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 ملخص الدراسة:

ىدفت الدراسة إلى تعرف الفروق بين الطالب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة 
كضحايا لمتنمر المدرسي، والكشف عن الفروق لدى ذوي االحتياجات التربوية  نوالعاديي

الخاصة في مقياس ضحايا التنمر المدرسي في ضوء: نوع اإلعاقة، والنوع، والمرحمة 
( طالًبا من المعاقين 16( طالًبا وطالبة ])012التعميمية. واشتممت عينة الدراسة عمى )

 22ذكرًا،  02) الذاتوية طيف ذوي اضطراب( طالًبا من 50أنثى(، و) 02ذكرًا،  22عقمًيا )
( طالًبا من 22أنثى(، و) 26ذكرًا،  22( طالًبا من ذوي صعوبات التعمم )02أنثى(، و)
أنثى([. وتم استخدام مقياس ضحايا التنمر المدرسي )إعداد  02ذكرًا،  02العاديين )

ًيا بين كل من الطالب المعاقين الباحثين(. وأشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائ
عقمًيا، وذوي اضطراب طيف الذاتوية، وبين الطالب العاديين في مقياس ضحايا التنمر 
المدرسي لصالح الطالب المعاقين عقمًيا، وذوي اضطراب طيف الذاتوية، في حين لم توجد 

مقياس كمية لالدرجة ال في ذوي صعوبات التعمم والعاديينفروق دالة إحصائًيا بين الطالب 
"، ووجود وُبعديو "ضحايا التنمر الجسدي" و"ضحايا التنمر المفظي المدرسي ضحايا التنمر

فروق دالة إحصائًيا بين الطالب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة في مقياس ضحايا التنمر 
لصالح المدرسي وفًقا لنوع اإلعاقة، ووفًقا لمنوع لصالح الذكور، ووفًقا لممرحمة التعميمية 

طالب المرحمة المتوسطة. وتم تفسير النتائج في ضوء اإلطار النظري لمدراسة والدراسات 
 السابقة.

الطالب ذوي االحتياجات التربوية  –الكممات المفتاحية: ضحايا التنمر المدرسي 
 الطالب العاديين. –الخاصة 
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 School bullying victims of students with special educational
needs and normal students in the light of some variables 

Abstract: 

The study aimed to identify the differences between students with 
special educational needs and normal students in school bullying 

victims, and explore the differences among students with special 
educational needs in school bullying victims in the light of: type 

of disability, gender, and educational stage. The sample of the 
study consisted of (263) students [(61) intellectually disabled (33 

males, 28 females), (52) students with Autistic Spectrum 
Disorder (29 males, 33 females), (70) students with learning 

disorders (39 males, 31 females), and (80) normal students (40 
males, 40 females)]. School bullying victims scale was used 

(prepared by the researchers). The results of the study indicated 
that there were statistically significant differences between 

students with special educational needs and normal students in 
school bullying victims scale for students with: intellectual 

disabled, students with Autistic Spectrum, while differences were 
not significant between students with learning Disorders and 
normal students in both total score or “physical bullying victims” 

and “verbal bullying victims”, there are statistically significant 
differences in school bullying victims among students with 

special educational needs according to: the type of disability, 
gender, and educational stage. The results of the study were 

discussed in the light of literature and previous studies. 

Students with Special  -Key words: School Bullying Victims 

Normal Students. –Needs Educational  
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 :وخلفيتًا الهظرية مكدمة الدراسة

تتصدر مشكمة التنمر المدرسي البحوث والدراسات الحديثة في مجاؿ عمـ النفس؛ فيي تعد 
مف المشكبلت السموكية الخطيرة التي اجتاحت المدراس في الفترة األخيرة؛ نظًرا لنتائجيا السمبية 

المعرفية واالنفعالية واالجتماعية والشخصية واألكاديمية سواًء عمى التي تتضح في الجوانب 
المتنمر أو الضحية، مما يؤثر بشكؿ سمبي عمى جوانب نموىـ المختمفة. ونظًرا لآلثار النفسية 
المدمرة لمشكمة التنمر المدرسي عمى العديد مف الطبلب التي مف الممكف أف تؤدي بيـ إلى 

فقد تنامى االىتماـ بيا في اآلونة األخيرة وتطورت الدراسات والبحوث  االنتحار أو التفكير فيو،
 حوليا لمحد منيا أو لمقضاء عمييا.

مف أوائؿ مف قّدـ تعريًفا عممًيا لمتنمر   )*(  Olweus (1994-a,b; 1986)ويُعد 
Bullying  مبنًيا عمى تجارب بحثية؛ حيث عرفو عمى أنو شكؿ مف أشكاؿ العنؼ الشائعة بيف

ألطفاؿ والمراىقيف، ويعنى التصرؼ المتعمد لمضرر أو اإلزعاج مف جانب واحد أو أكثر مف ا
 األفراد. 

، وقد حاوؿ Aggressionوالعدواف  Violenceويتداخؿ مفيوـ التنمر مع مفيومي العنؼ 
Corvo & deLara (2010)  ىذه المفاىيـ، وقد توصبل إلى أنو إذا كاف العنؼ  التمييز بيف

رحمة المأسوية لمعدواف )العدواف المادي(، فإف التنمر ىو المرحمة األولى مف العدواف؛ يمثؿ الم
حيث يبدأ مف ترصد الضحية وتسجيؿ تحركاتيا والتخطيط لئليقاع بيا، وقد يزداد فيتحوؿ إلى 

 (.ٕٕٔٓعدواف لفظي وعنؼ جسدي )البياص، 
ف غير مرغوب فيو، ال يوجد وفي ىذا السياؽ ُعّرؼ التنمر عمى أنو شكؿ مف أشكاؿ العدوا

فيو توازف لمقوى بيف المتنمر والضحية، ودائًما ما يكوف المتنمر أقوى مف الضحية، وقد يكوف 
 & ,Gladden, Vivolo-Kantor, Hamburger)التنمر لفظي أو بدنى أو نفسي 

Lumpkin, 2014; Hymel & Swearer, 2015; Logis & Rodkin, 2015)  وىذا ،
كوف مباشر أو غير مباشر، ويؤدى إلى إلحاؽ األذى الجسمي أو النفسي إلحاًقا العدواف قد ي

 (.ٕٕٔٓمتعمًدا بالشخص اآلخر )أبوالديار، 

                                                 
)*(

رابطة عمـ النفس الصادر عف دليؿ الكتابة العممية والتوثيؽ اعتمد الباحثاف في التوثيؽ عمى اإلصدار السادس مف  
 .APA األمريكية
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ومما سبؽ يتضح لمباحثيف أف ىناؾ ثمة خمط بيف سموؾ التنمر وبعض السموكيات المرتبطة 
قصد في إلحاؽ بو، كالعدواف أو العنؼ أو التسمط؛ فيو يختمؼ عف ىذه السموكيات في: ال

الضرر، والتكرار في توجيو العنؼ، وعدـ التوازف في القوة الجسمية أو النفسية بيف المتنمر 
 والضحية.

وفي الوقت الذي يتصؼ فيو األشخاص المتنمروف أنيـ أضخـ وأقوى مف أقرانيـ، وأكثر 
بالقوة، فإنيـ قسوة، ويتسموف بالرغبة في السيطرة عمى اآلخريف، والغرور والحاجة إلى الشعور 

يظيروف عدـ التعاطؼ مع الضحايا، ويدافعوف عف تصرفاتيـ ويبررونيا بأف الضحايا ىـ مف 
يقوموف باستفزازىـ، كما أنيـ يستمدوف الرضا مف إلحاؽ األذى باآلخريف، وىـ أشخاص معادوف 

يف، نجد لممجتمع وال يتبعوا القواعد االجتماعية، ولدييـ نقص في الشعور بالتعاطؼ نحو اآلخر 
أف ضحايا التنمر يتسموف بضعؼ الثقة بالنفس، والخجؿ، وضعؼ العبلقات االجتماعية، وقمة 
عدد األصدقاء، ووجود صعوبة في تكويف عبلقات مع اآلخريف والمحافظة عمى تمؾ العبلقات، 

؛ وأحمد،  Litwiller & Brausch,  2013والتردد وعدـ الحسـ، ونقص ميارات تأكيد الذات )
 (.ٕٙٔٓ؛ وسكراف وعمواف،  ٕٛٔٓ

وتضفي اإلحصاءات العالمية أىمية خاصة لدراسة مشكمة التنمر المدرسي، حيث تشير إلى 
(% مف طبلب المدارس مف الصؼ الثالث إلى السادس يتعرضوف ٕٓ–٘ٔأف حوالى ما بيف )

إلى (% مف الصؼ السابع ٖٓلمتنمر والعنؼ داخؿ المدارس، كما تزداد ىذه النسبة لتصؿ إلى )
(، ونتيجة ليذه النسب المرتفعة في االنتشار، فقد أشارت Corvo & deLara, 2010التاسع )

 & ,Flynt & Morton, 2004 ; Hwang, Kim,  Koh)العديد مف الدراسات السابقة 
Leventhal, 2018 ; Limber, Kowalski, Agatston & Huynh, 2016 ; 
Raskauskas & Modell, 2011 ; Rose, Stormont, Wang, Simpson, Preast, 

& Green, 2015  ،إلى أىمية دراسة ىذه الظاىرة خاصة لدى الطبلب ذوى ٕٚٔٓ؛ الدىاف )
 االحتياجات التربوية الخاصة نظًرا لتعرضيـ لمتنمر.

كما أكد المتخصصوف والعامموف في مجاؿ ذوي االحتياجات التربوية الخاصة عمى أىمية 
دى الطبلب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة نظًرا لتعرضيـ دراسة ىذه الظاىرة خاصة ل

لمتنمر؛ حيث أشارت نتائج العديد مف الدراسات إلى أف ىؤالء الطبلب أكثر عرضة لمتنمر مف 
عاقات النمو بنسبة أكبر مف الطبلب العادييف قد تصؿ  غيرىـ، وأف ىناؾ عبلقة بيف التنمر وا 
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طبلؽ %، ويتمثؿ ىذا السموؾ في التحٓٙإلى  رش، واإلساءة المفظية، والتجاىؿ، واإلىماؿ، وا 
 & Center 2012 ; Khalifeh, Howard, Osborn, Moran)المسميات المسيئة عمييـ 

Johnson, 2013) . 
ولمتنمر المدرسي آثار سمبية خطيرة، تؤثر عمى صحة الطفؿ النفسية، وتعوؽ تقدمو  

ثار النفسية واالجتماعية لمتنمر أيًضا ظيور وتطوره النفسي واالنفعالي واألكاديمي، ومف اآل
حاالت االنتحار، واالضطرابات النفسية، والقمؽ، واالكتئاب، وزيادة الحساسية والشكوى لممرض 

(. ويعاني ضحايا التنمر مف الوحدة النفسية، وسوء التوافؽ النفسي ٕٚٔٓ)آؿ سعود، 
جتماعية، وفقداف األمف النفسي، وتدنى واالجتماعي، وندرة األصدقاء، والقصور في العبلقات اال

مفيوـ الذات، وتدني مستوى الثقة بالنفس، وسيولة االنقياد، والخجؿ، والحساسية الزائدة، 
 ,Reid, Monsen & Rivers, 2004 ; Taylor)واإلذعاف لآلخريف، والقمؽ، والخوؼ 

2013) . 
سموؾ التنمر مف قبؿ ويعد الطبلب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة معرضوف لمخاطر 

أقرانيـ العادييف، الذي قد يتضمف: السخرية منيـ، أو التعرض ألشياء ىـ حساسيف تجاىيا، 
وذلؾ بسبب نقص السموؾ التكيفي والتحصيؿ الدراسي لدييـ، إضافة إلى نقص مستوى الذكاء؛ 

المعرفية، حيث إنيـ يعانوف مف صعوبة تعرؼ مشاعر اآلخريف؛ نظًرا لقصور الوظائؼ العقمية و 
كما يزداد األمر خطورة بسبب الفترة الطويمة التي يقضونيا في مدارس التربية الخاصة، التي مف 

  (.ٕٛٔٓ؛  ٕٚٔٓ؛  ٕ٘ٔٓالمحتمؿ أف تكوف مناًخا خصًبا لحدوث التنمر )الدىاف، 
كما أف ضحايا التنمر المدرسي أكثر انتشاًرا بيف طبلب التربية الخاصة، وخاصة الطبلب 

إلعاقات المتوسطة، حيث إف الطبلب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة أكثر عرضة ذوي ا
لسموؾ التنمر مف الطبلب العادييف، وذلؾ بسبب أف الخصائص الجسمية والنفسية واالجتماعية 
مثؿ: البدانة، واإلعاقة الجسمية الظاىرة، وتشتت االنتباه، وانخفاض تقدير الذات، ورفض األقراف 

التحصيؿ، تجعميـ أكثر احتمالية لمتعرض لمتنمر مف قبؿ الطمبة اآلخريف  ليـ، وتدنى
(Raskauskas & Modell, 2011 ; Malian, 2012). 

وفيما يتعمؽ بأشكاؿ التنمر، فقد أشار عدد مف الباحثيف إلى أنماط عدة، ومنيا:  تنمر 
جسدي: يتضمف أنواع السموكيات الجسمية غير المرغوبة، التي تكوف عمى شكؿ احتكاؾ بيف 
المتنمر والضحية، مثؿ: المكـ، الرفس، الدفع، الممس غير المؤدب، والضرب، وتنمر لفظي: 
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طبلؽ أسماء غير الئقة عمى الضحية، وتوجيو كممات يتضمف السب والشت ـ واالستيزاء وا 
جارحة، والنداء بمسميات غير الئقة، والتشيير الكاذب والوشاية واالتيامات، التي تقمؿ مف شأف 
الفرد وتسبب لو الحزف والكرب، وتنمر انفعالي: ييدؼ فيو المتنمر إلى التقميؿ مف شأف الضحية 

اج، والتجاىؿ، وتنمر نفسي: ويشمؿ االستبعاد االجتماعي ونشر الشائعات أماـ اآلخريف، واإلحر 
والتيديد، وتنمر جنسي: يتضمف التعميقات المخجمة عمى اآلخريف، والتحرش الجنسي بيـ، وتنمر 
عنصري: يتضمف التمميحات واإليماءات، والقذؼ والسب لآلخريف في أنسابيـ أو ديانتيـ أو 

متعمد، وتنمر اجتماعي )عبلئقي(: اليدؼ منو عزؿ الضحية عف مكانتيـ االجتماعية بشكؿ 
يذاء سمعة الضحية    ;Gladden, et al., 2014; Khiat, 2012) اآلخريف كتمويث وا 

Mishna, Pepler, & Wiener, 2006; Olweus, 1994-a,b; Wong,  2009)  كما .
ي، كما أف التنمر يزداد خبلؿ يقؿ التنمر الجسدي تدريجًيا مع العمر، بينما يظؿ التنمر المفظ

المرحمة االبتدائية، ويصؿ لقمتو خبلؿ المرحمة المتوسطة، ثـ ينخفض تدريجًيا خبلؿ المرحمة 
 . (Eisenbrg & Aalsma, 2005)الثانوية 

وىناؾ فروؽ أيًضا بيف الجنسيف فيما يخص التنمر المدرسي؛ حيث إف الذكور أكثر تعرًضا 
(، وىناؾ بعض العوامؿ Olweus, 1994-bا جناة أو ضحايا )مف اإلناث لمتنمر سواء كانو 

التي تساعد عمى حدوث التنمر، مثؿ: البيئة المنزلية؛ حيث يؤثر الوالداف في نمو شخصية 
الطفؿ وفى عبلقتو بزمبلئو وذلؾ مف خبلؿ طريقة التعامؿ مع الطفؿ، خاصة مف قبؿ األـ؛ فإذا 

األمف ازدادت احتمالية أف يكوف الطفؿ عدواني افتقرت الطريقة لمشعور بالدؼء العاطفي و 
وعنيؼ تجاه اآلخريف، ومف العوامؿ المؤثرة أيًضا دور الزمبلء في المدرسة؛ حيث يجد الطفؿ 
صعوبة في بدء سموؾ التنمر واالستمرار عميو دوف تشجيع ودعـ مف الزمبلء. ولمبيئة المدرسية 

الطبلب بالممؿ مف المدرسة وعدـ مواءمة المواد دوًرا ميًما في التنمر أيًضا؛ حيث يساعد شعور 
الدراسية ليـ، وطريقة تعامؿ المدرسيف معيـ عمى انتشار سموؾ التنمر بينيـ )سكراف، وعمواف، 

ٕٓٔٙ.) 
ومما سبؽ يتضح أف سموؾ التنمر بشقيو المتنمر والضحية يتضمف العديد مف األشكاؿ 

مر العاطفي، والتنمر المفظي، والتنمر واألنماط؛ التي تتمثؿ في التنمر الجسدي، والتن
االجتماعي، والتنمر الجنسي، ... إلخ. ونظًرا ألف مشكمة التنمر تعد مف المشكبلت النفسية 
المعقدة التي ليا العديد مف العوامؿ التي ُتسيـ فييا، مثؿ العوامؿ الشخصية، والعوامؿ األسرية، 
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امؿ البيئية، والعوامؿ الصحية؛ لذا يتوجب أف والعوامؿ المدرسية، والعوامؿ االجتماعية، والعو 
تتضافر جميع الجيود مف أجؿ التصدي وموجية ىذه المشكمة؛ حتى ال تتفاقـ وتصؿ إلى صورة 

 ال يرضى عنيا المجتمع.
ومف الجدير بالذكر أف ظاىرة التنمر المدرسي تحمؿ بيف طياتيا صورتيف ميمتيف شديدتي 

اًل: مشكمة الضحية الواقع عمييا الضرر والفعؿ اإلكراىي الخطورة عمى المجتمعات، وىما: أو 
المؤلـ، ومحاولة االىتماـ بو والتخفيؼ عنو، وثانًيا: مشكمة المتنمر الذي يتخذ صورة العنؼ 
سموًكا ثابتًا في تعامبلتو. والدراسة الحالية تحاوؿ إلقاء الضوء عمى الصورة األولى وىي 

وي االحتياجات التربوية الخاصة في ضوء بعض الضحية، وخاصة الضحايا مف الطبلب ذ
 المتغيرات الديموجرافية، ومقارنتيـ بالعادييف.  

 مشكلة الدراسة: 

طار نظري، تأتي الدراسة الحالية كمحاولة إللقاء  وفي ضوء ما تـ عرضو مف أدبيات وا 
الضوء عمى مشكمة ضحايا التنمر المدرسي لدى بعض الفئات مف الطبلب ذوى االحتياجات 
التربوية الخاصة )المعاقيف عقمًيا، وذوي اضطراب طيؼ الذاتوية، وذوي صعوبات التعمـ(؛ نظًرا 

مف ذوي االحتياجات التربوية الخاصة أكثر عرضًة لمتنمر، كما أف ىناؾ عبلقة ألف ىذه الفئات 
عاقات النمو تتراوح ما بيف الضعؼ أو ثبلثة أضعاؼ مقارنة بأقرانيـ العادييف،  بيف التنمر وا 

 ,Cappadocia, Weiss, & Pepler حيث أشارت نتائج العديد مف الدراسات )مثؿ دراسات: 
2012 ; Cook, Williams, Guerra, Kim, & Sadek, 2010 ; Edwards & 
Greenspan, 2010 ; Fisher,  Lough, Griffin& Lane, 2017 ; Fisher, 
Moskowitz, & Hodapp, 2012 ; Fisher & Taylor, 2016 ; Rose, Monda-
Amaya, & Espelage, 2011 ;  Swearer, Espelage, Vaillancourt, & Hymel, 

( إلى أف ذوي االحتياجات التربوية الخاصة بشكؿ ٕٛٔٓ؛  ٕٚٔٓ؛  ٕ٘ٔٓ؛ الدىاف،  2010
عاـ يعانوف مف معدالت أعمى مف التنمر مقارنة بأقرانيـ العادييف، حيث تصؿ نسبة ذوي 

% بالنسبة ألقرانيـ ٕ٘% مقابؿ ٓٙاالحتياجات التربوية الخاصة التي تتعرض لمتنمر إلى 
فإف ذوي اضطراب طيؼ الذاتوية، وذوي اإلعاقة العقمية العادييف بالمدرسة. باإلضافة إلى ذلؾ، 

األكثر عرضًة لخطر التنمر/ الضحية؛ وىذا نتيجة لضعؼ في السموؾ التكيفي الذي يتمثؿ في 
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السذاجة، وعدـ الوعي بالمخاطر، أو الحكـ السيء عمى األمور، وغيرىا مف ضعؼ األداء 
 ي المظير الخارجي ليـ.الذىني واالجتماعي والمغوي العاـ، واالختبلفات ف

ومف ثـ فإف الحاجة ممحة لدراسة سموؾ ضحايا التنمر المدرسي، وخاصة لدى ذوي 
االحتياجات التربوية الخاصة؛ نظًرا لآلثار النفسية الكبيرة والخطيرة التي تمحؽ بضحايا التنمر، 

وتقبؿ التي تتمثؿ في: ارتفاع معدالت النفور االجتماعي، وانخفاض مستوى تقبؿ الذات 
اآلخريف، وفقداف القدرة عمى الدفاع عف النفس، كما يشعر الضحية أنو مرفوض، وغير مرغوب 

 & Quiroz, Arnette)فيو، باإلضافة إلى أنو يشعر بالخوؼ والقمؽ وعدـ االرتياح 
Stephens, 2006; Delfabbro, et al., 2006)  

طار نظري، يمكف صياغة  مشكمة الدراسة الحالية في وفي ضوء ما تـ عرضو مف أدبيات وا 
التساؤؿ الرئيس التالي: ما الفروؽ بيف الطبلب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة والعادييف 

 كضحايا لمتنمر المدرسي؟ ويتفرع مف ىذا التساؤؿ التساؤالت الفرعية التالية:
تنمر ما الفروؽ بيف الطبلب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة والعادييف كضحايا لم -ٔ

 المدرسي؟
ما الفروؽ بيف الطبلب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة كضحايا لمتنمر المدرسي وفًقا  -ٕ

 لنوع اإلعاقة )إعاقة عقمية/ ذوي اضطراب طيؼ الذاتوية/ ذوي صعوبات تعمـ(؟
ما الفروؽ بيف الطبلب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة كضحايا لمتنمر المدرسي وفًقا  -ٖ

 )ذكور/ إناث(؟لمنوع 
ما الفروؽ بيف الطبلب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة كضحايا لمتنمر المدرسي وفًقا  -ٗ

 لممرحمة التعميمية )االبتدائية/ المتوسطة(؟
 أيمية الدراسة: 

لقد حظي موضوع ضحايا التنمر المدرسي في السنوات األخيرة عمى اىتماـ كثير مف 
مجالّي عمـ النفس والصحة النفسية، واستمدت الدراسة الحالية  الباحثيف التربوييف، وخاصة في
 أىميتيا مف االعتبارات التالية:

أىمية الموضوع الذي تتناولو الدراسة؛ حيث إنيا تتناوؿ ضحايا التنمر المدرسي، وتزداد  -ٔ
التي تناولت  -في حدود عمـ الباحثيف–أىمية الدراسة في ظؿ ندرة الدراسات العربية 

ضحايا التنمر المدرسي لدى الطبلب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة )المعاقيف مشكمة 
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عقمًيا، وذوي اضطراب طيؼ الذاتوية، وذوي صعوبات التعمـ( مف جية، ومقارنتيـ 
 بالعادييف مف جية أخرى.

أىمية المرحمة العمرية لعينة الدراسة، وىي مرحمتي الطفولة والمراىقة )طبلب المرحمتيف  -ٕ
بتدائية والمتوسطة( المتاف تمثبلف بداية تشكيؿ شخصية الطبلب، وتحدد نمط تعامميـ اال

وانخراطيـ في المجتمع، فإذا كاف الطبلب العاديوف يجدوف صعوبات في التأقمـ مع واقعيـ 
الجديد، فإف األمر يزداد صعوبة بالنسبة لذوي االحتياجات التربوية الخاصة، خاصًة إذ ما 

مف السموؾ الذي قد يتسـ باإليذاء )الجسدي، أو المفظي، أو االجتماعي، أو واجيوا أشكااًل 
 النفسي، أو ... إلخ(، مما قد يؤدي إلى انسحابيـ مف المجتمع.

توجيو نظر المسئوليف، والمربييف، ووسائؿ اإلعبلـ، والعامميف في مجاؿ ذوي االحتياجات  -ٗ
مدني بالمممكة العربية السعودية، التربوية الخاصة، والعديد مف مؤسسات المجتمع ال

بضرورة االىتماـ بطرائؽ التعامؿ مع ىذه الفئات داخؿ المدراس، ووضع آليات مبتكرة 
لمتعامؿ مع السموكيات غير المرغوب فييا، مالو مف مردود إيجابي عمى تطور ذوي 

 االحتياجات التربوية الخاصة.
ي؛ وذلؾ مف خبلؿ إسياميا في زيادة تكتسب الدراسة أىمية واضحة عمى المستوى النظر  -ٗ

الرصيد النظري لمدراسات التي تتناوؿ ضحايا التنمر المدرسي لدى ذوي االحتياجات 
التربوية الخاصة، وما تقدمو مف أطر نظرية حوؿ مفيوـ ضحايا التنمر المدرسي، مما 

 يثري المكتبة العربية في ىذا المجاؿ.
 أيداف الدراسة: 

 إلى تحقيؽ ما يمي: ىدفت الدراسة الحالية
تعرؼ الفروؽ بيف الطبلب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة والعادييف كضحايا  -ٔ

 لمتنمر المدرسي؟
الكشؼ عف الفروؽ بيف الطبلب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة كضحايا لمتنمر  -ٕ

 / ذوي صعوبات تعمـ(؟ المدرسي وفًقا لنوع اإلعاقة )إعاقة عقمية / ذوي اضطراب طيؼ الذاتوية
الكشؼ عف الفروؽ بيف الطبلب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة كضحايا لمتنمر  -ٖ

 المدرسي وفًقا لمنوع )ذكور/ إناث(؟
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الكشؼ عف الفروؽ بيف الطبلب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة كضحايا لمتنمر  -ٗ
 طة(؟المدرسي وفًقا لممرحمة التعميمية )االبتدائية/ المتوس

 مصطلحات الدراسة وتعريفاتًا اإلجرائية:

  School Bullying Victimsضحايا التنمر المدرسي:  -ٔ
التنمر المدرسي "بأنو أفعاؿ سمبية متعمدة مف جانب طالب أو أكثر  Olweus (2003)ويعرؼ 

 ,Reidإللحاؽ األذى بطالب آخر، تتـ بصورة متكررة وطواؿ الوقت. في الوقت الذي يشير فيو 
Monsen & Rivers (2004)  إلى أف ضحايا التنمر ىـ الذيف يقع عمييـ التنمر، ويتصفوف

بتدني مستوى الثقة بالنفس، وسيولة االنقياد، والخجؿ، والحساسية الزائدة، واإلذعاف لآلخريف، 
 والقمؽ، والخوؼ. 

ألفعاؿ سمبية ويعرؼ الباحثاف ضحايا التنمر المدرسي إجرائًيا بأنيـ الطبلب الذيف يتعرضوف 
متعمدة، سواء أكانت ىذه األفعاؿ جسدية أو لفظية أو اجتماعية، مف ِقبؿ طبلب آخريف أقوى 
منيـ لمسيطرة عمييـ، ويتحدد بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطبلب في مقياس ضحايا التنمر 

 المدرسي المستخدـ في الدراسة الحالية.
 Students with Specialالطبلب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة:  -ٕ

Educational Needs 
 تناوؿ الباحثاف ثبلث فئات لمطبلب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة في الدراسة الحالية، وىي:

  Intellectual Disabilityاإلعاقة العقمية:  -أ
 وفًقا لممعايير الثبلثة، وىي: قصوًرا داؿ في الوظائؼ DSM-5ُيشخص المعاقيف عقمًيا تبًعا 

 سنة(.  ٛٔالعقمية، وقصوًرا داؿ في األداء التوافقي، والظيور أثناء فترة النمو )قبؿ سف 
وبعكس النسخة المعدلة مف الدليؿ اإلحصائي الرابع لتشخيص االضطرابات النفسية والعقمية 
The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-

TR) األمريكية لمطب النفسي ، الصادر عف الجمعيةAmerican Psychiatric 
Association (APA, 2000)  يصؼ الدليؿ اإلحصائي الخامس لتشخيص االضطرابات ،

والنسخة المراجعة الحادية عشر مف التصنيؼ  (APA, 2013) (DSM-5)النفسية والعقمية 
، الصادر  International Classification of Diseases (ICD-11)الدولي لؤلمراض 

كبًل مف  World Health Organization (WHO, 2016)عف منظمة الصحة العالمية 
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أوجو القصور في القدرات العقمية وضعؼ األداء التكيفي باعتبارىما مف السمات "األساسية" 
عمى أف األداء التوافقي، وليس  (ICD-11)و (DSM-5)لئلعاقة العقمية. ويركز كؿ مف 

ما يحدد مستوى شدة اإلعاقة العقمية، بينما وعمى النقيض مف ذلؾ، يركز  اختبار الذكاء، ىو
DSM-IV-TR عمى أف درجة اختبار الذكاء ىي التي تحدد مستوى شدة اإلعاقة(Harris, 

2013) . 
ميمة لمف حصموا  (ICD-11)، (DSM-5)ويري الباحثاف أف ىذه التغييرات التي طرأت عمى 

درجة لكنيـ يعانوف مف قصور كبير في ميارات التوافؽ.  70مف في اختبارات الذكاء عمى أكثر 
وقد تسمح المعايير الجديدة بتشخيص الحاصميف عمى درجات أكبر قميبًل في اختبارات الذكاء 

 بإعاقة عقمية.  
 Autistic Spectrum Disorderاضطراب طيؼ الذاتوية:  -ب

ة معّقدة تؤثر في قدرة المصاب عمى عمى أّنيا حالة سموكّية عصبيّ  Autism ُتعّرؼ الذاتوية
التفاعؿ االجتماعّي، والنمو العقمّي، وقدرتو عمى التواصؿ والكبلـ، ويعانّي األشخاص المصابوف 
حساسيـ  باضطراب الذاتوية مف عدـ القدرة عمى فيـ طريقة تفكير األشخاص مف حوليـ، وا 

ىـ لمكممات المستخدـ في التفاعؿ بالمشاعر، مّما يؤدي إلى صعوبة تعبيرىـ عف أنفسيـ واختيار 
االجتماعي وطريقة االستجابة لممؤثرات الحسية والبيئية، أو تعابير الوجو، أو أنماط سموكية 

 Rescorla,  Winder-Patel, Paterson,  Pandey, Wolff, Schultzمقيدة ومكررة،  
& Piven (2019) 

بالتصنيؼ الذي   DSM-IV-TRجاءوىناؾ اختبلؼ في معايير تصنيؼ اضطراب الذاتوية؛ فقد 
، Pervasive Developmental Disorder (PPD)أطمؽ عميو: االضطرابات النمائية الشاممة 

 A ، ومتبلزمة اسبرجرAutistic disorder والتي يندرج ضمنيا كؿ مف: اضطراب الذاتوية 
spereger syndrome وزممة ريت ، Rett’s disorderواضطراب الطفولة التفككي ، 

Childhood Disintegrative Disorders  واالضطراب النمائي غير المحدد ، Pervasive 
Developmental Disorder- Not Otherwise Specified بينما جاء ،DSM-5  بمفيوـ

، الذي ُأدمج Autistic Spectrum Disorderتصنيفي جديد ُأطمؽ عميو اضطراب طيؼ الذاتوية 
  ,Harstad, Fogler, Sideridis,  Weasفيو كؿ االضطرابات السابقة باستثناء زممة ريت

Mauras & Barbaresi (2015),  Posar, Resca& Visconti (2015) 
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ورغـ ىذا االختبلؼ في التصنيؼ، فاف ىذا االضطراب يظير نتيجة تأثر عممية معالجة 
بسبب وجود تغيير أو خمؿ في ارتباط وانتظاـ الخبليا العصبية البيانات المستقبمة في الدماغ، 

 Brainونقاط االشتباؾ فييا، وىو ما يطمؽ عميو مصطمح اضطرابات التوصيبلت الدماغية )
connectivity Disorder وحتى يومنا ىذا، لـ يكتشؼ كيفية حدوث ىذا الخمؿ في .)

 Dajani & Uddin (2016)التوصيبلت الدماغية 
العديد مف األعراض المختمفة األخرى التي يمكف مبلحظتيا عمى المصابيف باضطراب وىناؾ 

طيؼ الذاتوية، ومنيا: عدـ القدرة عمى البدء في المحادثة، أو االستمرار فييا، والقياـ ببعض 
الحركات بشكؿ نمطي ومتكرر، وضعؼ القدرة المغوية، وعدـ القدرة عمى إظيار المشاعر، 

رده، واتّباع طقوس أو روتيف محّدد، واالنزعاج في حاؿ حدوث أّي تغيير وتفضيمو المعب بمف
بسيط فيو، وتفضيؿ أنواع محدودة فقط مف الطعاـ، وزيادة الحساسّية لمضوء، أو الصوت، أو 
 الممس، في معظـ الحاالت، بالرغـ مف عدـ االكتراث في بعض الحاالت لؤللـ أو الحرارة

(Masi, DeMayo, Glozier & Guastella, 2017 ; Hazlett, Munsell, Kim, 
Styner, Wolff & Collins, 2017) . 

  Learning Disordersصعوبات التعمـ:  -ج
صعوبات التعمـ عمى أنيا: حالة ينتج عنيا تدني  Lopez & Campoverde (2018)يعرؼ 

إلى وجود  ممحوظ في التحصيؿ األكاديمي لمطالب مقارنة مع أقرانو، وال يعود السبب في ذلؾ
إعاقة عقمية، أو بصرية، أو حركية، أو سمعية، أو االفتقار إلى االستقرار النفسي، أو الظروؼ 
األسرية واالجتماعية غير المستقرة. يبدو ىذا التدني في ميارة أو أكثر مف ميارات التعمـ 

مميات العقمية المختمفة، كالميارات األساسية لمقراءة، والكتابة أو الميارات الحسابية، أو الع
كالذاكرة، والتمييز، والتركيز، واإلدراؾ والتفكير، أو القدرة المغوية، أو االستماع. وقد أحدث 

DSM-5  بعض التغيرات عمى تعريؼ وتشخيص صعوبات التعمـ ومف أبرز ىذه التغيرات التي
مف استحدثيا عمى مصطمح صعوبات التعمـ ىي استبداؿ عبارة "اضطراب في واحدة أو أكثر 

؛ وذلؾ disorderإلى disability العمميات النفسية" إلى "مشاكؿ في العمميات النمائية"، وتغيير
ألف صعوبات التعمـ مرتبطة باألداء الوظيفي لمفرد، وتغيير نسبة انتشار طبلب صعوبات التعمـ 

( %، وحذؼ عبارة األنشطة التي تحتاج إلى قراءة أو كتابة مف ٘ٔ-٘( % إلى )٘,ٙ-ٖمف )
أعراض صعوبات التعمـ، حيث تـ األخذ في االعتبار الحالة النفسية لمطالب التي تجعمو يتجنب 
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عمى أنيا "مشاكؿ في الدقة والطبلقة والفيـ  مثؿ ىذه األنشطة، كما تـ النظر إلى ُعسر القراءة
 ,Kendler) واليجاء" بداًل مف "صعوبة في القراءة بالعمر الطبيعي" كما كاف ُينظر ليا سابًقا 

2017). 
 حمددات الدراسة:

تحددت الدراسة الحالية بموضوعيا الذي يتمثؿ في دراسة ضحايا التنمر المدرسي مف 
، الطبلب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة )المعاقيف عقمًيا، وذوي اضطراب طيؼ الذاتوية

وصعوبات التعمـ(، والعادييف في ضوء بعض المتغيرات، وبعينتيا التي تمثمت في مجموعة مف 
الطبلب العادييف في المدارس العادية، ومجموعة مف الطبلب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة 
)المعاقيف عقمًيا، وذوي اضطراب طيؼ الذاتوية، وذوي صعوبات التعمـ( في المدارس الُمطّبؽ 

نظاـ وبرامج الدمج، وبمكانيا الذي تمثؿ في مجموعة مف المدارس االبتدائية والمتوسطة  بيا
بمدينة أبيا، بالمممكة العربية السعودية، وبزمانيا في الفصؿ الدراسي  -بإدارة عسير التعميمية 

 ـ.ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓالثاني مف العاـ الدراسي 
 دراسات سابكة:

مف باكورة الدراسات العربية التي تناولت  -في حدود عمـ الباحثّيف-تعد الدراسة الحالية 
ضحايا التنمر المدرسي لدى فئات متعددة مف ذوي االحتياجات التربوية الخاصة، ومقارنتيـ 
بالعادييف، وبشكؿ خاص في ظؿ اىتماـ الدراسات األجنبية بدراسة ضحايا التنمر المدرسي لدى 

تمفة مف الطبلب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة، واتساًقا مع أىداؼ الدراسية فئات مخ
الحالية، وعينتيا، ومنيجيا الوصفي، فقد اقتصر الباحثوف في عرضيـ لمدراسات السابقة في ىذا 
المجاؿ عمى الدراسات التي تناولت ضحايا التنمر المدرسي مف الطبلب ذوي االحتياجات 

قارنتيـ بالعادييف، وكذلؾ تأثير بعض المتغيرات الديموجرافية في سموؾ التربوية الخاصة وم
 ضحايا التنمر لدى ذوي االحتياجات التربوية الخاصة.

وفي ضوء المقارنة بيف الطبلب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة وأقرانيـ العادييف 
إلى  Lung, Shu, Chiang & Lin, (2019)كضحايا لمتنمر المدرسي، فقد ىدفت دراسة 

الكشؼ عف مدي انتشار التنمر والسعادة لدى عينة مف الطبلب ذوي صعوبات التعمـ، واإلعاقة 
العقمية، واضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه، واضطراب طيؼ الذاتوية. وتكونت عينة الدارسة 

 ٜٖٛأنثى(، و ٓ٘ٔذكًرا، و ٜٕٛمف ذوي صعوبات التعمـ ) ٜٖٗ( طالًبا ]بواقع ٔٙ٘ٔمف )
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مف ذوي اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه  ٚٙٗأنثى(، و ٖٜٔذكًرا، و ٜٙٔمعاقيف عقمًيا )
أنثى([  ٜٜذكًرا، و ٚٙٔمف ذوي اضطراب طيؼ الذاتوية ) ٕٙٙأنثى(، و ٙٙٔذكًرا، و ٖٔٓ)

( سنة.  واستخدمت الدراسة استبياف أكسفورد لمسعادة ٖٔ-ٕٔتراوحت أعمارىـ الزمنية ما بيف )
، وتـ قياس تكرار التعرض لمتنمر/ الضحية مف Hills & Argyle, 2002)عداد: النفسية )إ

خبلؿ تقرير المعمميف والوالديف. توصمت نتائج الدارسة إلى أف نسبة انتشار التنمر/ الضحية 
لدى ذوي اضطراب طيؼ الذاتوية، واإلعاقة العقمية أكبر مقارنة بذوي اضطراب فرط الحركة 

عوبات التعمـ، وفي نفس الوقت كاف التنمر/ الضحية لدى ذوي ونقص االنتباه، وذوي ص
ٝ، كما أف األطفاؿ األكثر عرضًة ٖٙاضطراب طيؼ الذاتوية أعمى مف المعاقيف عقميا بنسبة 

لمتنمر/الضحية أقؿ شعوًرا بالسعادة، كما ترتفع نسبة انتشار التنمر/ الضحية لدى الذكور مقارنة 
 باإلناث.

إلى تعرؼ استجابات عينة  Griffin, Fisher, Lane & Morin (2019)وىدفت دراسة 
مف ذوي اضطراب طيؼ الذاتوية والمعاقيف عقمًيا عف مجموعة مف األسئمة الخاصة بالتنمر، 

مف ذوي اضطراب  ٛمعاقيف عقمًيا، و ٓٔ( طالًبا مف الذكور )ٛٔوتكونت عينة الدراسة مف )
( سنة. واستخدمت الدراسة المقابمة ٖٔ-ٓٔف )طيؼ الذاتوية( تراوحت أعمارىـ الزمنية ما بي

المباشرة وتحميؿ المضموف لئلجابة عف التساؤالت الخاصة بالتنمر. وتوصمت الدراسة إلى أف 
اإليذاء النفسي لمتنمر مدمر ويؤدي إلى االنعزاؿ ولوـ الذات، أما عف سبب تنمر اآلخريف، فقد 

حية، كما كاف التنمر المفظي أكثر أنواع أشارت إجابات العينة إلى أنيا ترجع إلى ضعؼ الض
 التنمر انتشاًرا، وأنو يحدث في أي مكاف شرط أف يكوف الضحية بمفرده.

( إلى تعرؼ الفروؽ في سموؾ التنمر لدى األطفاؿ العادييف ٕٚٔٓوىدفت دراسة الدىاف )
في التنمر وفًقا  وكؿ مف األطفاؿ المعاقيف سمعًيا واألطفاؿ المعاقيف عقمًيا، وكذلؾ دراسة الفروؽ

 ٜٙذكًرا، و ٖٗ( طفبًل مف العادييف )ٖٓٔلمتغيري العمر الزمني والنوع. وتكونت العينة مف )
( طفبًل مف المعاقيف ٔٓٔأنثى(، و) ٓٗذكًرا، و ٓٙ( طفبًل مف المعاقيف عقمًيا )ٓٓٔأنثى(، و)
. وقد صمـ الباحث ( سنة٘ٔ-ٜأنثى( تراوحت أعمارىـ الزمنية ما بيف ) ٙ٘ذكًرا، و ٘ٗسمعًيا )

واستخدـ مقاييس: مقياس تقير سموؾ التنمر/ ضحايا التنمر، ومقياس اعتبار الذات، ومقياس 
الدفاع عف الذات، ومقياس تعرؼ انفعاالت الوجو. وقد توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج، 

واألطفاؿ العادييف، وأف  منيا: أف األطفاؿ المعاقيف عقمًيا أكثر تنمًرا مف األطفاؿ المعاقيف سمعًيا
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األطفاؿ المعاقيف عقمًيا أكثر ضحايا لمتنمر مف األطفاؿ المعاقيف سمعًيا واألطفاؿ العادييف، وأف 
 األطفاؿ األصغر سًنا أكثر عرضة لمتنمر، وأف الذكور أكثر تنمًرا/ ضحايا تنمر مف اإلناث.

الكشؼ عف إلى   Andreou, Didaskalou & Vlachou (2015)كما ىدفت دراسة
مدى انتشار أنواع مختمفة مف التنمر بيف الطبلب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة )الذاتوييف، 
والمعاقيف عقمًيا، وذوي صعوبات التعمـ، والمضطربيف انفعالًيا(، باإلضافة إلى الكشؼ عف 

كونت عينة الدراسة العبلقة بيف التنمر والشعور بالوحدة والفعالية االجتماعية والتفاعؿ األقراف، وت
( طالًبا وطالبة مف طبلب الصؼ الخامس والسادس بالمدارس االبتدائية في اليوناف ٛٚٔمف )

( سنة. واستخدمت الدراسة ٕٔ-ٓٔأنثى(، تراوحت أعمارىـ الزمنية ما بيف ) ٚٔٔذكًرا، و ٔٙ)
ف (، واستبياPateraki & Houndoumadi, 2001الضحية )إعداد: -مقياس مشكبلت التنمر

. وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود عبلقة ارتباطية Olweus, 1986)الضحية )إعداد: /التنمر
بيف التنمر وكؿ مف الشعور بالوحدة، وعدـ الرضا االجتماعي، كما أظيرت النتائج أف الطبلب 
ذوي اضطراب طيؼ الذاتوية أكثر تعرًضا لمتنمر، ثـ المعاقيف عقمًيا، وأخيًرا ذوي صعوبات 

 ـ، باإلضافة إلى أف الذكور كانوا أكثر عرضًة لمتنمر مف اإلناث. التعم
( إلى الكشؼ عف العبلقة بيف سموؾ التنمر )المتنمر/ ٕ٘ٔٓكما ىدفت دراسة الدىاف )

الضحية( وكؿ مف اعتبار الذات، والدفاع عف الذات، وتعرؼ انفعاالت الوجو. وتكونت عينة 
-ٓٔأنثى(، تراوحت أعمارىـ الزمنية ما بيف ) ٕٔ، وذكور ٛ( معاًقا عقمًيا )ٕٓالدراسة مف )

أنثى(، تراوحت أعمارىـ الزمنية ما بيف  ٔٔذكور، و ٜ( طفؿ معاؽ سمعًيا )ٕٓ( سنة، و)ٚٔ
( سنة، وقد صمـ الباحث واستخداـ: مقياس التنمر/ ضحايا التنمر، مقياس اعتبار ٚٔ-ٛ)

الوجو. وأشارت الدراسة إلى العديد مف الذات، مقياس الدفاع عف الذات، مقياس تعرؼ انفعاالت 
النتائج، منيا: أف ىناؾ ارتباط جزئي داؿ إحصائًيا بيف سموؾ التنمر )المتنمر/ الضحية( 
ومتغيرات الدراسة، وأف الطبلب المعاقيف عقمًيا أكثر ضحايا لمتنمر مقارنة بالطبلب المعاقيف 

اعتبار الذات والدفاع عف الذات لدى سمعًيا، كما أف ىناؾ ارتباط داؿ إحصائًيا بيف كؿ مف: 
كؿ مف الطبلب المعاقيف عقمًيا، والطبلب المعاقيف سمعًيا، كما أف المعاقيف عقمًيا لدييـ صعوبة 

 في التعرؼ عمى انفعاالت الوجو.
وفيما يتعمؽ بالدراسات التي تناولت ضحايا التنمر المدرسي لدى المعاقيف عقمًيا، فقد ىدفت 

إلى تعرؼ طبيعة العبلقة  Nambiar, Jangam, Roopesh & Bhaskar (2019)دراسة 
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الضحية وتقدير الذات لدى الطبلب المعاقيف عقمًيا البسيطة وذوي الوظائؼ الفكرية  /بيف التنمر
( في ٘ٛ-ٓ٘الذيف ينحصر معدؿ الذكاء لدييـ بيف ) borderline intellectualالمحدودة 

( طالًبا مف الذكور، ممف ٓٗوتكونت عينة الدراسة مف ) المدارس االبتدائية الحكومية والخاصة.
( سنة. واستخدمت الدراسة المقياس متعدد األبعاد ٖٔ-ٓٔتتراوح أعمارىـ الزمنية ما بيف )

، ومقياس تقدير الذات )إعداد: Mynard & Joseph, 2000)لضحايا التنمر )إعداد: 
(Rosenberg, 1965الضحية ضد ذوي اإلعاقة العقمية  /. وأظيرت نتائج الدراسة أف التنمر

البسيطة كاف أكثر شيوًعا في المدارس الحكومية مف ذوي الوظائؼ الفكرية المحدودة، كما 
الضحية  /توصمت نتائج الدراسة إلى وجود عبلقة ارتباطية سالبة دالة إحصائية بيف التنمر

 وتقدير الذات لدى عينة الدراسة.
( إلى بحث العبلقة بيف االضطرابات ٕ٘ٔٓلحديبي )وىدفت دراسة عمى، وعبد الشافي، وا

المغوية )االستقبالية والتعبيرية( والتنمر المدرسي لدى الطبلب ذوي االضطرابات العقمية البسيطة 
والمتوسطة، وكذلؾ تعرؼ الفروؽ في متغيرّي الدراسة طبًقا لمنوع )ذكور/ إناث(، ودرجة اإلعاقة 

( طالًبا مف ذوي االضطرابات العقمية؛ بواقع ٜٕراسة مف ))بسيطة/ متوسطة(. وتكونت عينة الد
( سنة، ٗٔ-ٜ( ذكًرا مف ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة تراوحت أعمارىـ الزمنية ما بيف )ٕ٘)
( سنة. واستخدمت ٕٓ-٘ٔ( إناث لئلعاقة المتوسطة تراوحت أعمارىف الزمنية ما بيف )ٗو)

(، ومقياس التنمر ٕٗٔٓة )تعديؿ وتقنيف عمي، الدراسة مقياس المصفوفات المتتابعة الممون
المدرسي المصور )إعداد: الحديبي، وماىر، تحت الطبع(، واختبار المغة التعبيرية واالستقباليو 
)إعداد الباحثيف(. وأوضحت نتائج الدراسة أف ىناؾ عبلقة ارتباطية سالبة دالة إحصائًيا بيف 

ينة الدراسة، وال توجد فروؽ دالة إحصائًيا في االضطرابات المغوية والتنمر المدرسي لدى ع
التنمر المدرسي تبًعا لمنوع أو نوع اإلعاقة أو العمر الزمني، كما أف اضطرابات المغة التعبيرية 

 ليا قدرة تنبؤيو بالتنمر المدرسي لدى عينة الدراسة.
إلى   Estell, Farmer, Irvin,Crowther, Akos & Boudah (2009)وىدفت دراسة 

عرؼ التنمر لدى طبلب الصؼ الخامس االبتدائي وأثرة عمى التعمـ، وتكونت عينة الدراسة مف ت
( ٗٚ( طالًبا في التعميـ العاـ، و)ٜٖٙأنثى(؛ منيـ ) ٕٛ٘ذكًرا، و ٕٕٙ( طالًبا وطالبة )ٗٛٗ)

 ٜٕ) ( طالًبا يعانوف مف إعاقة عقمية خفيفةٔٗأنثى(، و) ٕٙذكًرا، و ٛٗطالًبا متفوًقا أكاديمًيا )
الضحية )إعداد /أنثى(، واستخدمت الدارسة مقياسيف لمتحصيؿ األكاديمي والتنمر ٕٔذكًرا، و
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الباحثيف(. وتوصمت نتائج الدراسة إلى أف الطبلب المعاقيف عقمًيا بدرجة خفيفة أكثر عرضة 
جتماعية لمتنمر مف ِقبؿ المعمميف والطبلب مقارنة بالطبلب المتفوقيف أكاديمًيا، كما أف العزلة اال

ترتفع بارتفاع التعرض لمتنمر، كما أظيرت النتائج أيًضا انتشار التنمر بيف الذكور بشكؿ أكبر 
 عنو لدى اإلناث. 

وفيما يخص الدراسات التي تناولت ضحايا التنمر المدرسي لدى ذوي اضطراب طيؼ 
إلى تعرؼ الفروؽ  Toseeb, McChesney & Wolke (2018)الذاتوية، فقد ىدفت دراسة 

بيف معدؿ انتشار التنمر لدى األطفاؿ مف ذوي اضطراب طيؼ الذاتوية مف قبؿ أقرانيـ مقارنة 
 ٖ٘ٔ( طفبًل مف ذوي اضطراب طيؼ الذاتوية )٘ٚٗبالعادييف، وتكونت عينة الدراسة مف )

عمار أنثى(، تراوحت األ ٕٛٙذكًرا، و ٖٗٗ( طفبًل مف العادييف )ٕٓٚأنثى(، و) ٓٙٔذكًرا، 
( سنة. وقد قامت الدراسة بتحميؿ نتائج الدراسات المحمية التي ٖٔ-ٔٔالزمنية لمعينة ما بيف )

تناولت ىذه المتغيرات. وتوصمت نتائج الدراسة إلى أف األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ الذاتوية 
العادييف  أكثر عرضة لمتنمر مف قبؿ أقرانيـ مقارنة بالعادييف، كما كانوا أيًضا أكثر احتمااًل مف

لمتعرض لمتنمر والتخويؼ مف قبؿ أقرانيـ، وأف ذلؾ ربما يعود إلى انخفاض مياراتيـ 
االجتماعية، ومشكبلتيـ العقمية والجسدية. وأوصت الدراسة إلى أىمية التدخبلت لتحسيف 

 الميارات االجتماعية والعاطفية لدى األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ الذاتوية.
 Hodgins,  Kelley, Kloosterman,  Hall, Hudson, Furlanoكما ىدفت دراسة 
& Craig (2018)  إلى تعرؼ تصور المراىقيف الذيف ذوي اضطراب طيؼ الذاتوية تجاه

ذكًرا،  ٜٔ( مراىًقا مف ذوي اضطراب طيؼ الذاتوية )ٜٕالتنمر، وتكونت عينة الدراسة مف )
أنثى(، تراوحت  ٕٕذكًرا، و ٚٔ( مراىًقا ممف لدييـ اضطرابات سموكية )ٜٖإناث(، و) ٓٔو

( سنة، تـ عرض ستة مقاطع فيديو عمى عينة الدراسة ٙٔ-ٗٔاألعمار الزمنية لمعينة ما بيف )
ُتصور مواقؼ لمتنمر، وتـ إجراء  مقابمة ألفراد العينة بعد كؿ فيديو لتعرؼ فيميـ لمواقؼ 

ة لدييـ درجات أقؿ بكثير التنمر. وأشارت النتائج إلى أف المراىقيف ذوي اضطراب طيؼ الذاتوي
 لفيـ التنمر مف المراىقيف ذوي االضطرابات السموكية، مما يجعميـ عرضة لمتنمر بشكؿ أكبر.

إلى الكشؼ عف  Adams, Taylor, Duncan & Bishop (2016)كما ىدفت دراسة 
ة وتكونت عين العبلقة بيف البيئة التعميمة والتنمر لدى الطبلب ذوي اضطراب طيؼ الذاتوية.

( طالًبا مف الذكور ذوي اضطراب طيؼ الذاتوية المنتظميف في بيئات التعميـ ٕٗ٘الدراسة مف )
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( طالًبا مف الذكور ذوي اضطراب طيؼ الذاتوية غير منتظميف في بيئات ٕٕٔٔالعاـ، و)
( سنة. واستخدمت الدراسة ٔٔ-٘ٔالتعميـ العاـ. تراوحت األعمار الزمنية لمعينة ما بيف )

لمتنمر عبر األنترنت )إعداد الباحثيف(. وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود عبلقة بيف استبياًنا 
البيئة التعميمية والتنمر؛ فالطبلب ذوي اضطراب طيؼ الذاتوية المنتظميف في بيئاتيـ التعميمية 
أقؿ عرضة لمتنمر مقارنة بأقرانيـ غير المنتظميف، كما أف الحد مف التنمر يمكف أف يكوف لو 

 إيجابية عمى األداء التعميمي ليؤالء الطبلب.     آثار
وفيما يخص الدراسات التي تناولت ضحايا التنمر المدرسي لدى ذوي صعوبات التعمـ، فقد 

إلى تعرؼ طبيعة العبلقة   Turunen, Poskiparta & Salmivalli (2017)ىدفت دراسة  
( طالًبا مف ٘ٗٓٔعينة الدراسة مف ) الضحية، وتألفت /بيف صعوبات التعمـ في القراءة  والتنمر

ذكًرا،  ٖٙٙ(،  بواقع )ٛ-ٖ(  طالًبا )الصفوؼ ٛٛٔٚٔ( مدرسة مف أصؿ  )ٚٗٔطبلب )
( سنة، واستخدمت الدراسة المقابمة، ٗٔ-ٜأنثى( ممف تتراوح أعمارىـ الزمنية بيف ) ٕٖٛو

صعوبات القراءة وتقرير المعمميف وأظيرت نتائج الدراسة وجود عبلقة دالة إحصائًيا  بيف 
واإلحباط، وغالًبا ما تكوف مصحوبة بمشاكؿ عاطفية وسموكية وشخصية في المدرسة، كما 

الضحية، خاصة فيما يتعمؽ  /أشارت النتائج إلى أف صعوبات التعمـ في القراءة ترتبط بالتنمر
ثر بالتنمر في المدرسة مف قبؿ األقراف؛ أي كمما زادت حدة الصعوبات في التعمـ أصبح أك
 عرضة لمتنمر، كما أف ىناؾ عبلقة بيف التنمر والنوع لصالح الذكور؛ فيـ أكثر عرضة لمتنمر.

 Klomek, Kopelman-Rubin, Al-Yagon, Berkowitz, , Apterوىدفت دراسة 
&  Mikulincer (2016)  الضحية والتعمؽ بكؿ مف  /إلى تعرؼ طبيعة العبلقة بيف التنمر
واضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه،  بلب ذوي صعوبات التعمـاآلباء والمعمميف بيف الط

( طالًبا مف طبلب الصؼ الرابع والسادس في ستة مدارس ٜٕٚوتكونت عينة الدراسة مف )
( سنة، مقياس ٓٔ-ٕٔأنثى( ممف تتراوح أعمارىـ بيف ) ٖٗٔذكًرا، و ٗ٘ٔابتدائية، بواقع )

ومقياس تقييـ األطفاؿ مف قبؿ  Kerns, Klepac, & Cole, 1996)التعمؽ بالوالديف )إعداد: 
، وقائمة تشخيص التنمر )إعداد: Al-Yagon & Mikulincer, 2006)المعمميف )إعداد: 

(Sourander et al., 2010 وأشارت نتائج الدراسة إلى أف ذوي صعوبات التعمـ كانوا أكثر .
نقص االنتباه باإلضافة إلى الضحية المتكرر مقارنة بالطبلب ذوي فرط الحركة و  /عرضة التنمر

الضحية بشكؿ  /ذلؾ، ووجود ارتباط بيف التعمؽ اآلمف باألـ وانخفاض احتمالية التعرض التنمر
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الضحية،  /متكرر، كما لـ ترتبط أنماط التعمؽ باألب والمعمـ ارتباًطا دااًل إحصائًيا مع التنمر
لضحية، كما توصمت النتائج إلى ا /كما لـ توجد فروؽ بيف الطبلب الذكور واإلناث في التنمر

 أف إدراؾ األطفاؿ لمدعـ والتعمؽ باألـ أمر ميـ.
إلى تعرؼ طبيعة  Baumeister, Storch & Geffken (2008)كما ىدفت دراسة 

الضحية وبعض المشكبلت السموكية )االنسحاب، والقمؽ، وأعراض  /العبلقة بيف التنمر
اه، والسموؾ التخريبي( لدى ذوي صعوبات التعمـ. االكتئاب، والمشكبلت االجتماعية، واالنتب

 ٔٗٔذكًرا، و ٕٙٔ( طالًبا مف طبلب المرحمة االبتدائية )ٖٖٓوتكونت عينة الدراسة مف )
( سنة. واستخدمت الدراسة قائمة تقدير سموؾ ٕٔ-ٛأنثى(، تراوحت أعمارىـ الزمنية ما بيف )

ضحايا التنمر مف قبؿ القريف ومقياس التعرض ل ،Achenbach, 1991) الطفؿ )إعداد: 
، والنسخة المعدلة مف مقياس كونرز لتقدير McCloskey & Stuewig , 2001))إعداد: 

 ومقياس قائمة االكتئاب لؤلطفاؿ )إعداد:  ،Goyette et al., 1978) الوالديف )إعداد: 
(Kovacs, 1992  تنمروأظيرت النتائج وجود عبلقة إيجابية دالة إحصائية بيف مقياس ال/ 

الضحية وكؿ مف تقدير الوالديف، والمشكبلت السموكية )سموؾ االنسحاب، والقمؽ، أعراض 
االكتئاب، والمشكبلت االجتماعية، واالنتباه، والسموؾ التخريبي( لدى األطفاؿ ذوي صعوبات 

 الضحية. /التعمـ، كما أظيرت نتائج الدراسة عدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف في التنمر
 عمى الدراسات السابقة:تعميؽ عاـ 

 مف خبلؿ تحميؿ الدراسات السابقة التي تـ عرضيا، يمكف مبلحظة ما يمي: 
 مف حيث األىداؼ:   -ٔ

حرص الباحثاف عمى أف عرض مجموعة مف الدراسات السابقة اىتمت بأربعة جوانب، 
وىي: األوؿ: دراسات اىتمت بمقارنة مجموعة مف ذوي االحتياجات التربوية الخاصة بأقرانيـ 

 ,Andreou(، ٕٚٔٓ؛ ٕ٘ٔٓالعادييف كضحايا لمتنمر المدرسي، مثؿ دراسات: الدىاف )
Didaskalou & Vlachou (2015)  ،Lung, et al. (2019) ،Griffin, et al. 

، والثاني: دراسات اىتمت بدراسة ضحايا التنمر المدرسي لدى المعاقيف عقمًيا، مثؿ (2019)
والثالث: دراسات ،   Estell, et al. (2009) (،ٕ٘ٔٓدراسات: عمى، وعبدالشافي، والحديبي )

ؼ الذاتوية، مثؿ دراسات: اىتمت بدراسة ضحايا التنمر المدرسي لدى ذوي اضطراب طي
Toseeb, McChesney & Wolke (2018)   ،Hodgins,  et al. (2018)   ،
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Adams, et al. (2016)  والرابع: دراسات اىتمت بدراسة ضحايا التنمر المدرسي لدى ذوي ،
 & Klomek, et al. (2016) ; Turunen, Poskipartaصعوبات التعمـ، مثؿ دراسات: 

Salmivalli (2017) . 
 مف حيث العينات:  -ٕ

حرص الباحثاف عمى استعراض عدًدا مف الدراسات السابقة تتوافؽ عيناتيا مع عينة الدراسة  -أ
الحالية؛ حيث تناولت الدراسات التي تـ عرضيا مجموعة مف الطبلب ذوي االحتياجات بشكؿ 

التعمـ، ومقارنتيـ عاـ، أو معاقيف عقمًيا، أو ذوي اضطراب طيؼ الذاتوية، أو ذوي صعوبات 
بالعادييف، وذلؾ مف طبلب المرحمتيف االبتدائية والمتوسطة، وىو ما يقابؿ مرحمتي الطفولة 

 المتأخرة والمراىقة.
اعتمدت أغمب الدراسات السابقة في جمعيا لمبيانات الخاصة بضحايا التنمر المدرسي عمى  -ب

 يؿ منيا عمى إجابات الطبلب أنفسيـ.تقارير المعمميف أو أولياء األمور، في حيف اعتمد القم
 مف حيث األدوات:  -ٖ

 Olweusاعتمدت مجموعة مف الدراسات في قياسيا لضحايا التنمر المدرسي عمى مقياس 
أو مقاييس مف  Mynard & Joseph (2000)أو نسخ مترجمة منو، أو مقياس  (1986)

 إعداد الباحثيف أنفسيـ.
 مف حيث النتائج:  -ٗ
الدراسات التي تناولت دراسة الفروؽ بيف الطبلب ذوي االحتياجات التربوية نتائج  -أ

 الخاصة والعادييف:
أشارت مجمؿ نتائج الدراسات السابقة تحيًزا واضًحا إلى وجود فروؽ دالة إحصائًيا بيف فئات 
الطبلب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة بشكؿ عاـ، والمعاقيف عقمًيا وذوي اضطراب طيؼ 

اتوية وذوي صعوبات التعمـ بشكؿ خاص، وبيف العادييف في سموؾ ضحايا التنمر المدرسي الذ
 لصالح فئات ذوي االحتياجات التربوية الخاصة.

نتائج الدراسات التي تناولت دراسة ضحايا التنمر المدرسي لدى الطبلب ذوي  -ب
 االحتياجات التربوية الخاصة وفًقا لبعض المتغيرات الديموجرافية: 

( بالنسبة لنوع اإلعاقة: أشارت بعض نتائج الدراسات إلى أف الطبلب ذوي اإلعاقة العقمية ٔ)
أكثر تعرًضا لمتنمر المدرسي مقارنة بذوي االحتياجات التربوية الخاصة )عمى سبيؿ المثاؿ: ذوي 
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اضطراب طيؼ الذاتوية، وصعوبات التعمـ، والمعاقيف سمعًيا، والمضطربيف سموكًيا(، ومنيا 
(، في حيف أشارت ٕ٘ٔٓ(، والدىاف )ٕٚٔٓ، والدىاف )Lung, et al. (2019)راسات: د

 Andreou, Didaskalou & Vlachou، ودراسة Hodgins, et al. (2018)نتائج دراسة 
إلى أف الطبلب ذوي اضطراب طيؼ الذاتوية أكثر تعرًضا لمتنمر المدرسي مقارنة  (2015)

 .بذوي االحتياجات التربوية الخاصة
( بالنسبة لمنوع: أظيرت العديد مف الدراسات السابقة تحيًزا لصالح الذكور؛ مما يشير إلى أف ٕ) 

، Lung, et al. (2019)الذكور أكثر تعرًضا لمتنمر المدرسي مف اإلناث، ومنيا دراسات: 
 .Andreou, Didaskalou & Vlachou (2015) ،Estell, et al(، ٕٚٔٓالدىاف )
(2009) ،Turunen, Poskiparta & Salmivalli (2017) :بينما أظيرت نتائج دراسات ،

Klomek, et al. (2016)( وٕ٘ٔٓ، وعمى، وعبدالشافي، والحديبي ،)Baumeister, 
Storch & Geffken (2008) .أنو ال توجد فروؽ دالة في ضحايا لمتنمر المدرسي وفًقا لمنوع 

شارة األدبيات إلى أف الطبلب األكبر سًنا )طبلب ( بالنسبة لممرحمة التعميمية: بالرغـ مف إٖ) 
المرحمة المتوسطة( أكثر تعرًضا لضحايا التنمر المدرسي مقارنة بالطبلب األصغر سًنا )طبلب 
المرحمة االبتدائية(، فعمى النقيض مف ذلؾ، توصمت نتائج بعض الدراسات إلى أف الطبلب 

مف الطبلب األكبر سًنا، ومنيا دراسة الدىاف  األصغر سًنا أكثر تعرًضا لضحايا التنمر المدرسي
( إلى أف العمر الزمني ٕ٘ٔٓ(، في حيف توصمت دراسة عمى، وعبدالشافي، والحديبي )ٕٚٔٓ)

 ليس عامبًل مؤثًرا في تعرض الطبلب لضحايا التنمر المدرسي.  
 مف حيث موقع الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة:  -٘
ية عامًة وعمى المجتمع السعودي خاصًة التي تناولت ضحايا التنمر ندرة الدراسات العرب -أ

المدرسي لدى الطبلب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة في ضوء بعض المتغيرات 
 الديموجرافية، وكذلؾ مقارنتيـ بالطبلب العادييف.

في  -االتي تـ عرضيا سابقً –مسايرة الدراسة الحالية لبعض الدراسات األجنبية السابقة  -ب
احتوائيا عمى عينات مف المعاقيف عقمًيا أو ذوي اضطراب طيؼ الذاتوية أو ذوي صعوبات 

 التعمـ، وتفردىا في الجمع بيف ىذه الفئات مف ذوي االحتياجات التربوية الخاصة.
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مسايرة الدراسة الحالية لبعض الدراسات األجنبية السابقة في اعتمادىا عمى مقياس ضحايا  -ج
رسي مف إعداد الباحثيف أنفسيـ، بعد التحقؽ مف خصائصو السيكومترية في البيئة التنمر المد
 . الُمطبؽ فييا

 فروض الدراسة:

 ِصيَغْت فروض الدراسة في ضوء نتائج الدراسات السابقة عمى النحو التالي:   
توجد فروؽ ذات دالة إحصائًيا بيف الطبلب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة والطبلب  -ٔ

العادييف في مقياس ضحايا التنمر المدرسي لصالح الطبلب ذوي االحتياجات التربوية 
 الخاصة.

توجد فروؽ ذات دالة إحصائًيا لدى الطبلب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة في مقياس  -ٕ
ضحايا التنمر المدرسي وفًقا لنوع اإلعاقة )اإلعاقة العقمية، اضطراب طيؼ الذاتوية، 

 مـ(.صعوبات التع
توجد فروؽ ذات دالة إحصائًيا لدى الطبلب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة في مقياس  -ٖ

 ضحايا التنمر المدرسي وفًقا لمنوع )الذكور واإلناث( لصالح الذكور.
ال توجد فروؽ ذات دالة إحصائًيا لدى الطبلب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة في  -ٗ

 وفًقا لممرحمة التعميمية )االبتدائية، والمتوسطة(. مقياس ضحايا التنمر المدرسي
 إجراءات الدراسة:

 أواًل: منيج الدراسة: 
اعتمدت الدراسة الحالية عمى المنيج الوصفي المقارف؛ وذلؾ بيدؼ المقارنة بيف الطبلب 

الخاصة والطبلب العادييف، أو المقارنة بيف فئات ذوي االحتياجات التربوية ذوي االحتياجات 
، فضبًل عف الكشؼ عف تأثير بعض في مقياس ضحايا التنمر المدرسيالخاصة تربوية ال

الخاصة في الوقوع كضحايا التربوية المتغيرات الديموجرافية عمى الطبلب ذوي االحتياجات 
 لمتنمر المدرسي.

 
 ثانًيا: عينة الدراسة:

( ٓٛتكونت عينة الدراسة مف عينتيف: عينة أولية، وأساسية. وقد بمغ قواـ العينة األولية )
أنثى(  ٕٓذكًرا، و ٕٓطالًبا مف طبلب المرحمة االبتدائية ) ٓٗطالًبا مف الطبلب العادييف ]
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طالًبا مف طبلب المرحمة  ٓٗ، وٛ٘,ٓسنة بانحراؼ معياري  ٗٓ,ٔٔمتوسط أعمارىـ الزمنية 
سنة بانحراؼ معياري  ٛٗ,ٗٔأنثى( متوسط أعمارىـ الزمنية  ٕٓذكًرا، و ٕٓة )المتوسط
([، تـ اختيارىـ مف الطبلب العادييف ببعض المدارس التابعة إلدارة تعميـ أبيا، وكاف ٘ٔ,ٔ

 اليدؼ مف ىذه العينة ىو التحقؽ مف الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة الحالية. 
( طالًبا ينتموف إلى أربعة مجموعات؛ ٖٕٙ، فقد تكونت مف )أما عينة الدراسة األساسية

( عمى ٘٘-ٜٙ( طالًبا معاؽ عقمًيا ممف تراوحت درجة ذكاؤىـ ما بيف )ٔٙاألولى تضمنت )
( طالًبا مف ذوي اضطراب طيؼ ٕ٘بينيو "الصورة الخامسة"، والثانية تضمنت )-مقياس ستانفورد

( طالًبا مف ٓٛذوي صعوبات التعمـ، والرابعة تضمنت )( طالًبا مف ٓٚالذاتوية، والثالثة تضمف )
الطبلب العادييف، وتـ اختيار عينة الدراسة األساسية مف طبلب بعض المدارس التابعة إلدارة 

( ٔتعميـ أبيا، وكاف اليدؼ مف ىذه العينة ىو التحقؽ مف فروض الدراسة، ويوضح جدوؿ )
 .خصائص عينة الدراسة األساسية بشكؿ أكثر تفصيبلً 

 (: خصائص عينة الدراسة األساسية وفًقا لمتغيراتيأجدوؿ )

 العينة
إجمالي 
 العدد

المرحمة  النوع
 التعميمية

 العمر الزمني بالسنوات

 المتوسط متوسط ابتدائي أنثى ذكر
االنحراؼ 
 المعياري

 ٖٕ,ٔ ٙ٘,ٕٔ ٜٕ ٖٖ ٕٛ ٖٖ ٔٙ المعاقيف عقمًيا
 ٖٜ,ٕ ٗٗ,ٖٔ ٖٕ ٜٕ ٖٕ ٜٕ ٕ٘ ذوي اضطراب طيؼ الذاتوية

 ٜٙ,ٔ ٜٙ,ٔٔ ٕٖ ٖٛ ٖٔ ٜٖ ٓٚ ذوي صعوبات التعمـ
 ٜٚ,ٓ ٙٙ,ٕٔ ٓٗ ٓٗ ٓٗ ٓٗ ٓٛ العادييف
 ٔٚ,ٔ ٜ٘,ٕٔ ٕٗٔ ٜٖٔ ٕٕٔ ٔٗٔ ٖٕٙ اإلجمالي

الخاصة )بمختمؼ  التربويةوقد اعتمد الباحثاف في تشخيص الطبلب ذوي االحتياجات 
فئاتيـ( عمى التقارير الصادرة عف وحدة القياس والتشخيص التابعة إلدارة تعميـ أبيا. كما تأكد 

الخاصة بتطبيؽ األدوات  التربويةالباحثاف مف مطابقة تشخيص الطبلب ذوي االحتياجات 
 Ravenار والصغار لػ التالية: بالنسبة لممعاقيف عقمًيا: اختبار المصفوفات المتتابعة الممونة لمكب

(، ٕٗٓٓ)تقنيف: العتيبي،  Doll(، ومقياس فاينبلند لمنضج االجتماعي لػ ٕٙٔٓ)تقنيف: عمي، 
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وبالنسبة لذوي اضطراب طيؼ الذاتوية: مقياس جيمياـ لتشخيص التوحدية )عبدالرحمف، وحسف، 
عمـ )مركز (، وبالنسبة لذوي صعوبات التعمـ: اختبار مايكؿ بست لتشخيص صعوبات التٜٕٔٓ

 (. ٕٚٔٓديبونو لتعميـ التفكير، 
 ثالثًا: أداة الدراسة:

 مقياس ضحايا التنمر المدرسي: )إعداد الباحثاف( -ٔ
نظًرا ألف مفيوـ ضحايا التنمر المدرسي مفيوـ حديث نسبًيا في الدراسات العربية، وعمى 

ؼ توفير أداة سيكومترية العكس بالنسبة لمدراسات األجنبية، فقد تـ إعداد المقياس الحالي بيد
مستمدة مف البيئة العربية وخاصة البيئة السعودية لتناسب أىداؼ الدراسة الحالية، وتراعي 

 طبيعة أفراد العينة، وخصائصيـ السيكولوجية. 
 مبررات إعداد مقياس ضحايا التنمر المدرسي:  -أ

فظي، واالجتماعي( بشكؿ ندرة وجود أدوات تقيس أنماط ضحايا التنمر المدرسي )الجسدي، والم
 عاـ في البيئة العربية عامًة، والبيئة السعودية خاصًة.

 خطوات إعداد المقياس: -ب
 وتـ اشتقاؽ أبعاد المقياس وفقراتو مف خبلؿ المصادر التالية:

وثيقة  -ما أمكف التوصؿ إليو–( االطبلع عمى التراث النظري والبحوث والدراسات السابقة ٔ)
 تنمر المدرسي، وأىـ مكوناتو.الصمة بضحايا ال

( االطبلع عمى العديد مف المقاييس التي وردت في الدراسات األجنبية والعربية لقياس ضحايا ٕ)
 ,Olweus)(، واستبياف التنمر/الضحية )ٕٚٔٓالتنمر، ومنيا: مقياس التنمر/الضحية )الدىاف، 

 Mynard)عدد األبعاد ، ومقياس الضحية متOlweus, 1996)والنسخة المعدلة منو ) 1986
& Joseph, 2000)  ومقياس التعرض لمتنمر/الضحية مف قبؿ األقراف ،(Estell, et al., 

، ومقياس التعرض لضحايا  (Sourander et al., 2010) ، وقائمة تشخيص التنمر (2009
، واستبياف سموكيات المشاركيف (McCloskey & Stuewig, 2001) التنمر مف قبؿ القريف 

، ومقياس (Demaray, Summers, Jenkins & Becker, 2016)لتنمر في ا
 . (Adams, et al., 2016)التنمر/الضحية عبر اإلنترنت 

( فقرة لقياس أنماط ضحايا ٘ٗوفي ضوء ما سبؽ، تـ إعداد صورة أولية لممقياس تكونت مف )
( ضحايا التنمر الجسدي: ويشير إلى ٔالتنمر المدرسي، وتوزعت الفقرات عمى ثبلثة أبعاد، ىي: )
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 األفعاؿ السمبية المتعمدة مف جانب طالب أو أكثر إللحاؽ الضرر البدني بطالب آخر، مثؿ: الضرب،
( ضحايا التنمر المفظي: ويشير إلى ٕوالركؿ، والدفع، وشد الشعر، والعض، والممس غير المؤدب، و)

األفعاؿ السمبية المتعمدة مف جانب طالب أو أكثر إللحاؽ الضرر المفظي بطالب آخر، مثؿ: الشتـ، 
طبلؽ أسماء غير الئقة، و) إلى األفعاؿ  ( ضحايا التنمر االجتماعي: ويشيرٖوالسب، واالستيزاء، وا 

السمبية المتعمدة مف جانب طالب أو أكثر إللحاؽ الضرر االجتماعي بطالب آخر، مثؿ: العزؿ أو 
االستبعاد مف المجموعة، ونشر النميمة أو اإلشاعات، وتشويو السمعة، وأخذ أو إتبلؼ أو تخريب 

حكميف ( مف الم٘( فقرة. ثـ ُعرض المقياس عمى عدد )٘ٔالممتمكات. وتضمف كؿ ُبعد )
المتخصصيف في عمـ النفس والصحة النفسية؛ وذلؾ إلبداء آرائيـ حوؿ مدى مبلئمة المقياس 
ـ في الدراسة الحالية. وتـ تطبيقو في صورتو التجريبية عمى عينة الدراسة األولية مف طبلب  لبلستخدا

ليكرت الخماسي؛  المرحمتيف االبتدائية والمتوسطة. وتمت االستجابة عف فقرات المقياس وفًقا لمقياس
( عمى الترتيب. وجميع ٔ، ٕ، ٖ، ٗ، ٘وتُقدر البدائؿ )دائًما، غالًبا، أحياًنا، نادًرا، أبًدا(، بالدرجات )

فقرات المقياس مصاغة بشكؿ إيجابي. وبعد تصحيح استجابات الطبلب، تـ التأكد مف الخصائص 
 السيكومترية لممقياس مف صدؽ وثبات عمى النحو التالي:

 تساؽ الداخمي لممقياس: ( االٔ)
 تـ حساب االتساؽ الداخمي لممقياس وفًقا لمخطوات التالية:

إليو،  حساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة والدرجة الكمية لمبعد المنتمية ( أ)
 ( نتائج ذلؾٕويوضح جدوؿ )

 (ٓٛو )ف=(: معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة والدرجة الكمية لمبعد المنتمية إليٕجدوؿ )
 ضحايا التنمر االجتماعي ضحايا التنمر المفظي ضحايا التنمر الجسدي

 ر ـ ر ـ ر ـ ر ـ ر ـ ر ـ
ٔ ٓ,ٖ٘ٔ** ٕ٘ ٓ,ٜٔ٘** ٕ ٓ,ٛٔٛ** ٕٙ ٓ,ٚٛٓ** ٖ ٓ,ٜٚٛ** ٕٚ ٓ,ٜٜٓ** 
ٗ ٓ,٘٘ٙ** ٕٛ ٓ,ٜٛٙ** ٘ ٓ,ٕٙٗ** ٕٜ ٓ,ٖٖٚ** ٙ ٓ,ٜ٘ٔ** ٖٓ ٓ,ٜٖٕ** 
ٚ ٓ,ٖٙٓ** ٖٔ ٓ,ٜٕٖ** ٛ ٓ,ٙ٘ٓ** ٖٕ ٓ,ٛٔٚ** ٜ ٓ,ٚٗ٘** ٖٖ ٓ,ٚٗٓ** 
ٔٓ ٓ,ٖٙٔ** ٖٗ ٓ,ٛ٘ٛ** ٔٔ ٓ,ٕٛٙ** ٖ٘ ٓ,ٙٗٗ** ٕٔ ٓ,ٜٛٓ** ٖٙ ٓ,ٛٗٔ** 
ٖٔ ٓ,ٛٙٙ** ٖٚ ٓ,ٜٕٛ** ٔٗ ٓ,ٛٚٛ** ٖٛ ٓ,ٙٛ٘** ٔ٘ ٓ,ٚٚٗ** ٖٜ ٓ,ٜٛ٘** 
ٔٙ ٓ,ٚٔٚ** ٗٓ ٓ,ٕٛٙ** ٔٚ ٓ,ٚٚٔ** ٗٔ ٓ,ٜٚ٘** ٔٛ ٓ,ٛٔٚ** ٕٗ ٓ,ٖٛٔ** 
ٜٔ ٓ,ٜ٘ٙ** ٖٗ ٓ,ٛٓٙ** ٕٓ ٓ,ٙٓٚ** ٗٗ ٓ,ٖٚٚ** ٕٔ ٓ,ٙٛٛ** ٗ٘ ٓ,ٖٚٛ** 
ٕٕ ٓ,ٜٕٕ** - - ٕٖ ٓ,ٚٚٙ** - - ٕٗ ٓ,ٚٚٔ** - - 

 ( ٔٓ,ٓحيث "ـ" رقـ الفقرة، "ر" قيمة معامؿ االرتباط، )**( دالة عند مستوى )
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( أف جميع معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة والدرجة الكمية لمبعد ٕيتضح مف جدوؿ )
(، مما ُيشير إلى اتساؽ صياغة الفقرات مع ٔٓ,ٓإليو دالة إحصائًيا عند مستوى )المنتمية 

 اليدؼ العاـ مف المقياس.
)ب( حساب معامبلت االرتباطات البينية بيف األبعاد الفرعية لممقياس مع بعضيا البعض ومع 

 ( نتائج ذلؾ.ٖالدرجة الكمية لممقياس. ويوضح جدوؿ )
االرتباطات بيف درجة كؿ بعد والدرجة الكمية لممقياس، واالرتباطات البينية (: معامبلت ٖجدوؿ )

 لؤلبعاد الفرعية
مع الدرجة  البعد

 الكمية
ضحايا التنمر 

 الجسدي
ضحايا التنمر 

 المفظي
ضحايا التنمر 

 االجتماعي
 - - - **ٖٜٛ,ٓ ضحايا التنمر الجسدي
 - - **ٖٜٓ,ٓ **ٜٚٚ,ٓ ضحايا التنمر المفظي

 - **ٕٜٗ,ٓ **ٜ٘ٗ,ٓ **ٜٙٚ,ٓ التنمر االجتماعيضحايا 
 ( ٔٓ,ٓ)**( دالة عند مستوى )

( أف االرتباطات البينية بيف أبعاد مقياس ضحايا التنمر المدرسي مع ٖيتضح مف جدوؿ )
(، مما يدؿ عمى ٔٓ,ٓبعضيا البعض ومع الدرجة الكمية لممقياس دالة إحصائًيا عند مستوى )

 مرتفعة مف االتساؽ الداخمي.تمتع المقياس بدرجة 
 ( الصدؽ العاممي لممقياس: ٕ)

مف  Confirmatory factor analysis)أ( قاـ الباحثاف بحساب الصدؽ العاممي التوكيدي 
الدرجة األولى لفقرات المقياس؛ بيدؼ التحقؽ مف تشبع )صدؽ( فقرات المقياس عمى ثبلثة 

نمر المفظي، وضحايا التنمر االجتماعي، عوامؿ، وىي: ضحايا التنمر الجسدي، وضحايا الت
، التي أسفرت عف تشبع جميع مفردات  Maximum likelihoodبطريقة االحتماؿ األقصى 

( مما يدلؿ عمى صدؽ جميع ٔٓ,ٓالمقياس عمى العوامؿ الكامنة الثبلثة عند مستوى داللة )
 ( نتائج ذلؾ.ٗعبارات المقياس، ويوضح جدوؿ )

مف الدرجة الثانية ألبعاد المقياس؛ بيدؼ  بحساب الصدؽ العاممي التوكيدي)ب( قاـ الباحثاف 
التحقؽ مف صدؽ العوامؿ في مقياس ضحايا التنمر المدرسي، بطريقة االحتماؿ األقصى، التي 

تساوي ]صفر[ بدرجات  ٕأسفرت عف تشبع الثبلثة عوامؿ عمى عامؿ واحد، وكانت قيمة كا
[، وذلؾ يؤكد وجود مطابقة جيدة لمبيانات مع ٓٓ,ٔي ]حرية ]صفر[، ومستوى داللة يساو 
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النموذج المقترح، ويطمؽ عميو في ىذه الحالة بالنموذج المثالي؛ وىو ثبلثة عوامؿ فرعية. 
( ممخًصا لنتائج التحميؿ العاممي لثبلثة متغيرات مشاىدة )نموذج ٔ( وشكؿ )ٗويوضح جدوؿ )

 العامؿ الكامف الواحد(.
قرات مقياس ضحايا التنمر المدرسي بالعوامؿ الكامنة مف الدرجتيف األولى (: تشبعات فٗجدوؿ )

 والثانية

 الفقرة البعد
التشبع بالعامؿ 
 الكامف الواحد

الخطأ المعياري 
 لتقدير التشبع

قيمة "ت" وداللتيا 
 اإلحصائية

 معامؿ الثبات
R2 

دي
جس

 ال
مر
التن
يا 
ضحا

 

ٔ ٓ,ٖٕٕ ٓ,ٔٔٓ ٕ,ٜٕ٘** ٓ,ٔٓٗ 
ٗ ٓ,ٖٕٙ ٓ,ٜٔٓ ٖ,ٖٓٛ** ٓ,ٖٔٔ 
ٚ ٓ,ٗٚٗ ٓ,ٔٓٙ ٗ,ٗٗٛ** ٓ,ٕٕٗ 
ٔٓ ٓ,ٗٚٛ ٓ,ٔٓٙ ٗ,ٜٗٚ** ٓ,ٕٕٜ 
ٖٔ ٓ,ٜٖٔ ٓ,ٓٛٗ ٔٓ,ٜٖٛ** ٓ,ٛٙٚ 
ٔٙ ٓ,٘ٛٚ ٓ,ٖٔٓ ٗ,ٚٔ٘** ٓ,ٖٗ٘ 
ٜٔ ٓ,ٕٗٗ ٓ,ٔٓٚ ٗ,ٕٔٔ** ٓ,ٜٔٙ 
ٕٕ ٓ,ٜ٘ٓ ٓ,ٖٓٛ ٔٔ,ٖٚٚ** ٓ,ٜٕٓ 
ٕ٘ ٓ,ٜٜٗ ٓ,ٖٓٛ ٔٔ,ٖٙٗ** ٓ,ٜٓٔ 
ٕٛ ٓ,ٜٗٓ ٓ,ٓٛٗ ٔٔ,ٖٔٚ** ٓ,ٛٛٗ 
ٖٔ ٓ,ٜٜٓ ٓ,ٓٛٓ ٕٔ,ٖٕٓ** ٓ,ٜٜٚ 
ٖٗ ٓ,ٕٛٙ ٓ,ٜٓٛ ٜ,ٜٙٗ** ٓ,ٚٗٗ 
ٖٚ ٓ,ٜٔٙ ٓ,ٓٛ٘ ٔٓ,ٜٙٚ** ٓ,ٛٗٓ 
ٗٓ ٓ,ٜٜٔ ٓ,ٓٛ٘ ٔٓ,ٖٕٚ** ٓ,ٛٗ٘ 
ٖٗ ٓ,ٕٛٗ ٓ,ٜٓٔ ٛ,ٜٛٙ** ٓ,ٜٙٚ 
 ٜٔ٘,ٓ **ٖٜٓ,ٔٔ ٔٛٓ,ٓ ٜ٘ٚ,ٓ البعد ككؿ

ظي
المف
ر 
تنم
 ال
حايا

ض
 

ٕ ٓ,ٜٚٙ ٓ,ٓٛٔ ٔٔ,ٜٕٚ** ٓ,ٜٕ٘ 
٘ ٓ,ٙٛ٘ ٓ,ٜٓٛ ٙ,ٜٖٖ** ٓ,ٜٗٙ 
ٛ ٓ,ٖٙٚ ٓ,ٔٓٔ ٙ,ٖٔ٘** ٓ,ٗٓٙ 
ٔٔ ٓ,ٜٜٕ ٓ,ٓٛٓ ٕٔ,ٖ٘ٙ** ٓ,ٜٛٗ 
ٔٗ ٓ,ٖٚٙ ٓ,ٜٓ٘ ٛ,ٖٓٙ** ٓ,ٖ٘ٛ 
ٔٚ ٓ,ٜ٘ٚ ٓ,ٕٓٛ ٔٔ,٘٘ٓ** ٓ,ٜٔٚ 
ٕٓ ٓ,ٖ٘ٛ ٓ,ٔٓٗ ٘,ٔ٘ٔ** ٓ,ٕٜٓ 
ٕٖ ٓ,٘٘ٗ ٓ,ٔٓٗ ٘,ٖٕ٘** ٓ,ٖٓٚ 
ٕٙ ٓ,ٕٖٗ ٓ,ٔٓٛ ٖ,ٜٕٙ** ٓ,ٜٔٚ 
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 الفقرة البعد
التشبع بالعامؿ 
 الكامف الواحد

الخطأ المعياري 
 لتقدير التشبع

قيمة "ت" وداللتيا 
 اإلحصائية

 معامؿ الثبات
R2 

ٕٜ ٓ,ٜٗٔ ٓ,ٔٓٛ ٖ,ٕٛٛ** ٓ,ٔٚٙ 
ٖٕ ٓ,٘ٚٙ ٓ,ٖٔٓ ٘,ٜ٘ٚ** ٓ,ٖٖٔ 
ٖ٘ ٓ,ٖ٘ٚ ٓ,ٖٔٓ ٘,ٖ٘ٗ** ٓ,ٖٕٛ 
ٖٛ ٓ,ٙٗٓ ٓ,ٔٓٔ ٙ,ٖٙٓ** ٓ,ٗٔٓ 
ٗٔ ٓ,ٕٜٗ ٓ,ٔٓٛ ٖ,ٜٚٛ** ٓ,ٔٛٗ 
ٗٗ ٓ,ٕٗٙ ٓ,ٔٓٚ ٗ,ٖٕٔ** ٓ,ٕٖٔ 
 ٜٜٓ,ٓ **ٕٗٗ,ٔٔ ٖٛٓ,ٓ ٜٗ٘,ٓ البعد ككؿ

عي
تما
الج

ر ا
تنم
 ال
حايا

ض
 

ٖ ٓ,ٙ٘٘ ٓ,ٔٓٓ ٙ,٘ٗٗ** ٓ,ٕٜٗ 
ٙ ٓ,ٖٗٗ ٓ,ٔٓٚ ٗ,ٕٔ٘** ٓ,ٜٔٙ 
ٜ ٓ,٘ٛٗ ٓ,ٖٔٓ ٘,ٙٚٔ** ٓ,ٖٗٔ 
ٕٔ ٓ,ٚٛٛ ٓ,ٜٖٓ ٛ,ٕٗٔ** ٓ,ٕٙٔ 
ٔ٘ ٓ,ٖٙٚ ٓ,ٜٜٓ ٙ,ٚٚٚ** ٓ,ٖٗ٘ 
ٔٛ ٓ,ٚ٘ٓ ٓ,ٜٓ٘ ٚ,ٖٛٚ** ٓ,ٕ٘ٙ 
ٕٔ ٓ,ٖٖٙ ٓ,ٔٓٔ ٙ,ٕٕٙ** ٓ,ٗٓٓ 
ٕٗ ٓ,ٖٚٓ ٓ,ٜٓٙ ٚ,ٜ٘ٗ** ٓ,ٖٖ٘ 
ٕٚ ٓ,ٜٖٗ ٓ,ٖٓٛ ٔٔ,ٕٖٙ** ٓ,ٜٛٓ 
ٖٓ ٓ,ٜٜٔ ٓ,ٓٛٓ ٕٔ,ٖٕٗ** ٓ,ٜٖٛ 
ٖٖ ٓ,ٖٚٛ ٓ,ٜٓٗ ٛ,ٖٕٛ** ٓ,ٖٙٔ 
ٖٙ ٓ,ٜٖٔ ٓ,ٓٛٙ ٔٓ,ٙٔ٘** ٓ,ٖٛٗ 
ٖٜ ٓ,ٜٚٓ ٓ,ٓٛٔ ٔٔ,ٛٗٗ** ٓ,ٜٕٗ 
ٕٗ ٓ,ٚٓٙ ٓ,ٜٓٚ ٚ,ٕٕٔ** ٓ,ٜٗٛ 
ٗ٘ ٓ,ٙٚٓ ٓ,ٜٜٓ ٙ,ٖٚ٘** ٓ,ٜٗٗ 
 ٜٖٜ,ٓ **٘ٛٚ,ٔٔ ٕٛٓ,ٓ ٜٜٙ,ٓ البعد ككؿ

( ٜ٘,ٕقيمة "ت" الجدولية ) ≤(، حيث جميع قيـ "ت" المحسوبة ٔٓ,ٓ)**( دالة عند مستوى )
. 
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(: المسار التخطيطي لنموذج التحميؿ العاممي التوكيدي لممتغيرات التي تشبعت بعامؿ ٔشكؿ )

 كامف واحد في مقياس ضحايا التنمر المدرسي
شاىدة  تشبعت بالعامؿ الكامف؛ ( أف المتغيرات المٔ(، وشكؿ )ٗكما يتضح مف جدوؿ )

( ومف ثـ فيو ٜ٘ٚ,ٓحيث بمغ معامؿ صدؽ أو تشبع العامؿ األوؿ )ضحايا التنمر الجسدي( )
%( مف التبايف الكمي في المتغير الكامف )ضحايا التنمر المدرسي(، وبمغ معامؿ ٘,ٜٚيفسر )

%( ٗ,ٜ٘يو يفسر )( ومف ثـ فٜٗ٘,ٓصدؽ أو تشبع العامؿ الثاني )ضحايا التنمر المفظي( )
مف التبايف الكمي في المتغير الكامف، كما بمغ معامؿ صدؽ أو تشبع العامؿ الثالث )ضحايا 

%( مف التبايف الكمي في المتغير ٜ,ٜٙ( ومف ثـ فيو يفسر )ٜٜٙ,ٓالتنمر االجتماعي( )
 الكامف.

ني عميو ومما سبؽ يتأكد تطػابؽ نتػائج التحميػؿ العاممي التوكيدي مع التصور الذي بُ 
 مقياس ضحايا التنمر المدرسي، مما يشير إلى صدؽ مقياس ضحايا التنمر المدرسي.

 ( ثبات المقياس: ٖ)
لمتحقؽ مف ثبات المقياس، تـ استخداـ طريقتي ألفا كرونباخ، والتجزئة النصفية باستخداـ معادلة 

( نتائج ٘. وتمتع المقياس ككؿ وأبعاده الفرعية بدرجة مناسبة مف الثبات، ويوضح جدوؿ )جتماف
 ذلؾ. 
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(: معامبلت ثبات مقياس ضحايا التنمر المدرسي بطريقتي ألفا كرونباخ والتجزئة ٘جدوؿ )
 النصفية باستخداـ معادلة جتماف

 معامػػؿ المتغير ـ
 ألفا كرونباخ

 التجزئة النصفية
 باستخداـ معادلة جتماف

 ٛ٘ٛ,ٓ ٕٜٗ,ٓ ضحايا التنمر الجسدي ٔ
 ٜٓٚ,ٓ ٜٖٜ,ٓ ضحايا التنمر المفظي ٕ
 ٖٜٔ,ٓ ٜ٘٘,ٓ ضحايا التنمر االجتماعي ٖ
 ٜٔٙ,ٓ ٜٓٛ,ٓ المقياس ككؿ ٗ

( إلى أف جميع معامبلت ثبات مقياس ضحايا التنمر المدرسي ٘تشير النتائج الواردة في جدوؿ )
 – ٜٖٜ,ٓوأبعاده الفرعية مرتفعة ومقبولة؛ حيث تراوحت معامبلت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ ما بيف )

ف ما بيف (، كما تراوحت معامبلت الثبات بطريقة التجزئة النصفية باستخداـ معادلة جتمآٜٛ,ٓ
 (، مما يعني ثبات مقياس ضحايا التنمر المدرسي وأبعاده الفرعية.ٜٔٙ,ٓ – ٜٓٚ,ٓ)

وبشكؿ عاـ، تشير النتائج السابقة إلى أف مقياس ضحايا التنمر المدرسي يتمتع بخصائص 
 سيكومترية جيدة مف حيث االتساؽ الداخمي، والصدؽ، والثبات، وذلؾ عمى عينة الدراسة الحالية.

 ورة النيائية لممقياس وطريقة تطبيقو:الص -ج
( فقرة لقياس ضحايا التنمر المدرسي، وتوزعت ٘ٗتكّوف المقياس في صورتو النيائية مف )

الفقرات عمى ثبلثة أبعاد، ىي: ضحايا التنمر الجسدي، وضحايا التنمر المفظي، وضحايا التنمر 
فقرات المقياس وفًقا لمقياس ليكرت ( فقرة. وتتـ االستجابة عف ٘ٔاالجتماعي، وتضمف كؿ ُبعد )

( عمى ٔ، ٕ، ٖ، ٗ، ٘الخماسي؛ وتُقدر البدائؿ )دائًما، غالًبا، أحياًنا، نادًرا، أبًدا( بالدرجات )
( درجة، كما ٘ٚ-٘ٔالترتيب. ويتراوح مدى الدرجات الكمي لكؿ بعد مف أبعاد المقياس ما بيف )

( درجة. وجميع فقرات المقياس مصاغة ٕٕ٘-٘ٗيتراوح المدى الكمي لدرجات المقياس ما بيف )
بشكؿ إيجابي، وتشير الدرجة المرتفعة عمى المقياس إلى تعرض الطالب كضحية لمتنمر 
المدرسي بشكؿ مرتفع، وعمى العكس مف ذلؾ، تشير الدرجة المنخفضة عمى المقياس إلى 

المقياس  تعرض الطالب كضحية لمتنمر المدرسي بشكؿ منخفض. ويقوـ المعمموف بتطبيؽ
وتعبئتو نيابًة عف عينة الدراسة الحالية مف الطبلب الذيف يقوموف بالتدريس ليـ، سواء أكانوا 

 طبلًبا ذوي احتياجات خاصة أو عادييف في المرحمتيف االبتدائية أو المتوسطة.
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 نتائج الدراسة:

 نتائج الفرض األوؿ: 
إحصائًيا بيف الطبلب ذوي نصَّ الفرض األوؿ عمى أنو: " توجد فروؽ ذات دالة 

االحتياجات التربوية الخاصة والطبلب العادييف في مقياس ضحايا التنمر المدرسي لصالح 
الطبلب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة".  والختبار مدى صحة ىذا الفرض تـ استخداـ 

( نتائج تحميؿ ٙتحميؿ التبايف األحادي لدرجات أفراد العينة لبياف تمؾ الفروؽ. ويوضح جدوؿ )
التبايف األحادي الستجابات أفراد العينة عمى مقياس ضحايا التنمر المدرسي بيف درجات 

 الطبلب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة والطبلب العادييف.
(: نتائج تحميؿ التبايف األحادي الستجابات أفراد العينة عمى مقياس ضحايا التنمر ٙجدوؿ )

ذوي االحتياجات التربوية الخاصة )اإلعاقة العقمية، اضطراب طيؼ المدرسي لدرجات الطبلب 
 الذاتوية، صعوبات التعمـ( والطبلب العادييف

 مجموع المربعات مصدر التبايف المتغير
درجات 
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 )ؼ(

مستوى 
 الداللة

 ضحايا التنمر الجسدي
 ٓ٘ٗ,ٕٕٖٔ ٖ ٖٔ٘,ٖٜٚٙ بيف المجموعات

٘٘,ٕٚ
ٛ 

 ٘ٗٙ,ٚ٘ ٜٕ٘ ٚٗٓ,ٖٜٓٗٔ داخؿ المجموعات ٔٓٓ,ٓ
  ٕٕٙ ٜٖٚ,ٕٚٙ٘ٗ المجموع 

 ضحايا التنمر المفظي
 ٙٗ٘,ٖٕٔ٘ ٖ ٜٖٙ,ٓٗ٘ٚ بيف المجموعات

ٖٔ,ٕٛ
 ٜٙٛ,ٛٚ ٜٕ٘ ٕٖٚ,ٕٚ٘ٗٓ داخؿ المجموعات ٔٓٓ,ٓ ٖ

  ٕٕٙ ٜٙٙ,ٜٜٕٚٚ المجموع 

ضحايا التنمر 
 االجتماعي

 ٔٛٗ,ٗٔٗٔ ٖ ٗٗٗ,ٖٕٗٗ بيف المجموعات
ٕٚ,ٓٚ

ٜ 
 ٖٕٙ,ٕ٘ ٜٕ٘ ٛٔٔ,ٜٕٖ٘ٔ داخؿ المجموعات ٔٓٓ,ٓ

  ٕٕٙ ٕٙ٘,ٕٚٚٚٔ المجموع 

 الدرجة الكمية لممقياس
ٔٙ,ٕٕٗٛٓ ٖ ٖٛٛ,ٖ٘ٛٓٙ بيف المجموعات

ٖ ٙٔ,ٜٙ
ٖ 

ٓ,ٓٓٔ 
 ٖٙٙ,ٕٖٚ ٜٕ٘ ٙٚٙ,ٚٛٚٗٛ داخؿ المجموعات

  ٕٕٙ ٗٔ٘,ٔٗٙ٘ٗٔ المجموع 
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( أف قيمة )ؼ( الدالة عمى تبايف المتغير المستقؿ دالة إحصائًيا عند ٙيتضح مف جدوؿ )
(، وىذا يشير إلى وجود فروؽ بيف المجموعات األربعة في الدرجة الكمية ٔٓٓ,ٓمستوى )

لمقياس ضحايا التنمر المدرسي وأبعاده الفرعية، مما يحتـ إجراء اختبار إحصائي آخر. وقد تـ 
 ( نتائج ذلؾ.ٚلممقارنات البعدية، ويوضح جدوؿ ) LSDر استخدـ اختبا

(: داللة الفروؽ في مقياس ضحايا التنمر المدرسي بيف متوسط المجموعات األربعة ٚجدوؿ )
 LSDباستخداـ اختبار 

متوسط  مجموعات المقارنة المتغيرات
 الدرجات

 LSDفروؽ المتوسطات وداللة 
(ٔ) (ٕ) (ٖ) ()ٗ 

ضحايا 
التنمر 
 الجسدي

 - - - - ٖٛ,ٖٖ (ٔ( )ٔٙعقمي  )ف=
اضطراب طيؼ الذاتوية  

 ٕ(( )ٕ٘)ف=
ٕٜ,ٜٔ ٖ,ٜٔٗ* - - - 

 - - *ٙٓٚ,ٛ *ٕٔٙ,ٕٔ ٕٔ,ٕٔ ٖ(( )ٓٚصعوبات التعـم   )ف=
 - ٜٔ٘,ٔ *ٚ٘ٙ,ٓٔ *ٕٚ٘,ٗٔ ٕٙ,ٜٔ ٗ(( )ٓٛعادييف  )ف=

ضحايا 
التنمر 
 المفظي

 - - - - ٕٔ,ٕٖ ٔ(( )ٔٙعقمي  )ف=
اضطراب طيؼ الذاتوية  

 ٕ(( )ٕ٘)ف=
ٕٚ,ٖٔ ٘,ٓٚٛ* - - - 

 - - *ٖٔٗ,ٚ *ٕٜٗ,ٕٔ ٕٚ,ٜٔ ٖ(( )ٓٚصعوبات التعـم   )ف=
 - ٕٓٗ,ٓ *ٖ٘ٙ,ٚ *ٕٖٚ,ٕٔ ٛٗ,ٜٔ ٗ(( )ٓٛعادييف  )ف=

ضحايا 
التنمر 

 االجتماعي

 - - - - ٜٛ,ٕٖ ٔ(( )ٔٙعقمي  )ف=
اضطراب طيؼ الذاتوية  

 ٕ(( )ٕ٘)ف=
ٕٚ,٘ٙ ٜ,ٖٕٚ* - - - 

 - - *٘٘ٚ,٘ *ٕٛٓ,ٔٔ ٔٛ,ٕٔ ٖ(( )ٓٚصعوبات التعـم   )ف=
 - *ٜٖٗ,ٚ ٜٗ٘,ٔ *ٖٖٚ,ٖ ٙٔ,ٜٕ ٗ(( )ٓٛعادييف  )ف=

الدرجة 
الكمية 
 لممقياس

 - - - - ٖٜ,ٜٛ ٔ(( )ٔٙعقمي  )ف=
اضطراب طيؼ الذاتوية  

 ٕ(( )ٕ٘)ف=
ٛٗ,ٙٔ ٔٗ,ٖٕٓ* - - - 

 - - *٘ٚٛ,ٕٔ *ٜ٘ٔ,ٖٙ ٗٚ,ٕٙ ٖ(( )ٓٚصعوبات التعـم   )ف=
 - ٜٙٙ,ٓ *ٜٚٔ,ٕٔ *ٜٜٗ,ٖ٘ ٖٗ,ٖٙ (ٗ( )ٓٛعادييف  )ف=

 (.٘ٓ,ٓ* دالة عند مستوى )
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 ( إلى ما يمي:ٚتشير النتائج الواردة في جدوؿ )
( بيف متوسط درجات الطبلب المعاقيف عقمًيا ٘ٓ,ٓوجود فروؽ دالة إحصائًيا عند مستوى ) -

لمقياس ضحايا التنمر المدرسي وأبعاده الفرعية لصالح الطبلب والعادييف في الدرجة الكمية 
 المعاقيف عقمًيا.

( بيف متوسط درجات الطبلب ذوي اضطراب ٘ٓ,ٓوجود فروؽ دالة إحصائًيا عند مستوى ) -
طيؼ الذاتوية والعادييف في الدرجة الكمية لمقياس ضحايا التنمر المدرسي وُبعديو "ضحايا التنمر 

التنمر المفظي" لصالح الطبلب ذوي اضطراب طيؼ الذاتوية، بينما لـ توجد  الجسدي" و"ضحايا
 فروؽ دالة إحصائًيا بينيما في ُبعد "ضحايا التنمر االجتماعي".

( بيف متوسط درجات الطبلب ذوي صعوبات ٘ٓ,ٓوجود فروؽ دالة إحصائًيا عند مستوى ) -
صالح الطبلب العادييف، بينما لـ توجد التعمـ والعادييف في ُبعد "ضحايا التنمر االجتماعي" ل

فروؽ دالة إحصائًيا بينيما في الدرجة الكمية لمقياس ضحايا التنمر المدرسي وُبعديو "ضحايا 
 التنمر الجسدي" و"ضحايا التنمر المفظي".

 نتائج الفرض الثاني:
اجات نصَّ ىذا الفرض عمى أنو: " توجد فروؽ ذات دالة إحصائًيا لدى الطبلب ذوي االحتي

التربوية الخاصة في مقياس ضحايا التنمر المدرسي وفًقا لنوع اإلعاقة )اإلعاقة العقمية، 
اضطراب طيؼ الذاتوية، صعوبات التعمـ(". والختبار مدى صحة ىذا الفرض تـ استخداـ تحميؿ 
التبايف األحادي لدرجات الطبلب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة لبياف تمؾ الفروؽ. ويوضح 

( نتائج تحميؿ التبايف األحادي الستجابات الطبلب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة ٛدوؿ )ج
 عمى مقياس ضحايا التنمر المدرسي وفًقا لمتغير نوع اإلعاقة.
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(: نتائج تحميؿ التبايف األحادي الستجابات الطبلب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة ٛجدوؿ )
عمى مقياس ضحايا التنمر المدرسي وفًقا لمتغير نوع اإلعاقة )اإلعاقة العقمية، اضطراب طيؼ 

 الذاتوية، صعوبات التعمـ(

 مجموع المربعات مصدر التبايف المتغير
درجات 
 الحرية

 عاتمتوسط المرب
 قيمة
 )ؼ(

مستوى 
 الداللة

 ضحايا التنمر الجسدي
 ٕٜ٘,ٕٗٗٚ ٕ ٜٗٓ,ٜٛٗ٘ بيف المجموعات

 ٖٗٓ,ٔٚ ٓٛٔ ٓ٘ٓ,ٕٙٛٚٔ داخؿ المجموعات ٔٓٓ,ٓ ٖٗٙ,ٖٛ
  ٕٛٔ ٜٗ٘,ٕ٘ٚٛٔ المجموع 

 ضحايا التنمر المفظي
 ٙٙ٘,ٜٕٓ٘ ٕ ٖٖٔ,ٔٛٔ٘ بيف المجموعات

 ٖٚٓ,٘ٓٔ ٓٛٔ ٘ٓٔ,ٖٜٔٛٔ داخؿ المجموعات ٔٓٓ,ٓ ٘٘ٙ,ٕٗ
  ٕٛٔ ٖٕٛ,ٜٕٗٓٗ المجموع 

ضحايا التنمر 
 االجتماعي

 ٜٗٔ,ٕٛٓٓ ٕ ٖٛٛ,ٙٔٓٗ بيف المجموعات
 ٔٗٔ,ٓ٘ ٓٛٔ ٕٖٔ,ٕٜ٘ٓ داخؿ المجموعات ٔٓٓ,ٓ ٔ٘ٓ,ٓٗ

  ٕٛٔ ٓٔٚ,ٖٔٗٓٔ المجموع 

 الدرجة الكمية لممقياس
 ٔٔٓ,ٕٕٓٛٔ ٕ ٕٕٓ,ٖٓٗٙٗ بيف المجموعات

 ٔٛٙ,ٜٓٗ ٓٛٔ ٗ٘٘,ٕٖٗٚٚ داخؿ المجموعات ٔٓٓ,ٓ ٕٔٙ,ٖ٘
  ٕٛٔ ٙٚ٘,ٕٖٛٚٔٔ المجموع 

( أف قيمة )ؼ( الدالة عمى تبايف المتغير المستقؿ )نوع اإلعاقة( دالة ٛيتضح مف جدوؿ )
(، وىذا يشير إلى وجود فروؽ بيف المجموعات الثبلث في الدرجة ٔٓٓ,ٓإحصائًيا عند مستوى )

الكمية لمقياس ضحايا التنمر المدرسي وأبعاده الفرعية، مما يحتـ إجراء اختبار إحصائي آخر. 
 ( نتائج ذلؾ.ٜلممقارنات البعدية، ويوضح جدوؿ ) LSDاستخدـ اختبار  وقد تـ

 
 
 
 
 
 
 



 . ضحايا التنمر المدرسي من الطالب ذوي االحتياجات الخاصة والعاديين في ضوء بعض المتغيرات

- 0100 -  

(: داللة الفروؽ في مقياس ضحايا التنمر المدرسي بيف متوسط المجموعات )نوع ٜجدوؿ )
 LSDاإلعاقة( باستخداـ اختبار 

 مجموعات المقارنة المتغيرات
متوسط 
 الدرجات

 LSDفروؽ المتوسطات وداللة 
(ٔ) (ٕ) (ٖ) 

ضحايا التنمر 
 الجسدي

 - - - ٖٛ,ٖٖ (ٔ( )ٔٙعقمي  )ف=
 - - *ٜٗٔ,ٖ ٜٔ,ٜٕ (ٕ( )ٕ٘اضطراب طيؼ الذاتوية  )ف=

 - *ٙٓٚ,ٛ *ٕٔٙ,ٕٔ ٕٔ,ٕٔ (ٖ( )ٓٚصعوبات التعمـ   )ف=

ضحايا التنمر 
 المفظي

 - - - ٕٔ,ٕٖ (ٔ( )ٔٙعقمي  )ف=
 - - *ٛٚٓ,٘ ٖٔ,ٕٚ (ٕ( )ٕ٘اضطراب طيؼ الذاتوية  )ف=

 - *ٖٔٗ,ٚ *ٕٜٗ,ٕٔ ٕٚ,ٜٔ (ٖ( )ٓٚصعوبات التعمـ   )ف=

ضحايا التنمر 
 االجتماعي

 - - - ٜٛ,ٕٖ (ٔ( )ٔٙعقمي  )ف=
 - - *ٕٖٚ,٘ ٙ٘,ٕٚ (ٕ( )ٕ٘اضطراب طيؼ الذاتوية  )ف=

 - *٘٘ٚ,٘ *ٕٛٓ,ٔٔ ٔٛ,ٕٔ (ٖ( )ٓٚصعوبات التعمـ   )ف=

الدرجة الكمية 
 لممقياس

 - - - ٖٜ,ٜٛ (ٔ( )ٔٙعقمي  )ف=
 - - *ٕٖٓ,ٗٔ ٔٙ,ٗٛ (ٕ( )ٕ٘اضطراب طيؼ الذاتوية  )ف=

 - *٘ٚٛ,ٕٔ *ٜ٘ٔ,ٖٙ ٗٚ,ٕٙ (ٖ( )ٓٚصعوبات التعمـ   )ف=

 (.٘ٓ,ٓ* دالة عند مستوى )
 ( إلى ما يمي:ٜتشير النتائج الواردة في جدوؿ )

( بيف الطبلب المعاقيف عقمًيا وذوي اضطراب ٘ٓ,ٓوجود فروؽ دالة إحصائًيا عند مستوى ) -
طيؼ الذاتوية في مقياس ضحايا التنمر المدرسي وجميع أبعاده الفرعية لصالح الطبلب المعاقيف 

 عقمًيا.
ت ( بيف الطبلب المعاقيف عقمًيا وذوي صعوبا٘ٓ,ٓوجود فروؽ دالة إحصائًيا عند مستوى ) -

 التعمـ في مقياس ضحايا التنمر المدرسي وجميع أبعاده الفرعية لصالح الطبلب المعاقيف عقمًيا.
( بيف الطبلب ذوي اضطراب طيؼ الذاتوية ٘ٓ,ٓوجود فروؽ دالة إحصائًيا عند مستوى ) -

وذوي صعوبات التعمـ في مقياس ضحايا التنمر المدرسي وجميع أبعاده الفرعية لصالح الطبلب 
 ضطراب طيؼ الذاتوية.ذوي ا

 نتائج الفرض الثالث:
نصَّ ىذا الفرض عمى أنو: " توجد فروؽ ذات دالة إحصائًيا لدى الطبلب ذوي االحتياجات 
التربوية الخاصة في مقياس ضحايا التنمر المدرسي وفًقا لمنوع )الذكور واإلناث( لصالح 
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عينات المستقمة لحساب داللة ت لم -الذكور". والختبار صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار
الفروؽ بيف متوسطات درجات الطبلب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة في مقياس ضحايا 
التنمر المدرسي وفًقا لمنوع )الذكور واإلناث(، وذلؾ بعد التأكد مف اعتدالية توزيع الدرجات. 

 ( نتائج ذلؾ. ٓٔويوضح جدوؿ )
لفروؽ بيف متوسطات درجات الطبلب ذوي االحتياجات ت لداللة ا –(: نتائج اختبارٓٔجدوؿ )

 التربوية الخاصة في مقياس ضحايا التنمر المدرسي وفًقا لمنوع )الذكور واإلناث(
 النوع                

 المتغير   
 قيمة (ٕٛاإلناث )ف= (ٔٓٔالذكور  )ف=

 )ت( 
 مستوى
 ع ـ ع ـ الداللة

 ٘ٓ,ٓ ٛٗٗ,ٕ ٖٖٓ,ٜ ٜٓ,ٕ٘ ٕٚ٘,ٓٔ ٓ٘,ٜٕ ضحايا التنمر الجسدي
 ٔٓ,ٓ ٜٙٔ,ٖ ٖٜٙ,ٚ ٘ٓ,ٖٕ ٕٔٗ,ٖٔ ٖٛ,ٕٛ ضحايا التنمر المفظي

 ٔٓ,ٓ ٜ٘ٙ,ٖ ٜٕٛ,ٙ ٜٗ,ٕٗ ٖٛٚ,ٜ ٜٕ,ٜٕ ضحايا التنمر االجتماعي
 ٔٓ,ٓ ٙٙٚ,ٖ ٜٗٚ,ٙٔ ٗٗ,ٖٚ ٕٖٚ,ٜٕ ٚٔ,ٚٛ الدرجة الكمية لممقياس 

درجات الطبلب ذوي ( وجود فروؽ دالة إحصائًيا بيف متوسطات ٓٔويتضح مف جدوؿ )
االحتياجات التربوية الخاصة في مقياس ضحايا التنمر المدرسي وفًقا لمنوع )الذكور واإلناث( 

 سواء في الدرجة الكمية لممقياس أو في األبعاد الفرعية لصالح الذكور.
 نتائج الفرض الرابع:

نصَّ ىذا الفرض عمى أنو: " ال توجد فروؽ ذات دالة إحصائًيا لدى الطبلب ذوي االحتياجات  
التربوية الخاصة في مقياس ضحايا التنمر المدرسي وفًقا لممرحمة التعميمية )االبتدائية، 

ت لمعينات المستقمة لحساب  -والمتوسطة(". والختبار صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار
روؽ بيف متوسطات درجات الطبلب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة في مقياس داللة الف

ضحايا التنمر المدرسي وفًقا لممرحمة التعميمية )االبتدائية، والمتوسطة(، وذلؾ بعد التأكد مف 
 ( نتائج ذلؾ.ٔٔاعتدالية توزيع الدرجات. ويوضح جدوؿ )
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متوسطات درجات الطبلب ذوي االحتياجات  ت لداللة الفروؽ بيف –(: نتائج اختبارٔٔجدوؿ )
التربوية الخاصة وفًقا لممرحمة التعميمية )االبتدائية، والمتوسطة( في مقياس ضحايا التنمر 

 المدرسي
 طبلب المرحمة االبتدائية النوع

 (ٜٜ)ف= 
طبلب المرحمة 

 (ٗٛالمتوسطة )ف=
 قيمة
 )ت( 

 مستوى
 الداللة

 ع ـ ع ـ المتغير
 ٔٓ,ٓ ٖٕٔ,٘- ٘ٙٚ,ٛ ٕٜ,ٜٕ ٚٓٛ,ٙ ٙٛ,ٖٕ الجسديضحايا التنمر 

 ٔٓ,ٓ ٔٚٔ,ٗ- ٛٔٙ,ٔٔ ٔٔ,ٜٕ ٕٔٛ,ٓٔ ٕٖ,ٕٕ ضحايا التنمر المفظي
 غير دالة ٜٙ٘,ٔ- ٖٙ٘,ٓٔ ٜ٘,ٕٛ ٕٛٗ,ٜ ٗٙ,ٕٙ ضحايا التنمر االجتماعي
 ٔٓ,ٓ ٕٚٙ,ٗ- ٜٖٜ,ٕٙ ٜٚ,ٚٛ ٚٚٚ,ٕٓ ٕٛ,ٕٚ الدرجة الكمية لممقياس 
( بيف متوسطات درجات ٔٓ,ٓفروؽ دالة إحصائًيا عند مستوى )( وجود ٔٔيتضح مف جدوؿ )

الطبلب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة وفًقا لممرحمة التعميمية )االبتدائية، والمتوسطة( في 
مقياس ضحايا التنمر المدرسي سواء في الدرجة الكمية أو في بعدّي "ضحايا التنمر الجسدي" 

بلب المرحمة المتوسطة، بينما لـ تكف الفروؽ دالة في ُبعد و"ضحايا التنمر المفظي" لصالح ط
 "ضحايا التنمر االجتماعي".

 مهاقشة وتفسري نتائج الدراسة:

 أواًل: مناقشة وتفسير نتائج الفرض األوؿ:
وجود فروؽ ذات دالة إحصائًيا  ( إلىٚ، ٙتشير نتائج الفرض األوؿ الواردة في جدولي )

بيف الطبلب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة والطبلب العادييف في مقياس ضحايا التنمر 
المدرسي لصالح الطبلب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة، ويمكف تفسير ذلؾ بالتفصيؿ عمى 

 :النحو التالي
 ايا لمتنمر المدرسي:الفروؽ بيف الطبلب المعاقيف عقمًيا والعادييف كضح -ٔ

( بيف متوسط ٘ٓ,ٓفروؽ دالة إحصائًيا عند مستوى )توضح نتائج ىذا الفرض أنو توجد  
درجات الطبلب المعاقيف عقمًيا والعادييف في الدرجة الكمية لمقياس ضحايا التنمر المدرسي 

التي توصمت إلييا النتيجة مع النتيجة  ىذاوتتفؽ وأبعاده الفرعية لصالح الطبلب المعاقيف عقمًيا. 
(، التي أرجعت ىذه الفروؽ إلى تعرض الطبلب المعاقيف عقمًيا لمتوقعات ٕٚٔٓدراسة الدىاف )
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السمبية مف األسرة والمدرسة ومعاناتيـ مف القصور في مجاالت عدة، مثؿ ميارات العناية 
يـ مما بالذات والميارات االجتماعية واألكاديمية، إضافة إلى نقص النضج االجتماعي لدي

 يجعميـ ىدًفا سيبًل لمتنمر. 
، Estell, et al. (2009)النتيجة أيًضا مع النتيجة التي توصمت إلييا دراسة ىذاتتفؽ كما 

العادييف مف قبؿ األقراف العقمية  اإلعاقةذوي  فسرت ذلؾ في ضوء عدـ قبوؿ الطبلبالتي 
ب ذوي اإلعاقة العقمية، وطبيعة داخؿ المدراس، كذلؾ الخصائص البدنية والنفسية والعقمية لمطبل

جموسيـ وترتيب جموسيـ، ويمكف أف تعزي إلى طبيعة العبلقات االجتماعية داخؿ الصؼ 
والمدرسة؛ فاألقراف العاديوف يفضموف تكويف عبلقات اجتماعية داخؿ الصؼ مع مف يتفؽ معيـ 

تقرب مف أقرانيـ في الميوؿ والقدرات، مما يجعميـ عرضة بشكؿ أكبر لمتنمر عند محاولة ال
 العادييف. 

ويمكف تفسير ىذه النتيجة في ضوء طبيعة القدرات سواء البدنية أو الذىنية لدى المعاقيف 
 & Smith, Smith, Osbornعقمًيا، التي تتسـ بالضعؼ، ويتفؽ ىذا التفسير مع ما ذكره 

Samara (2008)  تساب القوة المتنمر ييدؼ إلى السيطرة والييمنة عمى الضحية، واكمف أف
التي ال تأتي إال بجعؿ ىذا اآلخر ضحية. ونظًرا لطبيعة المعاقيف عقمًيا التي تتسـ بنقص 
القدرات بشكؿ العاـ، التي تجعؿ منو فريسة سيمة لممتنمر، خاصة إذا كاف المتنمر مف العادييف، 

ممتنمر الشعور باإلضافة إلى أف الفروؽ بيف الطرفيف ونقص القدرات لدى المعاقيف عقمًيا يعطي ل
 بالييمنة المطمقة عمى ضحيتو التي تتسـ بالضعؼ والخنوع. 

 Vitoroulis, Brittain & Vaillancourtويمكف تفسير ذلؾ أيًضا في ضوء ما ذكره 
أف التنمر شكؿ مف أشكاؿ العدواف، حيث ال يوجد فيو توازف لمقوى بيف المتنمر    (2016)

والضحية، ودائًما ما يكوف المتنمر أقوى مف الضحية، والتنمر قد يكوف لفظًيا أو بدنًيا أو نفسًيا، 
وقد يكوف مباشًرا أو غير مباشر وأف ىذه الفروؽ في القوى واضحة بيف الفئتيف )المعاقيف عقمًيا 

العادييف( سواء عمى المستوي البدني أو الذىني مما يجعؿ المعاقيف عقمًيا ضحايا لمعادييف  -
 بكؿ أشكاؿ التنمر )لفظًيا أو بدنًيا أو نفسًيا أو .... إلخ(. 

 الفروؽ بيف الطبلب ذوي اضطراب طيؼ الذاتوية والعادييف كضحايا لمتنمر المدرسي: -ٕ
( بيف متوسط ٘ٓ,ٓوؽ دالة إحصائًيا عند مستوى )فر  توضح نتائج ىذا الفرض أنو توجد

درجات الطبلب ذوي اضطراب طيؼ الذاتوية والعادييف في الدرجة الكمية لضحايا التنمر 
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المدرسي وُبعديو "ضحايا التنمر الجسدي" و"ضحايا التنمر المفظي" لصالح الطبلب ذوي 
نيما في ُبعد "ضحايا التنمر اضطراب طيؼ الذاتوية، بينما لـ توجد فروؽ دالة إحصائًيا بي

 ,Toseeb االجتماعي". وتتفؽ ىذه النتيجة مع النتيجة التي توصمت إلييا دراسة
McChesney & Wolke (2018) التي أرجعت ىذه النتيجة لمخصائص التي بيدوا عمييا ،

الطبلب ذوي اضطراب طيؼ الذاتوية في كونيـ كالطبلب العادييف مف حيث المظير الخارجي؛ 
دما يتقرب منيـ الطبلب العادييف يبدأ ظيور أعراض طيؼ الذاتوية التي تتمثؿ في نقص فعن

الميارات االجتماعية وعدـ القدرة عمى التواصؿ المفظي، وكذلؾ نقص القدرة في التعامؿ مع مثؿ 
ىذه الحاالت مف قبؿ الطبلب العادييف، مما ينعكس في شكؿ التنمر تجاىيـ اعتقاًدا واستناًدا 

 نيـ ال يستجيبوف لمحوار أو التفاعؿ مع العادييف. إلى أ
ويمكف تفسير ىذه النتيجة في ضوء العجز االجتماعي الذي يصاحب اضطراب طيؼ  

الذاتوية، حيث يعاني ذوي اضطراب طيؼ الذاتوية مف مشكبلت اجتماعية، وغالًبا ما تبدو مف 
 ,Bennett) اآلخريف  نقص قدرتيـ عمى فيـ طرؽ التواصؿ االجتماعي الخاص باألشخاص

Webster, Goodall & Rowland, 2018) . 
كما يمكف تفسير ىذه النتيجة أيًضا في ضوء نقص التواصؿ االجتماعي لدى ذوي اضطراب 
طيؼ الذاتوية، وىذا النقص يعد مف األمور التي تجعميـ ضحايا لممتنمريف مف العادييف؛ لعدـ 

إليماءات أو الكممات، وما تحممو مف معاني؛ مما قدرة ذوي اضطراب طيؼ الذاتوية عمى فيـ ا
يجعميـ غير قادريف عمى التعبير أو الرفض أو التعامؿ مع الموقؼ بصورة مناسبة، ونتيجة ذلؾ 
غالًبا ما يكوف رد الفعؿ أو ربما عدـ الفعؿ غير مبلئـ؛ فيقعوف فريسة لممتنمر، وىذا غالًبا ما 

أف ضحيتو تتسـ بالسمبية، والخضوع وعدـ القدرة عمى رد يحتاج إليو المتنمر )مف العادييف( مف 
 الفعؿ.   

 الفروؽ بيف الطبلب ذوي صعوبات التعمـ والعادييف كضحايا لمتنمر المدرسي: -ٖ
( بيف متوسط ٘ٓ,ٓتوضح نتائج ىذا الفرض أنو توجد فروؽ دالة إحصائًيا عند مستوى )

د "ضحايا التنمر االجتماعي" لصالح درجات الطبلب ذوي صعوبات التعمـ والعادييف في ُبع
الطبلب العادييف، بينما لـ توجد فروؽ دالة إحصائًيا بينيما في الدرجة الكمية لضحايا التنمر 

 المدرسي وُبعديو "ضحايا التنمر الجسدي" و"ضحايا التنمر المفظي". 
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ف حيث في ضوء التكافؤ بيف ذوي صعوبات التعمـ والعادييف مويمكف تفسير ىذه النتيجة 
القدرات البدنية والعقمية، إال أف إحساس ذوي صعوبات التعمـ باختبلفيـ في عدـ القدرة عمى 
التحصيؿ بصورة مماثمة ألقرانيـ العادييف يجعؿ إحساس الضعؼ والنقص أمر ربما يؤدي بيـ 
إلى الخضوع لتفادي إظيار عدـ القدرة عمى مسايرة العادييف، كما يرجع الباحثاف أف وقوع 

طبلب ذوي صعوبات التعمـ ضحايا لمتنمر مف قبؿ العادييف، خاصة التنمر االجتماعي إلى ال
أف مفيوـ التكيؼ  Peleg  (2011)ضعؼ مستوى التكّيؼ النفسي واالجتماعي؛ حيث يذكر 

النفسي واالجتماعي يعني قدرة الفرد التكيؼ مع اآلخريف والبيئة المحيطة مف جية، ومف جية 
 فسو، وأف كبل الوجييف يكمبلف بعضيما البعض.أخرى التكّيؼ مع ن

كما يمكف إرجاع ىذه النتيجة أيًضا إلى الشعور بالنقص لدى الطبلب ذوي صعوبات التعمـ، 
األمر الذي يجعميـ غير قادريف عمى اكتساب الميارات االجتماعية، مما يؤثر عمى جانب 

عمى تكويف عبلقات اجتماعية في ويفقدىـ القدرة التفاعؿ والتواصؿ االجتماعي مع أقرانيـ، 
محيط المدرسة عمى نحو مقبوؿ، دوف وجود معوقات التي تتمثؿ في الشعور باالضطياد أو 
الشعور بالدونية أو االنعزاؿ، مما يجعميـ أضعؼ مف مواجو العادييف المتنمريف في الجانب 

 االجتماعي.
تربوية الخاصة )المعاقيف وبشكؿ عاـ تشير نتائج ىذا الفرض إلى أف ذوي االحتياجات ال

عقمًيا، وذوي اضطراب طيؼ الذاتوية، وذوي صعوبات التعمـ( أكثر عرضًة لمتنمر المدرسي مف 
( ٖٖٔٓالعادييف. ويفسر الباحثاف ىذه النتيجة وفؽ ما أشار إليو كؿ مف الصبحيف والقضاة )

وسمات الطفؿ مف وجود تشابو كبير بيف سمات الطبلب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة 
ظيار ضيقو بمنتيى  الضحية، التي تتمثؿ في: الحساسية العالية، وسيولة إيقاع األذى بو، وا 
، وأكثر ىدوًء مف غيره مف  الوضوح، كما أنو في العادة قمؽ، وحذر، وخاضع، ومفتقر إلى الحـز

إلى  الطبلب، كما يتسموف بعضيـ بالخجؿ في الوقت الذي يعاني فيو البعض اآلخر االفتقار
الكفاءة االجتماعية؛ حيث إف عيف، ووجو، وبشرة، ولغة، وجسد، وصوت، وكممات الطفؿ 

 الضحية تبدو وكأنيا شاشة تمفاز تكشؼ عمى المؤل إحساسو بالخوؼ والغضب واأللـ والعجز.
 ثانًيا: مناقشة وتفسير نتائج الفرض الثاني:

جود فروؽ ذات دالة إحصائًيا ( إلى و ٜ، ٛتشير نتائج الفرض األوؿ الواردة في جدولي )
في مقياس ضحايا التنمر المدرسي لدى الطبلب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة وفًقا لنوع 
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اإلعاقة )اإلعاقة العقمية، اضطراب طيؼ الذاتوية، صعوبات التعمـ(، ويمكف تفسير ذلؾ عمى 
 النحو التالي:

طيؼ الذاتوية كضحايا لمتنمر الفروؽ بيف الطبلب المعاقيف عقمًيا وذوي اضطراب  -ٔ
 المدرسي:

( بيف متوسط ٘ٓ,ٓتوضح نتائج ىذا الفرض أنو توجد فروؽ دالة إحصائًيا عند مستوى )
درجات الطبلب المعاقيف عقمًيا ومتوسط درجات الطبلب ذوي اضطراب طيؼ الذاتوية في 

 ف عقمًيا. مقياس ضحايا التنمر المدرسي وجميع أبعاده الفرعية لصالح الطبلب المعاقي
، Lung, et al., (2019)وتتفؽ ىذا النتيجة مع نتيجة بعض الدراسات السابقة، ومنيا: 

(، التي أشارت إلى أف الطبلب ذوي اإلعاقة العقمية أكثر ٕ٘ٔٓ(، والدىاف )ٕٚٔٓوالدىاف )
تعرًضا لمتنمر مقارنة بذوي االحتياجات التربوية الخاصة )عمى سبيؿ المثاؿ: ذوي اضطراب 

الذاتوية، وذوي صعوبات التعمـ، والمعاقيف سمعًيا، والمضطربيف سموكًيا(، وقد فسروا ىذه  طيؼ
النتيجة في ضوء انخفاض السموؾ التكيفي والشعور بالدونية واإلحباط وضعؼ الثقة بالنفس لدى 

مى المعاقيف عقمًيا، األمر الذي  يعزز شعور المتنمر بالقوة والييمنة والسيطرة ويدفعو لمتنمر ع
 ىذه الفئة بشكؿ أكبر.

 ,Andreou، ودراسة Hodgins, et al. (2018)وتختمؼ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة 
Didaskalou & Vlachou (2015)  المتاف أشارتا إلى أف الطبلب ذوي اضطراب طيؼ

أكثر تعرًضا لمتنمر مقارنة الطبلب المعاقيف عقمًيا، حيث نقص القدرة عمى التواصؿ  الذاتوية
بشكؿ عاـ والمفظي بشكؿ خاص يجعؿ الطبلب ذوي اضطراب طيؼ الذاتوية ال يستطيعوا 
التعبير أو الدفاع عف النفس أو حتى االبتعاد عف المتنمر، بعكس الطبلب المعاقيف عقمًيا 

 مف الطبلب الذاتوييف.يمكنيـ ذلؾ بشكؿ أفضؿ 
ويمكف تفسير ىذه النتيجة في ضوء أف الطبلب العادييف ينظروف إلى الطبلب مف ذوي 
اإلعاقة العقمية عمى أنيـ مختمفوف عنيـ، سواًء مف الناحية السموكية أو الخارجية، إال أف ىذه 

، حيث أوضحت بعض الدراسات النظرة ربما تكوف أقؿ بالنسبة لذوي اضطراب طيؼ الذاتوية
Garfield et al., 2014; Chao, 2014 ; Jeong et al., 2013))  أف الطبلب مف ذوي

اضطراب طيؼ الذاتوية تتدنى لدييـ ميارات التواصؿ مع أقرانيـ، ويكونوف أقؿ فيًما لحركات 
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ا أكثر عرضة ، مما يجعؿ المعاقيف عقميً ، والقمؽ واالكتئابالسخرية أو اإلشارات غير المفظية
 لمتنمر مقارنة بذوي اضطراب طيؼ الذاتوية. 

كما يمكف إرجاع السبب في ىذه النتيجة إلى اختيار المتنمر ضحية غير قادرة عمى الدفاع 
وجية نظرنا فإف المتنمريف ىـ ضحايا الثقافة السائدة،  ومف عف نفسيا وغير قادرة عمى االنتقاـ،
 .مؾ الثقافة وضحايا المتنمريف مًعاوالذيف يتعرضوف لمتنمر ىـ ضحايا ت

كما يمكف إرجاع ىذه النتيجة إلى طبيعة الطبلب المعاقيف عقمًيا، حيث إف ىناؾ فروًقا 
. فردية تؤثر سمًبا عمى صورتيـ االجتماعية وتجعميـ محبًل لمسخرية والتنمر مف قبؿ أقارنيـ

وية، ألنيـ أضعؼ بدنًيا في فالمعاقيف عقمًيا أكثر عرضة لمتنمر مف الطبلب ذوي طيؼ الذات
أغمب األحياف، كما أف ذوي اضطراب طيؼ الذاتوية يبدوف كالعادييف مف حيث المظير 
الخارجي، كما أف الموقؼ االجتماعي يختمؼ بشكؿ كبير بالنسبة المعاقيف عقمًيا عف ذوي 

ؼ ذوي اضطراب طي؛ حيث يكوف المعاقيف عقمًيا أكثر تفاعبًل مف اضطراب طيؼ الذاتوية
الذاتوية، األمر الذي يستثير حفيظة المتنمر بشكؿ أكبر ويشبع غريزتو ورغبتو في الشعور 
بالتحدي والسيطرة والقوة؛ فالطالب ضعيؼ البنية أو الخجوؿ الذي ال يعرؼ كيؼ يدافع عف 
نفسو سيكوف ضحية لمتنمر بشكؿ أكبر مف الطالب سميـ البنية، كما أف رغبة العديد مف الطبلب 

يف في السخرية أو االعتداء عمى الطبلب مف المعاقيف عقمًيا تفوؽ رغبتيـ بالنسبة لذوي العادي
اضطراب طيؼ الذاتوية؛ نظًرا لحالة الشد والجذب بينيما بشكؿ أكبر، األمر الذي يمنح المتنمر 
الرغبة في التنمر عمى الطرؼ الذي يبادلو نوًعا مف التفاعؿ وُيشعره بالقوة والتحدي، كما أف 

 لتفوؽ عميو يمنحو الشعور بنشوة االنتصار والفوز.ا
كما يمكف تفسير ىذه النتيجة أيًضا في ضوء ضعؼ التواصؿ المفظي؛ حيث إف الطالب 
ذوي اإلعاقة العقمية يمتمؾ بعض المفردات المغوية أكثر مف الطالب ذوي اضطراب طيؼ 

اوؿ الرد عمى المتنمر، لكف ال الذاتوية، األمر الذي يجعمو أكثر تعرًضا لمتنمر بداعي أنو يح
تسعفو الكممات، فيعطي المتنمر الشعور بالسيطرة، عمى النقيض مف ذوي اضطراب طيؼ 

 الذاتوية الذيف يفتقدوف لمتعبير الفظي فبل يعطي المتنمر الشعور الذي يبحث عنو.
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 درسي:الفروؽ بيف الطبلب المعاقيف عقمًيا وذوي صعوبات التعمـ كضحايا لمتنمر الم -ٕ
( بيف متوسط ٘ٓ,ٓتوضح نتائج ىذا الفرض أنو توجد فروؽ دالة إحصائًيا عند مستوى )

درجات الطبلب المعاقيف عقمًيا ومتوسط درجات الطبلب ذوي صعوبات التعمـ في مقياس 
 ضحايا التنمر المدرسي وجميع أبعاده الفرعية لصالح الطبلب المعاقيف عقمًيا. 

 ,.Lung, et alة بعض الدراسات السابقة، ومنيا دراسة وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيج
، التي أشارت إلى أف الطبلب ذوي اإلعاقة العقمية أكثر تعرًضا لمتنمر مقارنة بذوي (2019)

صعوبات التعمـ، والتي أرجعت ىذه الفروؽ إلى انخفاض القدرة العقمية العامة لدييـ، التي 
أو التعبير عف المشاعر، وكذلؾ ما يتصؼ بو  تنعكس في عدـ القدرة في الدفاع عف النفس،

 المتنمر مف انخفاض القدرة عمى فيـ مشاعر األخريف.
ويمكف تفسير ىذه النتيجة في ضوء الفروؽ بيف ذوي اإلعاقة العقمية وذوي صعوبات التعمـ 
في العديد المجاالت: الجسدية واالجتماعية والنفسية، حيث إف ذوي صعوبات التعمـ يمكف النظر 
إلييـ عمى أنيـ طبلب عاديوف في ىذه المجاالت، بؿ يمكف أف يكوف أكثر قسوة مف العادييف 
أنفسيـ نتيجة إحساسيـ بالعجز أماـ أقرانيـ العادييف؛ مما يدفعيـ إلى البحث عما يتنمروف عميو 
 لتعويض ىذا العجز، وبالتالي يكوف أقؿ عرضة لموقوع كضحايا تنمر مف المعاقيف عقمًيا، الذيف
يتسموف بسمبيتيـ في مواقؼ التفاعؿ االجتماعي نتيجة افتقارىـ إلى ميارات التواصؿ المختمفة، 

 مما يوقعيـ بشكؿ أكبر كضحايا تنمر مقارنة بذوي صعوبات التعمـ.
الفروؽ بيف الطبلب ذوي اضطراب طيؼ الذاتوية وذوي صعوبات التعمـ كضحايا  -ٖ

 لمتنمر المدرسي:
( بيف متوسط ٘ٓ,ٓتوضح نتائج ىذا الفرض أنو توجد فروؽ دالة إحصائًيا عند مستوى )

درجات الطبلب ذوي اضطراب طيؼ الذاتوية ومتوسط درجات الطبلب ذوي صعوبات التعمـ في 
مقياس ضحايا التنمر المدرسي وجميع أبعاده الفرعية لصالح الطبلب ذوي اضطراب طيؼ 

 الذاتوية. 
، التي أرجعت ىذه الفروؽ Lung, et al., (2019)جة مع نتيجة دراسة وتتفؽ ىذه النتي

اضطراب طيؼ الذاتوية، مما لدى الطبلب ذوي  إلى نتيجة العجز في الميارات االجتماعية
يجعميـ أىداًفا سيمة لمتنمر، إضافة إلى أف الطبلب ذوي اضطراب طيؼ الذاتوية لدييـ 



 . ضحايا التنمر المدرسي من الطالب ذوي االحتياجات الخاصة والعاديين في ضوء بعض المتغيرات

- 0152 -  

منيـ صعوبة في التفرقة بيف األحداث العارضة صعوبات في التواصؿ؛ مما قد يجد الكثير 
 والتنمر. 

ويمكف تفسير ىذه النتيجة في ضوء أف الطبلب ذوي اضطراب طيؼ الذاتوية قد يكوف مف 
الصعب عمييـ الكشؼ عف سموؾ المتنمر وفيمو. ووفًقا لنظرية العقؿ أو "القراءة الذىنية" 

ؤالء الطبلب يصبحوف أىداًفا سيمة لمتنمر. والتحديات والعجز في الميارات االجتماعية، فإف ى
وكذلؾ نظرية العمى العقمي تشير إلى وجود صعوبة في استيعاب نوايا اآلخريف وفيـ ما يشعر 

 .Hutchins Prelock & Bonazinga (2012) اآلخروف بو وما يفكروف فيو
ب ذوي الطبلفالميارات االجتماعية، كما يمكف تفسير ىذه النتيجة أيًضا في ضوء ضعؼ 

اضطراب طيؼ الذاتوية لدييـ صعوبة فيـ المغة المفظية وفي قراءة اإلشارات غير المفظية، بما 
في ذلؾ لغة الجسد وتعبيرات الوجو لآلخريف واإليماءات، باإلضافة إلى ذلؾ فإنيـ قد يفيموف 

كما يجد التعميقات حرفًيا بداًل مف فيـ الرسالة الكامنة بما في ذلؾ الرسائؿ غير الميذبة، 
الكثيروف منيـ صعوبة في الكشؼ عف الفرؽ بيف المضايقات التي تحدث دوف قصد والتنمر، 
وعمي ىذا يمكف أف يتفاعؿ الطبلب ذوي اضطراب طيؼ الذاتوية بشكؿ يتسـ باإلفراط أو 

ـ؛ مما يجعميـ أىداًفا سيمة لممتنمريف الذيف يشعروف بالتحفز التفريط عندما يحدث التنمر ضدى
 ضدىـ.

 ترتيب الطبلب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة في تعرضيـ لمتنمر المدرسي: -ٗ
توضح نتائج ىذا الفرض أف الطبلب المعاقيف عقمًيا يأتوف في الترتيب األوؿ مف حيث 
تعرضيـ لمتنمر، وفي المرتبة الثانية يأتي الطبلب ذوي اضطراب طيؼ الذاتوية، وفي المرتبة 

 وي صعوبات التعمـ. الثالثة يأتي الطبلب ذ
  Andreou, Didaskalou & Vlachou (2015)دراسةوتختمؼ ىذه النتيجة مع نتيجة 

التي أشارت إلى أف ترتيب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة كضحايا تنمر يأتي كالتالي: ذوي 
تيجة اضطراب طيؼ الذاتوية ثـ المعاقيف عقمًيا ثـ ذوي صعوبات التعمـ، وقد تـ تفسير ىذه الن

في ضوء الخصائص المميزة لكؿ اضطراب مف حيث نقص الميارات االجتماعية والتواصؿ، 
 .مما يجعؿ اضطراب طيؼ الذاتوية يأتي في مقدمة األكثر عرضة لمتنمر

يمكف إرجاع ترتيب الطبلب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة في  وعمى النقيض مما سبؽ،
ضحايا التنمر، حيث كاف الترتيب: المعاقيف عقمًيا، ثـ ذوي اضطراب طيؼ الذاتوية، ثـ ذوي 
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طبيعة عينة الدراسة وخصائصيا؛ حيث إف المعاقيف عقمًيا وما يتسموف بو صعوبات التعمـ، إلى 
نة بذوي اضطراب طيؼ الذاتوية وذوي صعوبات التعمـ، مف ضعؼ في بنيتيـ البدنية مقار 

يجعميـ عرضة بشكؿ أكبر لمتنمر. كما النتائج السابقة في الفرضيف األوؿ والثاني تعكس وتبمور 
ىذه النتيجة في كوف المعاقيف عقمًيا أكثر فئات العينة كضحايا لمتنمر المدرسي مف ذوي 

  .اضطراب طيؼ الذاتوية أو ذوي صعوبات التعمـ
 ثالثًا: مناقشة وتفسير نتائج الفرض الثالث:

( إلى وجود فروؽ ذات دالة إحصائًيا ٓٔتشير نتائج الفرض الثالث الواردة في جدوؿ )
( في مقياس ضحايا التنمر المدرسي وأبعاده الفرعية لدى ٔٓ,ٓ( أو )٘ٓ,ٓسواء عند مستوى )

 لذكور واإلناث( لصالح الذكور. الطبلب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة وفًقا لمنوع )ا
وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة العديد مف الدراسات السابقة، ومنيا دراسات: والدىاف 

(ٕٓٔٚ ،)Lung, et al., (2019) , Andreou, Didaskalou & Vlachou (2015) , 
Turunen, Poskiparta & Salmivalli (2017) , Estell, et al. (2009)  التي أشارت

أف الذكور أكثر تعرًضا لمتنمر مف اإلناث، حيث طبيعة الذكور في الرغبة في التفاعؿ إلى 
االجتماعي مع اآلخريف، وأيًضا طبيعة الدور االجتماعي والسماح لمذكور باالنخراط في البيئة 

 أكثر مف اإلناث مما يجعميـ أكثر عرضة لمتنمر. 
( مف أف الفروؽ ٖٕٔٓوالقضاة ) وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما أشار إليو كؿ مف الصبحيف

بيف الذكور واإلناث في التنمر / الضحية قد يرجع إلى طبيعة الجسـ القوية والتنشئة االجتماعية 
أف تكوف أكثر أدًبا التي تشجع الفتى عمى الظيور بالقوة والسيطرة بعكس الفتاة التي ُيطمب منيا 

ذا ال يعني أف الفتاة ال تمارس التنمر؛ وطاعة وبعيدة عف العنؼ والمشكبلت السموكية. ولكف ى
فيي تمارسو ولكف بشكؿ غير مباشر، مثؿ: المقاطعة واإلقصاء ونشر الشائعات أو التحقير 
بالحركات المفظية وغير المفظية. ففي بعض الحاالت تمارس الفتاه التنمر عمى الذكور، ولكف 

 & ,Olweus, 1991 ; Wolke, Sarah, Stanfordالدراسات )العديد مف الذكور في 
Schulz’s, 2002 ; Juvonen, Graham & Shuster, 2013)  ممارسة لمتنمر  أكثر

( مف أف ٜٜٓٔ) وأكثر تعرًضا لو )ضحايا( مف اإلناث. كما تتفؽ ىذه النتيجة مع ما ذكره مميكو
النظرية البيولوجية تشير إلى أف ىرموف الذكورة )األندروجيف( ىو السبب المباشر لوقوع العنؼ 
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والتنمر بدرجات كبيرة بيف األفراد مف الذكور، وأف ىذا اليرموف يتـ إفرازه بنسبة عالية في أوقات 
 النيار، مما يزيد حدة التنمر لدى الذكور مقارنة باإلناث. 

( مف أنو يمكف تفسير ٕ٘ٔٓعبد الجواد وحسيف )ذه النتيجة أيًضا مع ما ذكره وتتفؽ ى
تفوؽ الذكور عمى اإلناث في التنمر المدرسي في ضوء أف الذكور ىـ أكثر مف يقوموف بالتنمر 
الجسمي والمفظي مف سب وتنابز باأللقاب ومعاكسات لئلناث، وىذا ما أكده المعمموف مف خبلؿ 

ة التنمر تكثر بيف الذكور بخبلؼ اإلناث، وربما يرجع السبب إلى طبيعة المبلحظة؛ فاحتمالي
المجتمع الذكورية والحرية المفرطة لمذكر بخبلؼ األنثى الناتجة عف خمؿ في أساليب التنشئة 

 . االجتماعية وطبيعة معتقدات األسرة
يا دراسات: بينما تختمؼ ىذه النتيجة أيًضا مع نتيجة مجموعة مف الدراسات السابقة، ومن

 ,Baumeister؛   Klomek, et al. (2016)(؛ٕ٘ٔٓعمى، وعبدالشافي، والحديبي )
Storch & Geffken (2008)  التي أشارت إلى أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائًيا بيف الذكور

واإلناث كضحايا لمتنمر المدرسي؛ حيث إف الدور االجتماعي اختمؼ عف السابؽ، وال توجد 
ر واإلناث في التعامؿ اليومي، كما أف التنمر الجسدي أكثر انتشاًرا بيف الذكور، فروؽ بيف الذكو 

بينما التنمر المفظي أكثر انتشاًرا بيف اإلناث، لكف في النياية كانت المحصمة أف التنمر ُيمارس 
 بشكؿ ليس فيو فروؽ جوىرية بيف الجنسيف.

( مف أف السبب ٕٙٔٓوعبلـ )ويمكف تفسير ىذه النتيجة فيما أشار إليو عبده وشاىيف 
الرئيس في انتشار سموكيات التنمر/ الضحية بيف الذكور بشكؿ أكبر منو لدى اإلناث ربما يعود 
إلى طبيعة المجتمع الذي يعطي الذكور الحؽ في الييمنة والسيطرة واالحتكاؾ وفرض القوة 

ناث أف يكف أكثر بشكؿ أكبر مف اإلناث، في الوقت الذي يطالب فيو نفس ىذا المجتمع اإل
حرًصا عمى استمرار عبلقاتيف باآلخريف، وأف ُيظيرف قدرة أعمى في مقاومة الضغوط، وأف يكف 

 أكثر ميبًل بعدـ إظيار العنؼ والتنمر مف الذكور.
كما يمكف تفسير ىذه النتيجة في ضوء محدديف رئيسيف، وىما: المحدد األوؿ: يتمثؿ في 

لتي تكوف بشكؿ أكبر لدى الذكور مقارنة باإلناث، وىذه البنية طبيعة البنية الجسمية والعضمية ا
تدفعيـ بشكؿ أكبر لمعنؼ واالعتداء والتنمر عند تفاعميـ وتعامميـ مع بعضيـ البعض، والمحدد 
الثاني: يتمثؿ في ثقافة المجتمع وأساليب التنشئة االجتماعية السائدة في المجتمعات العربية 

ر وتعطي ليـ الفرصة في حرية الحركة والتنقؿ والتفاعؿ بشكؿ بشكؿ عاـ، التي تسمح لمذكو 
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أكبر؛ مما يجعميـ أكبر عرضة لمتنمر أو الوقع كضحية فيو مف اإلناث، البلتي يفرض عمييف 
المجتمع لبس ثوب الخجؿ واليدوء والسكينة وال يتاح ليف نفس الحرية في إظيار السموكيات 

 والتصرفات التي تتسـ بالعنؼ والتنمر.
 رابًعا: مناقشة وتفسير نتائج الفرض الرابع: 

( إلى وجود فروؽ دالة إحصائًيا عند ٔٔتشير نتائج الفرض الرابع الواردة في جدوؿ )
( بيف متوسطات درجات الطبلب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة وفًقا لممرحمة ٔٓ,ٓمستوى )

مر المدرسي سواء في الدرجة الكمية أو التعميمية )االبتدائية، والمتوسطة( في مقياس ضحايا التن
في بعدّي "التنمر الجسدي" و"التنمر المفظي" لصالح طبلب المرحمة المتوسطة، بينما لـ تكف 

 الفروؽ دالة في ُبعد "التنمر االجتماعي". 
مف أف التنمر /  Eisenberg & Aalsma (2008) وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما ذكره

المرىقة المبكرة، ويتناقص تدريجًيا كمما تقدمت فترة المراىقة؛  الضحية يصؿ إلى ذروتو خبلؿ
فالتنمر يبدأ في مرحمة ما قبؿ المدرسة، ويبمغ الذروة خبلؿ مرحمة المتوسطة، ثـ يأخذ في 
اليبوط خبلؿ المرحمة الثانوية، وباستثناء السخرية فإننا ال نسمع الكثير عف حوادث التنمر في 

 الجامعات.  
مف أف التنمر يحدث عندما  Olweus (2005)النتيجة أيًضا مع ما ذكره  كما تتفؽ ىذه

يكوف ىناؾ عدـ توازف في الطاقة أو القوة )عبلقة قوة غير متماثمة(؛ بمعنى آخر أف الطبلب 
الذيف يتعرضوف لمتنمر يعانوف بصفة عامة مف صعوبة في الدفاع عف أنفسيـ، وال حيمة ليـ 

، أما عندما ينشأ الخبلؼ بيف طالبيف متساوييف في الناحية أماـ الطبلب الذيف يضايقونيـ
 الجسمية والطاقة النفسية فإف ذلؾ ال يسمى تنمًرا.

( التي أشارت إلى أف الطبلب ٕٚٔٓبينما تختمؼ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة الدىاف )
الطبلب  األصغر سًنا أكثر تعرًضا لضحايا التنمر المدرسي مف الطبلب األكبر سًنا، حيث إف

ذوي االحتياجات التربوية الخاصة بشكؿ عاـ يتأخر النمو لدييـ وخاصة النمو االجتماعي 
 والمفظي مما يجعؿ األقؿ سًنا عرضة لمتنمر مقارنة باألكبر سًنا. 
( التي توصمت إلى أنو ال ٕٙٔٓكما تختمؼ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة سكراف وعمواف )

في درجة التنمر المدرسي ترجع إلى المرحمة الدراسية، حيث إنو  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية
لـ توجد فروؽ دالة إحصائًيا بيف طبلب المرحمة االبتدائية والمتوسطة والثانوية في التنمر 
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المدرسي. كما تختمؼ ىذه النتيجة أيًضا مع ما توصمت إليو دراسة عمى، وعبدالشافي، والحديبي 
ليس عامبًل مؤثًرا في تعرض الطبلب لضحايا التنمر المدرسي، ( مف أف العمر الزمني ٕ٘ٔٓ)

حيث أشاروا إلى عدـ وجود تأثير لمعمر الزمني واالضطرابات المغوية، وفيـ المفردات المختمفة؛ 
 & Han, Zhangفالتنمر يحدث ليـ في أي سف. كما تختمؼ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

Zhang (2017) انتشار التنمر المدرسي لدى طبلب الحضر في  التي ىدفت إلى بحث نسبة
الصيف، وتوصمت إلى أف طبلب المدارس االبتدائية أظيروا سموؾ التنمر المدرسي بشكؿ أكبر 

 مف طبلب المدارس المتوسطة والثانوية.
ويمكف تفسير وجود فروؽ دالة إحصائًيا لدى الطبلب ذوي االحتياجات التربوية الخاصة 

يمية )االبتدائية، والمتوسطة( في مقياس ضحايا التنمر المدرسي سواء في وفًقا لممرحمة التعم
الدرجة الكمية أو في بعدّي "التنمر الجسدي" و"التنمر المفظي" لصالح طبلب المرحمة المتوسطة 
بأف طبلب المرحمة المتوسطة )المتنمريف مف العادييف( وىـ الطبلب األكبر سًنا غالًبا ما 

ة وعضميو أكبر ممف ىـ أصغر سًنا )طبلب المرحمة االبتدائية(؛ فيظيروف يتمتعوف بقوة جسماني
رغبتيـ في الزعامة والسيطرة عمى زمبلئيـ مف ذوي االحتياجات التربوية الخاصة )ضحايا 
التنمر(؛ فيحاولوف فرض الييمنة عمييـ، ويعتقدوف أف ىذه الزعامة والسيطرة ال تتأتى إال بإلحاؽ 

ى بشكؿ أكبر مف طبلب المرحمة االبتدائية الذيف ال يظيروف مثؿ ىذه الضرر المتعمد بيـ عم
 الرغبة في السيطرة.  

كما يمكف تفسير ىذه النتيجة أيًضا في اختبلؼ طبيعة المرحمة العمرية بيف الفئتيف؛ ففي 
مرحمة المراىقة )المرحمة المتوسطة( يتضاءؿ السموؾ الطفولي وتبدأ المظاىر الجسمية 

والعقمية واالنفعالية واالجتماعية المميزة لممراىقة في الظيور، وأبرز مظاىر النمو  والفسيولوجية
في ىذه المرحمة ىو النمو الجسمي، األمر الذي يدفع المراىقيف )مف العادييف( إلى محاولة 
إظيار ىذه الطفرة في جوانب النمو المختمفة عمى حساب مف ىـ أضعؼ منيـ؛ اعتقاًدا منيـ 

أنظار الكبار المحيطيف بيـ بأنيـ أصبح ليـ أدوًرا قيادية ممموسة في البيئة  بأف ذلؾ يمفت
المحيطة بو، األمر الذي يشعرىـ بالثقة في النفس والسعادة وتحقيؽ الذات، بعكس ما يحدث في 
المدارس االبتدائية؛ حيث يتسـ سموؾ الطبلب في ىذه المرحمة بشكؿ عاـ بالطفولي، وال يأخذ 

مرحمة المتوسطة، لذا تظير سموكيات التنمر وبطبيعة الحاؿ الوقع كضحية لو حدتو كما في ال
في المرحمة المتوسطة بشكؿ أكبر مما عميو مف المرحمة االبتدائية. وكذلؾ يمكف تفسير ىذه 
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النتيجة في ضوء ثقافة المجتمع التي تسمح وتعطي الفرصة لمف ىـ أكبر سًنا في التصرؼ 
ا يشاؤوف، بعكس األصغر سًنا الذيف ال تتاح ليـ نفس الفرصة )حتى لو كاف بشكؿ قاسي( كم

 في التصرؼ والتعبير عف أنفسيـ نظًرا لمقيود المجتمعية المفروضة عمييـ.
 توصيات الدراسة ومقترحاتيا:

ال يمكف تعميـ نتائج ىذه الدراسة إال في ضوء محدداتيا، وطبيعة عينتيا المختارة 
ماـ بضحايا التنمر المدرسي لدى فئات ذوي االحتياجات وخصائصيا. ونظًرا لحداثة االىت

و نظر الباحثيف في البيئة العربية التربوية  الخاصة في الدراسات العربية، فإف الدراسة الحالية توجِّ
 نحو االىتماـ بيذا المجاؿ، واستكمااًل لمبحث، يمكف اقتراح إجراء البحوث اآلتية:

 واقع الثقافة العربية ومحدداتيا. إعداد مقاييس لقياس ضحايا التنمر مف -ٔ
إجراء المزيد مف الدراسات لمكشؼ عف مستوى التنمر وضحايا التنمر المدرسي لدى عينات  -ٕ

 أخرى مف ذوي االحتياجات التربوية الخاصة ومقارنتيا بمثيبلتيا لدى العادييف.
تقدير الذات، إجراء دراسات تتناوؿ ضحايا التنمر المدرسي وعبلقتو بمتغيرات نفسية )مثؿ:  -ٖ

 فاعمية الذات، وجودة الحياة الدراسية، ... إلخ(.
إجراء دراسات عمى عينات أكبر، ومف شرائح اجتماعية وعمرية مختمفة، لدراسة تأثير بعض  -ٗ

التربوية المتغيرات الديموجرافية في سموؾ ضحايا التنمر المدرسي لدى ذوي االحتياجات 
ودرجة تعميـ الوالديف، ومكاف اإلقامة )القرية، الخاصة، مثؿ: نوع الدمج )كمي، جزئي(، 

 والمدينة(.
توظيؼ التدخبلت اإلرشادية والعبلجية لمساعدة ضحايا التنمر المدرسي مف الطبلب ذوي  -٘

 الخاصة لمواجيتو.التربوية االحتياجات 
–شكر وتقدير: ىذه الدراسة تـ دعميا مف خبلؿ البرنامج البحثي العاـ بعمادة البحث العممي 

 ـ.ٜٕٔٓ/ٓٗٗٔ( لعاـ ٖٜالمممكة العربية السعودية برقـ ) –امعة الممؾ خالدج
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التنمر  (. اإلسيام النسبي لبعض المتغيرات النفسية واالجتماعية في سموك0262أحمد، عبدالعاطي )
، 20، دراسات عربية في التربية وعمم النفسلدى طالب المرحمة الثانوية بمنطقة القصيم. 

005-265. 

(. برنامج تدخل ميني مقترح لمتعامل مع سموك التنمر لطالبات المدارس 0260آل سعود، الجوىرة )
، تصدر عن ةمجمة الخدمة االجتماعيالثانوية في ضوء النموذج اإلدراكي المعرفي السموكي. 

 .600-622(، 0)52الجمعية المصرية لألخصائيين االجتماعيين، 

(. األمن النفسي لدى التالميذ المتنمرين وأقرانيم ضحايا التنمر المدرسي: 0260البياص، سيد )
 .200-225(، 02)20، مجمة كمية التربية، جامعة بنياإكمينيكية.  –دراسة سيكومترية 

اعتبار  بمتغيرات وعالقتو وسمعًيا عقمًيا، المعاق الطفل لدى التنمر (. سموك0265، مني )الدىان
(، 10)62، مصر – الطفولة دراساتالوجو،  انفعاالت عمى والتعرف الذات عن والدفاع الذات
652-612. 

 سمعًيا واألطفال المعاقين واألطفال العاديين األطفال من كل لدى التنمر (. دراسة0260، مني )الدىان
 .622 -20(، 665)22، مصر– النفس عممميدانية،  ا: دراسةعقميً  المعاقين

الضحية"  –(. فاعمية برنامج لمدراما اإلبداعية في خفض سموك التنمر "المتنمر 0262، مني )الدىان
، مجمة الطفولة والتنمية وزيادة مستوي التعرف عمى تعبيرات الوجو لدى األطفال المعاقين عقمًيا،

2(26 ،)65-50. 

 تكاممي كمفيوم المدرسي التنمر لظاىرة العاممي (. البناء0261) عماد عموان،و ، السيد؛ نسكرا
 بكمية- الخاصة التربية مجمةأبيا،  بمدينة العام التعميم طالب لدى ومبرراتيا انتشارىا ونسبة
 .12-6، 61، الزقازيق جامعة التربية

األطفال والمراىقين: مفيومو، أسبابو،  سموك التنمر عند(. 0262، عمي؛ والقضاة، محمد )الصبحيين
 . جامعة نايف العربية لمعوم األمنية: الرياض.عالجو
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