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 :الممخص
ييدف البحث الحالي الى ايجاد العبلقة بين التعرض لمتنمر واالنسحاب 
االجتماعي لدى طالبات الجامعة ، ولغرض تحقيق اىداف البحث قام 

فقرة موزعة ( 25الباحثان بأعداد مقياس لقياس التعرض لمتنمر مكون من )
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( لمقياس االنسحاب االجتماعي طبقت االداتين 5860التعرض لمتنمر و)

( طالبة ، وقد توصل البحث الى ان العبلقة 455عمى عينة مكونة من )
بين التعرض لمتنمر واالنسحاب االجتماعي عبلقة طردية دالة ، وقد اقترح 

جراء دراسة الباحثان ضرورة التواصل االجتماعي والترابط الديني واقترحا ا
 .مشابية لمدراسة الحالية عمى مراحل دراسية مختمفة

 

DOI 

10.37653/juah.2022.176521 

 05/3/0500 تم االستبلم:
 05/4/0500 قبل لمنشر:
 1/9/2022   تم النشر:

 الكممات المفتاحية
 التنمر

 اعي االنسحاب االجتم
 طالبات الجامعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(1313) 
 

Exposure to Bullying and its Relationship to Social Withdrawal among 

University Female Students 
Researcher Zina M. Ahmed       Prof Dr. Safaa Hamid 

University of Anbar –College of Education for Humanities 

Submitted: 20/05/2021 

Accepted: 27/06/2021 

Published: 01/09/2022 

Abstract: 

     The current research aims to find the relationship 

between exposure to bullying and social withdrawal 

among university students, and for the purpose of 

achieving the objectives of the research, the researchers 

prepared a scale to measure exposure to bullying 

consisting of (47) items distributed over five areas based 

on Bandura’s theory, and building a scale to measure 

social withdrawal consisting of (45) A paragraph divided 

into three areas based on Adler’s theory, and for both 

scales there are five alternatives. A female student, and 

the research concluded that the relationship between 

exposure to bullying and social withdrawal is a positive 

and direct relationship. The researchers suggested the 

necessity of social communication and religious 

interdependence and suggested conducting a study 

similar to the current study at different study stages. 
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 مشكمة البحث
لمناس اساليب حياتية مختمفة وذلك تبعا لمتنشئة االجتماعية في مرحمة الطفولة       

واغمب ىذه االساليب قد تبقى وتستمر وربما تتغير فيي تكون تحت سيطرة وتوجيو فكرة 
( ان maisonneuve 0750االنسان عن نفسو وعالمو، وبيذا الصدد يقول ميزونوف  )

رون نوع من التودد والغيرة البدائية، فيحاول الطفل حسب البشر ومنذ مرحمة الطفولة يظي
الظروف واالشخاص اثارة التقرب واقامة عبلقات جديدة تدخل السرور الى قمبو واالحتفاظ بيا 
وطورا تراه ينغمس في خبلف يمكن ان يتخذ طابع المنافسة النشيطة المؤذية او غالبا طابع 

 ،0750مؤلم الذي يؤدي الى االنسحاب  )ميزونوف ،االستياء والتيكم او التفكير الساكت ال
وتشير الدراسات الى ان التنمر ظاىرة متداولة بشكل متزايد فيي مشكمة تعميمية  .(22

واجتماعية وايضا شخصية بالغة الخطورة وليا نتائج سمبية عمى البيئة التعميمية وعمى النمو 
في فصل دراسي آمن حيث ال يمكن ان  المعرفي والعاطفي واالجتماعي لمفرد وحقو في التعمم

يحدث التعمم الفعال اال في بيئة توفر األمن النفسي واالجتماعي لطبلبيا وحمايتيم من العنف 
 وأخرون كورين دراسة استطبلعية اثبتت ( وقد67، 0505والخطر والتيديد )ابو غزال، 

 ان االستطبلع– كشف حيث لندن سيتي جامعة من طالبا )159 شممت لعينة (2011)
 المدرسة في لمتنمر التعرض من تاريخ لدييم كان الجامعة في لمتنمر تعرضوا الذين بماغ

 موجودين المتنمرون ان اال المدرسة في عميو مما اقل كان االصابة معدل ان من الرغم عمى
 . ( Salmivalli,2010,112-120 ( السمبيين الضحايا استيداف الى المتنمر ويميل ،

 المتعمدة النية مع عدواني سموك" بأنو العمل مكان في التنمر ( Randall,1997 ( وصف
 بين اجتماعي تفاعل ىناك كان اينما الحظ ولسوء ،"لآلخرين نفسية او جسدية ضائقة إلحداث
 الشائعة الفكرة مع المبلحظة تتناقض وقد الوجود في التنمر بفعل المتنمرون سيستمر البشر
 ،يحدث فقط المراىقة فترة لنياية ويستمر االبتدائية المدارس في يحدث التنمر بأن القائمة
 العمل واماكن المدارس من كل بيا توجد التي التنافسية البيئات في خاص بشكل التنمر

 حول الدراسات من محدود عدد وجود من الرغم وعمى البيئتين، كمتا في تعزيزىا يتم وبالتالي
 العالي التعميم مؤسسات في يختفي ال التنمر ان لوحظ ،فقد العالي التعميم مستوى عمى التنمر
ىو  المباشر غير التنمر يعتبر حيث رد ا االف نضوج مع الجسدي التنمر انخفاض رغم
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 طبلب ان في دراستيا (ozkal, 2011) وجدت وقد الجامعة، مستوى عمى المفضل االسموب
 ( Ozkal,2011,3-12 )والتنمر لمعزلة الغالب في تعرضوا الجامعات

وظيور سموكيات معينة قد يمنع األفراد من تكوين صداقات مع اآلخرين، والشعور 
باألمان والتواصل مع اآلخرين، وبالتالي عدم القدرة عمى التعامل مع البيئة المحيطة، لذلك قد 

نسحاب من (.  كما ان اال7، 0550يكون سموك االنسحاب من ىذه السموكيات السيئة)مرىج، 
المواقف االجتماعية  يحد من فرص التعمم وعبلقات االقران ويؤدي الى عدم تنمية الميارات 
االجتماعية وتكوين الصداقات حتى يصبح الفرد فيما بعد مدرك الى انو يفتقر الى العبلقات 

-Rubin & Burgess,2002,407)االجتماعية وال يعرف كيف يمكنو تغيير الوضع 
حاب االجتماعي اشكال تشمل الخضوع والتوافق ووقف اي محاولة لمتكيف مع (. ولبلنس434

الموقف المثير وىو اعتراف من قبل الفرد باستحالة ايجاد حل ويجد راحتو في احبلم اليقظة او 
النوم وان عدم التواصل مع الناس وقمة الفيم واالخذ والعطاء معيم يجعل الفرد ينظر الييم 

ان يزداد ىذا الرأي بمرور االيام ويتحول الى شخص يشعر باالضطياد بالريبة والشك ويمكن 
، 0751وىذا يظير في معاممتيم لو وىكذا تتضخم الكراىية المتبادلة بين الفرد والناس )راجح، 

( الى وجود فروق بين الذكور واالناث Hamilton،0756(. وتوصمت دراسة ىاميمتون )233
مع االخرين، فكان الذكور اكثر توافقا اجتماعيا من االناث في عبلقاتيم وتفاعميم االجتماعي 

البلتي يفضمن االنسحاب واالنكفاء عمى الذات وتكوين عالم خاص لين 
(Hamilton،07568004.) 

ولكوني تدريسية في مجال تخصصي النفسي فقد قمت بعمل استبيان استطبلعي لدى 
لحاجة الى دراستيا وطرحت السؤال عينة من طالبات االعدادية لكي اوثق مشكمة البحث وا

التالي: ما سبب عزوفك عن النشاطات الطبلبية؟ وتم تعميم السؤال عمى كروب يحتوي عدد 
%) كانت اجابتين 25من الطالبات، وبعد اظيار النتائج كانت ىناك نسبة مقبولة وىي (

االجتماعي بسبب تعرضين لمتنمر وتمك النسبة كانت كافية لجعمي اخوض بمشكمة االنسحاب 
بسبب التعرض لمتنمر، وعمى الرغم من انتشار ىذه المشكمة في المجتمعات اال اننا ال نممك 
احصائيات حول ممارستيا في المؤسسات التعميمية او حتى ادوات لتشخيصيا اضافة الى 
افتقارنا الى حمبلت التوعية لرفض التنمر ووضع حمول لمحد منو ألنو يخمق مشكمة في 

 تعميمية بشكل عام وفي حياة الفرد بشكل خاصة ومما تقدم تبرز مشكمة البحث.العممية ال
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 اهمية البحث:
ان سموك التنمر يمثل كل انواع العدوانية التي يحمميا الفرد نحو االخرين سواء كان 
لفظي او جسدي او نفسي او حتى اجتماعي ولو ابعاد كبيرة عمى كل من المتنمر والضحية 

(.  وقد تزايدت الدراسات واالبحاث في دول العالم Payner055383والمحيط الجامعي )
لتضع لو الحمول وبرامج وقائية فقام االتحاد االوربي بعرض المشروع التعاوني لمحد من ىذا 
السموك اما في كندا فكانت ىناك حممة وفي اليابان تم وضع دليل بإدارات المدارس من اجل 

ك التنمري وفي امريكا كانت ىناك حممة لمقضاء عميو في ارشاد المختصين لمتعامل مع السمو 
المدارس وتم طرح مشروع نتعمم معا بروح التضامن واالخوة في اسبانيا 

(Olweus،055084 التي ىدفت الى الكشف عن العبلقة بين 0550(. وفي دراسة )كيرين )
نت العينة من التنمر واعراض القمق واالكتئاب المصاحبة لذلك وعبلقتو بالتحصيل  وتكو 

( طالب وتم استخدام المقاببلت االكمينيكية في ىذه الدراسة وكانت النتائج التي 0465)
حصمت عمييا الباحثة ىي وجود فروق ذات داللة احصائية بين ضحايا التنمر من الطبلب 
وبين الطبلب الغير معرضين لمتنمر في اعراض القمق واالكتئاب وقد يعد تدني التحصيل 

لمطمبة المعرضين لمتنمر كسبب رئيسي لتعرضيم لممواقف السمبية من حيث يجد نفسو الدراسي 
 (.0557،040موضع سخرية من قبل االخرين ورفضيم لو )قطامي والصرايرة،

( الى ىبوط مستوى القدرة التعميمية لدى ضحايا 0775كما اشارت دراسة )ميراند 
ويوصف التنمر من فتاة الى فتاة عمى  التنمر عن سواىم من الطمبة الغير معرضين لمتنمر،

انو حرب نفسية تتميز بالشتائم والنميمة واغتيال الشخصية والنفي من المجتمع واالنشطة 
(Simmons،05508030-033وان  .) الذكور تنمر عكس عمى االناث بين التنمر دراسة 

 وبالتالي جسديا ليس ألنو بسيولة عميو التعرف يمكن ال انو حيث لمدراسة صعوبة اكثر ىو
 الدراسية القاعات في عميو العثور يمكن الدقيق الفحص عند ذلك ومع رؤيتو يصعب

 ويضيف  . ( Dellasega,2006,73 ( المحمولة اليواتف وحتى والمطاعم والحمامات
 العدواني الشخص اوصاف عن مختمفة االوصاف من بعدد المتنمر  Olweus  اولوريوس

 والمناقشة االفكار تقبل وعدم االضعف الطمبة استيداف الى المتنمر الطالب يميل ،حيث
 . ( Sarazen,2002,8 )بين اقرانو بشعبية ويحظى
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 وعدم االخرين مع تفاعمو لتجنب الفرد ميل ىو عامة بصورة االجتماعي واالنسحاب
 اقامة بعدم السموك ىذا وينحصر االجتماعي والتواصل االجتماعية المواقف في المشاركة
 الجسمية الناحية من والبعد الناس عن االقران واالنعزال مع وصداقة اجتماعية عبلقات

 احيانا ويعرف البيئة في يحدث االىتمام بما وعدم واالشخاص المواقف عن واالنفعالية
 االنسان سعادة ان كما (050، 0776)عبد الرحمن،  الذات نحو الموجو االنسحابي بالسموك

 االيجابي التكيف يحقق وحتى بو المحيطين االخرين ومع ذاتو مع التكيف عمى قدرتو من تنبع
 مع مستمرا تفاعبل االشباع ىذا ويقتضي البيئة متطمبات ضوء في حاجاتو اشباع من البد

 فإنو حاجاتو اشباع يستطع لم واذا حاجاتو اشباع الفرد حقق ناجحا التفاعل كان فإذا االخرين
(،  وفي دراسة طولية 001، 0555القمش، ( السميم والتوافق التكيف تحقيق، يستطيع ال

امريكية عمى اطفال الروضة تم تسميط الضوء عمى العبلقات بين السبب والنتيجة )بين التنمر 
% 05واالنسحاب االجتماعي( وقد استنتج الباحثون من خبلل المقاببلت مع االطفال الى ان 

ر وكان يرتبط بشكل ممحوظ بتجنب المدرسة، حيث تمت منيم كان يجري استيدافيم باستمرا
االجابة الى تجنب المدرسة من خبلل اجابات االطفال عمى اسئمة مثل " ىل يمكن ان تسأل 
امك او ابوك لمسماح لك بالبقاء في المنزل وعدم الذىاب لممدرسة ؟" وكانت االجابات ان 

ة بعد ان يقعوا ضحايا من قبل االقران االطفال يميمون ان يصبحوا اكثر عزلة وتجنبا لممدرس
(Kochenderfer,1996,305-314). 

ومن خبلل مشاىدات الباحثة لمواقع العممي الجامعي يظير ان ىناك حاالت ومظاىر 
موجودة في االوساط الجامعية خصوصا بين الطالبات االناث يخشى البوح فييا وكذلك من 

دراسات فمم تجد دراسة تتناول االنسحاب خبلل اطبلع  الباحثة عمى بعض االدبيات وال
االجتماعي بسبب التعرض لمتنمر وىنا باإلمكان صياغة مشكمة البحث )ىل ىناك عبلقة بين 

 التعرض لمتنمر واالنسحاب االجتماعي(.   
واالنثى بطبيعة الحال كائن حساس وذي عاطفة تغمب عمى اطباعيا وتكون اكثر  

جامعية ىي بيئة جديدة وحديثة بالنسبة ليا وتمثل مرحمة عرضة لمتأثر الشديد ،فالبيئة ال
االختبلط مع الجنس االخر وىنا تتضح الميارات التي تم اكتسابيا سابقا اضافة الى انيا 
مرحمة ميمة لبناء الثقة بالنفس وصقل الشخصية والبد من االشارة الى بعض المواقف التي 

ة لمتنمر من قبل الطمبة والطالبات مما تتعرض ليا الطالبة الجامعية وىي ان تكون عرض
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يؤدي الى الشعور بالضعف واالنعزال التام ورفض االختبلط وعدم المشاركة في االنشطة 
اضافة الى التأثير عمى التحصيل الدراسي وانخفاض احترام الذات واالحباط اضافة الى ان 

عل مع متطمبات الحياة مرحمة الجامعة تمثل شريحة كبيرة وميمة في المجتمع من حيث التفا
ومن ىنا فأن اىمية البحث تتجمى في انو اليومية باإلضافة الى اكمال الميمات العممية . 

يتناول شريحة ميمة كما وانو يسمط الضوء عمى ظاىرة لم تأخذ نصيبيا من الدراسة ويمكن ان 
 تتوضح مشكمة البحث واىميتو من خبلل: 

 االهمية النظرية 
الحالية أداتان لدراسة ظواىر" نفسية واجتماعية " في غاية االىمية، ومن توفر الدراسة  .0

 الممكن استخداميا في دراسات قادمة.
توفر اطار نظري لتفسير المتغيرين جمعت فيو اراء حديثة تعرض لعرض النظريات   .0

 برؤى مقبولة.
تسميط الضوء عمى االنسحاب االجتماعي كونو جانب من جوانب اضطراب  .1

 وابراز دوره االيجابي في اكتساب القيم واالتجاىات المجتمعية االيجابية. الشخصية 
 االىمية التطبيقية

قد تفيد ىذه الدراسة في وضع الحمول المبلئمة لمحد والتقميل من انتشار التنمر عمى  .0
 طالبات الجامعة.

 تسعى ىذه الدراسة الى التأكيد عمى اىمية الكشف عن سموك التنمر ومن ثم التوعية .0
بخطر ىذا السموك وتأثيره بالمستقبل، اضافة الى وضع الخطط البلزمة لكيفية 

 مواجيتو.
االستفادة من مقياس االنسحاب االجتماعي الذي قامت الباحثة ببنائو بناءا عمى  .1

 الدراسات والمقاييس السابقة واالستفادة منو لمدراسات المستقبمية.
 ف عمى:اىداف البحث: ييدف البحث الحالي الى التعر 

 التعرض لمتنمر لدى طالبات الجامعة . .0
 االنسحاب االجتماعي لدى طالبات الجامعة. .0
 العبلقة بين التعرض لمتنمر واالنسحاب االجتماعي لدى طالبات الجامعة . .1

 حدود البحث:
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 الحدود الموضوعية: دراسة التنمر وعبلقتو باالنسحاب االجتماعي.   .0
الحدود البشرية: طالبات جامعة االنبار )الدراسات الصباحية( ولمتخصصات العممية  .0

 واالنسانية. 
 (.0500 -0505الحدود الزمانية: السنة الدراسية  ) .1

 Bullyingالتنمر  -تحديد المصطمحات : اوال
سموك يستخدمو الفرد في السيطرة عمى فرد  : (Bandura 2001) عرفو باندورا  ●

المضايقات النفسية والجسدية  والمفظية المستمرة بين شخصين اخر من خبلل 
مختمفين في القوة واكتساب ىذا السموك من خبلل النموذج االقوى 

(Bandura,2001,530-573). 
 .(Bandura 2001)  تبنت الباحثة تعريف باندورا:    التعريف النظري:

الطالبة من خبلل اجابتيا )ىو الدرجة الكمية التي تحصل عمييا التعريف االجرائي:
 عمى فقرات مقياس السموك التنمري الذي تم اعداده في البحث الحالي.)

 Social withdrawalاالنسحاب االجتماعي  -ثانيا.
الشخص الذي يتجو سموكو نحو االنسحاب وعدم القيام (Adler,1944):عرفو ادلر  ●

بالفشل في العبلقات  بأي محاولة لمواجية ومكافحة مشكبلت الحياة وتجنب الشعور
االجتماعية والعاطفية او اي احتمال لئلخفاق في اشباع الدوافع والحاجات واالبتعاد 
عن مصادر القمق، وىم ال يتمتعون بمستوى كافي من االىتمام بالمصمحة االجتماعية 

 (. Adler،0722830وال بالنشاط والفاعمية  )
عريفا نظريا لبحثيا كما تبنت نظريتو اعتمدت الباحثة تعريف ادلر ت التعريف النظري

 لبناء مقياس البحث وتفسير نتائجو. 
)الدرجة الكمية التي تحصل عمييا الطالبة من خبلل اجابتيا عمى  التعريف االجرائي:

 فقرات مقياس االنسحاب االجتماعي الذي  تم بناؤه في البحث الحالي).
 
 

 (:Bullyingاالطار النظري المحور األول: التنمر )
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يعد مفيوم التنمر جديدا في مجال التربية والعبلج النفسي ويتداخل مع سموكيات قريبة 
( الذي يستخدم فيو violenceمنو مثل العنف ويختمف ىذا المفيوم عن مفيوم العنف )

( يعتبر اخف بكثير من حيث الممارسة فيو bullyingالتيديد والوعيد والسبلح، اما التنمر )
اضي في السيطرة والرغبة بالتحكم في االخرين وىذا السموك منتشر بين يتضمن جانب استعر 

الطبلب بجميع المراحل التعميمية وىو ىجوم بدون مبرر وفيو اذى لمنفس واالفراد والممتمكات 
(  ويرى) اوربيناس و ىورني ( ان التنمر ىو شكل من أشكال السموك 171، 0505)بطرس، 

رد او مجموعة من األفراد ضد شخص آخر غير قادر عمى غير المرغوب فيو الذي يقوم بو ف
الدفاع عن نفسو، يتضمن ىذا السموك مضايقة الضحية وسرقة األموال منيا واإلساءة، يشترك 
سموك التنمر ىذا في بعض خصائصو مع خصائص السموك العدواني غير ان ىناك 

 خصائص تميز السموك التنمري منيا:
 د. سموك المتنمر ىو قصدي ومتعم  .0
 سموك المتنمر ىدفو السيطرة عمى االفراد من خبلل الرغبة بالتحكم باألخرين. .0
 المتنمر يعتدي عمى االفراد بدون سبب سوى ان الضحية ىدف سيل لبلعتداء. .1

 (Orpinas &Horne,2015,50-76).     تتزايد حاالت التنمر عمى المستوى
يا وقد اكتسب التنمر االىتمام ألنو الدولي وتعتبر مشكمة داخل المؤسسات التعميمية وخارج

يؤثر عمى العديد من االفراد في مختمف االعمار وفي بيئات متنوعة وتمت مناقشة ىذا 
( مشكمة في تعريف التنمر من حيث ان محاولة شرح ىذا Lines،0556الموضوع واثارت )

ريف وىو المفيوم ىو متعدد االوجو ويجب ان يصف جميع الجوانب وبالتالي تم اقتراح تع
( الذي عمل عمى تطوير فيم وادراك ليذا Olweusاالكثر شيوعا واالوسع نطاقا من قبل )
( عمى عبارات "عدم التوازن في Olweus،0553الموضوع منذ اواخر السبعينات، واكد )

القوة" و"مرارا وتكرارا" في تعريفو لمتنمر والذي ينص عمى " يتعرض الطالب لمتنمر او االيذاء 
تعرض بشكل مكرر وبمرور الوقت الى االجراءات السمبية من جانب طالب اخر او عندما ي

اكثر " وانو عمل سمبي عندما يقوم شخص ما عن قصد او يحاول االيذاء اصابة او ازعاج 
لشخص اخر وىناك خمل في القوة في حاالت التنمر عمى الضحية ويمكن تعريف الضحية 

سدية او نفسية نتيجة االساءة والعزلة والتيديد" بأنيا "الفرد الذي يعاني من امراض ج
(Tattum,1994,73). 
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الصورة المتكاممة لؤلشكال التنمر الغير مباشر  (Burmaster,2007)ويقدم      
التي تعتبر األكثر تعقيدا أو تكون احيانا لفظية، مثل "التنابز باأللقاب، والتعامل الصامت، 
واستفزاز اآلخرين بالكبلم لحين االستسبلم، والتبلعب بالعواطف، واالشاعات واألكاذيب 

كممات تثير الضحية"، ويمكن أن تتضمن  والتحديق، والضحك عمى الضحية، واالستيزاء بقول
تصرفات المتنمر اساءات لفظية أو مكتوبة، أو استبعاد الضحية من النشاطات، أو المناسبات 
االجتماعية، ايضا تتضمن اإلساءة الجسدية، أو اإلكراه، ليذا ان المتنمر  بيذه االسموب لكي 

باه أو قد يكون ربما بدافع الغيرة أو ُينظر إليو عمى أنو محبوب أو قوي أو من أجل جذب االنت
 .(,Fox & Boulton 2003,243)ألنو تعرض  لمثل ىذه األفعال سابقا 

  أسباب ظاىرة التنمر: ●
ىناك العديد من األسباب لمتنمر المدرسي ومنيا أسباب نفسية اجتماعية و يمكن      

صية قوية ال تخشى إعادة أسبابيا الى طبيعة شخصية المتنمر فعمى االغمب  يكون ذو شخ
العواقب وأسباب تتعمق ايضا بحياة الطالب المدرسية وتكمن في غياب العقاب المدرسي. 
وأسباب تتعمق باألسرة وتكون أما لغياب دور األسرة التربوي أو ان المتنمر في الغالب ينحدر 
من أسرة  يغمب عمييا طابع العنف فينا يتطبع ىذا الطالب بأطباع عائمتو )عويدات 

 .(103-076، 0775وحمدي،
 مظاىر التنمر: ●

ان التنمر كسموك بشري لو مظاىر التي تميز انواعو وعن طريقيا يتم التعريف بيذه 
االنواع المختمفة، وان مضايقة االخرين لفظيا يمكن اعتبارىا من اكثر االنواع انتشارا لدى 

السموك التنمري عمى االناث  الذكور واالناث لكنيا عند االناث بنسبة اكبر، كما يمارس الذكور
وعمى ابناء جنسيم لكننا نجد العكس عند االناث حيث انيا تمارس سموكيا التنمري عمى ابناء 

 .(,Bidwell 1997,33)جنسيا فقط
: يحدث احيانا خمط بين مفيوم التنمر وبين مفاىيم  بعض المفاىيم المرتبطة بالتنمر ●

 نفسية اجتماعية اخرى ومنيا:
العنف : في العنف يستعمل التيديد والوعيد بكافة انواعو واحيانا السبلح، ـ التنمر و  0

اما التنمر فيوة اقل حدة ألنو يتضمن عنفا جسديا خفيفا، و عنفا لفظيا كثيرا ويتضمن جانب 
من السيطرة و الرغبة في السيطرة عمى قدرات االخرين من الرفاق ا و الزمبلء ، و موجود ىذا 
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في جميع مراحل التعميم  و باإلمكان ان يقود الى العنف مستقببل السموك بين الطبلب 
 (035، 0500)الصوفي و المالكي ،

ـ التنمر والعدوان: ان التنمر ىو درجة قميمة من العدوان  فالعدوان سموك يصدر  0
من شخص لشخص اخر ،او نحو الذات جسميا او لفظيا  ويكون مباشر او غير مباشر 

سمي والنفسي لشخص اخر متعمدا، ليذا ان العدوان اكثر عمومية من ويؤدي الى االذى الج
التنمر، اما بالنسبة لمتنمر ىو سموك متكرر منتظم لفترة من الوقت ويتضمن عدم التوازن في 

 ( 15، 0500القوة )الديار ،
 :اشكال التنمر ●

تعددت اشكال التنمر بسبب اختبلف اراء الباحثين الميتمين لدراسة التنمر ومن      
 ىذه االشكال:

: ويعني تعرض الضحية لممضايقات والتيديد The direct bullying التنمر المباشر .0
 بالضرب والتحرش وسرقة الممتمكات واليجوم والدفع والركل.

: يتضمن منع الضحية وعزلو من The Indirect bullying التنمر غير المباشر .0
جميع االنشطة االجتماعية والنبذ من االقران ومنع التحاور والتعامل معو )عبد العال 

،0555 ،35.) 
 ( ويتضمن 0505بينما تم تقسيم التنمر بشكل اوسع من قبل) اسماعيل 

تضمن : يشمل كتابة البعض من االلفاظ المؤذية وارسال العبارات التي تالتنمر الكتابي .0
كممات بصيغة التيديد اضافة الى كتابة بعض الكممات المسيئة عمى الممتمكات 

 الشخصية مثل الحقيبة والكراسة واالدوات المدرسية.
: يتضمن ايذاء اصحاب االديان االخرى مثل االستيزاء بمعتقداتيم التنمر الديني .0

 الدينية. 
المجموعة ومضايقتو : يتضمن ابعاد وعزل الضحية عن باقي التنمر االجتماعي .1

 ومراقبة تصرفاتو ومنعو من المشاركة في االنشطة مع الزمبلء. 
 : يتضمن ايذاء ذوي االعاقات مثل كسر االجيزة الخاصة بالمعاق. تنمر المعاقين .2
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: يعني توجيو االذية من االخرين ألنو من لون او سبللو مختمفة مثل التنمر العنصري .3
رين او التقميد عمى الخمفية الثقافية ليم التعميقات المضحكة عمى لون االخ

 (.00-05، 0505)اسماعيل،
 اما في البحث الحالي فقد حددت الباحثة خمسة اشكال من التنمر وىي:

( مجموع خبراتنا الناتجة عن اخفاقاتنا في Psychological Fieldالتنمر النفسي :) .0
لى الخوف واالرىاق الماضي بسبب التعرض لمشاعر فقدان االمن النفسي مما يؤدي ا

 بسبب االعتداء والسخرية . 
(عممية معرفية تؤدي الى خفض مكانة The social sphere):  التنمر االجتماعي .0

المستيدف بيا الى اقل من وصفيا الطبيعي عن طريق تعريضيا لبلستبعاد والثرثرة 
 دف. ونشر الشائعات وتخريب الصداقات واجبار االخرين عمى عدم االختبلط بالمستي

( اسموب من اساليب النمذجة المفظية والتصويرية  Verbal domainالتنمر المفظي :) .1
لنقل المعمومات التي تثبط اداء االفراد عن طريق تعريضيم لئلساءة المفظية مثل الشتم 

 والتحقير والتيكم والتيديد. 
ئلساءة ( : ردود الفعل االنفعالية تجاه التعرض لPhysical field) التنمر الجسدي .2

 الجسدية مثل الضرب والرفس وشد الشعر واالذى الجسدي المتكرر.
( : بديل سموكي يمجأ اليو من احيموا الى رفض Sexual sphere )التنمر الجنسي  .3

السمم االجتماعي وذلك بتعريض غيرىم لسموكيات ذات طابع جنسي عن طريق اطبلق 
 النكات والشائعات او الممس الجسدي.

 فسرت التنمر:النظريات التي  ●
 :(Social Learning Theory) نظرية التعمم االجتماعي

تعد مـن أكثـر النظريات شيوعا في تفسير العنف والعدوان حيث أكدت عمى عممية 
التعمم بأنيا تبدأ باألسرة، واغمب اآلباء يشجعون أبناءىم عمى التعامل بعنف وعدوان مع 

 يكونـوا ضحايـا العنف، كذلك عندمـا يرى اآلخرين في بعض المواقـف، ويطمبون منيم اال
الطفل أن الطريقة الوحيدة التي يحل بيا والده المشاكل مع والدتو  أو الجيـران ىي العنف، 

(.   وتؤكد ىذه النظرية عمى أن العنف 02، 0554حيث يمجأ إلى تقميد ذلك ) االمير، 
ور بالسيطرة ،والتعبير عن يكون" استجابة مكتسبة لمثير معزز بنتائج مباشرة وىي الشع
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الغضب، اضافة الى ان عنف األب ضدَّ األم قد يقدم نموذجًا يقتدي بو الطفل، وأن معايشة 
 Zimmermanالعنف تؤدي إلى ممارسة العنف من قبل الذكور عمى اإلناث بصورة عامة )

& Schunk،05518065.) 
من اآلخرين عن طريق ويرى باندورا أن جميع انواع السموك قد نشأت بفعل التعمم 

، (.   وان سموك التنمر يحدث Walter 0764865"المبلحظة أو النمذجة أو المحاكاة ")
بسبب الحتمية التبادلية بين الفرد ومجموعة من االفراد وىذا التبادل يؤدي الى التكيف مع 

خارجية ايضا البيئة او ال مما يدل عمى ان السموك ال يتأثر بالعوامل الداخمية بل بالعوامل ال
(0505800 Christopher تقوم ىذه النظرية عمى اسس لتعمم سموك التنمر وىي .)،

"المبلحظة والتقميد والتعزيز"، يكتسب الفرد سموك التنمر عن طريق المحاكاة لنماذج موجودة 
في البيئة سواء االبوين او االقران او المعممين ويمكن تقمص ىذه السموكيات عن طريق 

 (.104، 0760ثم التقمص )االشول ،المبلحظة 
 :Social Withdrawalثانيًا : االنسحاب االجتماعي

واالنسحاب االجتماعي ىو رغبة لتجنب التفاعل االجتماعي واالمتناع عن       
المواقف االجتماعية بصورة مناسبة والحرمان من اساليب التواصل االجتماعي وينحصر ىذا 
السموك بين البعد عن اقامة العبلقات االجتماعية وبناء الصداقة مع االقران ليصل الى كراىية 

واالبتعاد عن الناس والبيئة، ويبدا خبلل سنوات ما قبل المدرسة ليستمر  التواصل مع االخرين
(  فالفرد لن يكون سعيدا اذا ابتعد Stainback & Stainback،0765866فترات طويمة )

عن المجموعة  حيث تصاحبو مشاعر الحاجة إلى الصحبة والحاجة إلى المعاشرة ومصاحبة 
  ،(.  Bruch field 076280000اآلخرين )

مفيوم االنسحاب االجتماعي:  حيمة وقائية ىروبية يمجأ الييا الفرد إلزالة اإلحساس  ❖
بالتوتر والقمق الذي ينجم بسبب وجود عائق أو مشكمة تعمل عمى منع إشباع الفرد 
لحاجتو عن طريق االبتعاد عن المواقف التي تحتوي ىذه العقبات أو المشكبلت أو 

 تجنبيا.
طر فئات الحيل الدفاعية فمن الصعب الكشف عنو ألنو ال ويعتبر االنسحاب من أخ

يثير االنتباه بسبب ىدوء الفرد اثناء سموكو، فقد يبدو عمى الفرد كما لو كان غبي أو ضعيف 
العقل ويبدو عميو الشرود وعدم المباالة ،فمثبل الشخص الذي يفشل بمحاولتو تحقيق االنسجام 
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فادى مصاحبة الناس او اقامة عبلقات اجتماعية معيم االجتماعي فأنو يبتعد عن المجتمع ويت
 (. 45،  0505ويفضل وسائل التسمية واألعمال االنفرادية )مجيد، 

تتجمى مظاىر سموك االنسحاب االجتماعي مظاىر االنسحاب االجتماعي:  ❖
 -بما يأتي:
: اي تجنب المبادرة لمتحدث مع اآلخرين أو أداء فعالية مشتركة العزلة  .0
ضا يتضمن الشعور بعدم االرتياح في رفقة اآلخرين والتجاوب معيم، وىذا السموك معيم، واي

يصاحبُو أحيانًا عدم الشعور بالفرح ومعاناة تصل درجة االكتئاب، كما قد ينطوي عمى 
سموكيات أخرى مثل القمق او الكسل او الخمول او الخوف من التواصل مع اآلخرين والخشية 

مذات والبطء  والتمعثم أثناء الكبلم، واإلحساس بالنقص والدونية من العقاب وعدم اإلدراك ل
وسيولة االنصياع، والخوف من الكبار وعدم االستجابة لمتغير والتعبير المفظي)يحيى، 

0551 ،67 .) 
: غالبا ما يكون مصدر خطر عمى نفسو وليس الفرد المنسحب أو المنطوي .0

لمشكبلت وال الضوضاء، ويتم وصفو من قبل عمى اآلخرين المحيطين بو فقط، فيو ال يثير ا
المعممين بأنو غير قادر عمى المشاركة وبأنو خجول وحزين وغالبا ما يفشل في المشاركة في 
األنشطة والمشاركات المدرسية وحتى في التفاعل مع االخرين وىم في الغالب لدييم اصدقاء 

ات االجتماعية البلزمة لبلستمتاع قميمون ونادرا ما يمعبون مع االخرين، كما تنقصيم الميار 
، 0556بالحياة والبعض منيم لدييم مخاوف مرضية، كما انيم يفتقدون لمثقة بالنفس )بطرس، 

165.) 
اآلثار السمبية لبلنسحاب االجتماعي:  تعد ظاىرة االنسحاب االجتماعي من  ❖

يفي لمفرد عمى االضطرابات االنفعالية االجتماعية الخطيرة نظرا ألنيا تعيق األداء الوظ
 ( الى االثار في المجاالت التالية:Hughes،0766المستويين النفسي واالجتماعي واشارت )

إعاقة النمو االجتماعي لدى الفرد وحرمانو من تطوير مياراتو االجتماعية في  .0
عاقة تطور ميارات االدراك االجتماعي والمحاكمة العقمية  التواصل االجتماعي وا 

 االجتماعية.
 بعض االضطرابات النفسية لدى الفرد مثل االكتئاب واالنطواء والقمق. تنمية .0
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عرقمة األداء األكاديمي وتدني المستوى التحصيمي بصفة خاصة والمستوى اإلنتاجي  .1
 (.033-032، 0554بصفة عامة لدى )الزغمول، 

 أشكال االنسحاب االجتماعي: ❖
( االنسحاب Greenwood , et al 0755يصنف جرينورد وآخرون )     

  -االجتماعي إلى صنفين ىما:
االنسحاب االجتماعي الذي يتجمى في االفراد المنسحبين الذين لم يسبق ليم أن أقاموا  .0

تفاعبلت اجتماعية مع اآلخرين أو أن تفاعبلتيم كانت محدودة مما يؤدي إلى عدم 
 تطوير مياراتيم االجتماعية والخوف من التفاعبلت الشخصية.

تماعية أو الرفض، والمتمثل في األشخاص المنسحبين الذين سبق ليم أن العزلة االج .0
أقاموا تفاعبلت اجتماعية مع اآلخرين في المجتمع، ولكن تم تجاىميم وسوء 

 (.75، 0771معاممتيم، مما أدى إلى انسحابيم وانعزاليم. ) الصباح، 
 مشكبلت مشابية لسموك االنسحاب االجتماعي:  ❖

العزلة االجتماعية ُتعرف بأنيا   :(Lisolement Social)ـ العزلة االجتماعية  0
نقص موضوعي في التفاعبلت مع اآلخرين أو المجتمع األوسع وىي محددة كشعور بغياب 
شبكة اجتماعية أو رفيق، ففي تقديرات النتائج في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية يتراوح 

8 ) عند كبار السن، كما 821 إلى 3دة والعزلة االجتماعية حوالي من( انتشار الشعور بالوح
أنو يصيب الفئات العمرية األصغر، وخبلل  تقديرات دقيقة من الصعب الحصول مقاييس 
دقيقة فبعضيا يعتمد عمى استبيانات التقرير الذاتي وبعضيا من خبلل تقييم االتصال 

    .((Christakis,2013,65-77االجتماعي او الشبكات االجتماعية  
الفرد المنطوي يفضل العزلة (: Lintroversion Socialeـ االنطواء االجتماعي )0

واالبتعاد عن االختبلط وتجنب العبلقات االجتماعية، كما ان العوامل الذاتية تؤدي الدور 
اعده االىم في توجيو سموكو، فيو دائم الشك في االخرين ودوافعيم وتنقصو المرونة التي تس
 0550عمى التوافق السريع، كما انو مسرف في مبلحظة صحتو ومظيره الشخصي )شاذلي، 

،055.) 
( 0552يصف )روبن وكوببلن  :(Timidite Socialeـ الخجل االجتماعي )1

االنسحاب االجتماعي بأنو "مصطمح شامل" يشمل عمى االقل سؤال لماذا قد يختار األطفال 
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مثال، فقد يرغب بعض األطفال في التفاعل االجتماعي ولكنيم المعب بمفردىم؟ عمى سبيل ال
قد يمعبون بمفردىم بسبب الخوف االجتماعي والخجل في المقابل، قد يفضل بعض األطفال 
المعب بمفردىم عمى عدم التواصل االجتماعي أو عدم االىتمام، عمى الرغم من أنو ال يزال 

بكفاءة مع األقران حيث يشير الخجل إلى الحذر  يمتمك الميارات االجتماعية البلزمة لمتفاعل
 &Rubinوالقمق في مواجية العبلقات االجتماعية والتقييم االجتماعي المتصور 

Coplan,2004,506-534)). 
عرف االغتراب االجتماعي (: Ialienation Socialeـ االغتراب االجتماعي )2

االخرين واالفتقار الى الصداقات  بأنو "شعور الفرد بالغربة وانعدام عبلقات التواصل مع
(  . وىو االبتعاد عن المجتمع والشعور بالعزلة واليامشية االجتماعية 07، 0553)محمود، 

 (.03، 0551والرفض والعجز عن ممارسة السموك االجتماعي العادي)سري، 
 النظريات التي تناولت االنسحاب االجتماعي: ❖

اء النفس اآلدلريون عمى أىمية توجيات األفراد نظرية ادلر: لقد أكد آدلر ومن بعده عمم ●
نحو مصمحة المجتمع بوصفيا مفيومًا ميمًا في العبلج النفسي وفي مفيوم الصحة 

، ولخص كل من دنكماير  وسبيري  النفسية في منظومة عمم النفس الفردي
(Dinkmeyer & Sperry,2000)  اىداف وطبيعة التقدم في العبلج النفسي االدلري

و االجتماعي لمفرد. "إن مقياس تقدم الفرد يتمثل في ازدياد القابمية عمى مواجية بالنم
ميمات الحياة، وفي األخذ والعطاء، وفي التعاون وىو ما يدعوه اآلدلريون االىتمام 

. وأكد اآلدلريون عمى أن الفرد (,Dinkmeyer and Sperry 2000,178)االجتماعي" 
عية أولويات الشخصية المعّبر عنيا في مفيوم الفرد لذاتو إنما يتميز بإسموب الحياة أو نو 

والنيج الذي ينتيجو لتمبية متطمبات الحياة، وأن اسموب حياة الفرد ىو التوجو األساس في 
الحياة. وىو يشمل مفيوم الذات وىو المصطمح الذي استعممو آدلر لمداللة عمى الطبيعة 

ألخبلقية أو منظومة السموك المقبول لدى الفرد الغائية لمفرد، وصورة العالم، والقناعات ا
Dinkmeyer, Pew, & Dinkmeyer,1979,81-82)). 

 أنماط  آدلر ىي:  ❖
 النمط المتحكم  وُيظير نزعة الفرد إلى الييمنة في عبلقاتو مع اآلخرين.  .0
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النمط اآلخذ يشير إلى الفرد الذي يحاول السعي وراء أىدافو من خبلل جعل اآلخرين  .0
 لو. يحققونيا

النمط المنتج اجتماعيًا ويكون متوجيًا نحو المصمحة االجتماعية وتمبية حاجات الفرد  .1
 من خبلل التعاون. 

لنمط المتجنب ويشير إلى الفرد الذي يتجنب تحديات الحياة ، وىو الذي ال يقوم      
 (.03، 0775صاحبُو بأي محاولة لمواجية ومكافحة مشاكل الحياة )الزبيدي ،

تبنت الباحثة نظرية ادلر في بناء مقياس االنسحاب االجتماعي وكذلك  وقد     
 تعريفو واعتمدتيا في تفسير نتائج البحث لبلسباب االتية:

 ايمانو بالتوجو اليادف لمطبيعة البشرية.  .0
اىتمامو بالظروف االجتماعية واثرىا عمى االفراد وايبلئو اىمية لموجبات االجتماعية  .0

 اة في التوافق النفسي واالنسجام االجتماعي. والمينية وشريك الحي
 :Literature Reviewدراسات سابقة   
)التعرف عمى مستوى العنف النفسي الموجو نحو (:0556دراسة )الفتبلوي  ●

ىدف ىذه الدراسة ىو التعرف عمى الفروق ذات الداللة اإلحصائية في    المرأة العراقية(
( 255"التخصص والصف"، و قد تألفت العينة من )مستويات العنف النفسي تبعا لمتغيري 

طالبة من جامعات بغداد والمستنصرية والتكنموجية، وتم اختيارىم بالطريقة الطبقية العشوائية، 
( مجاالت ىي 3( فقرة موزعة بين )26وأعد الباحث أداة وفقًا لمنظرية السموكية، تتكون من )

، ومجال اإلىمال، ومجال االحتقار، ومجال مجال اإلىانات و الشتم، ومجال تقييد الحرية
التيديد ، صيغت بأسموب العبارات التقريرية، وقد توصمت النتائج إلى شعور الطالبات بعنف 

، 0556نفسي عال موجو نحوىن ، ولم يظير أثرًا لمتغيري التخصص والصف )الفتبلوي ،
22.) 
لموالدين وعبلقتو بالسموك أسموب النفسي الزائدة )  :0553دراسة )نجاة صادق ، ●

ىدفت ىذه الدراسة لمتعرف عمى العبلقة بين اسموب الحماية الوالدية وسموك  االنسحاب(،
( طالب وطالبة 355االنسحاب االجتماعي، واجريت ىذه الدراسة عمى عينة مكونة من )

( فقرة 42في المرحمة المتوسطة ،وتم اعداد مقياس لبلنسحاب االجتماعي مكون من )
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ن نتائج الدراسة ىو ان ىناك عبلقة بين ىذين المتغيرين ووجود درجة عالية من وم
 (35، 0553االنسحاب االجتماعي عند ىذه الفئة العمرية )جعفر ،

 منيج البحث واجراءاتُو : ●
وقد استخدمت الباحثة في بحثيا الحالي المنيج الوصفي     أواًل: منيجية البحث:

االرتباطي، الحتوائو عمى خطوات عممية لمظاىرة التي درستيا الباحثة كما ىي في الواقع. 
حيث تعتبر ىذه المنيجية احد اشكال التحميل والتفسير المنظم والعممي لوصف مشكمة يجب 

 (056، 0500لدراسة دقيقة )الجابري ،  دراستيا وتصنيفيا وتحميميا ومن ثم إخضاعيا
: اقتصر مجتمع البحث الحالي عمى طالبات جامعة االنبار لمعام ثانيًا: مجتمع البحث

( الدراسة الصباحية ، حيث بمغ المجموع الكمي لمجتمع الدراسة 0505-0507الدراسي )
كمية  00كمية لبلختصاصين العممي واالنساني ، وبواقع  06( موزعين عمى 00617)

( لمكميات 5355( و)2206لبلختصاص العممي حيث بمغ المجموع الكمي لمطالبات )
 االنسانية.

تم اختيار عينة عشوائية من طمبة الكميات المختارة في جامعة ثالثًا: عينة البحث : 
( من الكميات 1( كميات تمثل)4( طالبة من )455االنبار، تتألف عينة البحث الحالي من )

من الكميات االنسانية تم اختيارىم بالطريقة العشوائية من المجتمع االصمي  (1العممية و)
 ( يوضح ذلك0والموزعين عمى كميات الجامعة تبعا لمتغير المرحمة والتخصص. وجدول رقم )
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 ( عينة التحميل االحصائي موزعة بحسب التخصص والمرحمة1جدول)    
 

 الكــــميات
 المرحمة

 المجموع
 الرابعة االولى

 التخصص
 العممي

 50 23 27 الزراعة
 61 26 35 اليندسة

كمية عموم الحاسوب 
 وتكنولوجيا المعمومات

28 26 54 

 165 75 90 المـــجمــوع

التخصص 
 االنساني

 95 54 41 التربية لمعموم اإلنسانية
 85 49 36 اآلداب

 55 27 28 القانون والعموم السياسية
 235 130 105 المـــجمــوع

 400 205 195 المـــجمــوع الـــكــمي

:لغرض تحقيق اىداف البحث قامت الباحثة   اواًل: مقياس التنمر رابعًا: أدوات البحث:
بالبحث عن مقياس التعرض لمتنمر، بحيث ان يكون صالحا لمتطبيق عمى طالبات الجامعة 
ومنسجما مع ىذه الشريحة مع مراعاة ما تتمتع بو من الخصائص النفسية والعقمية 

مقياس )الشريف  واالجتماعية والدراسية، وبعد اطبلع الباحثة عمى المقاييس المتوفرة مثل
( فقرة والذي طبق عمى عينة من المراىقين ومقياس )الصبحيين 03( الذي يتكون من )0501

( فقرة موزعة عمى خمسة مجاالت وقد طبق عمى عينة 23)الذي يتكون من ) 0501والقضاة 
  .من طبلب المتوسطة ولتحقيق اىداف البحث قامت بأعداد مقياس التعرض لمتنمر

 ي لفقرات مقياس التنمرالتحميل المنطق
من اجل التحقق من كون فقرات المقياس واضحة  :التطبيق االستطبلعي االول 

ومفيومة ولغرض الكشف عن الفقرات الغامضة لغرض تعديميا ولحساب الوقت المستغرق في 
( طالبة تم اختيارىن عشوائيا من مجتمع 25االجابة، قامت الباحثة بتطبيق المقياس عمى )
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زعات بحسب متغير التخصص والمرحمة الدراسية، حيث بمغ الوقت المستغرق البحث مو 
 ( دقيقة.03لئلجابة عمى المقياس بمتوسط وقت قدره )

تم اعطاء لكل فقرة من فقرات المقياس درجات تتراوح من   طريقة تصحيح المقياس :
 ( والبدائل ىي )دائما ، غالبا ،احيانا ، نادرا ، ابدا(.3-0)

يتفق أصحاب ستطبلعي الثاني ) عينة التحميل االحصائي لمفقرات ( : التطبيق اال
القياس النفسي عمى أن القوة التميزية لمفقرات ومعامبلت صدقيا من أىم الخصائص القياسية 

(، ولقياس ىاتين 70، 0777التي ينبغي التحقق منيا في المقاييس النفسية)المصري ،
( فقرة عمى عينة مكونة 25لمقياس الذي يتكون من )الخاصيتين لفقرات مقياس التنمر، طبق ا

( طالبة من جامعة االنبار، وتعد ىذه العينة مناسبة لتحميل فقرات مقياس التنمر، إذ 255من )
"  أن حجم العينة المناسبة في عممية التحميل االحصائي Henrysoonيرى ىنريسون " 

اختيارىم بدقة من المجتمع االصمي ( فرد يتم 355( او )255لمفقرات يفضل ان ال يقل عن )
(Henrysoon،07508010 لذا ارتأت الباحثة أن تكون عينة التحميل االحصائي لمفقرات .)
 ( طالبة، اختيرت ىذه العينة باألسموب العشوائي من طالبات جامعة االنبار.255)

وقد تم تطبيق المقياس عمى العينة بصورة الكترونية من خبلل انشاء رابط     
 بلختبار، وقامت الباحثة باستخراج الخصائص السيكومترية االتية:ل

ومن اجل حساب القوة التمييزية لفقرات مقياس التنمر القوة التمييزية لمفقرات :  ●
 اعتمدت الباحثة أسموب المجموعتين المتطرفتين.

 أسموب المجموعتين المتطرفتين: ▪
يستخدم ىذا األسموب لمعرفة مدى قدرة فقرات المقياس عمى التمييز بين        

المستجيبين ذو الدرجات العميا والدرجات الواطئة لمسمة أو الظاىرة المراد قياسيا في االختبار 
كذلك فان ىذا األسموب يمتاز بدقة النتائج  وسيولة العمميات اإلحصائية، وان اعتماد نسبة 

ة يمكن اعتمادىا في تحديد المجموعتين المتطرفتين من أفراد العينة %( ىي افضل نسب05)
،  05وذلك لموصول إلى افضل معامل تمييز وتعطينا اكبر حجم واقصى تباين ممكنين (

0754  ،Anastasi:ولتحقيق ذلك قاتم الباحثة بأتباع الخطوات التالية  .) 
بة وكان تطبيق المقياس ( طال255تطبيق المقياس عمى عينة البحث البالغ عددىا) .0

 الكترونيًا.



 االنبار للعلوم االنسانيةجملة جامعة 

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222 ايلول

 

)1035 ) 
 

 تصحيح استمارات المقياس وحساب الدرجة الكمية لكل استمارة بصورة الكترونية. .0
رتبت الدرجات التي حصل عمييا أفراد العينة عمى المقياس ترتيبًا تنازليًا من اعمى  .1

 درجة إلى ادنى درجة . 
الدرجات وسميت %( من االستمارات الحاصمة عمى أعمى 05اختيرت نسبة ) .2

%( من االستمارات الحاصمة عمى أدنى الدرجات 05بالمجموعة العميا، وكذلك نسبة )
،وسميت بالمجموعة الدنيا، وفي ضوء ىذه النسبة بمغ عدد االستمارات في كل 

( استمارة، وذلك إلخضاعيا لعممية التحميل اإلحصائي لمحصول عمى 056مجموعة )
 بات بين المجموعتين.أقصى درجات التطرف في االستجا

حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لممجموعة العميا والمجموعة الدنيا عمى   .3
( فقرة، وتم تطبيق االختبار التائي لعينتين مستقمتين 25فقرات المقياس البالغ عددىا )

الختبار داللة الفروق بين درجات كل من المجموعتين، وُعّدت القيمة التائية 
مؤشرًا لتمييز كل فقرة عن طريق مقارنتيا بالقيمة التائية الجدولية والتي  المحسوبة
( وقد تبين أن جميع 002( وبدرجة حرية )5853( عند مستوى داللة)0874تساوي)

 الفقرات مميزة ودالة إحصائيا.
 صدق الفقرات :

ط ولتحقيق ذلك فقد استعممت الباحثة معامل ارتبا عبلقة الفقرة بالدرجة الكمية:  -
بيرسون الستخراج معامل االرتباط بين درجات كل فقرة والدرجة الكمية لمقياس التنمر، 
وتبين أن جميع معامبلت االرتباط  دالة إحصائيًا عند مقارنتيا بالقيمة الحرجة لمعامل 

( وىذا يعد 176( ودرجة حرية )5853(عند مستوى داللة )58576االرتباط البالغة )
 ادقًا لقياس الظاىرة التي وضع لقياسيا.مؤشر عمى ان المقياس ص

الخصائص السيكومترية لممقياس : تحقق في المقياس الحالي مؤشران من الصدق 
 ىما:

يرى )كايدر( إن الحصول عمى     :(Face  Validity)الصدق الظاىري   -1
الصدق الظاىري ىو أحد اإلجراءات المستعممة الستخراج صدق المقياس  ) 

010،0765،kidder وال شك في إن أفضل وسيمة الستخراج الصدق الظاىري ىو عرض .)
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فقرات المقياس عمى مجموعة من الخبراء واألخذ بآرائيم حول مدى تمثيل فقرات المقياس 
 (.457، 0766لمسمة المراد قياسيا  )الغريب، 

:  ولغرض الحصول عمى مقياس (Construct  Validity)صدق البناء   -0
بنائيًا قامت الباحثة بالتأكد من ىذا النوع من الصدق من خبلل التحميل  يتوافر فيو صدقاً 

 اإلحصائي لفقراتو وعمى النحو اآلتي: 
القوة التمييزية من خبلل اسموب المجموعتين المتطرفتين وقد اتضحت النتائج ان جميع  -0

 الفقرات مميزة بين المجموعتين العميا والدنيا .
ة الكمية لممقياس أي من خبلل االتساق الداخمي عبلقة درجة الفقرة بالدرج -0

لممقياس، وان ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس يعني أن الفقرة تقيس المفيوم نفسو 
 الذي تقيسو الدرجة الكمية لممقياس.

عبلقة درجة الفقرة بالمجال الذي تنتمي اليو وقد استخرجت العبلقة االرتباطية بين  -1
رة والدرجة الكمية لممجال الذي تنتمي اليو، وقد تبين إن فقرات مقياس التنمر درجة كل فق

 تنتمي لممجال التي ىي فيو.
عبلقة مجاالت المقياس بعضيا مع البعض اآلخر والدرجة الكمية)مصفوفة  -2

 االرتباطات الداخمية( .
القياس عمى  ويعنى بالثبات استقرار النتائج إلى حد ما فيما لو كـرر ثبات المقياس :

 .(0767،005المجموعة نفسيا عدة مرات متقاربة  )سمارة، 
ولغرض استخراج الثبات   : Test-Retest Methodأواًل : طريقة إعادة االختبار 

( 35بيذه الطريقة فقد قامت الباحثة بتطبيق المقياس عمى عينة الثبات التي تكونت من )
رور مدة أسبوعين من التطبيق األول أعيد تطبيق طالبة تم اختيارىم بطريقة عشوائية، وبعد م

المقياس مرة ثانية عمى المجموعة نفسيا، ثم صححت إجاباتيم، وباستعمال معامل ارتباط 
( وتعد ىذه القيمة مؤشرًا جيدًا عمى 5863بيرسون بين درجات التطبيقين ، بمغ معامل الثبات )
 لزمن.مدى استقرار إجابات المستجيبين عمى المقياس عبر ا
 :Cronbach Alpha Coefficientثانيًا : معادلة ألفا كرونباخ لبلتساق الداخمي 

والستخراج الثبات بيذه الطريقة تم تطبيق معادلة الفاكرونباخ عمى استجابات عينة التحميل 
 (.5860( استجابة، وبعد تطبيق المعادلة بمغ معامل الثبات )255االحصائي التي بمغت )
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( 25يتكون مقياس التنمر بصورتو النيائية من )وصف المقياس بصورتو النيائية: 
( فقرات لممجال 05( فقرات لممجال النفسي، و)05فقرة ، موزعة عمى خمسة مجاالت بواقع )

( فقرات 7( فقرات لممجال الجسدي، و)5( فقرات لممجال المفظي و )00االجتماعي، و)
يف لكل مجال من المجاالت الخمسة و يختار في ضوئيا لممجال الجنسي  ،وتم تحديد تعر 

المفحوص من خمسة بدائل متدرجة وىي )دائما ، غالبا ، احيانا ، نادرا ، ابدا( ، تتراوح من 
( وفق لمبديل الذي يقترب أو يبتعد عن قياس التنمر، لذا فإنَّ أعمى درجة يمكن 0( الى )3)

( في حين يبمغ 25( درجة وأدنى درجة )013)أنَّ يحصل عمييا المجيب في المقياس تكون 
( وتم اعداد المقياس وفقا لنظرية باندورا )نظرية التعمم 020الوسط الفرضي لممقياس )

 االجتماعي(. 
 ثانيًا : مقياس االنسحاب االجتماعي:

لتحقيق اىداف البحث الحالي قامت الباحثة بالبحث عن مقياس )االنسحاب 
عمى عينة البحث الحالي )طالبات الجامعة( من حيث انسجامو االجتماعي( من اجل تطبيقو 

مع الخصائص النفسية والدراسية ليم وبعد اطبلع الباحثة عمى المقاييس المتوفرة لم تجد 
مقياسا يمكن تطبيقو عمى عينة البحث المتمثمة بطالبات الجامعة الن اغمب المقاييس ال 

اء مقياس االنسحاب االجتماعي اعتمادا عمى تصمح لقياس ىذه الفئة لذلك قررت الباحثة بن
نظرية ادلر الذي تناول مفيوم اسموب الحياة ومنو اشتقت الباحثة المجاالت والفقرات التي من 
الممكن ان تقيس عينة البحث الحالي المتمثمة بطالبات الجامعة ، وعميو قامت بالخطوات 

 االتية :
منت خطوات بناء مقياس اجراءات بناء مقياس االنسحاب االجتماعي: تض ▪

 االنسحاب االجتماعي ما يمي: صياغة فقرات المقياس 
 من اجل صياغة فقرات مقياس االنسحاب االجتماعي قامت الباحثة بالخطوات االتية:

بعد اطبلع الباحثة عمى االطر النظرية ـ تم تحديد مفيوم االنسحاب االجتماعي:  0
  ( Adller , 1944)جتماعي تبنت تعريف واالدبيات المتعمقة بموضوع االنسحاب اال

ـ االطبلع عمى المقاييس السابقة:  تمكنت الباحثة من االطبلع عمى المقاييس  0
السابقة واالفادة منيا عمى وفق اسس ومناىج عمم النفس في بناء المقاييس النفسية وىي 

 مقياس: 
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 (  فقرة. 14( ويتضمن ) 0555مقياس السموك االنسحابي )العبودي  .0
 (  فقرة. 004( ويتضمن )0552مقياس الشعور بالعزلة االجتماعية )الرواجفة  .0
والذي يتضمن ثبلث مجاالت )  Zavaleta &etla,2017) مقياس زالفتا واخرون .1

 ىي ) الفرد والجماعة، المجتمع االكبر، البيئة االجتماعية(. 
االجتماعي ـ تحديد مجاالت االنسحاب االجتماعي:  بعد تحديد مفيوم االنسحاب  ●

باالعتماد عمى االطار النظري لبلنسحاب االجتماعي لمعالم )ادلر( تحددت المجاالت 
 االساسية التي يشتمل عمييا االنسحاب االجتماعي الذي تم بناؤه في البحث الحالي.

رد فعل عمى عجز الطالبة او المجال االول: االنسحاب من الواجبات المجتمعية:  ▪
ت وشبكات اجتماعية تتضح في العزلة االجتماعية الداخمية دونيتيا في تكوين صداقا

 .والخارجية
شعور الطالبة بأنيا غير راضية عن تخصصيا المجال الثاني: الواجبات االكاديمية:  ▪

 .الدراسي ومينتيا المستقبمية وبما يجعميا تشعر بأنيا ليست ذات شأن
حياة مناسب مما يسبب  فشل الطالبة في ايجاد شريكالمجال الثالث: واجبات الحب:  ▪

 اعراضا سموكية ووجدانية ومعرفية.
( فقرة 23:قامت الباحثة بصياغة فقرات المقياس البالغة )  ـ صياغة فقرات المقياس  ●

( فقرة لمجال االنسحاب من الواجبات المجتمعية 03موزعة عمى مجاالت المقياس بواقع )
لمجال واجبات الحب، واعتمدت ( فقرة 03( فقرة لمجال الواجبات االكاديمية و)03و)

الباحثة طريقة ليكرت وذلك بوضع خمسة بدائل لممقياس ىي )دائما ، غالبا، احيانا ، نادرا 
، ابدا( وتمت صياغة الفقرات باتجاىين، مجموعة من الفقرات صيغت بطريقة ايجابية 

ابة ومجموعة من الفقرات صيغت بطريقة سمبية وذلك من اجل التقميل من فرصة االستج
( 3-0النمطية، كما قامت الباحثة بإعطاء كل فقرة من فقرات المقياس موازين تتراوح من )

لمفقرات االيجابية ولمبدائل )دائما ، غالبا ، احيانا ، نادرا ، ابدا (اما الفقرات السمبية فيتم 
 (.0-3تصحيحيا بالعكس من )

( فقرة عمى المحكمين 23البالغة )صبلحية الفقرات: قامت الباحثة بعرض فقرات المقياس  ●
( محكما لبيان ارائيم في مدى صبلحية فقرات المقياس ومناسبتيا 05والبالغ عددىم )
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لممجال الذي تنتمي اليو ومدى وضوح التعميمات بالنسبة لمعينة ، وبعد جمع اآلراء 
 % فما فوق.65وتحميميا تم االستبقاء عمى الفقرات التي حازت عمى نسبة اتفاق 

بعد ان اصبح المقياس جاىزا لمتطبيق االستطبلعي قامت  : لتطبيق االستطبلعي االولا ●
( طالبة من جامعة االنبار 15الباحثة بتطبيق المقياس عمى عينة استطبلعية مكونة من )

( طالبة، 03( طالبة ولبلختصاص االنساني)03مقسمة عمى االختصاص العممي بواقع )
ة االستطبلعية تبين ان جميع فقرات المقياس كانت واضحة وبعد ان اكممت الباحثة التجرب

جدا لممفحوصات اما الوقت المستغرق لئلجابة عمى الفقرات مع شرح التعميمات كان ما 
 .( دقيقة05-03بين)

يعتبر التحميل التطبيق االستطبلعي الثاني: )عينة التحميل االحصائي لمفقرات (:  ●
طوة ميمة وضرورية في بنائيا، حيث أنو يكشف اإلحصائي لفقرات المقاييس النفسية خ

عن الخصائص السيكومترية لفقراتيا، ويسيل اختيار الفقرات ذات الخصائص الجيدة، 
 (،02، 0772حيث أن دقة المقياس تعتمد بشكل كبير عمى الدقة في الفقرات )ربيع، 

جل ومن ا :(Discrimination Power of Items)حساب القوة التمييزية لمفقرات  ●
إيجاد القوة التميزية لفقرات مقياس االنسحاب االجتماعي طبق المقياس عمى عينة التحميل 

( طالبة اذ تم تطبيق المقياس الكترونيًا وتصحيح االجابة 255اإلحصائي والمكونة من )
ايضًا كانت بصورة الكترونية مباشرة تنزل االجابة بعد ارسال الطالبة االجابة، ولتحقيق 

 اعتمدت الباحثة األسموب االتي: ىذا الغرض 
اتبعت الباحثة أسموب : Contrasted Groupsأسموب المجموعتين المتطرفتين  ▪

%( 05المجموعتين المتطرفتين لحساب القوة التمييزية لفقرات المقياس واعتمد نسبة )
لممجموعة العميا ونفس النسبة لممجموعة الدنيا، إذ تشير أدبيات القياس والتقويم ىذا 

 (.062، 0555ألسموب يمتاز بدقة النتائج  وسيولة العمميات اإلحصائية)عبلم،ا
قام الباحثان بحساب االتساق الداخمي لمفقرات من االتساق الداخمي لمفقرات )الصدق(: ●

 خبلل الخطوات اآلتية:
وقد استعممت الباحثة معامل ارتباط بيرسون لحساب  أ. عبلقة الفقرة بالدرجة الكمية :

االرتباطية بين درجات أفراد العينة عمى كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكمية، العبلقة 
وبعد حساب الداللة المعنوية لكل فقرة، تبين أن جميع الفقرات ذات داللة إحصائية عند 
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( وىذا 176( ودرجة حرية )5853( عند مستوى داللة )58576مقارنتيا بالقيمة الحرجة البالغة)
 ى أن المقياس صادقًا لقياس الظاىرة التي وضع لقياسيا.يعتبر مؤشر عم

استخدمت الباحثة ىذا األسموب لمعرفة   ب. ارتباط الفقرات بالمجال الذي تنتمي اليو:
معامل االرتباط بين درجة كل فقرة ومجموع درجات المجال الذي تنتمي إليو، وذلك لغرض 

ي كل مجال وتم اعتماد الدرجة الكمية التأكد من صدق فقرات مقياس االنسحاب االجتماعي ف
لممجال محكًا داخميًا، و بعد استخدام معامل ارتباط بيرسون اتضح إن جميع معامبلت 

( 5853( عند مستوى داللة)58576االرتباط دالة إحصائيًا عند مقارنتيا بالقيمة الحرجة البالغة)
المقياس تعبر عن  ( ومن خبلل ىذا المؤشر اتضح أن جميع فقرات176وبدرجة حرية )

 مجاالتيا.
 الخصائص القياسية )السيكومترية( لممقياس : ●

 :(Validity of the Scale)أواًل : صدق المقياس 
لقد استخرج لممقياس الحالي مؤشران لمصدق ىما الصدق الظاىري ، وصدق       

 البناء، وفيما يأتي توضيح لكيفية التحقق من كل مؤشر منيا :
تحقق ىذا النوع من الصدق في المقياس الحالي، وذلك عندما قامت  الصدق الظاىري : -

الباحثة بعرض مقياس االنسحاب االجتماعي عمى مجموعة من المختصين في مجال 
عمم النفس التربوي والقياس والتقويم، لمحكم عمى مدى صبلحية فقرات المقياس وبدائمو 

 ادة المحكمين.اذ تمت الموافقة عمى جميع فقرات المقياس من قبل الس
تحقق الباحثان من صدق البناء من خبلل  :(Constrcut Validity)صدق البناء  -

اربع مؤشرات ىي : القوة التمييزية من خبلل ايجاد الفروق بين الجماعات واالفراد، 
وعبلقة الفقرة بالدرجة الكمية ، وعبلقة الفقرة بالمجال الذي تنتمي اليو ومصفوفة 

 . االرتباطات الداخمية
 : Scales Reliabilityثانيًا : ثبات المقياس 

 تم حساب الثبات بطريقتي اعادة االختبار والفا كرونباخ وكاالتي:      
 : Test-Retestأ. طريقة اعادة االختبار 

ولغرض استخراج الثبات بيذه الطريقة فقد قامت الباحثة بتطبيق المقياس عمى        
( طالبة تم اختيارىم بطريقة عشوائية، وبعد مرور مدة 35عينة الثبات التي تكونت من )
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أسبوعين من التطبيق األول أعيد تطبيق المقياس مرة ثانية عمى المجموعة نفسيا، ثم 
صححت إجاباتيم، وباستعمال معامل ارتباط بيرسون بين درجات التطبيقين ، فكان معامل 

استقرار إجابات المستجيبين عمى  ( وتعد ىذه القيمة مؤشرًا جيدًا عمى مدى5862الثبات )
 المقياس عبر الزمن .

إذ تعتمد ىذه الطريقة عمى اتساق أداء الفرد من فقرة إلى معادلة الفاكروبناخ :  -ب
أخرى، والستخراج الثبات بيذه الطريقة تم تطبيق معادلة الفاكرونباخ عمى عينة التحميل 

 (.5860المعادلة بمغ معامل الثبات )( طالبة، وبعد تطبيق 255االحصائي التي بمغت )
يتكون مقياس االنسحاب االجتماعي بصورتو  وصف المقياس بصورتو النيائية:  ●

( فقرات لمجال 03( فقرة، موزعة عمى ثبلثة مجاالت بواقع )23النيائية من )
( فقرات لمجال االنسحاب من الواجبات 03االنسحاب من لواجبات المجتمعية، و)

( فقرات لمجال االنسحاب من واجبات الحب ، يختار في ضوئيا 03االكاديمية، و)
المفحوص من خمسة بدائل متدرجة وىي )دائما ، غالبا ، احيانا ، نادرا ، ابدا (، وان 
الفقرات االيجابية ىي 
386800800801802804805806800801802803804805806815812813814820

الذي يقترب أو يبتعد عن قياس  ( وفق لمبديل0( الى )3( تتراوح من )822823
االنسحاب االجتماعي، لذا فإنَّ أعمى درجة يمكن أنَّ يحصل عمييا المجيب في 

( في حين يبمغ الوسط الفرضي 23( درجة وأدنى درجة )003المقياس تكون )
 (.013لممقياس )

التطبيق الثالث : تم تطبيق مقاييس الدراسة بصيغتيا النيائية عمى عينة مكونة من  ▪
( طالبة من مجتمع الدراسة تم اختيارىن بالطريقة العشوائية، وبعد جمع 055)

البيانات وتحميميا احصائيا تم الحصول عمى نتائج الدراسة والتي سيتم توضيحيا في 
 الفصل الرابع من ىذه الدراسة.

الوسائل االحصائية التي استعممت بواسطة برنامج الحاسوب الوسائل اإلحصائية :  ▪
لعينتين مستقمتين، معامل ارتباط  T-Testىي : االختبار التائي  (SPSS)اآللي 

بيرسون لمعرفة الثبات بطريقة اعادة االختبار، اختبار تحميل التباين الثنائي بتفاعل، 
 لعينة واحدة. T-Testمعامل ثبات الفاكرونباخ، االختبار التائي 
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 النتائج وتفسيرىا :
 :لمتنمر لدى طالبات الجامعةاليدف األول : التعرف عمى التعرض 

لتحقيق ىذا اليدف قامت الباحثة بتطبيق مقياس التعرض لمتنمر المتكون من     
( طالبة، وأظيرت نتائج البحث إلى أن 055( فقرة عمى عينة البحث المتكونة من )25)

( درجة وبانحراف 708025المتوسط الحسابي لدرجات ىذه العينة عمى المقياس قد بمغ )
( درجة، ولمعرفة داللة الفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط 078232ي قدره )معيار 

( درجة، استخدمت الباحثة االختبار التائي لعينة واحدة، وتبين ان 020الفرضي الذي بمغ )
( ولصالح المتوسط الفرضي، إذ بمغت القيمة 5853الفرق دال احصائيا عند مستوى داللة )

(، وبدرجة 0874( وىي اكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة )018200التائية المحسوبة )
( وىذا يعني ان مستوى التعرض لمتنمر لدى طالبات الجامعة ضعيف، أي ان 077حرية )

 ( يوضح ذلك.0طالبات الجامعة ال يتعرضن لمتنمر من زمبلئين  والجدول )
 تائية لمقياس التعرض لمتنمر( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة ال2جدول )
المتوسط  العينة المتغير

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

 الداللة *  tالقيمة التائية 
 الجدولية المحسوبة (0,05)

التعرض 
 لمتنمر

دالة   1,96 23,411 141 29,454 92,240 200
لصالح 
 الفرضي

آنفا الى ان مستوى التعرض لمتنمر لدى افراد  اشارت النتائج المشار الييا في الجدول
 عينة البحث )طالبات جامعة االنبار( كان ضعيفا.

 اليدف الثاني: التعرف عمى االنسحاب االجتماعي  لدى طالبات الجامعة.
لتحقيق ىذا اليدف قامت الباحثة بتطبيق مقياس االنسحاب االجتماعي المتكون من 

( طالبة، وأظيرت نتائج البحث إلى أن 055( فقرة عمى عينة البحث المتكونة من )23)
( درجة وبانحراف 0038105المتوسط الحسابي لدرجات ىذه العينة عمى المقياس قد بمغ )

عرفة داللة الفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط ( درجة، ولم078535معياري قدره )
( درجة، استخدمت الباحثة االختبار التائي لعينة واحدة، وتبين ان 013الفرضي الذي بمغ )
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(، ولصالح المتوسط الفرضي إذ بمغت القيمة 5853الفرق دال احصائيا عند مستوى داللة )
(، وبدرجة 0874ية الجدولية البالغة )( وىي اكبر من القيمة التائ48710التائية المحسوبة )

( وىذا يعني ان مستوى االنسحاب االجتماعي  لدى طالبات الجامعة ضعيف 077حرية )
 ( يوضح ذلك.  1والجدول )
(المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية لمقياس االنسحاب 3جدول )

 االجتماعي
المتوسط  العينة المتغير

 الحسابي
ف االنحرا

 المعياري
المتوسط 
 الفرضي

 الداللة   tالقيمة التائية 
المحسو  (0,05)

 بة
 الجدولية

االنسحاب 
 االجتماعي

دالة   1,96 6,931 135 19,750 125,320 200
لصالح 
 الفرضي 

اليدف الثالث: التعرف عمى العبلقة االرتباطية بين التعرض لمتنمر واالنسحاب 
 الجامعة.االجتماعي لدى طالبات 

لمتحقق من ىذا اليدف، قامت الباحثة بأخذ اجابات عينة البحث عمى مقياسي 
التعرض لمتنمر واالنسحاب االجتماعي، ثم استعممت الباحثة معامل ارتباط بيرسون فكانت 

 (.2النتائج كما مبينة في الجدول)
 ( العالقة االرتباطية بين التعرض لمتنمر واالنسحاب االجتماعي4الجدول)

 العدد
 

قيمة معامل االرتباط بين التعرض 
 لمتنمر واالنسحاب االجتماعي

مستوى  القيمة التائية
الداللة 

(5853) 
 الجدولية المحسوبة

 دالة   1,96 8,917 0,535 200

يتبين من الجدول اعبله ان قيمة معامل االرتباط بين التعرض لمتنمر واالنسحاب 
ولمعرفة داللة العبلقة استخدمت الباحثة االختبار التائي (، 58313االجتماعي قد بمغت )
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(، وىي اكبر من القيمة 68705لداللة معامل االرتباط وقد بمغت القيمة التائية المحسوبة )
(، وىذا يعني ان 076( ودرجة حرية )5853( عند مستوى داللة )0874الجدولية البالغة )

ماعي ىي عبلقة طردية دالة احصائيا، اي انو العبلقة بين التعرض لمتنمر واالنسحاب االجت
كمما زاد التعرض لمتنمر لدى عينة البحث زاد االنسحاب االجتماعي لدييم، وتفسر ىذه 
النتيجة من وجية نظر ادلر بأن السموك لو معنى اجتماعي وغرضي، وانو موجو لتحقيق 

دراكاتنا الذاتية )الن ، ىدف، وان السموك وحدة كمية ويتبع نمطا وىو في نفس الوقت نتيجة ال
0505 ،062.) 

 التوصيات:
ان المجتمع الذي يتقبل ويعالج المشكبلت داللة عمى الوعي التام، بالرغم من وجود  .0

حاالت تنمر اال ان وجودىا في مجتمع الجامعة قميل، وعميو توصي الباحثة بزيادة فرص 
 من االحترام المتبادل. التواصل بين الطمبة لغرض زيادة تفيم بعضيم البعض وخمق نوع

ان التواصل االجتماعي والترابط والتبلحم الديني بين الفئات يساعد عمى التقميل من  .0
نسبة التنمر ونسبة االنسحاب االجتماعي، ولذلك توصي الباحثة بالتأكيد عمى القيم الدينية 

ير المقبول التي تشجع مبدأ االحترام المتبادل وكذلك حفظ النفس عن طريق االلتزام بالمظ
 اجتماعيا.
 يقترح الباحثان في ضوء نتائج البحث:  :المقترحات

اجراء دراسات مشابية لمبحث الحالي عمى مراحل دراسية اخرى مثل المرحمة  .0
 االعدادية والمتوسطة. 

اجراء دراسة لمتنمر عمى فئات المراىقين فيو العمر الذي تحدث فيو تغيرات تتداخل  .0
 وبيئية.فييا عوامل اجتماعية 

 قائمة المصادر :
، الكويت، 0(: سيكموجية التنمر بين النظرية والعبلج، ط0500ابو الديار، مسعد نجاح ) -0

 مركز تعميم وتقويم الطفل.
(: االستقواء وعبلقتو بالشعور بالوحدة والدعم االجتماعي، 0505ابو غزال، معاوية ) -0

 (.0(، عدد)3المجمة االردنية في العموم التربوية، م)
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مصر، مطبعة  –، ترجمة محمد بدران، القاىرة  الحياة النفسية(: 0722دلر، الفريد )ا -1
 لجنة التأليف والنشر.

(: بعض المتغيرات النفسية لدى ضحايا التنمر المدرسي 0505اسماعيل، ىالة سناري ) -2
، ، جامعة حموان، كمية التربية، مجمة الدراسات التربوية واالجتماعيةفي المدرسة االبتدائية

 ( ، القاىرة.0(العدد)04المجمد )
 ، مصر، مكتبة االنجمو المصرية0(: عمم النفس النمو ، ط0760اآلشول، عز الدين ) -3
 05( ،25( : الحروب وجنوح االحداث، مجمة ادأب الرافدين، العدد)0554األمير، أحمد ) -4

 ، جامعة الموصل كمية اآلداب.12-
، عمان، دار الميسرة 0وعبلجيا، ط (: المشكبلت النفسية0556بطرس، حافظ بطرس ) -5

 لمنشر والطبع والتوزيع. 
 ، عمان، دار المسيرة. 0، ط(: تعديل وبناء سموك االطفال0505بطرس، حافظ بطرس ) -6
(: مناىج البحث في التربية وعمم النفس، بغداد، دار 0500الجابري، كاظم كريم رضا ) -7

 النعيمي. 
الزائدة لموالدين وعبلقتو بالسموك أسموب النفسي  :(0553جعفر، نجاة صادق ) -05

 أالنسحابي، جامعة المستنصرية، بغداد، المكتبة المركزية.
، االسكندرية، المكتب المصري 7، ط(: اصول عمم النفس0751راجح، احمد عزت ) -00

 الحديث لمطباعة والنشر.
 ، القاىرة، دار المعرفة. قياس الشخصية(: 0772ربيع، محمد شحاتة ) -00
(: جودة القراءة وعبلقتيا باالتزان االنفعالي 0775اىر خميفة )الزبيدي، يونس ط -01

 وموقع الضبط لدى المدراء العاممين، أطروحة دكتوراه، كمية اآلداب الجامعة المستنصرية.
(: االضطرابات االنفعالية والسموكية لدى االطفال، 0554الزغمول، عماد عبدالرحيم ) -02

 االردن، دار الشروق لمنشر.
، القاىرة، عالم 0(: االمراض النفسية واالجتماعية، ط0551حمد )سري، اجبلل م -03

 الكتب.
 ، القاىرة، دار الفكر. مبادئ القياس والتقويم في التربية( : 0767سمارة، عزيز) -04
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(:الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية، 0550شاذلي، عبدالحميد محمد ) -05
 االسكندرية، المكتبة الجامعية.

، رسالة نسحاب االجتماعي لدى االطفال المعوقين(: اال0771الصباح، سيير) -06
 ماجستير غير منشورة ،الجامعة االردنية، عمان. 

(: التنمر عند االطفال 0500الصوفي، اسامة حميد حسن والمالكي، فاطمة ىاشم ) -07
(، وزارة 13وعبلقتو بأساليب المعاممة الوالدية، مجمة البحوث التربوية والنفسية، العدد)

 عميم.التربية والت
(: القمق االجتماعي لدى ضحايا مشاغبة 0555عبد العال، تحية محمد احمد ) -05

االقرآن في البيئة المدرسية، مجمة كمية التربية جامعة بنيا، المجمد السادس عشر، العدد 
(46.) 
القياس والتقويم التربوي والنفسي أساسياتو (: 0555عبلم، صبلح الدبن محمود ) -00

 ، دار الفكر العربي. المعاصرةوتطبيقاتو وتوجياتو 
، عمان، دار القياس والتقويم في العممية التدريسية(: 0776عودة، احمد سميمان ) -00

 األمل.
(: مشكبلت السموك عند طمبة المرحمة 0775عويدات، عبداهلل  و حمدي، نزيو ) -01

 .103- 076(، 0) 02المتوسطة في االردن، مجمة دراسات،
،القاىرة، مكتبة األنجمو  يم والقياس النفسي والتربوي(: التقو 0766الغريب، رمزية ) -02

 المصرية.
(: العنف النفسي الموجو ضد المرأة العراقية، مجمة 0556الفتبلوي، عمي شاكر ) -03

 .245-220، 00القادسية لمعموم النفسية، المجمد 
،عمان، دار المسيرة لمنشر 0(:الطفل المتنمر، ط0557قطامي نايفة، الصرايرة منى ) -04

 وزيع والطباعة.والت
، بغداد، ، بين التنظير والتطبيقالقياس النفسي(: 0505الكبيسي، وىيب مجيد ) -05

 مطبعة مؤسسة مصر مرتضى لمكتاب العراقي.
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اثر اتجاه الفقرة وأسموب صياغتيا في (: 0777المصري، محمد عبد المجيد ) -06
، يبالخصائص السايكومترية لمقياس الشخصية وحسب مستوى الصحة النفسية لممج

 )أطروحة دكتوراه غير منشورة(، كمية التربية ابن رشد، جامعة بغداد.
، سوريا، منشورات القياس والتقويم في التربية الحديثة(: 0777ميخائيل، امطانيوس ) -07

 جامعة دمشق.
،بيروت، مكتبة الفكر  0(: عمم النفس االجتماعي، ط0750ميزونوف، جان ) -15

 الجامعي.
(: بعض أنماط االغتراب وعبلقتيا بالحاجات 0553النعيمي، لطيفة ماجد محمود ) -10

المرتبطة بيا لدى الييئات التدريسية، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كمية اآلداب، الجامعة 
 المستنصرية. 
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