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 وجرافٌةضوء بعض المتغٌرات الدٌم ً لدى طالب المرحلة اإلعدادٌة فًالتنمر المدرس

 دمحم عطا دمحم  أ/   د / فاطمة دمحم علً عمران    د / مصطفى عبد المحسن الحدٌبً
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 مقجمة الجراسة : 
يأخح تفاعل الصبلب داخل البيئة السجرسية أشكاالا متعجدة، بعزيا إيجابياا 

شسػ الستكامل في الشػاحي العقمية، كالتعاون، وبشاء الرجاقات، مسا يداعج عمى تحقيق ال
والجدسية، والشفدية، واالجتساعية، وألن بعس أنساط التفاعل تأخح أشكاالا سمبية وعجوانية 
كالزخب، والذتع، واالستيداء، مسا يدبب لمصالب العجيج مغ السذكبلت التخبػية والشفدية 

تخبػية السشذػدة، ويعج التشسخ واالجتساعية الخصيخة، التي تقف عائقاا أمام تحقيق األىجاف ال
مغ ىحه السذكبلت التي تشتذخ بذكل كبيخ داخل البيئة السجرسية، وىي ذات آثار سمبية 

 عمى السجتسع ككل، وعمى البيئة السجرسية بذكل خاص.
فالتشسخ أحج أنػاع الدمػك العجواني الحي يحجث عشجما يتعخض فخد أوشالب ما 

و األلع، ويشتج عغ عجم التكافؤ في القػى بيغ بذكل مدتسخ إلى سمػك سمبي يدبب ل
فخديغ، يدسى األول متشسخ واآلخخ ضحية، وبالتالي يشعكذ عمى مدتػى الثقة بالشفذ 

(Rigby & Smith ,2011,442) ويتسيد سمػك التشسخ بسطاىخ يختمف فييا عغ ،
ساءة، وتعسج الدمػك العجواني ىي: عجم التػازن في القػة بيغ الستشسخ وضحيتو، وتكخار اإل

األذى، حيث يرعب عمى الزحية الجفاع عغ نفدو سػاء بدبب الزعف الجدسي أو 
.( ، وليحا ُيعج Cosma , Balazsi & Baban , 2018 ,31)تفػق عجد الستشسخيغ

ا قػتو وسيصختو واعتجاءاتو  التشسخ أحج أشكال اإلساءة السػجية مغ شالب )متشسخ( مدتخجما
شكال مختمفة: جدسية، أو لفطية، أو نفدية، أو جشدية، أو تجاه شالب آخخ)الزحية(، بأ

 (.9، 2018باستخجام وسائل تكشػلػجية، أو إعبلمية )زيشب محسػد شقيخ، 
 مذكمة الجراسة 

مذكمة قجيسة مشتذخة في السجارس   Bullying behaviorيعج سمػك التشسخ
التشسخ وسبل مػاجيتو باختبلف أسبابة  وأساليبو، وعمى الخغع مغ ذلظ فإن دراسة سمػك 

والحساية مشو تعج مغ التػجيات الحجيثة في مجال الرحة الشفدية، وخاصة أنو يختبط 
بالدياق السجرسي واألسخي واالجتساعي لمفخد، ويتجاخل مع العجيج مغ االضصخابات الشفدية 

، حيث يزخ التشسخ  Victimوالزحية Bullyوالدمػكية لجى شخرية كل مغ الستشسخ 
الشفدي واالجتساعي السحيط بالتبلميح، ويزعف الخوابط والتفاعل االجتساعي بيغ  بالسشاخ

، 2017التبلميح، ويذتتيع عغ التحريل الجراسي )عسخو دمحم دروير، أحسج حدغ الميثي، 
203 .) 

وتذيخ الجراسات أن التشسخ بيغ الصبلب وخاصة في مخحمة السخاىقة مذكمة خصخة 
مميػن مخاىق كل عام يذاركػن  600إلى 100أن حػالي مغ في جسيع أنحاء العالع، حيث 

، Lang , 2018 ,83)بذكل مباشخ في سمػكيات التشسخ، كستشسخ أو ضحية أو كمييسا )
٪ مغ تبلميح الرفػف مغ الثالث إلى الدادس لمتشسخ 20 –15حيث يتعخض ما يقارب 

ابع إلى التاسع، حيث والعشف مغ أقخانيع، وتديج ىحه الشدبة لجى تبلميح الرفػف مغ الد
 (.455، 2017٪ )عاصع عبجالسجيج كامل، إبخاليع دمحم سعج ، 30ترل إلى نحػ 



 مجلة دراسات فى مجال اإلرشاد النفسً والتربوي ـ كلٌة التربٌة ـ جامعة أسٌوط
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كسا أشارت عجيج مغ الجراسات إلى التشسخ يشتذخ لجى الحكػر برػرة أكبخ مغ 
(، 2017(، وأسساء أحسج حامج )2018اإلناث، مثل دراسة ووسام خالج عبجالخحسغ )

(، وعمي مػسى الربحييغ 2012رف عثسان )، وصابخيغ عاMorgan (2014)و
(، في حيغ تػصمت بعس الجراسات إلى عجم وجػد فخوق في مدتػى التشسخ بيغ 2007)

(، واسبلم عبجالحفيظ عسارة 2018الحكػر واإلناث مثل دراسة كل مغ: رنا محدغ شايع )
 (.2013(، ودمحم أحسج الدقخات وأحسج عبجالحميع عخيبات )2017)

مجى خصػرة التشسخ في السجارس، حيث يعتبخ مغ الدمػكيات  ويتزح مسا سبق
غيخ السقبػلة اجتساعيا، ومشتذخ برػرة كبيخة بيغ شبلب السخحمة اإلعجادية)مخحمة السخاىقة 
السبكخة(، وىي مخحمة ىامة في حياة الصبلب؛ نطخا لمتغيخات الشفدية والجدجية التي تحجث 

حل العسخية البلحقة، فيصمق عمييا أحياناا مخحمة الثػرة في ىحه الفتخة، وأىسيتيا بالشدبة لمسخا
والتسخد، أو مخحمة البحث عغ الديادة والديصخة، ىحا ما حجا بالباحث في الجراسة الحالية 
إلى محاولة التعخف عمى التشسخ السجرسي في ضػء بعس الستغيخات الجيسػجخافية، وبالتالي 

تالي: " ما الفخوق في مدتػى التشسخ السجرسي تتحجد مذكمة الجراسة في الدؤال الخئيذ ال
 لصبلب السخحمة االعجادية شبقاا لمشػع ) ذكػر، إناث(، مشصقة الدكغ ) ريف، حزخ( ؟ 

 ىجف الجراسة 
يتسثل ىجف الجراسة الحالية في تحجيج الفخوق في مدتػى التشسخ السجرسي لصبلب 

 لدكغ ) ريف، حزخ( .السخحمة اإلعجادية شبقاا لمشػع )ذكػر، إناث(، مشصقة ا
 أىسية الجراسة 

 تظيخ أىسية الجراسة الحالية فيسا يمي :
إلقاء السديج مغ الزػء عمى مذكمة التشسخ في السجارس، واآلثار الشفدية واالجتساعية  .1

 واألكاديسية والتخبػية الشاجسة عشيا. 
غ شبلب تديع الجراسة الحالية في التعخف عمى الفخوق في مدتػى التشسخ السجرسي بي .2

 وشالبات السخحمة اإلعجادية.
يسكغ أن تديع نتائج ىحه الجراسة في تػجيو الشطخ حػل أىسية الحاجة إلى ترسيع  .3

 بخامج تخبػية وإرشادية وعبلجية لخفس التشسخ السجرسي .
 مفاليم الجراسة والسفاليم األساسية ليا :

 :  School Bullyingالتشسخ السجرسي  -1
مػك سمبي مقرػد يترف بالجيسػمة واالستسخارية مغ جانب يعخف التشسخ بأنو " س

الستشسخ إللحاق األذى بفخد آخخ)الستشسخ عميو(، وتكػن ىحه األفعال الدمبية لفطية، أو 
جدسية، أو اجتساعية؛ بيجف إيحائو، أو مزايقتو، أو عدلو عغ السجسػعة، واستبعاده مغ 



 وجرافٌةضوء بعض المتغٌرات الدٌم ً لدى طالب المرحلة اإلعدادٌة فًالتنمر المدرس

 دمحم عطا دمحم  أ/   د / فاطمة دمحم علً عمران    د / مصطفى عبد المحسن الحدٌبً
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التػازن في القػة بيغ الستشسخ  األنذصة الجساعية، ويذتخط لحجوث ىحا الدمػك عجم
والزحية )عبلقة قػة غيخ متساثمة( أي صعػبة الجفاع عغ الشفذ" )مججي دمحم الجسػقي، 

2016،14) 

ويعخف التشسخ أيزا عمى أنو" مجسػعو فخعيو مغ الدمػكيات العجوانية الستعسجة، 
حيو فيو انتياك لحقػق اآلخخيغ، ويطيخ اختبلالا في القػة بيغ الستشسخ والز

(Kinan,2010.) 

يعخف التشسخ السجرسي إجخائياا عمى أنو: " شكل مغ أشكال الدمػك العجواني، يتع 
بيغ شالبيغ، أو مجسػعة مغ الصبلب غيخ متداوييغ في القػة، ويحجث بذكل متعسج 
ومتكخر خبلل فتخة مغ الػقت بشية  اإليحاء، عغ شخيق  الزخب، والتيجيج، والتخػيف 

ونذخ تعميقات مدعجة عمى صفحات االنتخنت، والتيجيج  اء االجتساعي،والدخخية، واإلقر
مغ خبلل الخسائل الشرية، مغ قبل شالب عمى شالب آخخ ال يدتصيع الجفاع عغ نفدو، 
مسا يدبب لو األلع الجدجي والشفدي"، ويقاس مغ خبلل الجرجة التي يحرل عمييا شبلب 

       السدتخجم في الجراسة الحالية مغ  السخحمة اإلعجادية عمى مكياس التشسخ السجرسي
 إعجاد الباحث.

 التشسخ السجرسي والستغيخات الجيسهجخافية :  -2
رغع انتذار التشسخ في البيئة السجرسية بيغ الحكػر واإلناث، إال أنو أكثخ انتذاراا 
عشج الحكػر، فيع أكثخ قياماا باألعتجاءات الجدجية عمى اآلخخيغ، لسا يتستعػن بو مغ 
شبيعة جدجية قػية، والتشذئة االجتساعية التي تذجع الحكػر عمى إضيار القػة والديصخة في 
العبلقات االجتساعية، خبلف الفتاة التي يصمب مشيا أن تطيخ اليجوء والصاعة واالبتعاد عغ 

(، وقج تػصمت العجيج مغ 2011العشف )عمي مػسى الربحييغ، دمحم فخحان القزاة، 
فخوق بيغ الحكػر واإلناث في مدتػى التشسخ، حيث أشارت دراسة كل  الجراسات إلى وجػد

(، وأسساء أحسج حامج 2018، ووسام خالج عبجالخحسغ )Almahasnih (2019مغ: )
(، وعمي مػسى 2012، وصابخيغ عارف عثسان )Morgan (2014)(، و2017)

دراسة كل مغ:  (، إلى أن الحكػر أكثخ تشسخاا مغ اإلناث، بيشسا تػصمت2007الربحييغ )
(، إلى أن اإلناث أكثخ 2013(، ودمحم القجاح وبذيخ عخيبات )2016عمي دمحم شػالبة )
 تشسخاا مغ الحكػر .

ا لمتشسخ الجدجي،  وأشارت عجيج مغ الجراسات أن الحكػر أكثخ استخجاماا وتعخضا
ا لمتشسخ المفطي والتشسخ القائع عمى ا ا واستخجاما القراء بيشسا تعج اإلناث أكثخ تعخضا

 (.Irland &Archer 2004؛2017االجتساعي )إسبلم عبجالحفيظ عسارة، 



 مجلة دراسات فى مجال اإلرشاد النفسً والتربوي ـ كلٌة التربٌة ـ جامعة أسٌوط
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وىشاك مغ الجراسات ذات الرمة ما لع تتػصل إلى فخوق بيغ الجشديغ في مدتػى 
(، واسبلم عبجالحفيظ 2018التشسخ فقج فحرت دراسة كل مغ: دراسة رنا محدغ شايع )

(، وليمى خالج بجرانو 2013حميع عخيبات )(، ودمحم أحسج الدقخات وأحسج عبجال2017عسارة )
( الفخوق بيغ الجشديغ، وتػصمت 2012(، وسيج البياص )2012وسامي بغ دمحم ممحع )

 إلى عجم وجػد فخوق في مدتػى التشسخ بيغ الحكػر واإلناث .

 الجراسات ذات الرمة وفخوض الجراسة : 
قة بيغ التشسخ ( إلى التعخف عمى العبل2018ىجفت دراسة مؤمشة دمحم شحاتو )

والخرائز الذخرية لمصبلب الستشسخيغ بالسخحمة اإلعجادية، وتكػنت عيشة الجراسة مغ 
( شالباا وشالبة مغ شبلب السخحمة اإلعجادية، وأضيخت الشتائج وجػد عبلقة ارتباشية 220)

مػجبة دالة إحرائيا بيغ درجات أفخاد عيشة الجراسة عمى مكياس خرائز الذخرية 
           شسخ، ووجػد فخوق دالة إحرائياا بيغ متػسط أفخاد العيشة وفقا لمشػعومكياس الت

ذكػر( في الجرجة الكمية عمى مكياس التشسخ في بعج التشسخ المفطي لرالح اإلناث،  –)إناث
وعجم وجػد فخوق بيغ األبعاد )التشسخ الجدسي، والتشسخ عمى السستمكات، والتشسخ 

ائج وجػد فخوق دالة إحرائياا عمى البعجيغ )العرابية االجتساعي(، كسا أضيخت الشت
وعقبلنية الدمػك( عمى بعج الشطخ إلى الحات والجرجة الكمية لسكياس خرائز الذخرية 

 لرالح اإلناث، أما باقي األبعاد فبل تػجج فخوق دالة إحرائياا. 

ػك ( إلى التعخف عمى العبلقة بيغ سم2018وىجفت دراسة ديشا جسال عبجالعديد )
التشسخ وكل مغ الحكاء االجتساعي والتحكع الحاتي في ضػء بعس الستغيخات الجيسػجخافية 

( شالباا وشالبة مغ شبلب 308لجى شبلب السخحمة اإلعجادية، وتكػنت عيشة الجراسة مغ )
السخحمة اإلعجادية، وأضيخت الشتائج وجػد عبلقة ارتباشية سالبة دالة بيغ سمػك التشسخ 

               ساعي، ووجػد عبلقة ارتباشية مػجبة دالة بيغ سمػك التشسخ والتحكع والحكاء االجت
   .الحاتي السشخفس

( إلى التعخف عمى شبيعة 2015وىجفت دراسة وفاء عبجالجػاد ورمزان حديغ )
العبلقة بيغ السشاخ األسخي والتشسخ السجرسي، والفخوق بيغ الستشسخيغ وفقاا لستغيخ الشػع 

حزخ( لجى تبلميح السخحمة االبتجائية بسحافطة  –اث(، ومتغيخ اإلقامة )ريف إن –)ذكػر 
الجيدة، وإمكانية التشبؤ بجرجات التبلميح عمى متغيخ التشسخ السجرسي بسعمػمية الجرجة عمى 

( تمسيحاا وتمسيحة بالسخحمة االبتجائية، 300متغيخ السشاخ األسخي، وتكػنت عيشة الجراسة مغ )



 وجرافٌةضوء بعض المتغٌرات الدٌم ً لدى طالب المرحلة اإلعدادٌة فًالتنمر المدرس
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الجراسة عمى: مكياس السشاخ األسخي )إعجاد الباحثان(، ومكياس التشسخ واشتسمت أدوات 
السجرسي )إعجاد الباحثان(، وأضيخت الشتائج وجػد فخوق بيغ متػسصات درجات الحكػر 
واإلناث عمى مكياس التشسخ السجرسي عمى األبعاد والجرجة الكمية لرالح الحكػر، وارتفاع 

 لحزخ عغ تبلميح الخيف.مدتػى التشسخ السجرسي لجى تبلميح ا

إلى دراسة ضاىخة التشسخ  Knutsen &Thornberg (2011)وىجفت دراسة 
( شالبااوشالبة بالرف التاسع 176السجرسي عشج السخاىقيغ، وتكػنت عيشة الجراسة مغ )

بالسجارس الدػيجية، وأضيخت الشتائج أن التشسخ السجرسي يخجع لعجة أسباب جاءت عمى 
باب شخرية، ثع أسباب تعػد إلى جساعات األقخان، ثع أسباب تتعمق التختيب التالي: أس

بػضع السجرسة، ثع شبيعة الذخز الستشسخ، ثع أسباب اجتساعية، كسا أضيخت الشتائج 
وجػد فخوق دالة إحرائياا بيغ متػسصات درجات الحكػر واإلناث عمى مكياس التشسخ 

 لمتشسخ .السجرسي لرالح الحكػر، كسا أن الصالبا أكثخ عخضة 

 إجخاءات الجراسة : 
 مشيج الجراسة :-1

يدتخجم الباحثػن السشيج الػصفي؛ لسبلءمتو لصبيعة وىجف الجراسة الحالية ، 
إليجاد الفخق في مدتػى التشسخ السجرسي لصبلب السخحمة اإلعجادية شبقاا لبعس الستغيخات 

 حزخ ( .الجيسػجخافية : كالشػع )ذكػر ، إناث( ، ومشصقة الدكغ ) ريف ، 

 السذاركهن بالجراسة-2
 السذاركهن بالجراسة االستظالعية -أ

ا مغ شبلب السخحمة اإلعجادية ليسثمػا أفخاد الجراسة  اختار الباحثػن عجدا
االستصبلعية؛ بيجف التحقق مغ كفاءة أدوات الجراسة الديكػمتخية، وقج اشتسمت ىحه العيشة 

محافطة أسيػط؛ وذلظ لتسثل  –إلعجادية ( شالباا وشالبة مغ شبلب السخحمة ا110عمى )
( 1بعس الستغيخات الجيسػجخافية السصمػبة " الشػع ومشصقة الدكغ "، ويػضح ججول )

 خرائز أفخاد الجراسة االستصبلعية الجيسػجخافية.

 (1ججول )



 مجلة دراسات فى مجال اإلرشاد النفسً والتربوي ـ كلٌة التربٌة ـ جامعة أسٌوط
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 (111الخرائص الجيسهجخافية ألفخاد الجراسة االستظالعية )ن = 

 السجرسة م

 الرف الثالث اإلعجادي رف الثاني اإلعجاديال الرف األول اإلعجادي

إجسالي السذاركين 
 الخيف الحزخ الخيف الحزخ الخيف الحزخ بالجراسة االستظالعية

 إناث ذكهر إناث ذكهر إناث ذكهر إناث ذكهر إناث ذكهر إناث ذكهر

آل حسدة  1
اإلعجادية 
 بالذشابمة

- - 12 9 - - - - - - 15 12 48 

الدهالم  2
بحخية ال

 اإلعجادية
- - 7 11 - - 11 11 - - 13 11 62 

إجسالي السذاركين 
بالجراسة 

 االستظالعية
- - 19 21 - - 11 11 - - 28 22 111 

 السذاركهن بالجراسة األساسية -ب
بعج التحقق مغ كفاءة أداة الجراسة: مكياس التشسخ السجرسي إعجاد الباحثػن ، قام 

شالباا وشالبة بالسخحمة  250الجراسة األساسية، والتي قػاميا الباحثػن بتصبيقو عمى أفخاد 
 ( خرائز أفخاد الجراسة األساسية.2اإلعجادية بسحافطة أسيػط، ويػضح ججول )

 (2ججول )
 (251الخرائص الجيسهجخافية ألفخاد الجراسة األساسية )ن =

 السجرسة م

 عجاديالرف الثالث اإل الرف الثاني اإلعجادي الرف األول اإلعجادي

إجسالي 
السذاركيغ 

 بالجراسة األساسية
 الخيف الحزخ الخيف الحزخ الخيف الحزخ

 إناث ذكػر إناث ذكػر إناث ذكػر إناث ذكػر إناث ذكػر إناث ذكػر

آل حسدة  1
اإلعجادية 
 بالذشابمة

- - 9 8 - - 9 4 - - 8 24 62 

الدػالع  2
البحخية 
 اإلعجادية

- - 17 13 - - 13 14 - - 26 14 97 

عدبة نرار  3
اإلعجادية 

 بشيغ
- - - - 19 - - - 25 - - - 44 

الدىخاء  4
اإلعجادية 

 بشات
- 29 - - - 11 - - - 7 - - 47 

إجسالي السذاركيغ 
 بالجراسة األساسية

- 29 26 21 19 11 22 18 25 7 34 38 250 

 أداة الجراسة-2



 وجرافٌةضوء بعض المتغٌرات الدٌم ً لدى طالب المرحلة اإلعدادٌة فًالتنمر المدرس
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 خظهات إعجاد السكياس: -أ
كياس التشسخ السجرسي لصبلب السخحمة اإلعجادية؛ بيجف قام الباحث بإعجاد م

الحرػل عمى أداة سيكػمتخية تتشاسب مع أفخاد العيشة وأىجاف الجراسة وشبيعتيا، حيث تع 
 -العبلج الشفدي اإليجابي  –تخجسة ما أسفخ عشو االستقخاء لسرصمحات الجراسة الحالية 

ست صياغة فقخات السكياس في صػرتيا إلى أىجاف وعبارات إجخائية قابمة لمكياس، حيث ت
األولية بسا يتشاسب وشبيعة وأىجاف الجراسة الحالية؛ لتعبخ عغ شبيعة التشسخ السجرسي 

 لصبلب السخحمة اإلعجادية، وقج مخ بشاء السكياس بالخصػات اآلتية:

  كسا جاء  –االشبلع عمى بعس الكتابات الشطخية والجراسات العخبية واإلنجميدية
التي اىتست بالتشسخ السجرسي، وبخاصة  -الشطخي والسفاليع األساسية لمجراسة باإلشار 

لجى شبلب السخحمة اإلعجادية، وباألخز التخاث الشطخي ذي الرمة بسفيػم التشسخ 
السجرسي وأىع مكػناتو وأبعاده وخرائز شبلب السخحمة اإلعجادية، وعبلقتة 

 بالستغيخات الشفدية األخخى.

 لجراسات الخاصة بالتشسخ كجراسة االشبلع عمى بعس اIreland &Arche (2004) ،
                    ودراسة  ،Aslan (2011)(، ودراسة 2009ودراسة معاوية أبػغدال)

                (، ودراسة 2014(، ودراسة إيسان الجمشيػري )2012شخب جخايدي)
Oksal &Bilgin(2014)، ( ودراس2015ودراسة سالع السفخجي ،) ة مشى عبج العديد

ودراسة مؤمشو ، Lang (2018)(، ودراسة 2017(، ودراسة نجا نرخ الجيغ )2017)
(، ودراسة 2018(، ودراسة كخيسان دمحم )2018(، ودراسة رنا شايع )2018شحاتو)

Moore , Woodcock & Dudle(2019)( 2018، ودراسة نػال حامج.)  

 جشبية التي اىتست بكياس التشسخ، كسكياساالشبلع عمى عجد مغ السقاييذ العخبية واأل 
Olweus (1996) ،وEspelage&Asido (2003)(2007، وعمي الربحييغ ،)

(، وناريسان الخفاعي، 2009(، ومعاوية أبػغدال)2009ونايفة قصامي ومشى الرخايخة )
، Losey(2011)(، و2011(، ومدعج أبػالجيار)2010ىذام الخػلي، أمل فػزي )

، ومججي Cornell(2015)(، و2015(، ورجاء الجيشي )2012وصابخيغ عارف )
(، ونػال حامج 2017(، ومشى عبجالعديد )2016(، ودمحم الدبػن )2016الجسػقي )

 (.2018(، وزيشب شقيخ)2018(، ووسام مقبل )2018)

  وقج أفادت ىحه السقاييذ الباحث في التعخف عمى السؤشخات الخئيدية التي يسكغ
رسيع مكياس التشسخ السجرسي، ومغ خبللو تع التػصل إلى األبعاد االعتساد عمييا في ت



 مجلة دراسات فى مجال اإلرشاد النفسً والتربوي ـ كلٌة التربٌة ـ جامعة أسٌوط
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الخئيدية الخاصة بسكياس التشسخ السجرسي والتي تتسثل فى)التشسخ المفطي، والتشسخ 
 الجدجي، والتشسخ االجتساعي، والتشسخ االلكتخوني(.

 ت تع تحجيج التعخيف االجخائي لكل بعج مغ ىحه األبعاد عمى حجة مع صياغة العبارا
التي يكيديا كل بعج، مع مخاعاة أن تكػن صياغة العبارات مختبصة بكل بعج بصخيقة 

 مبدصة وسيمة وذات معشى مفيػم لعيشة الجراسة.
( 41وقج تسثل عجد عبارات مكياس التشسخ السجرسي لصبلب السخحمة اإلعجادية في )

يحجث بجرجة  عبارة ليا خسدة بجائل: )يحجث بجرجة كبيخة ججاا، يحجث بجرجة كبيخة،
متػسصة، يحجث بجرجة قميمة، يحجث بجرجة قميمة ججاا( عمى أن تكػن درجات كل فقـخة عمى 

 ( لكل عبارة.1–2–3-4 –5التختيب )
 كفاءة مكياس سمهكيات التشسخ لظالب السخحمة اإلعجادية: -ب
 Validity( الرجق 1)

 Factorialاعتسج الباحث في حداب صجق السكياس عمى الرجق العاممي 
Validity  وذلظ بعج تصبيق السكياس في صػرتو األولية عمى األفخاد السذاركيغ بالجراسة ،

 Exploratory Factor Analysisاالستصبلعية، تع حداب الرجق العاممي االستكذافي 
لمتحقق مغ الرجق العاممي لسكياس سمػكيات التشسخ لصبلب السخحمة اإلعجادية عغ شخيق 

عبارة( لجى األفخاد السذاركيغ  41اشات بيغ عبارات السكياس )إخزاع مرفػفة االرتب
بصخيقة السكػنات  Spssشالباا وشالبة( بػاسصة بخنامج  110بالجراسة االستصبلعية )

، وقج أسفخ التحميل العاممي بعج تجويخ السحاور تجويخاا PrincipleComponentاألساسية 
ا بصخيقة الفاريساكذ  (، وىحه أربعة عػامل قابمة لمتفديخ )عغ وجػد  Varimaxمتعامجا

أكبخ مغ الػاحج الرحيح وفدخت مجتسعة Eigenvaluesالعػامل األربعة جحورىا الكامشة 
، 0.3% مغ التبايغ الكمي لعبارات السكياس، بعج ححف التذبعات األقل مغ  43.17

             ( مرفػفة العػامل بعج التجويخ الستعامج بصخيقة الفاريساكذ6ويػضح ججول )
Varimax  لعبارات مكياس سمػكيات التشسخ لصبلب  0.3وححف التذبعات األقل مغ

 السخحمة اإلعجادية. 
 (3ججول )

                                                           

))  عند إجراء التحلٌل العاملً تم استخدام أحد خٌارات برنامجSpss  فٌما ٌتعلق بعدد العوامل، حٌث تم

 تحدٌد عدد العوامل بأربعة عوامل فقط، أي االقتصار على أربعة عوامل.



 وجرافٌةضوء بعض المتغٌرات الدٌم ً لدى طالب المرحلة اإلعدادٌة فًالتنمر المدرس

 دمحم عطا دمحم  أ/   د / فاطمة دمحم علً عمران    د / مصطفى عبد المحسن الحدٌبً
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وححف التذبعات  Varimaxمرفهفة العهامل بعج التجويخ الستعامج بظخيقة الفاريساكذ 
 (111 لعبارات مكياس سمهكيات التشسخ لظالب السخحمة اإلعجادية )ن = 1.3األقل من 

 العهامل بعج التجويخ  العبارة  م
قيم 
 الذيهع

 الخابع الثالث الثاني  األول 
 1.58    1.69 أىجد زمالئي خالل حجيثي معيم 1
 1.51    1.68 أطمق ألقاًبا مزحكة عمى زمالئي 3
 1.51    1.63 أسخخ من زمالئي واستيدئ بيم 2
 1.53    1.62 عتيمأطمق الذائعات عمى بعض زمالئي لتذهيو سس 7
 1.32    1.61 أشعخ بالدعادة عشج إىانة بعض زمالئي 4
 1.45    1.57 ألقي الشكات عن زمالئي إلضحاك اآلخخين 9
 1.42    1.52 أسب بعض زمالئي بألفاظ بحيئة 11
 1.41    1.51 أسخخ من زمالئي الحين ال يعخفهن إجابة أسئمة السعمم 6
 1.47    1.46 لبعض زمالئيأوجو انتقادات مدعجة  5
 1.33    1.45 أتعسج مقاطعة حجيث بعض زمالئي لسزايقتيم 26
 1.37   1.64  أمشع بعض زمالئي من دخهل الفرل 34
 1.54   1.64  أعض بعض زمالئي مدبًبا ليم األلم 39
 1.36   1.64  أبرق عمى بعض زمالئي األضعف مشي 36
 1.37   1.62  خخين أضخب زميمي عمى وجيو أمام اآل 38
 1.41   1.62  أدفع بعض زمالئي أثشاء ندول الدمم 37
 1.54   1.62  أعخقل بعض زمالئي أثشاء مخورىم أمامي 31
 1.52   1.59  أدفع بعض زمالئي الحين يجمدهن بجهاري  35
 1.34   1.59  أتعسج الجمهس مكان أحج زمالئي داخل الفرل 32
 1.56   1.58  ا مدبًبا ليم األلمأقخص بعض زمالئي عسجً  33
 1.48   1.53  أتذاجخ مع بعض زمالئي بجون أسباب 41
 1.48   1.51  أدفع بعض زمالئي أثشاء طابهر الرباح 41
 1.38  1.68   أرفض رغبة بعض زمالئي في مرادقتي لسزايقتيم 12
 1.41  1.66   أتجاىل بعض زمالئي عسًجا أثشاء حجيثيم معي  16
 1.36  1.64   أضحك برهت مشخفض عمى بعض زمالئي لسزايقتيم 17
 1.44  1.52   أطخد أحج زمالئي من المعب دون مبخر 31
 1.36  1.49   أتيم زميمي بأعسال لم يختكبيا ليعاقب 11
 1.43  1.48   أرفض مذاركة بعض زمالئي في السجسهعة التي أكهن فييا 25
 1.32  1.42   م بأني أفزل مشيمأتكبخ عمى بعض زمالئي وأشعخى 18
 1.34  1.41   أحخض بعض الظمبة عمى عجم مراحبة طمبة آخخين 29
 1.42  1.39   أنظخ نظخات مخيفة لبعض زمالئي 14
 1.39  1.32   أرفض مذاركة بعض زمالئي في األنذظة السجرسية 18
 1.41 1.67    أنذخ شائعات عن أحج زمالئي عبخ اإلنتخنت 21
 1.38 1.59    نذخ أسخار بعض زمالئي عبخ مهاقع التهاصل االجتساعي دون إذنيمأ 24
 1.53 1.53    أرسل رسائل ىاتفية لبعض زمالئي بغخض الدخخية 23
 1.48 1.53    أنذخ تعميقات مدعجة عمى صفحات زمالئي بالفيذ بهك 19
 1.54 1.52    أطخد بعض زمالئي عسًجا من صفحاتي ومجسهعاتي عبخ اإلنتخنت  22
 1.48 1.46    انتحل شخرية أحج زمالئي عبخ اإلنتخنت إليحاء اآلخخين  21
 1.44 1.46    أرسل ممفات الفيخوسات لبعض زمالئي عبخ اإلنتخنت  8
 1.51 1.45    أنذخ صهر مديئة ألحج زمالئي عمى اإلنتخنت 27
 1.42 1.44    أو اإلنتخنتأرسل رسائل تيجيجية ألحج زمالئي عبخ الياتف السحسهل  15
 1.37 1.39    أمشع أحج الظمبة من الجردشة معي عبخ اإلنتخنت لسزايقتو 13

 17.69 3.39 3.71 5.17 5.43 الجحر الكامن
 43.17 8.27 9.13 12.62 13.25 الشدبة السئهية لمتباين

 %111 19.16 21.92 29.23 31.69 التباين العاممي

طع عبارات مكياس التشسخ السجرسي لصبلب السخحمة ( أن مع3يتزح مغ ججول )
، األمخ الحي يؤكج أن السكياس في 0.3اإلعجادية قج تذبعت بكيع أكبخ مغ أو تداوي 

 ( عبارة .41صػرتو الشيائية مذتسبلا عمى )



 مجلة دراسات فى مجال اإلرشاد النفسً والتربوي ـ كلٌة التربٌة ـ جامعة أسٌوط
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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% مغ حجع التبايغ في عذخ عبارات، 13.25وقج استػعب العامل األول 
ى تذبعاتيا حػل كمسات وعبارات يػجييا الستشسخ والسدتقخئ ليا يتزح أنيا تتسحػر أعم

لمزحية بيجف إيحاءه مغ خبلل: الدب، التيجيج، الدخخية، السزايقة، تػجيو االنتقادات، 
الػصف بألقاب معيشة، ذكخ صفاتو الديئة، ونذخ الذائعات عشو، وليحا يسكغ تدسية ىحا 

% مغ حجع التبايغ  12.62ني العامل بـ " التشسخ المفطي "، في حيغ استػعب العامل الثا
في إحجى عذخة عبارة، تتسخكد أعمى تذبعاتيا في إلحاق األذى جدجياا بالزحية، مسا 
ا، البرق، الجفع، وعخقمتيع،  يدبب لو األلع، مغ خبلل: الزخب، العس، الخمي أرضا

خ ومشعيع مغ دخػل الفرل، والجمػس في أماكشيع، ولحلظ يسكغ تدسية ىحا العامل بـ " التشس
% مغ حجع التبايغ في عذخة عبارات، ومغ 9.03الجدجي "، وقج استػعب العامل الثالث 

خبلل فحز تمظ العبارات يبلحظ أن جسيعيا تتسخكد حػل تجاىل الزحية وعدلو 
اجتساعياا، التيكع عميو، مقاشعة حجيثو، رفس صجاقتو، التكبخ عميو، إخافتو، التحخيس 

ة، وشخده مغ السجسػعات، ولحلظ يسكغ تدسية ىحا ضجه، مشعو مغ السذاركة في األنذص
% مغ حجع التبايغ في 8.27العامل بـ " التشسخ االجتساعي "، وقج استػعب العامل الخابع 

عذخة عبارات، تتسخكد أعمى تذبعاتيا في االضخار بالزحية وتيجيجه بالخسائل االلكتخونيو، 
فيخوسات، إقراؤه مغ نذخ صػر مديئة، كتابة تعميقات مدعجة، أرسال ممفات 

السجسػعات، ومشعو مغ الجردشة مغ خبلل الػسائل االلكتخونية مثل )الياتف السحسػل، 
مػاقع التػاصل االجتساعي، غخف الجردشة(، ولحلظ يسكغ تدسية ىحا العامل بـ " التشسخ 

 االلكتخوني ".
ع التي والسدتقخئ لعػامل مكياس التشسخ السجرسي لصبلب السخحمة اإلعجادية األرب

بصخيقة السكػنات األساسية  SPSSتع التػصل إلييا مغ التحميل العاممي بػاسصة بخنامج 
Principle Component وبعج التجويخ الستعامج بصخيقة الفاريساكذ ،Varimax وححف ،

، يتزح لو أنيا تتدق مع شبيعة التشسخ السجرسي وأبعاد التعخيف 0.3التذبعات األقل مغ 
 لو بالجراسة الحالية. اإلجخائي السحجد

 : Reliability( الثبات 2)
 :Alpha Cronbach Method)أ( طخيقة ألفا كخونباك 

( وىي معادلة 327 – 1989استخجم الباحث معادلة ألفا كخونباك )صفػت فخج 
تدتخجم إليزاح السشصق العام لثبات االختبار، وبمغت قيسة معامل ثبات السكياس ككل  

( لمتشسخ 0.78( لمتشسخ الجدجي ، )0.83( لمتشسخ المفطي ، ) 0.84، وأبعاده )0.93
 ( لمتشسخ االلكتخوني ، وىي قيسة مختفعة تجل عمى ثبات السكياس.0.84االجتساعي ، )
 نتائج الجراسة

 نتائج الفخض األول :-1



 وجرافٌةضوء بعض المتغٌرات الدٌم ً لدى طالب المرحلة اإلعدادٌة فًالتنمر المدرس

 دمحم عطا دمحم  أ/   د / فاطمة دمحم علً عمران    د / مصطفى عبد المحسن الحدٌبً
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يشز الفخض األول عمى: " ال يػجج فخوق  دالة إحرائياا بيغ متػسصي درجات 
ادية عمى مكياس التشسخ السجرسي لصبلب السخحمة اإلعجادية يعدى شبلب السخحمة اإلعج

 لمشػع ) ذكػر، إناث( ".
لمتحقق مغ صحة ىحا الفخض قام الباحث بحداب قيسة " ت " بيغ متػسصي  

درجات شبلب السخحمة اإلعجادية الحكػر واإلناث عمى مكياس التشسخ السجرسي لصبلب 
شالباا وشالبة،  250العيشة األساسية، البالغ عجدىا  السخحمة اإلعجادية وأبعاده لجى أفخاد

( 3( شالبة بالسخحمة اإلعجادية، ويػضح ججول )124( شالباا بالسخحمة اإلعجادية، و )126)
 قيسة " ت " .

 (3ججول )
 داللة الفخق بين متهسظي درجات أفخاد العيشة األساسية )الحكهر، اإلناث( عمى مكياس

 (251خحمة اإلعجادية وأبعاده )ن = التشسخ السجرسي لظالب الس

 الشػع
 مكياس التشسخ السجرسي

 قيسة " ت " ( 124) ن = اإلناث ( 126ن = الحكػر )
 ع م ع م

 **4.12 8.69 19.84 8.96 24.44 التشسخ المفطي

 **3.56 7.68 21.74 9.93 25.74 التشسخ الجدجي

 **4.88 6.58 19.61 8.57 24.74 التشسخ االجتساعي

 **5.71 6.74 16.24 8.63 21.83 تشسخ االلكتخونيال

 **5.39 23.61 77.43 31.26 96.34 التشسخ السجرسي لصبلب السخحمة اإلعجادية

  1.11** دال عشج مدتهى 
 نتائج الفخض الثاني :-2

يشز الفخض الثاني عمى: " ال يػجج فخوق  دالة إحرائياا بيغ متػسصي درجات 
مى مكياس التشسخ السجرسي لصبلب السخحمة اإلعجادية لسشصقة شبلب السخحمة اإلعجادية ع

 الدكغ ) ريف، حزخ( ".
لمتحقق مغ صحة ىحا الفخض قام الباحث بحداب قيسة " ت " بيغ متػسصي  

درجات شبلب السخحمة اإلعجادية الحكػر واإلناث عمى مكياس التشسخ السجرسي لصبلب 



 مجلة دراسات فى مجال اإلرشاد النفسً والتربوي ـ كلٌة التربٌة ـ جامعة أسٌوط
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شالباا وشالبة،  250ة األساسية، البالغ عجدىا السخحمة اإلعجادية وأبعاده لجى أفخاد العيش
( شالباا وشالبة قاششي الحزخ،  ويػضح 91( شالباا وشالبة قاششي الخيف ، و)159)

 ( قيسة " ت " .4ججول )
 (4ججول )

 داللة الفخق بين متهسظي درجات أفخاد العيشة األساسية )ريف، حزخ( عمى مكياس
 (251دية وأبعاده )ن = التشسخ السجرسي لظالب السخحمة اإلعجا

 الشػع                                         
 ت "قيسة " ( 91حزخ ) ن =  ( 159ريف ) ن =  مكياس التشسخ السجرسي 

 ع م ع م
 * 2.13 8.14 20.55 9.52 23.08 التشسخ المفطي 

 NS 0.77 9.13 23.17 9.08 24.08 التشسخ الجدجي

 NS 1.46 7.44 21.02 8.26 22.55 التشسخ االجتساعي

 NS 1.39 7.72 18.11 8.47 19.61 التشسخ االلكتخوني

 NS 1.69 27.59 82.85 29.98 89.42 التشسخ السجرسي لصبلب السخحمة اإلعجادية

 1.15* دال عشج مدتهى 
NS  ًغيخ دال إحرائيا 

 تفديخ نتائج الجراسة :
متػسصي درجات الحكػر ( وجػد فخوقا دالة إحرائياا بيغ 3يتزح مغ ججول )

واإلناث عمى مكياس التشسخ السجرسي لصبلب السخحمة اإلعجادية وجسيع أبعاده لرالح 
 الحكػر.

ولقج اتفقت ىحه الشتائج مع ما أسفخت عشو نتائج بعس الجراسات ذات الرمة التي 
تشاولت تأثيخ متغيخ الشػع في مدتػى التشسخ السجرسي كجراسة وسام خالج عبجالخحسغ 

( التي تعدو وجػد فخوق في مدتػى التشسخ إلى كػن الحكػر ىع مغ يقػمػن بالتشسخ 2018)
الجدسي والمفطي مغ سب وتشابد باأللقاب ومعاكدات لئلناث، كسا أن شبيعة السجتسع 

 الحكػرية التي تعصى الحخية السصمقة لمحكخ ساىست في ارتفاع ندبة التشسخ لجى الحكػر.
ا مع ما تػصمت إليو دراسة كل مغ: شخب عيدى وتتفق نتائج الجراسة الحال ية أيزا

(، التي تعدو وجػد فخوق في مدتػى 2012(، وصابخيغ عارف عثسان )2012جخايدي )
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التشسخ لرالح الحكػر إلى شبيعة الخرائز الشفدية واالنفعالية لمحكػر التي تشدع إلى 
كػر أن التشسخ يعدز الديصخة عمى اآلخخيغ، خاصة في مخحمة السخاىقة، حيث يعتقج الح

 ثقتيع بأنفديع، ويديج مغ سمصتيع واحداسيع بالقػة .
ويسكغ تفديخ ذلظ مغ خبلل شبيعة التكػيغ البيػلػجي واليخمػني لمحكػر في ميميع 
إلى القػة السفخشة والعشف وفخض الديصخة، وربط القػة الجدجية واليجػم بالحكػر، وخاصة 

الحكخ، كحلظ أساليب التشذئة االجتساعية التي تذجع التي تحفد إضيار قػة  في السجتسعات
فخض سيصخة الحكخ عمى األنثى، فالسجتسع يتصمب مغ األنثى أن تكػن أكثخ تمصفاا وأباا 

ا عغ العشف، وعمييا أن ال تشتيظ قػانيغ السجتسع وتػقعاتو مشيا.  وبعجا
ة كل مغ: كسا اتفقت نتائج الجراسة الحالية أيزا مع نتائج دراسات آخخى كجراس

Almahasnih (2019)( ووفاء عبجالجػاد ورمزان 2017،  وأسساء أحسج حامج ،)
،  وشيخاز صبيحات  Blacksmith (2014)، و Morgan (2014)(، و 2015حديغ )

(، 2012(، وماججة حديغ محسػد )2013وعجنان العتػم )
(، 2007وعمي مػسى الربحييغ) ،Knutsen&Thornberg(2011)و
، التي تػصمت إلى وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ Solberg&Olweus (2003)و

 الحكػر واإلناث في مدتػى التشسخ السجرسي لرالح الحكػر.
بيشسا اختمفت نتائج الجراسة الحالية مع ما تػصمت إليو عجد مغ الجراسات ذات  

أحسج  (، دمحم2017(، وإسبلم عبجالحفيظ عسارة )2018الرمة كجراسة: رنا محدغ شايع )
(، وليمى خالج بجرانو وسامي بغ دمحم ممحع 2013الدقخات وأحسج عبجالحميع عخيبات )

(، بعجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية في مدتػى 2012(، وسيج البياص )2012)
التشسخ السجرسي تعدى لمشػع لجى شبلب السخحمة اإلعجادية، وما تػصمت إليو دراسة كل 

(، ودراسة 2012(، ودراسة عمي دمحم شػالبة )2013ات )مغ: دمحم القجاح وبذيخ عخيب
Pollastri, Cardenil, &Donnell (2010) بػجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ ،

 الحكػر واإلناث في مدتػى التشسخ السجرسي لرالح اإلناث.
ا نتائج ىحه الجراسة مع بعس ماتػصمت إليو نتائج دراسة مؤمشو دمحم   واختمفت أيزا
( بعجم وجػد فخوق في جسيع أبعاد التشسخ بيغ الحكػر واإلناث ماعجا التشسخ 2018شحاتو )

 المفطي تػجج فخوق لرالح اإلناث.
( عجم وجػد فخوقاا دالة إحرائياا بيغ متػسصي درجات 4ويتزح مغ ججول )

              شبلب السخحمة اإلعجادية عمى مكياس التشسخ السجرسي تعدي لسشصقة الدكغ 
 حزخ(، في جسيع األبعاد، ماعجا بعج التشسخ المفطي تػجج فخوق لرالح الخيف.)ريف، 

ونطخاا لشجرة الجراسات الدابقة التي تشاولت الفخوق في سمػك التشسخ تعدي لستغيخ 
مشصقة الدكغ، فقج اختمفت نتائج الجراسة الحالية مع نتائج دراسة وفاء عبج الجػاد ورمزان 

فاع مدتػى التشسخ السجرسي لجى تبلميح الحزخ عغ ( التي أوضحت ارت2015حديغ )
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( التي تػصمت إلى ارتفاع مدتػى 2013تبلميح الخيف، ودراسة دمحم القجاح وبذيخ عخيبات )
ا  التشسخ في السشاشق العذػائية والفقيخة عغ السشاشق الحزخية السختفعة قترادياا ، وايزا

( التي تػصمت إلى وجػد فخوق 2018اختمفت مع نتائج دراسة وسام خالج عبجالخحسغ )
 دالة إحرائياا  في مدتػى التشسخ السجرسي لرالح سكان السجيشة . 

ويخجع الباحثػن عجم وجػد فخوق في التشسخ تعدي إلى مشصقة الدكغ إلى تقارب 
نسط الحياة األن بيغ الحزخ والخيف نطخاا لبلنفتاح االقترادي والتصػر االجتساعي، 

جتسعية أصبحت قخيبة في الػقت الحالي، كحلظ انذغال أىل الخيف والطخوف الثقافية والس
باألعسال التجارية والرشاعية مثل الحزخ، كسا أصبحػا مشفتحيغ عمى التصػر مثل 
الحزخ، فتقارب الطخوف الثقافية والسجتسعية االقترادية األن أدى إلى عجم وجػد فخوق 

 ى لسشصقة الدكغ .ذات داللة إحرائية عمى مكياس التشسخ السجرسي تعد 

ويسكغ عدو وجػد فخوق دالة إحرائيا في مدتػى التشسخ السجرسي في بعج التسخ 
المفطي في الخيف إلى سيػلة إشبلق األلقاب والذتائع وتيجيج اآلخخيغ، فيػ كبلم يسكغ أن 
يقمجه ويتشاقمو الصبلب يػمياا مسا يديج مغ انتذاره، كسا أن الصبلب يدتخجمػن الدخخية 

يداء بيجف اإلقبلل مغ الزحية أمام مجسػعة األقخان، وقج يمجأ إليو الصبلب أحياناا واالست
كػسيمة لمجفاع عغ الشفذ، وساعج عمى انتذاره عجم  الحاجة لمقػة الجدسية كسا في 

 األشكال اآلخخى .
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