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كلامت مفتاحية :التوافق النفيس ،التنمر ،الطفولة املبكرة ،الطفولة الوسطى.
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Abstract: This study aims to investigate the differences in aspects of self, family, and social adjustment in a sample of bullying children of early childhood between 3-6
years and their peers in the middle childhood between 6-9 years. The study uses the descriptive approach. The School Bullying Scale (by the researcher) and Psychological
Adjustment scale (by Abdel Maqsoud, & Abdel Maqsoud, 2013) have been used as the study tools. The Study sample data obtained from an early-childhood group of 20 and
a middle-childhood group of 21 was selected as a study sample. Results indicate that there are statistically significant differences between the mean scores of the two groups
on the self-adjustment test in favor of the early childhood group and there are no statistically significant differences between the mean scores of the two groups on the family
adjustment test. Further, the results show that there are statistically significant differences between the mean scores of the two groups on the social adjustment test in favor of
the early childhood group and there are statistically significant differences between the mean scores of the two groups on the total scores of the psychological adjustment scale
in favor of the early childhood group. The study recommends the need to provide specialized programs to deal with the school bullying from early childhood.
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مقدمة:

إن حتقيق التوافق النفيس للطفل خالل السنوات
الدراسية األوىل يرتك أثر ًا كبري ًا يف كفاءة الطفل الدراسية
والنفسية يف املراحل التالية هلا ،ويتطلب ذلك العمل

عىل هتيئة بيئة مالئمة مشجعة وداعمة للتعلم ،ومتكنه

املدارس سواء ضحايا أو متنمرين )(Jan, &Husain, 2015

وغالبا ما يتم تفسري حدوث التنمر يف املدرسة بمحاولة

األطفال محاية أنفسهم بطريقة تتفق مع مهاراهتم

املحدودة أو كعملية تعويضية ملا يلقونه من أقراهنم

من التفاعل اإلجيايب (Gower, Lingras, Mathieson,

العاديني) (Gregg,&Manocha, 2011وعادة ما حيدث
التنمر بعيد ًا عن الكبار كام يف فسحة املدرسة ،احلصص،

يشارك فيها ألول مرة كعضو مع جمموعة من الزمالء،

للمدرسة أو البيت (القحطاين2015،م).

) ،Kawabata, & Crick, 2014وذلك ألن الطفل

وبذلك تصبح هي السياق األول خارج البيئة املنزلية.

ويمكن التحقق من مدى توافق الطفل النفيس من خالل

التفاعالت االجتامعية املنوعة والتي تؤثر عىل شخصيته
ومتكنه من التخفيف من وطأة املشكالت االجتامعية

املتعددة التي قد يتعرض هلا (Vlachou, Andreou,
).Botsoglou, & Didaskalou, 2011

ويرجع إثارة موضوع التوافق النفيس لدى الطفل

دورات املياه ،املداخل ،انتظار احلافالت ،أو يف الطريق
وبالتايل فإن دراسة التنمر املدريس وأثره يف التوافق

النفيس لألطفال بداية من مرحلة ما قبل املدرسة أو
ورياض األطفال يساعد يف التوصل ملعلومات عن

كيفية التعامل معه خالل املراحل الالحقة (Ostrov,
).Godleski, Kamper, Blakely, & Celenza, 2015

مشكلة البحث:

يعترب التنمر شك ً
ال من أشكال العدوان يتسم

املتنمر بداية من مرحلة الطفولة املبكرة نظرا ملا
يتعرض له ويرتك آثار ًا سلبية قصرية وطويلة األجل

باالضطهاد النفيس أو اجلسدي املتكرر؛ فاألطفال

من الدراسات بأن التالميذ الذين يتعرضون للتنمر

يتغيبون عن الدراسة(لتجنب اإليذاء) ،ويشعرون ببيئة

عىل توافقه النفيس واالجتامعي؛ فقد توصلت العديد
تتميز مهاراهتم االجتامعية بالتدين ،مما يقلل من كفاءهتم

املتنمرون لدهيم انخفاض يف تقدير الذات ،وكثريا ما

مدرسية غري آمنة فيام بعد(Esbensen, & Carson,

الدراسية والنفسية يف املراحل التالية (Jenkins,

) 2009وبالتايل فهو مشكلة حتتاج ملزيد من البحث؛

الباحثني وأفردت له كثري من األبحاث هبدف التعرف

سلبية عىل املتورطني فيه (Kljakovic, Hunt, & Jose,

) Demaray, & Tennant, 2017مما أسرتعى انتباه

عىل األسباب التي تساعد يف انتشاره أو من حيث
الوسائل الوقائية الرضورية للحد من انتشاره ،كام أهتم

املرشعون بإصدار القوانني التي تعاقب من يقوم به يف

حيث بينت نتائج العديد من الدراسات حدوث نتائج

) 2015مما يرتتب عليه حدوث مشكالت أعمق مثل

القلق بدرجاته ،االكتئاب ،وتعاطي املخدرات واجلنس

).(Gregg, & Manocha,2011
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ويتأكد حدوث التنمر بداية من مرحلة الطفولة

النفسية ،واالعتامد عىل الذات ،كام ترتبط إسرتاتيجيات

بنحو( (Helgeland & Lund, 2017) ،)٪12وهو ما

وبالتايل يتأكد لنا ارتباط التنمر بصورة كبرية بالتوافق

املبكرة؛ حيث ينترش بالنرويج والدول اإلسكندنافية

أكدت عليه العديد من الدراسات؛ فقد أكدت دراسة

) (García, Suominen, & Moreno, 2014عىل انتشار

سلوكيات التنمر بني األطفال الصغار بصورة ملحوظة

يف الفصول الدراسية بداية من عمر( )6-4سنوات ،كام

حل املشكالت سلبا مع مشكالت التوافق النفيس.

النفيس لدى األطفال بداية من مرحلة الطفولة املبكرة.
ومن هنا يتبادر للذهن تساؤل البحث عن مدى الفروق

يف بعض مظاهر التوافق النفيس وأبعاده(التوافق
الذايت ،التوافق األرسي ،التوافق االجتامعي) لدى

أكدت دراسة )(Theodotou & Karachaliou, 2012

عينة األطفال املتنمرين بمرحلة الطفولة املبكرة()6-3

أعامرهم بني أربع وسبع سنوات باإلضافة ملقابلة تضم

سنوات.

عىل أن املراقبة املنهجية لثالثة وستني طفال ترتاوح
اثنا عرش سؤاال مفتوحا أكدت عىل حدوث التنمر

بصورة الفتة للنظر.

كام رصد تقرير بوالية فرجينيا عن وقوع سلوكيات

سنوات ،وأقراهنم بمرحلة الطفولة الوسطى()9-6

تساؤالت البحث:

يسعى البحث احلايل لإلجابة عن التساؤالت التالية:

التنمر خالل العام الدرايس(2015-2014م)
بصورة كبرية بني( )2962طالب ًا معرضون إلجراءات

املتنمرين بمرحلة الطفولة املبكرة وأقراهنم بمرحلة

أكثر من( )٪85منهم ملرشف الرتبية االجتامعية بسبب

-ما الفروق بني متوسطي درجات جمموعة األطفال

تأديبية نظر ًا لسلوكيات التنمر ،وبالفعل متت إحالة

قيامهم بسلوكيات غري مرغوبة تندرج حتت مفهوم
التنمر(Whisman, & West Virginia Department

).of, 2015

ما الفروق بني متوسطي درجات جمموعة األطفالالطفولة الوسطى عىل اختبار التوافق الذايت؟

املتنمرين بمرحلة الطفولة املبكرة وأقراهنم بمرحلة

الطفولة الوسطى عىل اختبار التوافق األرسي؟

-ما الفروق بني متوسطي درجات جمموعة األطفال

وقد أكدت العديد من األبحاث عىل العالقة بني

املتنمرين بمرحلة الطفولة املبكرة وأقراهنم بمرحلة

أكدت دراسة ) (Sesar, Simic, & Sesar, 2013عىل

-ما الفروق بني متوسطي درجات جمموعة األطفال

التنمر والتوافق النفيس بني األطفال؛ فعىل سبيل املثال
أن أدوار املتنمر/الضحايا هي مؤرشات هامة للداللة
عىل التوافق؛ فإسرتاتيجيات التوافق الداخيل واخلارجي
هي بمثابة منبهات ذات داللة إحصائية عن الصعوبات
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أهداف البحث:

هيدف البحث احلايل إىل:

التحقق من وجود فروق لدى جمموعة األطفالاملتنمرين بمرحلة الطفولة املبكرة وأقراهنم بمرحلة

الطفولة الوسطى يف التوافق الذايت.

التحقق من وجود فروق لدى جمموعة األطفالاملتنمرين بمرحلة الطفولة املبكرة وأقراهنم بمرحلة

الطفولة الوسطى يف التوافق األرسي.

التحقق من وجود فروق لدى جمموعة األطفالاملتنمرين بمرحلة الطفولة املبكرة وأقراهنم بمرحلة

أطفال العينة.

-األمهية التطبيقية:

كام تتمثل األمهية التطبيقية يف النتائج التي تم التوصل
إليها والتي متكن املسؤولني عىل العملية التعليمية من

اختاذ التدابري والوسائل الوقائية الالزمة ،باإلضافة

لتدريب العاملني واملدرسني وأولياء األمور ،وتقديم
اخلدمات اإلرشادية املالئمة.

حدود البحث:

•احلدود املوضوعية :يقترص البحث عىل التحقق من
الفروق يف مظاهر التوافق النفيس ،والذي يتكون يف

الطفولة الوسطى يف التوافق االجتامعي.

البحث احلايل من(التوافق الذايت ،التوافق األرسي،

-التحقق من وجود فروق لدى جمموعة األطفال

التوافق االجتامعي) لدى األطفال املتنمرين بمرحلة

املتنمرين بمرحلة الطفولة املبكرة وأقراهنم بمرحلة

الطفولة املبكرة وأقراهنم بمرحلة الطفولة املتأخرة.

الطفولة الوسطى يف التوافق النفيس ككل.

•احلدود املكانية :تم تطبيق البحث احلايل عىل عينة

أمهية البحث:

من األطفال بمرحلة الطفولة املبكرة واملتوسطة

تتمثل أمهية البحث احلايل يف:

بمحافظة رفحاء الواقعة يف شامل اململكة العربية

حيث تبني يف حدود علم الباحث -بأنه ال يوجد

•احلدود الزمنية :تم تطبيق البحث احلايل خالل

مظاهر التوافق النفيس لعينة من األطفال املتنمرين

1438هـ).

-األمهية النظرية:

السعودية.

بحث(عريب واحد) حتى إعداد هذا البحث -تناول
بمرحلة الطفولة املبكرة أعامرهم( )6-3سنوات،

ومقارنته بأقراهنم من األطفال بمرحلة الطفولة
الوسطى أعامرهم( )9-6سنوات ،وبالتايل يوفر البحث
تراث ًا نظري ًا يسهم يف إلقاء الضوء عىل أمهية دراسة
املشكالت املتعددة املرتتبة عىل االنخراط يف التنمر لدى

الفصل الدرايس الثاين للعام الدرايس (-1437

مصطلحات البحث:

التوافق النفيس :هو الشعور النسبي بالرضا ،واإلشباع
الناتج عن احلل الناجح لرصاعات الفرد يف حماولته

للتوفيق مع رغباته ،وظروفه املحيطة .ويتبنى الباحث
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تعريف معدي املقياس احلاليني ،ومها (عبد املقصود

-الطفولة الوسطى :متثل املرحلة العمرية من(-6

تم تعريف التوافق النفيس إجرائي ًا يف البحث احلايل

االبتدائية املبكرة ،وحتدث العديد من التغيريات

ويتحدد ذلك بالدرجة التي حيصل عليها الطفل عىل

احلياة ،مثل األصدقاء ،العمل املدريس ،والرياض

وعبد املقصود2013 ،م).

بأنه شعور ناتج من حماولة إشباع الطفل الحتياجاته.
مقياس التوافق النفيس للطفل.

التنمر املدريس :سلوك يستمر وقت ًا طوي ً
ال ،يتميز بتكرار
األفعال السلبية من جانب شخص واحد أو أكثر من

شخص ،ويشتمل عىل العمل السلبي الذي يتكون من
عدد من السلوكيات املصممة عمدا إلحلاق أو حماولة
إحلاق اإلصابة أو الرضر بالطرف األخر؛ حيث يتم

توجيه مثل هذا العمل السلبي والذي يؤثر بصورة
ملحوظة من قبل شخص(ويسمى بالفتوة) نحو

9سنوات) ويدخل الطفل يف هذه املرحلة املدرسة
يف حياة الطفل ،كام تزداد الثقة يف مجيع جماالت
(عالونة2009،م).

اإلطار النظري والدراسات املرتبطة:
أوال :اإلطار النظري:

التوافق النفيسPsychological adjustment :

هتتم عدد من الدراسات بالتوافق النفيس نظرا ألمهيته

يف احلياة اإلنسانية بصفة عامة؛ حيث يتحدد بداية من
مرحلة الطفولة املبكرة يف قدرة الطفل عىل إثبات ذاته

اهلدف(الضحية املقصودة((Roberts,Walter, & .

والتعبري عن إرادته ومشاعره بحرية وقدرته عىل التفاعل

تم تعريف التنمر املدريس إجرائي ًا يف البحث احلايل

عالقات إجيابية مع أفراد األرسة واملدرسة واآلخرين يف

ويتحدد ذلك بالدرجة التي حيصل عليها الطفل عىل

الشخيص ،التوافق األرسي ،التوافق االجتامعي(عبد

).Morotti, 2000

بأنه سلوك من قبل طفل يتميز بمحاولة إيذاء زميل له.
مقياس تقدير التنمر املدريس(الباحث).

مع املواقف احلياتية املختلفة ،فضال عن استطاعته تكوين

البيئة املحيطة؛ فالتوافق النفيس حمصلة لكل من التوافق
املقصود وعبد املقصود2013 ،م)؛ حيث يبدأ التوافق

-الطفولة املبكرة :متتد من هناية مرحلة الرضاعة حتى

النفيس بتنفيذ الطفل لعدد من السلوكيات التي تشري

املدرسة والتمهيدي(الروضة)؛ حيث يستمر نمو أجهزة

مقدرته عىل مواجهة وحسم ما ينشأ داخله من رصاعات

دخول املدرسة( )6-3سنوات ،وهي مرحلة ما قبل
جسم الطفل وتتطور قدرته العقلية ،وتزداد وظائف املخ
لديه؛ حيث تتميز بمعدل رسيع يف مسار النمو ويشمل

مكونات النمو املختلفة اجلسمية ،العقلية ،االنفعالية،
واالجتامعي(األشول2008 ،م).

لتوازنه النفيس ،وهو ما يسمى(التوافق الذايت) ،بمعنى
ويتعرض له من إحباط ،ومدى حترره من التوتر والقلق

الناجم عنها ،ونجاحه يف التوفيق بني دوافعه ونوازعه
املختلفة ،ثم انسجام الفرد مع البيئة املادية واالجتامعية

وهو ما يشري إىل(التوافق األرسي) ،وبام حيتويه من
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أشخاص ،عالقات ،عنارص ،جماالت ،موضوعات،

تلك الرصاعات تنشأ العديد من االضطرابات النفسية

ما يعرف لدى العديد من املصادر واملراجع العربية

تفسري التوافق النفيس باختالف املدارس والنظريات

أحداث ،ومشكالت خمتلفة قد يتعرض هلا الطفل وهو
واألجنبية بالتوافق االجتامعي )القريطي2003،م
;.(Boulton, 2010;Boulton, 2009

لديه(البهاص2012،م وسناري2010 ،م).وخيتلف
املفرسة له؛ فعىل سبيل املثال ركزت نظرية التحليل

النفيس عىل أن احلياة عبارة عن سلسلة من الرصاعات

فالتوافق النفيس يقتيض تعاون مجيع املكونات

يعقبها إشباع أو إحباط لدى الطفل .بينام ترى املدرسة

االجتامعي)؛ حيث أشارت نتائج العديد من الدراسات
إىل أن توافق الطفل االجتامعي يشكل جزءا مه ًام من

إن السلوك حمصلة لتفاعل املثري واالستجابة ،وأن
عدم التوافق يف هذه العالقة قد يكون ناجت ًا عن مصدر

السابقة(التوافق الذايت ،التوافق األرسي ،التوافق

التوافق الذايت واألرسي له ،وذلك نظر ًا الرتباط التوافق

بالتحصيل الدرايس ،والطرق التي تنمي مهارات الطفل

يف التعامل مع اآلخري (Scholte, Engels, Overbeek,

).De Kemp, & Haselager, 2007

كام أن املهارات االجتامعية للطفل تؤثر بصورة كبرية

السلوكية أن السلوك يتعلم ويكتسب من البيئة؛ حيث

ما؛ حيث يعجز املصدر عن توصيل ما يريده اإلنسان

بالشكل الصحيح .إال أن املدرسة املعرفية ترى أن
التوافق يأيت من خالل معرفته لذاته وقدراته والتوافق

معها حسب إمكانياته املتاحة (البهاص2012،م
والقريطي2003،م).

يف التوافق الذايت كمتطلب يف جمال التعليم؛ فقد يكون
التوافق الذايت مه ًام ليس فقط بسبب الطريقة التي تتصل

الرئيسية يف عملية التوافق النفيس هي وجود دافع يدفع

التي تشجع أو تثبط تفاعالت الطفل مع اآلخرين.

الوصول للهدف وحيبط إشباع الدافع .وقيام الطفل

مبارشة بالتحصيل الدرايس ولكن أيضا بسبب الطرق
وبالتايل فال يمكن للتوافق الذايت أن يعمل بمعزل عن

التوافق االجتامعي أو العكس حسب متطلبات املوقف

)(Montroy, Bowles, Skibbe, & Foster, 2014

ويشري التوافق النفيس إىل التوافق بني خمتلف الوظائف

النفسية؛ حيث خيلو الطفل من الرصاعات الداخلية

بني أكثر من اجتاه أحدمها اجتاه مرشوع واآلخر غري
مرشوع ،فدور التوافق النفيس إذن هو تكيف الطفل
وفق ظروفه التي حيقق من خالهلا ذاته .ويف حالة اشتداد

ويرى أمحد (2012م ،ص« )43 :إن اخلطوات

الطفل لتحقيق هدف خاص مع وجود عائق يمنع من
بأعامل وترصفات تساهم يف التغلب عىل العائق ،ثم
الوصول أخريا حلل يمكنه من التغلب عىل العائق
ويؤدي إىل الوصول إىل اهلدف وإشباع الدافع».

مرحلة الطفولة املبكرةEarly childhood stage:

إن الطفولة هي أكثر املرحل أمهية بوجه عام؛ إذ تتشكل

خالهلا الشخصية التي سيكون عليها الطفل فيام بعد،

ومتثل مرحلة الطفولة املبكرة املرحلة العمرية من(-3

6سنوات) ،وفيها يقـل اعتامد الطفل عىل الكبار ويزداد
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اعتامده عىل نفسه وذاته؛ حيث يبدأ يف التفاعل مع البيئة

وزيادة االستقالل عن الوالدين ،كام تتسع دائرة امليول

بيئته(األشول2008،م) .وعادة ما ينتقل الطفل ملرحلة

).2010; Boulton, 2009

اخلارجية واملحيطة به ،مما يمكنه من التعامل بوضوح مع
رياض األطفال وهو مزود بطاقة تتمثل يف سهولة حركة

عضالته الكربى مما قد يتيح له قدرا أكرب من امليش
واجلري والتسلق ،وقد يضيق األهل هبذا النشاط من

جانب الطفل ،ومن ثم توضع الضوابط لتقليل هذه
احلركة أو احلد منها مما يسبب ضيقا شديدا للطفل ،يف

الوقت الذي ينبغي فيه أن توجه هذه الطاقة احلركية

واالهتامم واالجتاهات اخلاصة بالطفل (Boulton,
التنمرBullying :

يشري التنمر لسلوك عدواين من جانب طفل بقصد

إحلاق األذى بآخر؛ بحيث خيتلف ميزان القوة بني
املتنمر والضحية أو املعتدى عليه ،والشاهد .وهو

من أكثر السلوكيات السائدة التي يواجهها األطفال

يف النظام التعليمي ،وينطوي عىل خماطر جسمية

يف اللعب املنظم .كام يالحظ أن الطفل يف هذه املرحلة
يكون مسلح ًا بطاقة تتمثل يف كثرة الكالم واألسئلة،

عىل مجيع األطفال ،سواء املتنمر أو الضحية ،أو الشاهد.

وعالونة2009،م).

والتهديدات« ،النكات» أو اللغة الساخرة واالنتقاد،

وقد يضيق األهل هبذا النشاط الزائد(أبو سعد2011 ،م

) ، (Raskauskas, & Modell, 2011ويمثل مشكلة تؤثر
ويمكن أن يشتمل عىل االعتداءات اللفظية واجلسدية

مرحلة الطفولة املتوسطةMiddle childhood stage:

والسلوك املهني وتعبريات الوجـــــه .هذه العـــوامل

االبتدائية ،ومتثل املرحلة العمرية من (9-6سنوات)،

حـــاسم يف حتقيق التوافق للطفل ككل بصورة عامــــة

تتصف مرحلة الطفولة املتوسطة بدخول املدرسة

وبمزيد من االستقاللية يف حياة الطفل؛ حيث يصبح
االستقالل عن األرسة أكثر أمهية ،وتتطور املهارات

البدنية واالجتامعية والعقلية برسعة يف هذا الوقت(أبو

سعد2011،م) .كام تتميز باتساع األفق العقلية،
املعرفية ،وتعلم املهارات الدراسية يف القراءة والكتابة
واحلساب(عالونة2009،م) .فضال عن تعلم املهارات
اجلسمية الالزمة لأللعاب ،واكتساب اجتاه سليم نحو

الذات ،فضال عن اتساع البيئة االجتامعية واخلروج
الفعيل إىل املدرسة واالنضامم جلامعات جديدة واضطراد

التنشئة االجتامعية ،وتوحد الطفل مع دوره اجلنيس،

تساهــــم بشكل فردي ،أو مجاعي يف لعــــب دور
(Kokkinos et al. 2015; Roberts,Walter, & .
)Morotti, 2000ويرى (Young, Ne’eman, Gelser,

)«& National Council on, 2012إن اآلثار التي قد

ترتتب عىل حدوث التنمر؛ هي انخفاض التحصيل
الدرايس ،زيادة القلق وفقدان احرتام الذات والثقة

واالكتئاب وتوتر ما بعد الصدمة ،تدهور الصحة
البدنية ،إيذاء النفس والتفكري يف االنتحار ،االنتحار،

مشاعر االغرتاب ،التغيب ،اآلثار السلبية األخرى
سواء التعليمية والصحية ذات الصلة».
ونظر ًا هلذه األمهية يتم تقييم سلوك التنمر بداية من
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دخول الطفل مرحلة الطفولة املبكرة(Camodeca, ،

وعي كبرية لدى املعلامت بامهية التنمر ،أشكاله ،وأثاره

املدرسة -وهي عملية صعبة للباحثني واملختصني نظرا

املدرسة ،باإلضافة للتوصل لتقليدية اإلجراءات املتبعة.

التشخيص بصورة سليمة .وبالتايل البد من االستناد

الربامج العاملية يف التعامل مع التنمر املدريس.

) Caravita, & Coppola, 2015والتي متثل عمر ما قبل

لقيام الطفل بعدد من السلوكيات التي يصعب معها
للمقاييس والتكنيكات املشهورة املالئمة يف تلك الفرتة
املبكرة واحلرجة من العمر(.(Vlachou et al. 2011

السلبية عىل املتنمرة والضحية ،وبأدوارهن يف منعه يف
وقد أوصت الدراسة بتدريب املعلامت عىل بعض
كام هدفت دراسة دخان والشوارب (2015م)

التعرف عىل املهارات االجتامعية وعالقتها بسلوكيات

فهو سلوك حتكمه ثالثة معايري وهي االعتداء جسدي ًا أو
لفظي ًا أو بشكل غري مبارش ،تعرض الضحايا العتداءات

طالبا وطالبة ،وباستخدام مقياس املهارات االجتامعية

عامة بعدم التوازن ) .(Al-Qahtani,2013فقد توصلت

االجتامعية لدى الطلبة مرتفع وحل جمال التواصل

متكررة ،وحيدث داخل عالقة شخصية تتميز بصورة

دراسة إسرتالية عىل( 7000طفل من  124مدرسة) إىل

انتشار التنمر بنسبة بلغت ( )٪32من الطالب (Gregg,

).& Manocha, 2011

ثانيا :الدراسات السابقة:

التنمر لدى الطلبة ،ذلك عىل عينة مكونة من ()398
والتنمر أشارت نتائج الدراسة إىل أن مستوى املهارات

االجتامعي األول ثم جمال إدراك مشاعر اآلخرين،

وباملرتبة األخرية حل جمال املشاركة االجتامعية ،كام
وجدت فروق تعزى للجنس يف مجيع املجاالت باستثناء

جمال املشاركة االجتامعية .وجاءت الفروق لصالح
اإلناث يف مجيع املجاالت ،ويف مستوى املهارات ككل،

تزخر املكتبة العربية بالعديد من البحوث العربية

كام وجدت فروق تعزى للمستوى التحصييل وذلك

السطور القادمة سيعرض الباحث خالصة لعدد من

تعزى لتأثري الصف ،وجود فروق تعزى لتأثري اجلنس

واألجنبية املرتبطة بمتغريات البحث اجلاري .وخالل

الدراسات -التي أمكن االطالع عليها -عىل املستوى

العريب والعاملي؛ فعىل املستوى العريب هدفت دراسة

القحطاين(2015م) التعرف عىل مدى وعي معلامت
املرحلة االبتدائية بامهية التنمر ،أشكاله ،وأثاره السلبية

عىل كل من املتنمرة والضحية ،وأدوار املعلامت يف منع
التنمر؛ حيث وزعت استبانة عىل عدد( )764معلمة
املسرتجع منها( ،)597أسفرت النتائج عن وجود درجة

لصالح ذوي التحصيل املرتفع ،وعدم وجود فروق
لصالح الذكور ،وجود عالقة سلبية بني مستوى
املهارات االجتامعية وسلوكيات التنمر.

كام هدفت دراسة أمحد (2014م) إىل التعرف عىل

تأثري اجلنس ،نوع التعليم فضال عن التعرف عىل أبعاد
الذكاء الوجداين وأبعاد السلوك التنمري لدى طفل
الروضة ،وذلك عىل عينة مكونة من( )40طف ً
ال من

أطفال الروضة املتنمرين .وقد استخدم الباحث مقياس
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الذكاء الوجداين ،ومقياس السلوك التنمري .وقد

النفيس أعىل من املتنمرين ،كام أن التالميذ األصغر سنا
يقعون ضحايا للتنمر بينام األكرب سن ًا هم األكثر تنمر ًا ،

اللفظي واجلسدي واالستبعاد االجتامعي والدرجة

والشعور بالوحدة النفسية والرفض االجتامعي واحليل

أشارت نتائج الدراسة لوجود عالقة ارتباطيه عكسية
دالة إحصائ ًيا بني التحكم يف الغضب وكل من التنمر
الكلية لسلوك التنمر لدى أطفال الروضة.

كام متيزوا باضطراب العالقة بالوالدين ورفض األقران
الدفاعية.

كام هدفت دراسة الدسوقي وعبد الواحد(2014م)

كام أكدت دراسة(سناري2010،م) عىل وجود عالقة

لدى عينة من تالميذ املدارس ،وذلك عىل عينة()340
طالب ًا ،وتطبيق أدوات الدراسة املتمثلة يف مقياس

عالقة سالبة داللة إحصائيا بني ضحايا التنمر املدريس
وحالة القلق ،تقدير الذات ،األمن النفيس ،الوحدة

الغضب .توصلت النتائج لوجود عالقة موجبة دالة

التنمر املدريس .وذلك عىل عينة( )56تلميذا ،وقد

دراسة بعض متغريات الشخصية املنبئة بسلوك التنمر

التنمر ومقياس املسئولية ،مقياس تدبر الذات ،مقياس

إحصائيا بني التنمر والغضب ،ووجدت عالقة موجبة

دالة إحصائيا بني أبعاد التنمر والتوجه نحو اإلنجاز،
وتقدير الذات واالجتامعية واملسئولية ،كام وجدت

فروق بني الذكور واإلناث لصالح الذكور والتوجه

نحو اإلنجاز وتقدير الذات واملسئولية جتاه اإلناث،
ووجدت فروق دالة إحصائيا بني املتنمرين وغري
املتنمرين يف التوجه نحو اإلنجاز واملسئولية لصالح

غري املتنمرين ،كام أشارت نتائج البحث إلسهام تقدير
الذات والتوجه نحو اإلنجاز والغضب يف التنبوء

بسلوك التنمر لدى عينة البحث.

موجبة داللة إحصائية بني التنمر والغضب ،ووجدت

النفسية ،ومعرفة الفروق بني مرتفعي ومنخفيض ضحايا

توصلت الدراسة لوجود عالقة ارتباطية موجبة دالة بني
ضحايا التنمر املدريس واملتغريات السابقة ،فكلام ازداد
وقوع الطفل ضحية للتنمر املدريس ،وارتفع معدل
اإلساءة التي يتلقاها من زمالئه كلام أظهر معدالت أكرب

من القلق والوحدة النفسية ،ويتسم بدرجة كبرية بتدين
تقدير الذات والقصور الشديد يف إحساسه باألمن.

أما عىل املستوى العاملي فقد أكدت دراسة هيلجيالند

ولوند) ( Helgeland & Lund, 2017والتي هدفت
للتحقق من فهم األطفال للخربات املرتبطة بسلوك

التنمر بمرحلة الطفولة املبكرة .وذلك باستخدام

وقد توصلت دراسة(البهاص2012،م) لوجود

مقابالت فردية ومجاعية مع( 31طفال) أعامرهم()5

وكل من سلوك التنمر وضحايا التنمر من جانب أخر

سنوات من العمر .وقد أظهرت النتائج أن األطفال

عالقة ارتباطيه سالبة بني األمن النفيس من جانب
وأن فقدان األمن النفيس يميز املتنمرين وضحاياهم

عىل السواء وإن كان إحساس الضحايا بفقدان األمن

سنوات .وقد تم رصد املالحظات بداية من عمر()4
الذين يتميزون بالتنمر يقومون باستبعاد زمالئهم من

اللعب وتبني من خالل هذا البحث أن(  )2 -1من
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األطفال يف كل روضة يتم استبعادهم بشكل منهجي

ويرتبط دور املدافع عن الضحية ارتباطا إجيابيا بالكفاءة

اآلخرين والبالغني يف رياض األطفال.

سلبيا.

من اللعب ،ويتم إغفال هؤالء األطفال من قبل األطفال
كام ألقت دراسة رومري وكرياسو & (Romero

االجتامعية ،يف حني أن األدوار األخرى ترتبط ارتباطا
ويف حالة ضحايا التنمر؛ فقد أفادت دراسة كوكينيس

) Kyriacou, 2016الضوء عىل دور الكفاءة الذاتية

و باناجوباولو وتزليو(Kokkinos, Panagopoulou,.

واملعتدى عليه) يف منع أو االنغامس يف التنمر ،حيث

التوافق الذايت االنفعايل قد استخدموا أسلوب التفادي

للشاهد(وهو طرف يشاهد واقعة التنمر بيت املعتدى

توصلت إىل أن درجة الوعي بمساندة ودعم الضحية

أثناء عملية التنمر يتوقف عىل مدى كفاءة الطفل يف

) Tsolakidou, & Tzeliou, 2015بأن الطالب ذوي

السلبي يف التعامل مع مجيع أشكال التنمر تقريبا،

باستثناء ما يتعلق بالتنمر اجلسدي .وقد أفاد الطلبة

التدخل ومنع االعتداء عىل زميله املعتدى عليه ،حيث
وزعت استبانة عىل( )24طالب ًا بعد اختيارهم عشوائيا،

األكاديمي استخداما أكرب للتعليامت اإلجيابية الذاتية

اجللسات اإلرشادية تبني أن التدخل أسهم يف حتسني

مبارش أو غري مبارش .تكونت العينة من( )262والذين

وقد تم رشح اهلدف من الدراسة ،وبعد إجراء عدد من

سلوكياهتم نحو الضحية وزيادة الرغبة يف تقديم الدعم

هلا.

كام توصلت دراسة كاموديكا وكارفيتا وكوبوال

الذين يتمتعون بمستويات عالية من التوافق الذايت

عندما يكونون ضحايا جسديا و(ارتباطيا) سواء بشكل
أكملوا تقييم التقرير الذايت للتنمر اإليذاء ،والتكيف،
والفعالية الذاتية .وأظهرت النتائج أن الكفاءة الذاتية

أدت إىل ختفيف االرتباط بني التنمر/اإليذاء والتوافق،

)(Camodeca, Caravita, & Coppola, 2015

حيث أن االستخدام األكرب للتعامل غري الفعال(أي

تؤدي لسلوك التنمر ،وشارك يف البحث( )300طفل

بني املراهقني ذوي املستويات املعتدلة واملنخفضة من

لوضوح العالقة بني الكفاءة االجتامعية واألدوار التي

االستقالة والتجنب السلبي) هو توقع التنمر واإليذاء

ترتاوح أعامرهم بني(  )6 ، 3سنوات .وقد تم تقييم

الكفاءة الذاتية االجتامعية والعاطفية.

أدوار التنمر والتفضيل االجتامعي لدهيم من خالل
تقارير األقران .وبينت النتائج ارتباط الدور ارتباطا
إجيابيا بالكفاءة االجتامعية أثناء ممارسة دور التنمر .كام

مل يتم التحقيق من أدوار التنمر املتنوعة(الفتوة ،االتباع،
الضحية ،املدافع عن الضحية ،الشاهد) لدى أطفال ما

بني تقييامت األقران واملعلمني ،باستثناء دور الشاهد.

وقد أكدت دراسة تريانوفا )(Terranova, 2009

عىل رضورة إعادة ختطيط البيئة التعليمية ،وتقييم
االحتياجات الشخصية للمتعلمني يف أوساطهم

االجتامعية ،باإلضافة لدراسة االرتباطات املعرفية

واالنفعالية واالجتامعية .تكونت العينة من ( )140طفال

يف مرحلة التعليم االبتدائي (ن =  ،140متوسط العمر
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=  10سنوات) فقد كانت مشاعر األطفال واخلربات

إن إجراء مزيد من البحوث لرصد مظاهر التوافق

األطفال -عىل مدار العام الدرايس -خلربات التنمر ،مما

باملراحل التالية أمر ال مفر منه؛ فقد توصل الباحث

االجتامعية يف بداية العام الدرايس تتعلق بإدراك

يسهل التنبؤ بحدوث التنمر هلم يف السنوات الالحقة.
وترتبط ردود أفعال األطفال عىل ضحية األقران بام إذا

كان اإليذاء الواقع عليهم بصورة مستمرة ،ومع ذلك،
توقعت تفاعالت األطفال االنفعالية وجتارب األقران
أن حتدث تغريات يف الطرق التي اعتقد هبا املشاركون
عن ضحية األقران بمرور الوقت ،وتوقع شعور
األطفال بالسيطرة ،واملواقف جتاه استخدام العدوان،

وحل املشكالت التغريات يف استجابات املشاركني

للتغلب عىل مسار العام الدرايس.
تعقيب عىل الدراسات السابقة:

الحظ الباحث من خالل اطالعه عىل الدراسات

السابقة أن التوافق يلعب دورا حاسام يف تنمية مهارات
الطفل ،وهو ما أكدت عليه دراسة كوكيينوس
) . (Kokkinos et al. 2015كام أن التنمر املدريس

يؤثر عىل الطفل بصورة ملحوظة سواء من الناحية

النفيس وأبعاده الفرعية لألطفال املتنمرين ومقارنة أثاره
لعدم وجود بحث عريب – يف حدود علم الباحث-
حتى وقت إجراء البحث احلايل عقد مقارنة بني مظاهر
التوافق النفيس بمرحلة الطفولة املبكرة( )6 -3سنوات

وأقراهنم بمرحلة الطفولة الوسطى( )9-6سنوات.

ويف ضوء ما سبق يقوم الباحث ببحث للتعرف عىل

الفروق يف مظاهر التوافق النفيس بأبعاده(التوافق

الذايت ،التوافق األرسي ،التوافق االجتامعي) لدى عينة

من األطفال املتنمرين بمرحلة الطفولة املبكرة أعامرهم

من( )6-3سنوات ،وأقراهنم بمرحلة الطفولة الوسطي

ترتاوح أعامرهم من( )9-6سنوات.
فرضيات البحث:

من خالل ما سبق يستخلص الباحث الفرضيات

التالية:

النفسية ،أو األرسية ،أو االجتامعية .وهو ما أكدت

عليه دراسة دخان والشوارب(2015م) .كام ركزت
العديد من الربامج املعنية باالنتقـــــال من مرحلة

الطفولـــة املبكرة( )6-3سنوات إىل مرحلة الطفولة
املتوسطة( )9 6-سنوات عىل رضورة تعزيز العالقات

اإلجيابيـة )Mathieson, Kawabata, & Crick, 2014

 (Gower, Lingrasوذلك حتى تكون عملية االنتقال
بصورة طبيعية ومنطقية.
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درجات جمموعة األطفال املتنمرين بمرحلة

أطفال مرحلة الطفولة املبكرة ممن ترتاوح أعامرهم (-3

الوسطى عىل اختبار التوافق االجتامعي.
-ال توجد فروق دالة إحصائي ًا بني متوسطي

الوسطى ممن ترتاوح أعامرهم ما بني( )9-6سنوات
بمحافظة رفحاء .وقد تم اختيار عينة الدراسة من املجتمع

الطفولة املبكرة وأقراهنم بمرحلة الطفولة

الطفل ملرحلة الطفولة املبكرة أو الوسطي ،باإلضافة

الطفولة املبكرة وأقراهنم بمرحلة الطفولة

درجات جمموعة األطفال املتنمرين بمرحلة

الوسطى عىل الدرجة الكلية ملقياس التوافق
النفيس.

 )6سنوات ،كام تضمنت مجيع أطفال مرحلة الطفولة

الكيل باستخدام العينة العشوائية روعي فيها توفر انتامء

لتوفر سلوكيات التنمر؛ حيث تكونت عينة البحث
من( )66طف ً
ال كعينة مبدئية للدراسة ،تم استبعاد()25
طف ً
ال وذلك نتيجة ألسباب خمتلفة ومنها عدم استيفاء

إجراءات البحث:

معايري البحث لعدم احلصول عىل موافقة أولياء األمور

منهج البحث :اتبع الباحث املنهج الوصفي من خالل

لتطبيق أدوات البحث عليهم ليصبح عدد عينة البحث

والذي يتكون من(التوافق الذايت ،التوافق األرسي،

املبكرة بمتوسط عمري( )5.2سنوات )20(،يمثلون

حماولة التعرف عىل الفروق يف مظاهر التوافق النفيس
التوافق االجتامعي) لدى األطفال املتنمرين بمرحلة

الطفولة املبكرة ومقارنته بأقراهنم بمرحلة الطفولة

الوسطى.

جمتمع الدراسة وعينته :تكون جمتمع الدراسة من مجيع

النهائية()41؛ منهم( )21يمثلون عينة مرحلة الطفولة

عينة مرحلة الطفولة الوسطى بمتوسط عمري()7.2
سنوات .ويوضح اجلدول التايل توزيع أفراد جمتمع عينة

البحث طبقا للمرحلة العمرية التي أخذ منها العينة.

األدوات:

جدول()1
توزيع أفراد العينة النهائية طبقا للمرحلة العمرية
المرحلة
مرحلة الطفولة المبكرة ( )6-3سنوات

مكان التطبيق

العدد

المتوسط العمري

دار الناشئة

10

5.3

نجوم رفحاء

11

5.1

21

5.2

هارون الرشيد االبتدائية

8

7.6

ابن كثير االبتدائية

6

7.2

معاذ بن جبل

6

7.4

20

7.2

المجموع والمتوسط العمري العام
مرحلة الطفولة الوسطي ( )9-6سنوات
المجموع والمتوسط العمري العام
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قائمة تشخيص اضطراب التنمر املدريس(إعدادالباحث).

مقيـــاس التوافق النفـيس لألطفال(عبداملقصودوعبداملقصود2013،م).
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ومنها ،تم وضع تعليامت بسيطة؛ حيث جييب املعلم عن

كل بند من بنود االختبار ،وقد وضعت هلذه االستجابات
أوزان متدرجة كام ييل :دائ ًام( ،)4أحيان ًا( ،)3نادر ًا(،)2
أبد ًا( ،)1ومتثل( )22أقل درجة حيصل عليها الطفل عىل

قائمة تشخيص التنمر املدريس(إعداد الباحث):

القائمة ككل ،بينام متثل( )88أكرب درجة حيصل عليها

وصف القائمة:

لدى الطفل .ولتفسري الدرجات التي حصل عليها الطفل
هبدف حتديد مستوى التنمر من حيث إذا كان شديد ًا أم ال

الطفل .والدرجة املرتفعة عىل القائمة تشري إىل توافر التنمر

قام الباحث بصياغة قائمة تتكون من( )22بند ًا أو عبارة
لتشخيص التنمر املدريس بعد الرجوع للدراسات السابقة،

أو لديه قابلية للتنمر ،يرجع للجدول رقم(.)2

جدول()2
تفسير الدرجات على قائمة تشخيص التنمر المدرسي
اضطراب بسيط
44 -22

اضطراب متوسط ومعرض للخطر

اضطراب شديد وأكثر خطورة
 67فيما فوق

66-44

التحقق من صدق وثبات قائمة تشخيص التنمر املدريس:

ومدى املالئمة لتحقيق اهلدف منه ،واقرتاح ما يرونه،

-صدق املحكمني :حيث تم عرض القائمة عىل

اتفاق( )%90فقط بعد إجراء ما يلزم من تعديالت.

ميادين الرتبية اخلاصة ،والصحة النفسية ،وعلم

تم حساب معامالت االرتباط لالستبانة بني كل بعد

أ – صدق القائمة:

جمموعة تضم( )10من أعضاء هيئة التدريس يف
النفس الرتبوي ،وذلك إلبداء الرأي حول املقياس

وقد تم اإلبقاء عىل العبارات التي حصلت عىل نسبة

 -صدق االتساق الداخىل Internal Consistency

واألبعاد األخرى.

جدول ()3
ارتباط كل بعد بالدرجة الكلية لالستبانة(ن =)41
أبعاد االستبيان

معامل اإلرتباط

مستوى الداللة

البعد األول

0.77

دالة

البعد الثانى

0.87

دالة

البعد الثالث

0.89

دالة
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جدول ()4
ارتباط كل جانب بالجوانب األخرى
أبعاد االستبيان
البعد األول
البعد الثانى
البعد الثالث

البعد الثانى
0.9

البعد األول
0.9
0.88

0.89

البعد الثالث
0.88
0.89

وبالتاىل نستطيع أن نستنتج من جدول( ،)3جدول()4

أبعاد هي التوافق الذايت( )14بند ًا ،التوافق
االجتامعي( ،)13التوافق األرسي( )14بند ًا.

الصدق والثبات.

أجلها املقياس ،وتتم اإلجابة بواسطة االختيار

لوجود ارتباط دال عند مستوى( .)0.01وهكذا يتمتع

وقد صيغت بطريقة تناسب الفئة التي أعد من

مقياس التوافق النفيس لألطفال بدرجة معقولة من

ب – ثبات القائمة:

بني( )3بدائل .هي :دائام ،أحيانا ،أبدا .وجيب أن

وقد تم احتساب معادلة الثبات اخلاصة بطريقتي ألفا،

يكون التطبيق من خالل األم أو املعلمة ثم تصحح

جتامن للتجزئة النصفية ،وقد تبني أن مجيع بنود املقياس

أحيانا(درجتان) ،أبدا(درجة واحدة) ،العبارات

بالطريقة التالية :العبارات العادية :دائام( 3درجات)،

وقد تبني ثبات مقداره ( )0.79واحتساب معادلة

السلبية :دائام(درجة واحدة) ،أحيانا(درجتان)،

ترتاوح بني 0.7إىل ،0.8ومجيع هذه القيم دالة عند

أبدا( 3درجات) .وترتاوح الدرجة الكلية من ()41

0.01ما جيعلنا نثق يف ثبات القائمة.

مقيـاس التوافق النفــــــيس للطفل(عبد املقصود

إىل( )123يدل ارتفاعها عىل ارتفاع التوافق النفيس

وصف املقياس:

هبدف حتديد مستوى التوافق النفيس ،يرجع للجدول

وعبداملقصود2013 ،م):

للطفل .ولتفسري الدرجات التي حصل عليها الطفل
رقم(.)5

يتكون املقياس من()41عبارة موزعة عىل()3

جدول()5
تفسير الدرجات على مقياس التوافق النفسي
مستوى التوافق

عدد العبارات

توافق بسيط

توافق متوسط

توافق عال

التوافق الذاتي

14

27 -14

41 -28

 42فأكثر

التوافق األسري

14

27 -14

41 -28

 42فأكثر

التوافق االجتماعي

13

25 -13

38 -26

 39فأكثر

41

77

120

123

المجموع
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الكلية للمقياس بني0.6إىل  . 0.7ومجيع هذه القيم دالة

أ – صدق املقياس:

قام معد القائمة بحساب الصدق عن طريق حساب

معامل االرتباط بني درجة كل مفردة والبعد الذي

تنتمي إليه وجاءت مجيع قيم معامالت االرتباط دالة
وموجبة وتراوحت بني  0.6إىل  ،0.7كام تراوحت قيم

معامالت االرتباط للدرجة الكلية لكل بعد بالدرجة

عند .0.01مما جيعلنا نثق يف صدق القائمة.

ب – ثبات املقياس:

وقد تم احتساب معادلة الثبات اخلاصة بطريقتي ألفا،

واحتساب معادلة التطبيق ،ويوضح جدول (  )6قيم

معامالت الثبات ،ومجيع هذه القيم دالة عند 0.01ما
جيعلنا نثق يف ثبات القائمة.

جدول رقم ()6
قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا – كرونباخ وطريقة إعادة تطبيق المقياس

الدرجة الكلية للمقياس

ألفا كرونباخ
(ن = )40

إعادة التطبيق
(ن = )40

0.77

0.86

يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات مرتفعة ،مما يجعلنا نثق فى ثبات المقياس.

األساليب اإلحصائية:

للتعرف عىل مدى جتانس عينة البحث يف التنمر

-املتوسطات واالنحرافات املعيارية.

 اختبار «مان ويتني» لتجانس العينة من حيث التنمر.اختبار «ت» لداللة الفروق بني متوسطياملجموعتني.

الحظ اجلدول رقم(.)7

تطبيق مقياس التوافق النفيس للطفل عىل عينةاألطفال التنمرين بمرحلتي الطفولة املبكرة

والوسطى.

-التعرف عىل أنه ال توجد فروق دالة إحصائي ًا بني

اخلطوات اإلجرائية للدراسة:

-احلصول عىل املوافقات الالزمة.

متوسطي درجات جمموعة األطفال املتنمرين

-اختيار عينة البحث من املدارس والروضات التي تم

بمرحلة الطفولة املبكرة وأقراهنم بمرحلة الطفولة

-التأكد من صدق وثبات أداة البحث.

باستخدام اختبار(ت) للتعرف عىل داللة الفروق

اختيارها بعد رشح طبيعة البحث للمسؤولني.

تطبيق مقياس تقدير التنمر لفرز األطفال املتنمرينملراعاة مبدأ جتانس عينة البحث يف توفر سلوكيات

التنمر.

 استخدام اختبار مان ويتني Mann-Whitney Test251

الوسطى عىل درجات مقياس التوافق النفيس

بني متوسطي درجات املجموعتني.

 قام الباحث بمقارنة متوسطي رتب درجات األفرادباملجموعتني التجريبية والضابطة عىل مقياس تقدير
التنمر باستخدام اختبار مان ويتنى.
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جدول رقم()7
تجانس عينة البحث
المجموعة

عدد
الطالب

المتوسط

االنحراف
المعياري

متوسط
الرتب

مجموع
الرتب

قيمة ((U

قسمة
()Z

الداللة

الطفولة
المبكرة

21

71.9

2.2

21.8

437.5

192.5

0.6

ال

الطفولة
الوسطى

20

71.4

4.4

20.1

423.5

مستوى الداللة عند (2.58 = )0.01

توجد.

مستوى الداللة عند (.1.96 = )0.05

وينص الفرض عىل ما ييل :ال توجد فروق دالة إحصائي ًا

يتضح من اجلدول السابق أن قيمة()Zاملحسوبة بلغت

بني متوسطي درجات جمموعة األطفال املتنمرين

( )0.6وهى أقل من القيمة احلدية ( ، )1.96مما يشري

بمرحلة الطفولة املبكرة وأقراهنم بمرحلة الطفولة

إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسطى رتب

الوسطى عىل اختبار التوافق الذايت .وللتحقق من صحة

درجات األفراد باملجموعتني عىل مقياس التنمر.

هذا الفرض تم استخدام اختبار(ت) الحتساب داللة

نتائج البحث:

الفروق بني متوسطى املجموعتني ،واجلدول التايل

بالنسبة للفرض األول:

يوضح ذلك:

جدول()8
داللة الفروق بين متوسطات درجات األطفال على اختبار التوافق الشخصي
المجموعة

عدد الطالب

المتوسط

االنحراف المعياري

الطفولة المبكرة

21

30.0

2.8

29.7

الطفولة الوسطى

20

28.2

1.6

39.0

ويظهر اجلدول رقم( )8وجود فروق ذات داللة

إحصائية بني جمموعتي الطفولة املبكرة والوسطى

عىل اختبار التوافق الشخيص مما يعني رفض الفرض
الصفري ،وقبول الفرض البديل وهو توجد فروق بني

جمموعتي الطفولة املبكرة وجمموعة الطفولة الوسطى

لصالح جمموعة الطفولة املبكرة.

درجات الحرية قيمة ((T
2.5

الداللة
.01

بالنسبة للفرض الثاين:

وينص الفرض عىل ما ييل :ال توجد فروق دالة إحصائي ًا

بني متوسطي درجات جمموعة األطفال املتنمرين بمرحلة
الطفولة املبكرة وأقراهنم بمرحلة الطفولة الوسطى عىل
اختبار التوافق األرسي .وللتحقق من صحة هذا الفرض تم

استخدام اختبار(ت)  ،T Testواجلدول التايل يوضح ذلك:
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جدول()9
داللة الفروق بين متوسطات درجات األطفال على اختبار التوافق االسري
المجموعة

عدد الطالب

المتوسط

االنحراف المعياري

درجات الحرية

قيمة ((T

الداللة

الطفولة المبكرة

21

29.2

1.7

38.1

1.3

.18

الطفولة الوسطى

20

28.5

1.5

39.0

ويظهر اجلدول رقم( )9عدم وجود فروق ذات داللة

بني متوسطي درجات جمموعة األطفال املتنمرين

عىل اختبار التوافق األرسي مما يعني قبول الفرض

الوسطى عىل اختبار التوافق االجتامعي .وللتحقق من

إحصائية بني جمموعتي الطفولة املبكرة والوسطى
الصفري.

بالنسبة للفرض الثالث:

وينص الفرض عىل ما ييل :ال توجد فروق دالة إحصائي ًا

بمرحلة الطفولة املبكرة وأقراهنم بمرحلة الطفولة
صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار(ت) الحتساب

داللة الفروق بني متوسطى املجموعتني ،واجلدول
التايل يوضح ذلك:

جدول()10
داللة الفروق بين متوسطي درجات األطفال على اختبار التوافق االجتماعي
المجموعة

عدد الطالب

المتوسط

االنحراف المعياري

درجات الحرية

قيمة ((T

الداللة

الطفولة المبكرة

21

31.6

1.7

34.9

7.2

.00

الطفولة الوسطى

20

28.0

1.3

39.0

ويظهـــر اجلـــدول رقـــم( )10وجـــود فـــروق

ذات داللــة إحصائيـــــــــة بــن جممـــوعتــــــي
الطفولـــة املبكـــرة والوســـطى عـــى اختبـــار
التوافـــق االجتامعـــي ممـــا يعنـــي رفـــض الفـــرض
الصف ــري وقب ــول الف ــرض البدي ــل وه ــو توج ــد

فـــروق بـــن جممــــــــوعتي الطفولـــة املبكـــرة

وجمموعـــة الطفولــــــــة الوســـطى لصالـــح
جمموعـــة الطفولـــة املبكـــرة.

بالنسبة للفرض الرابع:

وين ــص الف ــرض ع ــى م ــا ي ــي :ال توج ــد ف ــروق دال ــة
إحصائيــ� ًا بــ�ن متوســ�طي درجــ�ات جمموعــ�ة األطفــ�ال
املتنمري ــن بمرحل ــة الطفول ــة املبك ــرة وأقراهن ــم بمرحل ــة

الطفول ــة الوس ــطى ع ــى مقي ــاس التواف ــق النف ــي.

وللتحق ــق م ــن صح ــة ه ــذا الف ــرض ت ــم اس ــتخدام

اختب ــار(ت) الحتس ــاب دالل ــة الف ــروق ب ــن متوس ــطى
املجموعت ــن ،واجل ــدول الت ــايل يوض ــح ذل ــك:
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جدول()11
داللة الفروق بين متوسطي درجات األطفال على الدرجة الكلية لمقياس التوافق النفسي
درجات الحرية قيمة ((T

المجموعة

عدد الطالب

المتوسط

االنحراف المعياري

الطفولة المبكرة

21

90.8

3.6

38.0

الطفولة الوسطى

20

84.7

3.3

38.0

5.5

الداللة
.00

ويظهـــر اجلـــدول رقـــم( )11وجـــود فـــروق ذات

جمموعـــة الطفولـــة املبكـــرة .يوضـــح شـــكل( )1أن

والوس ــطى ع ــى مقي ــاس التواف ــق النف ــي مم ــا يعن ــي

الطفولـــة الوســـطى عـــى الدرجـــة الكليـــة عـــى

داللـــة إحصائيـــة بـــن جمموعتـــي الطفولـــة املبكـــرة

رف ــض الف ــرض الصف ــري وقب ــول الف ــرض البدي ــل

وهـــو توجـــد فـــروق بـــن جمموعتـــي الطفولـــة
املبكـــرة وجمموعـــة الطفولـــة الوســـطى لصالـــح

الف ــروق ب ــن جمموعت ــي الطفول ــة املبك ــرة وجمموع ــة
مقي ــاس التواف ــق النف ــي لصال ــح جمموع ــة األطف ــال

بمرحل ــة الطفول ــة املبك ــرة مم ــا يش ــر الرتف ــاع مع ــدل

التوافـــق النفـــي لدهيـــم.

شكل رقم( )1الفروق بين مجموعتي الطفولة المبكرة (المتنمرين) ومجموعة الطفولة الوسطى (المتنمرين) على مقياس التوافق النفسي.
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مناقشة النتائج:
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أن( )٪44.1من األطفال املستجيبني عىل االستبيان

بينت نتائج البحث احلايل فروقا دالة إحصائيا بني

تعرضوا يف كثري من األحيان إىل التنمر خالل مراحل

عدم وجود فروق عىل اختبار التوافق األرسي بني

وجود فروق دالة يف التوافق النفيس بني األطفال الذين

متوسطي أداء املجموعتني عىل اختبار التوافق الذايت،
املجموعتني ،كام وجدت فروق دالة إحصائيا اختبار

التوافق االجتامعي بني متوسطي أداء عينة األطفال
املتنمرين بمرحلتي الطفولة املبكرة والوسطى لصالح

جمموعة الطفولة املبكرة ،كام وجدت فروق دالة إحصائيا

عىل الدرجة الكلية ملقياس التوافق النفيس للطفل

لصالح جمموعة األطفال بمرحلة الطفولة املبكرة.
وبذلك يرتفع معدل التوافق النفيس لدى جمموعة

األطفال بمرحلة الطفولة املبكرة عنه لدى جمموعة
األطفال بمرحلة الطفولة الوسطى إال فيام يتعلق ببعد
التوافق األرسي حيث ال توجد فروق ذات داللة بني

متوسطي املجموعتني.

الطفولة الوسطى واملتأخرة؛ حيث أظهرت النتائج

تعرضوا للتنمر مقارنة باملستجيبني الذين مل يتعرضوا

للتنمر ،حيث أظهر ممن تعرضوا للتنمر مستويات أعىل
بكثري يف القلق ،واالكتئاب ،ومشاكل النوم ،واألعراض
االنفصالية والصدمة مقارنة مع أولئك الذين مل

يتعرضوا للتنمر.كام تتفق تلك النتيجة مع ما توصلت

إليه دراسة (Panayiotis, Georgiou,Nikiforou,

) & Elena, 2011يف دراستهم عن العالقة بني التنمر
املدريس والتوافق النفيس؛ فقد تبني أن الطفل قد يواجه

صعوبات يف التكيف النفيس واالجتامعي خالل مرحلة

الطفولة املبكرة؛ حيث إن ضحايا العدوان اجلسدي

يف مرحلة الطفولة املبكرة لدهيم مستويات أعىل يف

فقد توصل الفرض األول لوجود فروق دالة إحصائيا

سوء السلوك النفيس واالجتامعي بشكل عام وكذلك

وتتفق تلك النتيجة مع توصلت إلية دراسة (Erdogdu,

وقد توصل الفرض الثاين لعدم وجود فروق بني

للتنمر أيضا؛ وذلك بسبب السلوكيات االستبدادية

التوافق األرسي ،ويفرس الباحث النتيجة احلالية يف

بني متوسطي أداء املجموعتني عىل اختبار التوافق الذايت،
) 2016إىل أنه مع زيادة أعامر الطالب ،يزيد امليل

للمعلمني واألمهات واآلباء ،مما يزيد من احتاملية
التنبؤ بالتنمر؛ فالطالب الذين ال يستطيعون التفاهم مع

أقراهنم ،حيبون استخدام القوة ،مما ينعكس سلبا حول
األحداث التي لدهيا ميل أعىل للتنمر .كام يمكن تفسري
نتائج الفرض احلايل يف ضوء ما توصلت اليه دراسة

) (Sesar, Barišić, Pandža, & Dodaj, 2012من

الصعوبات املدرسية يف املستقبل.

جمموعتي الطفولة املبكرة والطفولة الوسطى عىل اختبار
ضوء خصائص األطفال خالل مرحلة الطفولة املبكرة
واملتوسطة من العمر والتي تتميز باالرتباط االنفعايل

بالوالدين بدرجة كبرية ،باإلضافة لقابليته لتقبل املعاين
االجتامعية التي حددها الكبار له ،فضال عن حماولة

تعديل السلوك ليتوافق مع سلوك الكبار وبالتايل ال
توجد فروق تذكر يف التوافق األرسي بني املجموعتني
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متت مالحظته (العبايس2016،م و األشول 2008،م).

من أعراض القلق ومشاكل النوم مقارنة بمن تعرضوا

الطفولة املبكرة وجمموعة الطفولة املتوسطة عىل اختبار

يف مستوى أعراض االكتئاب واملشاكل اجلنسية املتعلقة

كام توصل الفرض الثالث لوجود فروق بني جمموعة

التوافق االجتامعي ،وذلك لصالح جمموعة األطفال
بمرحلة الطفولة املبكرة؛ حيث تدعم نتائج الفرض

للتنمر خالل مرحلة واحدة .مل تكن هناك اختالفات
بمدة التنمر .أيضا ،مل تكن هناك اختالفات يف التكيف
النفيس بني املستجيبني الذين تعرضوا للتخويف خالل

احلايل ما تم التوصل إليه يف (Gower, Lingras,

فرتة حمددة واحدة .وبالتايل استنتج البحث بأن املرور

( )٪16من أطفال الروضة يواجهون صعوبات كبرية

التوافق النفيس يف سن البلوغ ،كام يمكن تفسري نتائج

)Mathieson, Kawabata, & Crick, 2014من أن

يف التكيف أثناء املرحلة االنتقالية للطفولة املتوسطة.
حيث درست العالقة بني التنمر يف مرحلة الطفولة

بخربات التنمر يف مرحلة الطفولة يؤدي لصعوبات يف
البحث احلايل يف ضوء دراسة ) (Caputo, 2014والتي
هدفت للكشف عن العالقة بني التنمر خالل اليوم

املبكرة والصعوبات النفسية يف سن البلوغ؛ فمن خالل
دراسة عىل( )249طالب ًا جامعي ًا طبق عليهم استبيان

والدافع (الدوافع الذاتية ،الدافع اخلارجي) كوهنا تقلل

أظهرت النتائج فروقا معنوية يف التكيف النفيس بني

أن التنمر واإليذاء سوف يرتبطان سلبا بالكفاءة الذاتية

التنمر ،قائمة فحص أعراض االضطرابات النفسية،
املستجيبني الذين تعرضوا للبلطجة مقارنة باملستجيبني
الذين مل يتعرضوا للتنمر؛ حيث أظهر الطالب الذين

تعرضوا للتنمر مستويات أعىل بكثري يف القلق،
واالكتئاب ،ومشاكل النوم ،واألعراض االنفصالية

والصدمة مقارنة مع أولئك الذين مل يتعرضوا للتنمر.
وكان لدى املستجيبني الذين تعرضوا للبلطجة يف مجيع
املراحل الثالث (الفرتة من الصف األول إىل الرابع،

واملرحلة من الصف اخلامس إىل الثامن ،ومرحلة

البحث الثانوية) درجات أعىل عىل املستوى الفرعي

لألعراض االنفصامية وأعراض الصدمة اجلنسية
مقارنة مع املجيبني الذين تعرضوا خالل فرتة أو فرتتني.
ويتعرض املتنمرون يف الفرتات الثالث مجيعها ملزيد

الدرايس وبعض األبعاد النفسية ومنها مفهوم الذات

من فرص النجاح األكاديمي ومفهوم الذات .كام تبني
االجتامعية والدراسية.

كام توصل الفرض الرابع واألخري لوجود داللة

إحصائية عىل الدرجة الكلية ملقياس التوافق النفيس

للطفل لصالح جمموعة األطفال بمرحلة الطفولة
املبكرة .ويرى الباحث أن النتيجة الكلية ملقياس التوافق

النفيس للطفل يمكن أن تفرس يف ضوء النظريات
املتعددة لتفسري التنمر ومنها النظرية التحليلية التي ترى

أن الطفل عندما يمر بخربات سارة أو حزينة ترتبط
باألمل خيزن هذه اخلربات بمرور الوقت ،إال أنه أحيانا ما

تفشل هذه املقاومات الشخصية يف إخفاء هذه اخلربات
بسبب القصور البيولوجي والضعف اجلسمي ،ثم يأيت
الوقت املناسب لتلك اخلربات االنفعالية يف صورة تنمر.
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كام يمكن تفسري نتيجة الكلية يف ضوء النظرية التطورية

للطفل املتنمر.

عندما يرشع األطفال بالدفاع عن أنفسهم عىل حساب

الطفولة املبكرة والوسطى عند تصميم الربامج

-رضورة مراعاة حدوث التوافق األرسي بمرحلتي

والتي تفرتض أن التنمر حيدث منذ الطفولة املبكرة

الفردية .إذ إن األثر واضح بكال املرحلتني.

اآلخرين من أجل فرض سيطرهتم االجتامعية ،كام يمكن

-تصميم برامج تتضمن التخفيف من ضعف

تفسري النتيجة احلالية يف ضوء النظرية السلوكية للتنمر

مهارات التوافق االجتامعي لدى املتنمرين بمرحلة

والتي تفرتض أن التنمر قابل للتكرار إذا ارتبط بالتكرار

الطفولة الوسطى عىل أن تبدأ من مرحلة الطفولة

والتعزيز(أبو الديار2015،م والعبايس2016،م).

املبكرة.

كام يمكن تفسري النتيجة الكلية يف ضوء خصائص

-االهتامم بمراعاة أثر التنمر عىل التوافق النفيس

األطفال بفئة الطفولة املبكرة؛ حيث يرى الباحث أن

للطفل بجميع مكوناته (التوافق الذايت ،التوافق

ما تعرض له الطفل بمرحلة الطفولة املبكرة من إساءة

بشكل متكرر؛ مل يستطع الطفل بمرحلة الطفولة املبكرة
التعبري عنها ،إال أنه عندما دخل مرحلة الطفولة املتوسطة
استطاع التعبري عن ترصفاته تلك ،وازدادت مشكالت

التوافق الشخيص واالجتامعي نتيجة ما يتعرض له من

األرسي ،التوافق االجتامعي).

البحــوث املقرتحــة:

فاعلية برنامج لتخفيف التنمر املدريس لدى عينةمن األطفال بمرحلة الطفولة املبكرة.

تنمر.

-التنمر اإللكرتوين وعالقته ببعض املتغريات لدى

وختتلف نتائج البحث احلايل مع بعض ما توصلت

عينة من الطالب بمرحلة الطفولة الوسطى.

إليه دراسة )(Faucher, Cassidy, & Jackson, 2015

يف دراستهم الطولية عن التنمر بمرحلتي الروضة حتى

املصادر واملراجع:

الصف الثاين عرش ،وما بعد الثانوي ،واألماكن التي

حتدث فيها .وقد تم التوصل لوجود التنمر بمرحلتي

الطفولة املبكرة حتى الصف الثاين عرش بالرغم
من اختالق الظروف التي حتدث فيه يف املدارس،
واجلامعات ،وأماكن العمل .كام تتشابه اآلثار التي

ترتتب عليه لدى مجيع العينة عىل خمتلف أعامرهم.
توصيــات البحث:

-إصدار نرشات دورية توضح طبيعة التوافق الذايت

أو ًال /املراجع العربية:

أبو الديار ،مسعد نجاح الرفاعي2015(.م) .فاعلية برنامج
إرشادي يف تنمية الذكاء الروحي وخفض السلوك
التنمري لدى عينة من أطفال املرحلة االبتدائية .جملة
العلوم االجتامعية -الكويت.87-49 ،)1(43 ،
أبو سعد ،أمحد عبد اللطيف2011( .م) .علم نفس النمو.
األردن ،عامن :مركز ديبونو لتعليم التفكري.
أمحد ،سهري كامل2012( .م) .سيكولوجية األطفال ذوي
االحتياجات اخلاصة .القاهرة :مركز االسكندرية
للكتاب.
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