر )الصبحيين، القضاة ،

توجد مجموعة من األساليب تجعل الطفل متنمرا منها:تدني مفهوم عوامل تتعلق بالطفل المتنمر : -4

الذات،والقصور في مهارات التواصل مع االخرين والشعور باإلحباط واإلساءة واإلهمال للطفل في المنزل مما 

في صورة تنمر لمن هم اقل منه قوة،عدم تعلم الطفل السلوك المناسب او المالئم الفتقاده يجعله ينفس عن غضبه 

القدوة في المنزل ،عدم الثقة في االخرين والرغبة في االنتقام وتحقيق العظمة لذاته، عدم القدرة على التحكم في 
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رض النماذج السيئة على انها نماذج الغضب وتحميل االخرين نتيجة اخطائه، مشاهدة البرامج التلفزيونية التي تع

: 5108مسلية، اعتقاد الطفل بأنه البد ان يكون قاسي او صارم حتى يحقق له مكانه متميزة بين زمالئه)الدسوقي، 

58 ) 

: وتتمثل بكل الظروف المحيطة بالطفل من المحيط السكني، والمجتمع المحلي،  عوامل اجتماعية -2

فضال عن بيئة الروضة،حيث ان تسخير وسائل االعالم للمصلحة الخاصة  وجماعة االقران ووسائل االعالم ،

وتنفيذ البرامج التلفزيونية بأشكال تجارية بغض النظر عن نتائجها والطرق التي تنفذ فيها قد يؤدي الى انتشار 

ان الى تقمص كما ان وسائل االعالم لها تأثير على الطفل اذ تستثير خياله، وتدفعه في بعض األحي، سلوك التنمر

: 5108الشخصيات التي يشاهدها خصوصا ما اتصل منها بالمغامرات والحركة والعنف )الصبحيين ،القضاة ، 

42). 

 

 :االثار الجانبية على كل من المتنمر والضحية 

 المتنمر: -
 تسوء حالته النفسية  -

 فقدان الثقة بالنفس  -

 التعويض -

 تدني في تقدير الذات  -

 األصدقاء وصعوبة بناء صداقة فقدان -

 اكتئاب واضطراب -

 قلق وارق و وعزلة -

 الضحية :-
 الشعور بالظلم 

  التعود على الظلم 

  تقبل األعداء 

  الشعور بقلة القيمة 

  تدني الصحة النفسية السوية 

  بحث عن االهتمام بالضحية 

 البحث عن الحب والشفقة من االخرين 

  انعزال ووحدة 

 النبذ االجتماعي 

 االفتقار للمهارات االجتماعية 

 ، ( 484-454تابعون)قطامي 

 النظريات التي فسرت السلوك التنمري : 

 أوال : النظرية السلوكية :
أسس هذه النظرية جون واطسن ، والسلوك من وجهه نظر أصحاب هذه النظرية ال يعتمد على المشاعر 

قوم على أساس المثيرات واالستجابات وما يقوم به والخبرات الداخلية بل على السلوك الخارجي الظاهر الذي ي

الكائن الحي من نشاط ظاهر يمكن للفرد مالحظته ، والعدوان شأنه شأن أي سلوك يمكن اكتشافه ويمكن تعديله 

تنظر الى سلوك التنمر على انه سلوك تتعلمه العضوية ، فإذا ،  و(80:5108وفقا لقوانين التعلم )الدسوقي ،

ه مثال وحصل على ما يريده فأنه سوف يكرر سلوكه العدواني هذا مرة أخرى لكي يحقق هدفا ضرب الطفل شقيق

جديدا، فالعدوان هو سلوك يتعلمه الطفل لكي يحصل على شيء ما ، حيث يعتقد السلوكيون بأن السلوك العدواني 

حدوث السلوك العدواني اذا كغيره من السلوكيات اإلنسانية األخرى متعلم من خالل نتائجه حيث تزداد احتمالية 
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األنماط السلوكية  إنلسكنر، أي  اإلجرائيكانت نتائجه مطروحة والعكس صحيح ، وهو منطلق نظرية االشراط 

 (42-42:5108القضاة ،و محكومة بتوابعها اجتماعيا )الصبحيين

ثر طيب او تدعيم تثبت وميل سلوك التنمر قابل للتكرار اذا ارتبط بالتعزيز ،حيث ان االستجابات التي تعقبها اان 

الفرد الى تكرارها، بينما االستجابات التي ال يعقبها تدعيم تنفئ وتتالشى وال يمل الطفل الى تكرارها.لذلك نجد ان 

المتنمر اذا عزز سلوكه االفراد المحيطون به كالزمالء واألصدقاء واالهل مما يجعله يشعر انه متميز، كما ان 

المحيطين  األفرادمواقف تنمرية لالعتداء على  إنشاء إلىيد يمثل تعزيزا له مما يدفعه حصول المتنمر على ماير

 ( 80:5108به )الدسوقي ،

 ثانيا : نظرية التحليل النفسي :

يرى فرويد صاحب هذه النظرية ان سلوك العدوان والتنمر ما هو اال تعبير عن غريزة الموت، حيث يسعى الفرد 

نفسه او تجاه االخرين، حيث ان الطفل يولد بدافع عدواني، وتتعامل هذه النظرية كذلك مع الى التدمير سواء تجاه 

سلوك العدوان بأنه استجابة غريزية وطرق التعبير عنها متعلمة فهي تقول : بأنه ال يمكن إيقاف السلوك العدواني 

 (21-42:5108او الحد منه من خالل الضوابط او تجنب اإلحباط )الصبحيين،القضاة ،

وتفسر هذه النظرية العدوان من منطلق غريزة الموت وغريزة الحياة، فعندما يشعر االنسان بتهديد خارجي تنتبه 

غريزة العدوان وتجمع طاقاتها ويغضب الفرد ويختل توازنه الداخلي ويتهيأ للعدوان حال صدور أي اثارة 

فرغ طاقاته العدوانية ويخفف توتره النفسي خارجية ولو بسيطة ، وقد يعتدي بدون وجود اثارة خارجية حتى ي

 (81:5108حتى يعود الى توازنه الداخلي )الدسوقي ، 

 ثالثا : النظرية الفسيولوجية :

لديهم تلف في الجهاز  يعد ممثلو االتجاه الفسيولوجي ان سلوك التنمر يظهر بدرجة اكبر عند االفراد الذين

أن هذا السلوك ناتج عن هرمون التستستيرون حي وجدت العصبي "التلف الدماغي "، ويرى فريق اخر ب

الدراسات بأنه كلما زاد نسبة هذا الهرمون  في الدم ، زادت نسبة حدوث السلوك العدواني )الصبحيين،القضاة ، 

5108 :21) 

هذا  لذلك نجد ان األطفال المتنمرين يتصفون بالقوة الجسمية عن الضحايا مما يجعل التالميذ يستمتعون بممارسة

السلوك على االخرين ، كما يوجد لدى هؤالء األطفال المتنمرين استعدادات وراثية تجعلهم يميلون الى سلوك 

 (84:5108التنمر واالعتداء على اقرانهم )الدسوقي ،

 رابعا : نظرية التعلم االجتماعي : 

العدوان عند والديهم ومعلميهم ترى هذه النظرية بأن األطفال يتعلمون سلوك التنمر عن طريق مالحظة نماذج 

ورفاقهم ن حتى النماذج التلفزيونية ومن ثم يقومون بتقليدها ، وتزداد احتمالية ممارستهم للعدوان اذا توافرت لهم 

الفر  لذلك ، فإذا عوقب الطفل على السلوك المقلد فأنه ال يميل الى تقليده في المرات الالحقة ، اما اذا كوفئ 

 (20: 5108عدد مرات تقليده لهذا السلوك العدواني )القضاة ، عليه فسوف يزداد 

ان سلوك التنمر يتعلمه الطفل من خالل النماذج االسرية ومن خالل االقران والوسط االجتماعي الذي يعيش فيه ، 

القول  فالطفل في اسرته يرى نماذج عدوانية كثيرة ويتعلم من اقرانه اعمال العنف والعدوان والتنمر ومن ثم يمكن

بأن التنمر هو حالة نمذجة لسلوك نموذج متنمر سواء كان االب او األخ األكبر او المعلمة او الرفيق في منطقة 

 ( 85:5108الجيرة السكنية )الدسوقي ،

 العدوان :–خامسا : نظرية اإلحباط 

وان هذا الدافع ينخفض اإلحباط ينتج دافعا عدوانيا يستثير سلوك إيذاء االخرين  إندوالرد وميلر وسيرز  أكد

تدريجيا بعد الحاق األذى بالشخص االخر ، حيث تسمى هذه العملية بالتنفيس او التفريغ الن اإلحباط يسبب 

 الغضب والشعور بالظلم ما يجعل الفرد مهيأ للقيام بالعدوان .

فالشعور بالضيق  كما ان معظم مشاجرات األطفال ما قبل المدرسة تنشأ بسبب صراع على الممتلكات واأللعاب

واعاقة اشباع الرغبات البيولوجية بثير لدى الطفل الشعور باإلحباط وهذا يؤدي الى سلوك عدواني مثل تحطيم 

االواني واللعب ، وترى هذه النظرية  ان سلوك العدوان ينتج عن اإلحباط ، أي ان اإلحباط هو السبب الذي يسبق 

 (5108: 20أي سلوك عدواني )الصبحيين ،القضاة ، 
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وترتكز هذه النظرية على فرض مفاده وجود ارتباط بين اإلحباط"كمثير " والعدوان "كاستجابة " وهذه 

االستجابة الفطرية لإلحباط تزداد شدتها وتقوى حدتها كلما زاد اإلحباط وتكرر حدوثه ، فإذا منع الطفل من تحقيق 

مصدر احباطه ، اذ وجد في نفسه الشجاعة  هدف ضروري له شعر باإلحباط واعتدى بطريقة غير مباشرة على

 (.88:5108على مهاجمته ومعاقبته او بطريقة غير مباشرة )عدوان صريح( اذا خاف من االنتقام )الدسوقي ،

 سادسا : النظرية اإلنسانية :

دها ما تركز هذه النظرية على احترام مشاعر الفرد ، وهدفها الرئيسي الوصول بالفرد الى تحقيق ذاته، ومن روا 

سلو وروجرز ، ويمكن ان تفسر أسباب سلوك التنمر حسب نظر هذه المدرسة من خالل عدم اشباع الطفل 

للحاجات البيولوجية من مأكل ومشرب وحاجات أساسية أخرى، قد ينجم عن ذلك عدم الشعور باألمن، وعدم 

يؤدي الى تدن في تقدير الذات،  الشعور باألمن يؤدي الى ضعف االنتماء الى جماعة االقران والرفاق، ما قد

 (28:5108والذي يؤدي الى التعبير عن ذلك بأساليب عدوانية مثل سلوك التنمر )الصبحيين،القضاة ، 

 سابعا : النظرية البايولوجية :

يمكن تفسير سلوك التنمر حسب هذه النظرية بأنه ناتج عن بعض األسباب الجسمية والداخلية وال سيما منطقة 

هي في المخ كونها المسؤولة عن ظهور السلوك العدواني عند الطفل ، حيث ان استئصال بعض الفص الجب

 التوصيالت العصبية في هذه المنطقة عن المخ أدى الى خفض التوتر والغضب والميل للعنف .

 واكد علماء اخرون على ان بعض العوامل الجسمية مثل التعب او الجوع او وجود االم جسمية لدى األطفال

تؤدي أيضا الى السلوك العدواني ، كما ارجع بعض الباحثين السلوك العدواني الى الفطرة وانه محصلة 

للخصائص البيولوجية للفرد ، أي ان العدوان والعنف عند االنسان يتضمن نظاما غريزيا وانه يعتدي إلشباع 

 .(25:5108حاجاته الفطرية للتملك والدفاع عن نفسه )الصبحيين، القضاة ، 

وال سيما التنمر يرجع الى عوامل بيولوجية في تكوين  أالنحرافيالسلوك  إن إلىتشير النظرية البايولوجية 

الشخص ، وهو تعبير طبيعي عن عدد من الغرائز العدوانية المكبوتة لديه، وان التعبير عن العنف والتنمر الزم 

ونظم المجتمع يحركها من الداخل هذا الشعور بالعدوان الستمرار المجتمع اإلنساني ، الن كل العالقات اإلنسانية 

. 

كما يؤكد أصحاب هذه النظرية ان هرمون الذكورة "االندروجين " هو السبب المباشر لوقوع العنف والتنمر 

بدرجات كبيرة بين االفراد من الذكور ، وان هذا الهرمون يفرز بنسبة عالية أوقات النهار ، مما يزيد من حدة 

 ى االفراد ، وينمي مشاعر االنفعال لديهم، بينما ينخفض افرازه في المساء.الغضب لد

لذلك نجد إن األطفال المتنمرين من الذكور يتصفون بالقوة الجسمية ، فالمتنمرون الذكور يكونون أقوياء جسمياً 

ن ، والجدير بالذكر عن الضحايا ، مما يجعل هؤالء األطفال يستمتعون بممارسة هذا السلوك االيذائي على اآلخري

إن هذه القوة الجسمية ال تؤدي الدور نفسه في التنمر لدى اإلناث ، كما يوجد لدى بعض هؤالء الطالب المتنمرين 

 (.52: 5102استعدادات وراثية  والتي تجعلهم يميلون إلى سلوك التنمر واالعتداء على أقرانهم)زهراء،

 ثامنا: النظرية المعرفية :

عن الضحايا في الجوانب والعمليات المعرفية ، فالمتنمرين يدركون انفسهم بأن لديهم القدرة  يختلف المتنمرين

على التحكم في البيئة التي يعيشون فيها ، فهم يدركون سلوكهم من خالل التمركز حول الذات ،وغالبا ما يبررون 

لضحايا يستحقون هذا التنمر سلوك المتنمر الذي يقومون به ضد الضحية من وجه نظرهم ، حيث يزعمون ان ا

والعقاب ، كما يكون لدى هؤالء المتنمرين _ كما يشير دودج وكول_ بعض التحريفات المعرفية في أنماط 

تفكيرهم مما يجعلهم يميلون الى االعتقاد اعتقاداً خطأ بأن لدى االخرين مقاصد ونوايا عدوانية تجاههم، وهناك 

ى المتنمرين ويتمثل ذلك في ان اسلوب تفكيرهم يتسم بعدم النضج المعرفي جانب اخر من أنماط التفكير الخطأ لد

، فهم دائما يميلون الى التفكير احادي االتجاه نحو االخرين ، ولديهم مفهوم إيجابي عن الذات ومستويات مرتفعة 

 (.52: 5102من الثقة بالنفس ولديهم اتجاهات إيجابية نحو العنف )زهراء،
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 لتي تناولت السلوك التنمري :الدراسات السابقة ا
 (العراق0150دراسة الصوفي والمالكي ) -

 التنمر عند األطفال وعالقته بأساليب المعاملة الوالدية 

 الهدف : هدفت الدراسة تعرف العالقة بين التنمر وأساليب المعاملة الوالدية لدى األطفال . -

الخامس والسادس االبتدائي من الذكور فقط ( تلميذاً في الصفوف 511العينة : بلغت عينة الدراسة ) -

 وامهاتهم.

 األداة :استخدم الباحثان اداتين :مقياس للتنمر ومقياس أساليب المعاملة الوالدية. -

الوسائل اإلحصائية : قام الباحثان باستخراج الخصائص السيكومترية المتمثلة في التمييز وارتباط الفقرة  -

 وصدق البناء والثبات .بالدرجة الكلية ، والصدق الظاهري 

النتائج : من ابرز النتائج التي توصلت اليها الدراسة ان معامل االرتباط بين التنمر وأساليب )اإلهمال ،  -

التساهل، التسلط، الحزم ، التذبذب ( للمعاملة الوالدية ، وان سلوك األطفال التنمري يزداد كلما زاد اهمال او 

في حين يرتبط التنمر سلبياً مع اسلوبي الحزم والتذبذب ، أي كلما كان الوالدين تساهل او تسلط الوالدين عليهم ، 

 (.048: 5105اكثر في أسلوب الحزم او أسلوب التذبذب يكون األوالد اقل تنمراً) الصوفي ، المالكي ،

 (العراق0151دراسة إبراهيم) -

 بناء مقياس التنمر المصور لدى طفل الروضة

 ناء مقياس التنمر المصور لدى طفل الروضة .الهدف : هدفت الدراسة ب-

 ( طفالً وطفلة من أطفال الرياض "التمهيدي " في محافظة بغداد.028العينة : بلغت عينة الدراسة ) -

 األداة : بناء مقياس مصور . -

عادلة الوسائل اإلحصائية : معامل ارتباط بيرسون ، معادلة سبيرمان براون ، معادلة معامل صعوبة الفقرة ،م-

 معامل تمييز الفقرة .

 ( .842: 5107النتائج : توصلت الباحثة الى انه يمكن قياس التنمر لدى طفل الروضة )إبراهيم ،-

 (:0158دراسة عبد الحليم ) -

سلوك التنمر لدى طفل الروضة وعالقته بأساليب المعاملة الوالدية لدى عينة من أطفال الرياض الحكومية 

 ن.بمدينة بورتسودا

الهدف : هدفت الدراسة التعرف على سلوك التنمر لدى طفل الروضة وعالقته بأساليب المعاملة الوالدية  -

 ، والتعرف على الفروق في مستوى التنمر لدى األطفال تبعا لمتغير النوع والترتيب الوالدي .

 ( طفلة .02( طفل و)02( طفل منهم )81العينة : بلغت عينة الدراسة ) -

 :بناء مقياس للتنمر ومقياس ألساليب المعاملة الوالدية .األداة  -

النتائج: من ابرز النتائج التي توصلت اليها الدراسة وجود عالقة طردية بين سلوك التنمر لدى طفل  -

الروضة وأساليب المعاملة الوالدية "القسوة ، اهمال ، التدليل الزائد" ، كما توصلت الدراسة الى وجود فروق في 

 (.024: 5102لتنمر لدى عينة الدراسة وفقا لمتغير النوع ولصالح الذكور )عبد الحليم ،مستوى ا

 الدراسات األجنبية :

 (: Sonja&Francoise,2006_ دراسة ) 

الهدف : هدفت الدراسة تعرف  السلوك االجتماعي وعالقة االقران مع الضحايا والضحايا / المتنمرين  -

 األطفال . ، وكذلك المتنمرين في مرحلة رياض

 ( سنوات .7-2( طفالً بعمر )844العينة :بلغت عينة الدراسة ) -

النتائج : من ابرز النتائج التي توصلت اليها الدراسة ان الضحايا كانوا اكثر طاعة ولديهم مهارات  -

في اللعب ،  انسحابية واقل تعاونية واقل اجتماعية ، ويعانون بشكل دائم من قلة األصدقاء أكثرقيادية قليلة وكانوا 

اما المتنمرون  فقد كانوا اقل اجتماعية واقل قبوالً في المواقف االجتماعية ، ولكنهم اكثر مهارات قيادية من غير 

 (.Sonja&Francoise,2006:9المتنمرين وكانوا اكثر استخداماً للتنمر اللفظي من التنمر الجسدي )
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 :( Perren, &Alsaker(2006,دراسة -

- Social behavior and peer relationships of victims, bully-victims, and 

bullies in kindergarten 

السلوكيات االجتماعية وعالقات األقران لألطفال المشاركين في مشاكل التنمر / ضحايا التنمر والتخويف في 

 رياض األطفال)سويسرا(.

نمرين وضحايا التنمر وفهم الطبيعة االجتماعية الهدف: هدفت الدراسة التعرف الى أنماط السلوك المميزة للمت -

 والتفاعلية للتنمر واإليذاء.

( سنوات تم تصنيف األطفال كمتنمرين، 7-2( طفل تتراوح أعمارهم بين) 844العينة: بلغت عينة الدراسة)-

 ضحايا للتنمر والتخويف، وغير مشاركين.

 حايااالداة: بناء مقياس السلوك االجتماعي للمتنمرين/ والض -

النتائج: من ابرز النتائج التي توصلت اليها الدراسة ان االطفال الضحايا  كانوا أكثر عرضة للخضوع،  -

مهاراتهم القيادية أقل، أكثر عزلة، أقل تعاونًا واجتماعيًا، وفي كثير من األحيان ليس لديهم زمالء لعب. كان 

انهم، باإلضافة إلى ذلك أقل تعاونًا وأقل اجتماعيًا، وفي المتنمرين وضحايا التنمر أكثر عدوانية بشكل عام من أقر

كثير األحيان لم يكن لديهم زمالء لعب من األطفال الغير مشاركين، وكانت لديها مهارات قيادية أكثر من األطفال 

أو غير المشاركين حيث ينتمي المتنمرون إلى مجموعات اجتماعية أكبر، وكثيراً ما ينتمون إلى متنمرين آخرين 

 (. Perren&Alsaker,2006:45-47ضحايا متنمرين )

 (:  (Alsaker∙eta,2008دراسة  -

Bullying in Kindergarten and Prevention Françoise 

 التنمر في رياض األطفال والوقاية منها)كندا(
لفهم العمليات الهدف: هدفت الدراسة التعرف  على التنمر واإليذاء في رياض األطفال لكي تفتح فرًصا جديدة  -

المبكرة في مسارات اإليذاء، وايجاد عوامل الخطر االجتماعية والفردية المختلفة وتفاعالتها في بدايات أنماط 

 التنمر.

٪ منهم من الفتيات(.47.2( طفالً )0121العينة: بلغت عينة الدراسة )-  

 االداة: بناء مقياس التنمر. -

اليها الدراسة أن التنمر واإليذاء جزء من الحياة اليومية ألطفال رياض النتائج: من ابرز النتائج التي توصلت  -

األطفال وأنها تتعلق كثيرا من االحيان باألطفال بطريقة مباشرة أكثر من اهتمامهم بالمدرسة 

 (. Alsake∙eta,2008:230-225االبتدائية)

:)Maria eta,2014( دراسة 

 )االغريق(رياض األطفال التنمر/ والضحايا في 

Bullying /Victimization in Preschool Children 

 الهدف: هدفت الدراسة التعرف على مدى ظهور التنمر لدى أطفال ما قبل المدرسة كظاهرة اجتماعية وسياقية.-

 سنوات(  6-4( طفل تتراوح أعمارهم بين )167العينة: بلغت عينة الدراسة )-

 والمقابلة الفردية. االداة: بناء مقياس مصور لألطفال -

لدى أطفال ما قبل المدرسة هي ظاهرة اجتماعية  تنمرالنتائج: من ابرز النتائج التي توصلت اليها الدراسة أن ال -

حيث تشارك فيها مجموعة كاملة من أقران الفصل، وترتبط عمليات الضحية بشكل أوثق بالعوامل السياقية مثل 

 Maria)ل الشخصية مثل التعاطف ونظرية العقل والصفات العدائيةديناميكية المجموعة بدالً من العوام

eta,2014:365-368 .) 

 :الدراسات السابقةمناقشة 
ما توافر لديهما من دراسات سابقة تتعلق بموضوع بحثهما ، وستقتصر الباحثتان باالطالع على  تانقامت الباحث

 له عالقة مباشرة بموضوع بحثهما الحالي وكما يأتي : على مناقشة الدراسات السابقة التي تم الحصول عليها فيما
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اختلفت اهداف الدراسات العربية واألجنبية اذ انها تباينت وتنوعت تبعاً للدراسة ومشكلة البحث ،حيث  األهداف:

سلوك التنمر العالقة بين  التعرف الى( 5102، ودراسة عبد الحليم،  5105الصوفي والمالكي ،هدفت دراسة )

( الى بناء مقياس التنمر المصور 5107في حين هدفت دراسة )ابراهيم ،المعاملة الوالدية لدى االطفال ، واساليب

السلوك االجتماعي وعالقة  التعرف الى( Sonja&Francoise,2006) لدى طفل الروضة ، كما هدفت دراسة 

االطفال ، وهدفت االقران مع الضحايا والضحايا / المتنمرين وكذلك المتنمرين في مرحلة رياض 

السلوك المميزة للمتنمرين وضحايا التنمر وفهم الطبيعة  أنماط إلىالتعرف ( Alsaker,2006)Perren&دراسة

( فقد Maria ata,2014( ودراسة )   (Alsaker∙eta,2008دراسة أما،واإليذاءاالجتماعية والتفاعلية للتنمر 

التعرف الدراسة الحالية فقد هدفت  أما.ما قبل المدرسة أطفاللدى  واإليذاءر التنمر ومدى ظه إلىالتعرف هدفتا 

 ما قبل المدرسة . أطفالسلوك التنمر لدى  إلى

من اختيار الفئة المدروسة تبعاً الختالف مواضيع  لسلوك التنمرتباينت عينات الدراسة السابقة  العينات:-

وذلك بحسب ما تهدف اليه كل دراسة.اما البحث طفالً وطفلة ( 0121-81الدراسات حيث تراوحت العينات من )

 كومية . الحطفالً وطفلة من اطفال الرياض ( 011الحالي فقد بلغت عينته )

مقياس مصور تنوعت األدوات المستخدمة تبعاً ألهداف كل دراسة ، ففي معظم الدراسات تم بناء   األدوات:-

 .لسلوك التنمر ببناء مقياس  تاناما البحث الحالي فقد قامت الباحثلسلوك التنمر ،

اشارت بعض الدراسات السابقة الى الوسائل االحصائية وبعضها لم يشير اليها وعلى وفق  : الوسائل اإلحصائية-

معامل ارتباط بيرسون ومعادلة سبيرمان براون طبيعة االهداف تباينت الوسائل االحصائية المستخدمة منها 

 الحالي: سيعتمد الوسائل اإلحصائية المحققة ألهدافه.اما البحث ومعادلة تمييز الفقرة ، 

وفقلاً الخلتالف االجلراءات التلي اتبعتهلا واخلتالف تباينلت النتلائج التلي توصللت اليهلا الدراسلات السلابقة النتائج :-

 السللوك التنملري إن( 5102( ودراسلة )عبلد الحلليم ،5105، حيلث توصللت دراسلة )الصلوفي والملالكي ،اهدافها

يزداد كلما زاد اهمال او تساهل او تسلط الوالدين عليهم ويقل التنمر مع اسللوبي الحلزم والتذبلذب ،ووجلود فلروق 

(ودراسلللة  Sonja&Francoise,2006) وفقلللاً لمتغيلللر النلللوع ولصلللالح اللللذكور ، فلللي حلللين توصللللت دراسلللة 

&Alsaker,2006)Perren  )ع والطاعللة ومهللاراتهم عرضللة للخضللو أكثللرضللحايا التنمللر كللانوا  األطفللال إن

 Maria( ودراسللة Alsakereta,2008) عزلللة واقللل تعاونللاً،في حللين كانللت نتللائج دراسللة وأكثللرالقياديللة اقللل 

ata,2014))وان التنملر ظلاهرة اجتماعيلة تشلارك فيهلا  األطفلالجلزء ملن الحيلاة اليوميلة للدى  واإليذاءالتنمر  إن

 سة الحالية فسوف يتم عرضها في الفصل الرابع.نتائج الدرا أماالفصل . أقرانمجموعة كاملة من 

 

 الفصل الثالث

 
 اجراءات البحث

يتضمن هذا الفصل عرضلا للمنهجيلة التلي اعتملدها البحلث ملن حيلث تحديلد مجتملع البحلث وكيفيلة اختيلار العينلة 

الوسائل اإلحصلائية وبناء أداة البحث وإجراءات التحقق من صالحيتها والتطبيق النهائي للمقياس فضال عن تحديد 

 المستخدمة.

 مجتمع البحث  -اوال
يقصد بالمجتمع هو كل االفراد الذين يحملون بيانات عن الظاهرة التي هي في متناول الدراسة )داود وعبد 

(، فهم المجموعة الكلية ذات العناصر التي يسعى الباحث الى تعميم النتائج ذات العالقة 88: 0221الرحمن،

 (022: 0225)عودة وملكاوي ،بالمشكلة عليها 

تكون مجتمع البحث من األطفال في الصف التمهيدي في رياض االطفال الحكومية التابعة لمديرية تربية 

( طفال 5445، بواقع )( طفال وطفلة4702ومجموعهم )  5102/5102الثانية في بغداد للعام الدراسي  الكرخ

 ( يوضح ذلك .0)،والجدول ( روضة81يتوزعون في )( طفلة، 5578و)
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 (5الجدول )

 عدد رياض األطفال وإعداد األطفال في مديرية تربية الرصافة الثانية

 المجموع   اإلناث الذكور     عدد الرياض المديرية   

 1151 0011 0110 11 الكرخ الثانية

 عينة البحث  -ثانيا
( رياض أطفال في الصف التمهيدي وكملا مبلين 01( طفال وطفلة من )011الباحثة عينة عشوائية بلغت ) اختارت

 (5في الجدول )

 (0الجدول )

 أعداد االطفال )عينة البحث( في رياض االطفال

 رياض االطفال ت

 الرصافة األولى

 رياض االطفال ت اإلناث الذكور

 الرصافة الثانية

 المجموع اإلناث الذكور

 روضة  1

 السندباد

 روضة  6 5 5

 الوركاء

5 5 20 

 روضة 2

 المصطفى

 20 5 5 لزهورة اروض 7 5 5

 روضة 8 5 5 النرجسروضة  3

 البسمة

5 5 20 

 روضة  4

 قطر الندى

 روضة  9 5 5

 النسور

5 5 20 

 روضة  5

 العندليب

 روضة  10 5 5

 البنفسج

5 5 20 

 100 25 25 مجموع 25 25 المجموع

 ادوات البحث -ثالثا
 المدرسة ما قبل أطفالسلوك التنمر لدى مقياس 

( وجدت الباحثتان أنه من سلوك التنمر لدى أطفال ما قبل المدرسةلقياس المتغيرات التي شملت البحث )       

ليكون مالئما لخصائص مجتمع البحث  سلوك التنمر لدى أطفال ما قبل المدرسةاألفضل إعداد مقياس لقياس 

الحالي وتتوافر فيه شروط المقاييس العلمية نحو الصدق والثبات وقدرة فقراته على التمييز بين األفراد، واتبعت 

 الباحثتان لذلك الخطوات اآلتية :

( رياض أطفال تم اختيارهم عشوائيا، وبواقع 8توجيه سؤال مفتوح لمعلمات وأمهات األطفال في ) -

( أما ومعلمة في روضة ) قطر الندى،العندليب،االريج(، إذ وزع عليهن استبيان استطالعي مفتوح تضمن 51)

 السؤال اآلتي :     

 (5؟ ملحق ) ما هي المواقف السلوكية المعبرة عن سلوك التنمر لدى اطفال ماقبل المدرسة \س 

ضمن هذا  واالختباراتوفي ضوء إجابات هذه العينة، وبعد مراجعة األدبيات والدراسات السابقة والمقاييس      

 المجال مثل :

 (5105مقياس التنمر لدى االطفال )الصوفي والمالكي،  -

 (5105مقياس سلوك التنمر لدى األطفال والمراهقين )الحمداني ، -

 (5108اهقين )الصبحيين والقضاة ، مقياس سلوك التنمر لدى األطفال والمر -
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 (5108مقياس السلوك التنمري لألطفال والمراهقين )مجدي دمحم ، -

 (5107مقياس التنمر لدى طفل الروضة ) ابراهيم،  -

مقياسسلوك ، وقد عرضت  فقرات سلوك التنمر لدى اطفال ماقبل المدرسة( فقرة، تمثل مفهوم 52تم تحديد )

 ،على مجموعة من المختصين في التربية وعلم النفس والطفولة والقياس النفسي درسةالم ما قبل أطفالالتنمر لدى 

 (، وقد أبدوا رأيهم حول الفقرات من حيث :8ملحق )

 . االختبارصالحية كل فقره من فقرات  -

 وضوح التعليمات . -

 إجراء التعديالت بالحذف واإلضافة. -

( 52) وكانت% فأكثر 21تم قبول الفقرات التي حصلت على نسبة اتفاق  مقياسوفي ضوء آراء المحكمين عن ال 

 ( يوضح ذلك .8والجدول) ،(52)فقرة من اصل 

 (1الجدول  )

 % فأكثر81الفقرات الصالحة التي حصلت على نسبة

 النسبة المئوية الموافقين عدد المحكمين أرقام الفقرات

5-0-1-51-51-51-56-01-01 51 51 511% 

1-1-8-1-50-51-51-05-00-01 51 1 11% 

1-6-55-51-58-51-01 51 8 81% 

 :المدرسة ما قبل أطفاللدى  التنمر سلوك لمقياس الخصائص السيكومترية

 باستخراج الخصائص السيكومترية للمقياس، وكما يلي:تان قامت الباحث

لكشف عن ليعد الصدق من الخصائص األساسية والمهمة في بناء االختبارات والمقاييس النفسية والتربوية،وذلك 

أن صدق المقياس،هو قدرة األداة على تحقيق الهدف الذي  (Ebel,1972)أيبلمحتويات المقياس الداخلية، ويرى 

أساليب وطرق حساب وتقدير الصدق وفي  ويشير المعنيون بالقياس إلى تعدد، (Ebel,1972:555)أعد من أجله

 مؤشرا للصدق وهو: تانالبحث الحالي استخرجت الباحث

 الصدق الظاهري: 

من الشروط المهمة التي بجب ان تتوفر في أدوات القياس الصدق وصدق المقياس، وتم عرض المقياس بصورته 

لم النفس،وقد ابدوا رأيهم حول صالحية األولية على لجنة من المحكمين، وهم خبراء وأساتذة في التربية وع

 ( فقرة. 52فأكثر وكانت) (%21)الفقرات، وفي ضوء آراء المحكمين تم استبقاء الفقرات التي حصلت على نسبة 

 :تعليمات المقياس

الهدف من المقياس وكيفية  ،تضمنتسلوك التنمر لدى أطفال ما قبل المدرسةتم إعداد تعليمات خاصة لمقياس 

اإلجابة عن الفقرات، ولغرض التعرف على وضوح التعليمات والفقرات تم تطبيق المقياس على عينة من 

( معلمات من كل 01( معلمة من روضتي الوركاء والبسمة،وبواقع ) 51المعلمات اختيرت عشوائيا فبلغ عددهن )

 اسة االستطالعية.روضة، فكان المقياس واضح ومفهوم لدى عينة الدر

 :تصحيح المقياس

يقصد بتصحيح المقياس هو الحصول على الدرجة الكلية لكل فرد من أفراد العينة وذلك بجمع الدرجات التي تمثل 

دائما، غالبا، احيانا، بدائل لإلجابة عن كل فقرة) خمسةاستجاباته على كل فقرة من فقرات المقياس،وقد تم تحديد 

 .(0،5،8،4،2ب )البدائل  ( وأوزان نادرا، ابدا

 :التحليل االحصائي للفقرات

 القوة التمييزية :

يعد تحليل الفقرات من المستلزمات المهمة لبناء االختبار، إذ أن هذه الخطوة تكشف عن دقة الفقرات          

( إلى أن  Ebel,1972وقدرتها على التمييز بين أعلى مستوى وأدنى مستوى في السمة المقاسة ويشير أيبل )
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 : Ebel,1972التحليل اإلحصائي يساعد في الكشف عن الفقرات الصالحة واستبعاد الفقرات غير الصالحة )

392 . ) 

وتحتاج عملية تحليل الفقرات إلى عينة يتناسب حجمها مع عدد الفقرات المراد تحليلها، ويشير ننلي )         

Nunnaly ,1970 األدنى( إلى أن الحد  ( المسموح به هو خمسة أفراد لكل فقرةNunnaly ,1970 :215. ) 

( فقرة فقد اختيرت عينة متكونة 52المتكون من)مقياس سلوك التنمر لدى اطفال ماقبل المدرسةوحسب        

 فقد اتخذت الخطوات اآلتية :  مقياس،ولغرض ايجاد القوة التمييزية لل، ( طفال وطفلة511من)

 ( طفال وطفلة.511على) مقياسطبق ال -

 رتبت الدرجات التي حصل عليها أفراد العينة تنازليا من اعلى إلى أوطأ درجة . -

%( من 57الحاصلة على أعلى الدرجات )المجموعة العليا ( والـ ) االستمارات%( من 57تم تعيين الـ ) -

 الحاصلة على أوطأ الدرجات )المجموعة الدنيا ( . االستمارات

%( في كل مجموعة 57( طفال وطفلة  فقد بلغت نسبة الـ )511عدد أفراد العينة) حسب عينة البحث فأن -

( طفال وطفلة للمجموعتين العليا والدنيا وبذلك تكون لدينا مجموعتين بأكبر حجم ممكن وبأقصى تباين ) 24)

Anstansi , 1976 : 203 .) 

وتعتمد على تقسيم  واالمتيازمثل هذا األجراء يعد من أكثر التقسيمات تميزا لمستويات الضعف  اتخاذأن  -

%( من الطرف 57الدرجات على طرفين علوي وسفلي بحيث يتألف القسم العلوي من الدرجات التي تكون نسبة )

 .( 282:  0270الممتاز ويقابلها النسبة نفسها من الطرف الضعيف ) السيد ، 

اب المتوسط الحسابي والتباين لكل مجموعة على حده و لكل فقرة من فقرات المقياس ،و أستخدم تم حس -

( 52( فتبين أن هناك )12,1( و بمستوى داللة )018و بدرجة حرية )   t-testاالختبار التائي لعينتين مستقلتين 

( 52لك أصبح عدد فقرات المقياس )( وبذ28,0فقرة مميزة ألن القيمة المحسوبة لها أكبر من القيمة الجدولية )

 ( يوضح ذلك .4والجدول )فقرة

 (1الجدول )

 بأسلوب العينتين المتطرفتين  المدرسة ما قبل أطفالمقياس سلوك التنمر لدى القيم التمييزية لفقرات 

رقم 

 الفقرة

رقم  قيم التمييز

 الفقرة

رقم  قيم التمييز

 الفقرة

 قيم التمييز

5 111,1 51 061,0 51 111,8 

0 110,55 55 118,6 01 166,1 

1 515,1 50 105,0 05 186,1 

1 111,1 51 160,0 00 186,1 

1 151,0 51 181,0 01 116,1 

6 161,6 51 066,1 01 811,1 

 

1 118,5 56 118,0 01 816,6 

 

 1.11مستوى داللة  160,0 51 118,6 8

1 105,0 58 181,0 
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   الثباتReliability : 

يشير مصطلح الثبات إلى الدقة واالتساق في أداء الفرد، ويعني ايضا االستقرار في النتائج عبر الزمن،         

( ، وقد تم  Bergman , 1974 : 155فالثبات يعطي النتائج نفسها إذا طبق على المجموعة نفسها مرة ثانية   ) 

 بأتباع:سة،ما قبل المدر ألطفالسلوك التنمر  استخراج الثبات لمقياس

  طريقة أعادة االختبارTest-Re-test Method: 

تقيس هذه الطريقة االتساق الخارجي للفقرات ويسمى معامل الثبلات النلاتج بمعاملل االسلتقرار، أي اسلتقرار نتلائج 

يشلير الثبلات الللى ان (، Bergman,1979:155االختبلار ملن خلالل المللدة بلين التطبيلق األول والثلاني لالختبللار )

 (p.155,36)المقياس يعطي النتائج نفسها فيما لو أعيد تطبيقه لمرات عدة على العينة نفسها وفلي ظلروف مشلابهة

( معلمللة مللن روضللتي النجللوم والربيللع وبعللد 51وقللد تللم حسللاب الثبللات باسللتخدام طريقللة إعللادة االختبللار علللى)

( يومللا علللى التطبيللق األول وتحللت ظللروف مشللابهة لظللروف التطبيللق األول قامللت الباحثتللان بإعللادة 51مضللي)

(، 28،1االختبار وتم حساب معامل ارتباط بيرسلون بلين درجلات التطبيقلين األول والثلاني إذ بللغ معاملل الثبلات )

(  ومتوسللط الللدرجات 52( درجللة واقللل درجللة محتملللة هللي )052مقيللاس هللي )وان أعلللى درجللة محتملللة علللى ال

 (. 5( ملحق رقم )72النظري هي )

 :المدرسة ما قبل أطفالسلوك التنمر لدى مقياس صف و

وان أعلى درجة محتملة على المقياس ( فقرة 52من )المدرسة ما قبل أطفالسلوك التنمر لدى مقياس  يتألف 

 ( .4ملحق )  ( 72(  ومتوسط الدرجات النظري هي )52( درجة واقل درجة محتملة هي )052هي )

 :الوسائل االحصائية

سلوك التنمر لدى في إجراءات بناء مقياس    SPSSالحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية تاناستخدمت الباحث

 وتحقيق أهداف البحث الحالي، وكما يأتي:  ، المدرسة ما قبل أطفال

 معامل ارتباط بيرسون الستخراج الثبات بطريقة إعادة االختبار. -0

 ألتنملريالسللوك لعينتلين مسلتقلتين الختبلار دالللة الفلروق بلين اللذكور واإلنلاث فلي   t-testاالختبار التلائي -5

 .الرياض أطفاللدى 

 أطفللاللللدى  ألتنمللريالسلللوك الفللروق بللين متوسللط درجللات لعينللة واحللدة الختبللار داللللة االختبللار التائي -8

 . عند أفراد العينة ككل والمتوسط الفرضي للمقياسالرياض

 

 الفصل الرابع
 :عرض النتائج 

يتضمنهذاالفصلعرضاللنتائجالتيتمالتوصالليهافيضوءاألهدافوالفرضياتاالحصائيةومناقشللةتلكالنتائجومقارنتهابنتائجا

 لدراساتالسابقةالتيتمعرضهافيالفصاللثاني.

 :األولى الفرضية

أفراد العينة ككل  عند المدرسة ما قبل أطفالسلوك التنمر لدى )ال يوجد فرق ذا داللة إحصائية بين متوسط درجات  

 والمتوسط الفرضي للمقياس( ولغرض التحقق من صحة الفرضية الصفرية األولى،  تم اجراء ما يأتي: 

لعينة البحث تمت مقارنة متوسلط درجلات عينلة البحلث )اللذكور واإلنلاث( البالغلة سلوك التنمر للتعرف على  -

القيملة التائيلة  إنالتائي لعينة واحدة أظهلرت النتلائج باستخدام االختبار  (72)بالوسط الفرضي للمقياس( 80.141)

، وعنلللد النظلللر اللللى (1.12)عنلللد مسلللتوى ( 0.22-)الجدوليلللة القيملللة التائيلللة اصلللغر ملللن(58.087-)المحسلللوبة 

المتوسللطات نجللد أن سلللوك التنمللر مللنخفض لللدى عينللة البحللث، الن المتوسللط الحسللابي للعينللة اقللل مللن المتوسللط 

 ( يوضح ذلك.2والجدول )المقارنة بين األوساط الحسابية والمتوسط الفرضيالفرضي للعينة من خالل 
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 (1) الجدول

 سلوك التنمر لدى اطفال ماقبل المدرسةنتائج االختبار التائي بين متوسط العينة والمتوسط الفرضي لمقياس 

المتوسط  العدد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الفرضي

درجة 

 الحرية

 التائيةالقيمة 

 المحسوبة    الجدولية

مستوى 

 الداللة

511 

 

65.111 01.111 11 11 -06.511 -5.11 1.11 

 

 الثانية الفرضية
وفق  على المدرسة ما قبل أطفالسلوك التنمر لدى )ال يوجد فرق ذا داللة إحصائية بين متوسط درجات  

 متغير الجنس(، ولغرض التحقق من صحة الفرضية الصفرية الثانية، تم اجراء ما يأتي : 

ً باستعمال االختبار التائي ) ً لفرضيات البحث فقد عولجت البيانات إحصائيا ( لعينتين مستقلتين، فقد t-testتبعا

( درجة وانحرافمعياري قدره 84.881( طفالً وطفلة، إذ حصل الذكور على متوسط قدره )011تكونت من )

(، وقد 58.170( درجة واالنحراف المعياري قدره )27.751(،في حين بلغت متوسطات االناث )  58.820)

( عند درجة حرية 0.22ر من القيمة الجدولية البالغة )( وهي أصغ0.452تبين أن القيمة التائية المحسوبة بلغت )

(،وتشير هذه النتيجة  الى أنه ال توجد فروق ذو داللة إحصائية بين درجة االطفال 1.12( ومستوى داللة )22)

( ويوضح الجدول 1012أناث( وأن هذا الفرق غير دال احصائيا، عند مستوى داللة ) ’تبعاً لمتغير النوع )ذكور

 النتيجة.( هذه 8)

 (6الجدول )

سلوك التنمر لدى اطفال متوسط درجات الذكور واإلناث على  للفرق بين لعينتين مستقلتيننتائج االختبار التائي

 ما قبل المدرسة

المتوسط  العدد الجنس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجةةةةةةةةةةةةةةةة 

 الحرية

 القيمة التائية

 المحسوبة   الجدولية

مسةةةةةةةةةتوى 

 الداللة

 1.11 5.11 5.101 18 01.115 61.161 11 ذكور

 01.115 11.101 11 إناث

  االستنتاجات

ملن المتوسلط  صغرلدى أطفال عينة البحث اذ جاءت بمتوسط حسابي أسلوك التنمر في درجات  انخفاضوجود -

 الفرضي للمقياس. 

وفلق متغيلر المدرسلة سلوك التنملر للدى اطفلال ماقبللال يوجد فرق ذا داللة إحصائية بين متوسط درجات  -

 الجنس.

 التوصيات

 بما يأتي : تانفي ضوء نتائج البحث توصي الباحث 

سلوك التنمر للدى اطفلال ماقبلل تخفيض إعادة النظر باألنشطة والخبرات التي تقدمها الرياض بما تسهم في -

 لديهم.المدرسة

وأغاني وأفالم تعليمية  اشراك وسائل اإلعالم المرئية في تخفيض سلوك التنمر من خالل عرض مسرحيات -

 لألطفال .

 توعية اآلباء واألمهات بأهمية تخفيض سلوك التنمر في بناء شخصية أطفالهم . -

إقامة دورات تدريبية أثناء الخدمة لمعلمات رياض األطفال لزيادة توعيتهم بأهمية تخفيض سلوك التنمر  -

 ألطفال الرياض .
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 المقترحات

 بما يأتي:  تانباحثفي ضوء نتائج البحث تقترح ال     

 .الرياض أطفاللدى  ألتنمريالسلوك أساليب المعاملة الوالدية وأثرها في  -

 الملتحقين برياض االطفال وأقرانهم من غير الملتحقين بها)دراسة مقارنة(.  األطفاللدى ألتنمريالسلوك  -

 أطفال الرياض. لدىتخفيض سلوك التنمرأساليب تعامل المعلمات مع االطفال وأثرها في  -

 لدى األطفال المساء إليهم وأقرانهم من غير المساء إليهم )دراسة مقارنة(.السلوك ألتنمري  -

 

  المصادر
(. بناء مقياس التنمر المصور لدى طفل الروضة ، مجلة البحوث 5107إبراهيم ، ايمان يونس ) .0

 (.22التربوية والنفسية ، ع)

(. التنمر المدرسي وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى تالميذ 5102، احمد فكري ،ورمضان علي ) بهنساوي .5

 (.07المرحلة اإلعدادية ،مجلة كلية التربية ، جامعة بور سعيد ، ع)

(. فاعلية برنامج قائم على االثراء النفسي في تحسين الكفاءة 5107حبيب ،امل عبد المنعم دمحم ) .8

التنمر المدرسي لدى المتنمرين ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائية ، كلية التربية االجتماعية وخفض سلوك 

 ، جامعة بنها.

(. التنمر وعالقته بأساليب المعاملة الوالدية والتحصيل الدراسي لدى طلبة 5102حسون ، سناء لطيف ) .4

للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماعية ، المرحلة اإلعدادية ، الكلية التربوية المفتوحة ، وزارة التربية ، الرك 

 (.52( ، ع )5مج)

(.سلوك التنمر لدى األطفال والمراهقين وعالقته بالعمر 5105الحمداني ، عبد الحسن عبد الصاحب ) .2

 والجنس والترتيب الوالدي ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ابن رشد ، جامعة بغداد.

(. مناهج البحث التربوي،جامعة بغداد ،مطابع دار الحكمة  0221ينعبدالرحمن )داود،عزيز حنا وانور حس .8

 للطباعة والنشر.

(. مقياس السلوك التنمري لألطفال والمراهقين ، هوانا للنشر والتوزيع ، 5108الدسوقي ، مجدي دمحم ) .7

 دار العلوم .

سي لدى تالميذ المرحلة (. المناخ المدرسي وعالقته بالتنمر المدر5102زهراء ، صوفي فاطمة ) .2

الثانوية ،دراسة ميدانية على عينة من تالميذ الثانوي  بسعيدة ، ، جامعة موالي الطاهر سعيدة، كلية العلوم 

 االجتماعية واإلنسانية ، قسم ارشاد وتوجيه.)رسالة ماجستير (

لمراهقين (.سلوك التنمر عند األطفال وا5108الصبحيين ، علي موسى ، والقضاة، دمحم فرحان ) .2

 ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض.0)مفهومه، أسبابه، عالجه( ، ط

(. التنمر عند األطفال وعالقته 5105الصوفي ، أسامة حميد حسن ،و المالكي ، فاطمة هاشم قاسم ) .01

 (.82بوية والنفسية ، ع. )بأساليب المعاملة الوالدية ، وزارة التربية ،الكلية التربوية المفتوحة ،مجلة البحوث التر

(.سلوك التنمر لدى طفل الروضة وعالقته بأساليب المعاملة الوالدية لدى 5102عبد الحليم ، مها احمد ) .00

 (.7)2عينة من أطفال الرياض الحكومية ، بمدينة بورتسودان ، جامعة المجمعة ، 

( .اساسيات البحث العلمي في التربية والعلوم االنسانية  0225سليمان وملكاوي ،فتحي حسن ) عودة،احمد .05

 ،مكتبة الكناني.0عناصره ومناهجه والتحليل االحصائي لبياناته ،عمان ، ط

(. مدى الوعي بالتنمر لدى معلمات المرحلة االبتدائية وواقع 5102القحطاني ، نورة سعيد سلطان ) .08

بعة لمنعه في المدارس الحكومية بمدينة الرياض من وجهه نظرهن، مجلة دراسات عربية في اإلجراءات المت

 (.22التربية وعلم النفس، ع.)

، دار المسيرة للنشر والتوزيع 0(. النمو االنفعالي واالجتماعي لطفل الروضة، ط5104قطامي ، يوسف ) .04

 والطباعة، عمان ، األردن .
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 (5ملحق رقم )

 والمعلمات  لألمهاتاستفتاء مفتوح 

 الجامعة المستنصرية 

 كلية التربية األساسية 

 

 

 

 عزيزتي االم   ........................الفاضلة

 المعلمة ........................الفاضلةعزيزتي 

 تحية طيبة وبعد ...............
ما قبل المدرسة( ولغرض تحقيق هدف البحث فأن  ألطفالتروم الباحثتان القيام بالبحث الموسوم )سلوك التنمر 

طريقة للسيطرة على الشخص االخر، وهو مضايقة جسدية او لفظية مستمرة  الباحثتين تقصد بسلوك التنمر )هو

 إلذاللبين شخصين مختلفين في القوة، يستخدم فيها الشخص األقوى طرق جسدية ونفسية وعاطفية ولفظية 

 (،  ولذلك نتوجه إليك بالسؤال اآلتي : وقهره وإحراجهشخص ما 

 ر ؟هل يمتلك طفلك / طفل الروضة سلوك التنم \س 

 

 الباحثتان
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 (0ملحق رقم )

 استفتاء مفتوح للمعلمات 

 الجامعة المستنصرية 

 كلية التربية األساسية 

 قسم الدراسات العليا لطرائق التدريس

 

 

 عزيزتي المعلمة ........................الفاضلة

 تحية طيبة وبعد ...............
ما قبل المدرسة( ولغرض تحقيق هدف البحث فأن  ألطفالتروم الباحثتان القيام بالبحث الموسوم )سلوك التنمر 

طريقة للسيطرة على الشخص االخر، وهو مضايقة جسدية او لفظية مستمرة  الباحثتين تقصد بسلوك التنمر )هو

 إلذاللبين شخصين مختلفين في القوة، يستخدم فيها الشخص األقوى طرق جسدية ونفسية وعاطفية ولفظية 

 (،  ولذلك نتوجه إليك بالسؤال اآلتي : وقهره وإحراجهشخص ما 

 ؟ك التنمر لدى اطفال ما قبل المدرسةما هي المواقف السلوكية المعبرة عن سلو \س 

 

 الباحثتان
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 (1ملحق رقم )
 ما قبل المدرسة بصورته االولية ألطفالاستبيان آراء الخبراء حول صالحية فقرات مقياس سلوك التنمر 

 الجامعة المستنصرية 

 كليه التربية األساسية 

 قسم الدراسات العليا لطرائق التدريس

 

 

 الفاضل ............................... المحترم األستاذ

 تحيه طيبه وبعد ............
ما قبلل المدرسلة(، ولملا نعهلده فليكم ملن خبلرة علميلة  ألطفالتروم الباحثتان القيام بالبحث الموسوم )سلوك التنمر 

مللا قبللل المدرسللة التللي تللم  ألطفللالنرجللو التفضللل بأبللداء مالحظللاتكم حللول صللالحية فقللرات مقيللاس سلللوك التنمللر 

وتعلديل ملا ترونله مناسلبا لقيلاس سللوك التنملر،  وإضلافةومراجعلة األدبيلات،  االسلتطالعيةاعتمادها من الدراسة 

طريقلة للسليطرة عللى الشلخص االخلر، وهلو مضلايقة جسلدية او  علما أن الباحثتين تعلرف سللوك التنملر بـلـ )هلو

القللوة، يسلتخدم فيهللا الشللخص األقلوى طللرق جسلدية ونفسللية وعاطفيللة  لفظيلة مسللتمرة بلين شخصللين مختلفللين فلي

تكون من قبل عينة من المعلمات....    تشلكر الباحثتلان   اإلجابةوأن ( ، وقهره وإحراجهشخص ما  إلذاللولفظية 

 .......... تعاونكم خدمة للبحث العلمي 

 

 تشكر الباحثتان تعاونكم خدمة للبحث العلمي .

 

 الباحثتان                                                                             
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 ما قبل المدرسة بصورته االولية ألطفالمقياس سلوك التنمر 

 التعديل المقترح غير صالحة صالحة الفقرات ت

    يتعمد الطفل دفع زميلهُ. 5

    ألتفه األسباب.يستخدم السب والشتم  0

    يشجع زمالئه على إيذاء طفل معين. 1

    يقوم بتمزيق كتب ودفاتر احد األطفال. 1

يطلق تعليقات ساخرة على بعض األطفال  1

 بقصد ايذائهم.

   

يضع قدمهُ امام زمالئِه إليقاعهم على  6

 األرض.

   

    يكره صداقات االخرين. 1

غاضبة لتخويفهم ينظر الى األطفال نظرات  8

. 

   

يحرض األطفال على عدم صداقتهم لطفل  1

 معين.

   

    يقوم بكسر واتالف حاجات طفل معين. 51 

    يستمتع بمشاهدة طفل يتألم. 55

    يهدد زمالئهُ باإليذاء والضرب   50

ينظر الى بعض األطفال باستهزاء وسخرية  51

. 

   

    الصف قبلهُ. يدفع زميله الذي يحاول دخول 51

يطلب من زمالئه عدم اللعب مع طفل  51

 معين.

   

    يحب السيطرة على األطفال. 56

    يرد على انتقادات األطفال بكلمات عنيفة. 51

    يفرض آرائه على األطفال بالقوة . 58

    يتجاهل مشاعر األطفال من حوله. 51

    فعل أشياء ال يرغبونها. يجبر األطفال على 01

    يضايق األطفال األصغر سناً. 05
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 يسعى الى افساد أنشطة 00

 زمالئه.

   

    يقوم بعمل مقالب مؤذية في األطفال. 01

    يفتعل اسباباً وهمية للتشاجر مع االخرين. 01

يتعمد احذ األشياء التي تخص زمالئه  01

 بالقوة .
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 (1ملحق )

 بصورته النهائيةما قبل المدرسة ألطفالسلوك التنمر مقياس 

 

 الجامعة المستنصرية 

 كلية التربية االساسية

 قسم الدراسات العليا لطرائق التدريس
 

 

 

 عزيزتي المعلمة الفاضلة

 تحية طيبة وبعد .......

و تضلع بلين يلديك اسلتبانة مقيلاس  ملا قبلل المدرسلة(، ألطفلالتروم الباحثتان القيام بالبحث الموسوم )سلوك التنمر 

المتلدرج لخملس مسلتويات )دائملا، غالبلا، احيانلا، نلادرا، ابلدا ( الممثللة فلي  ملا قبلل المدرسلة ألطفالسلوك التنمر 

( فقللرة ، نأمللل منللك االجابللة عللن كللل فقللرة مللن فقللرات  52االعمللدة الخمسللة المحاذيللة لفقللرات المقيللاس وعللددها )

المقياس بصدق و دقة ، علما ان هذه المعلومات ستستخدم ألغراض البحث العلمي وال يطلع عليها أي شخص عدا 

 الباحثتين.......     هذا و لكم فائق الشكر و التقدير 

 

 

 

 الباحثتان
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 صورته النهائية في ما قبل المدرسة ألطفالسلوك التنمر مقياس 

ً  الفقرات ت ً  دائما ً  غالبا  ابداً  نادراً  احيانا

      يتعمد الطفل دفع زميلهُ. 5

يستخدم السب والشتم ألتفه  0

 األسباب.

     

يشجع زمالئه على إيذاء طفل   1

 معين.

     

يقوم بتمزيق كتب ودفاتر احد   1

 األطفال.

     

يطلق تعليقات ساخرة على   1

 األطفال بقصد ايذائهم.بعض 

     

يضع قدمهُ امام زمالئِه   6

 إليقاعهم على األرض.

     

      يكره صداقات االخرين.  1

ينظر الى األطفال نظرات   8

 غاضبة لتخويفهم .

     

يحرض األطفال على عدم   1

 صداقتهم لطفل معين.

     

يقوم بكسر واتالف حاجات  51 

 طفل معين.

     

      يستمتع بمشاهدة طفل يتألم.  55

      يهدد زمالئهُ باإليذاء والضرب    50

ينظر الى بعض األطفال   51

 باستهزاء وسخرية .

     

يدفع زميله الذي يحاول دخول   51

 الصف قبلهُ.

     

يطلب من زمالئه عدم اللعب   51

 مع طفل معين.

     

      يحب السيطرة على األطفال.  56

     يرد على انتقادات األطفال   51
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 بكلمات عنيفة.

يفرض آرائه على األطفال   58

 بالقوة .

     

يتجاهل مشاعر األطفال من   51

 حوله.

     

يجبر األطفال على فعل أشياء   01

 ال يرغبونها.

     

      يضايق األطفال األصغر سناً.  05

 يسعى الى افساد أنشطة  00

 زمالئه.

     

يقوم بعمل مقالب مؤذية في   01

 األطفال.

     

يفتعل اسباباً وهمية للتشاجر   01

 مع االخرين.

     

يتعمد احذ األشياء التي تخص   01

 زمالئه بالقوة .

     

 
 

 

 

 


