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فاعلية برنامج معريف سلوكي يف تنمية مفهوم 
الذات وأثره على خفض سلوك التنمر لدى عينة 

 من طلبة املرحلة الثانوية
 

 

 * عمر بن سليمان الشالش

 

  

_  هدف البحث إلى الكشف عن فاعلية برنامج معرفي سلوكي في تنمية مفهوم الذات وأثره على خفض سلوك التنمر لدى عينة من طالب امللخص

(، واتبع 1440 -1439الصف الثالث الثانوي بمدرسة األمير سعود الفيصل الثانوية بمدينة الرياض في اململكة العربية السعودية للعام الدراس ي )

( طالًبا من املرحلة الثانوية وللوصول إلى أهداف الدراسة طبق الباحث  50نهج شبه التجريبي، وقد تم تحديد عينة للدراسة مكونة من )الباحث امل

مقياس مفهوم الذات )من إعداد الباحث(، ومقياس التنمر )من إعداد الباحث(، وبرنامج معرفي سلوكي في تنمية مفهوم الذات وخفض السلوك  

، وتم إحصاعداد الباحث(، وتم تطبيق املقاييس قبل وبعد تطبيق البرنامج، ومن ثم تم جمع البيانات الخاصة بالبحث وتحليلها التنمري )إ
ً
ئيا

ب املجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي  0.01ئية عند مستوى داللة )إحصاالتوصل إلى وجود فروق دالة 
ا

ال
ُ
( بين ُمتوسطي درجات ط

 عند مستوى داللة )إحصام الذات لصالح التطبيق البعدي، ووجود فروق دالة ملقياس مفهو 
ً
ب املجموعة 0.01ئيا

ا
ال

ُ
( بين ُمتوسطي درجات ط

كي الذي  التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي ملقياس التنمر لصالح التطبيق البعدي. كما كشفت النتائج عن بقاء تأثير البرنامج املعرفي السلو 

شهرين في تنمية مفهوم الذات وخفض سلوك التنمر لدى الطالب حيث تبين ذلك في القياس التتبعي، وفي ضوء النتائج تم تقديم  استمر ملدة 

 مجموعة من التوصيات واملقترحات للحد من ظاهرة التنمر؛ وذلك باستخدام البرامج واالستراتيجيات املختلفة.
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 سلوك  خفض على  وأثره الذات مفهوم تنمية في سلوكي معرفي  برنامج  فاعلية

 الثانوية  املرحلة طلبة من  عينة لدى التنمر 
 املقدمة . 1

مرحلة املراهقة لها خصائص مختلفة عن أي مرحلة في حياة االنسان ألنها       

تمثل فترة من التوترات النفسية والضغوط والتقلبات التي تحتاج إلى توجيه 

وإرشاد وتوعية، وذلك لتحقيق التوافق النفس ي واالجتماعي واالنفعالي مع 

م على التكيف اآلخرين وذلك من خالل تنمية مفهوم الذات لديهم ومساعدته

اإليجابي وبعقالنية لحل املشكالت التي تواجههم، ومن أهم تلك املشكالت 

التي يعاني منها املراهق التنمر، الذي يعد أكثر أشكال العنف انتشاًرا، وله 

آثاره السلبية على املراهق، وعلى تعلمه، وعلى املناخ العام الذي يعيش فيه؛ 

تنامية في العالم، فهو يحدث في الريف، حيث يعد التنمر للمراهقين مشكلة م

واملدن، وبصورة خاصة عند املراهقين، حيث أنهم أكثر عرضة ملشكالت 

 التنمر. 

[ إلى أنه تبين من الدراسات 1وقد أشار كل من هيلزبيرج وسباك ]      

 1600000ءات التي تمت في الواليات املتحدة األمريكية أن )حصاواإل 
ً
( طالبا

 من التنمر الذى يتعرضون له من زمالئهم، وأن يهربون من امل
ً
دارس تخوفا

، وقد واجهوا 18- 11ثلت طالب هذه املدارس تتراوح أعمارهم ما بين )
ً
( عاما

 على 
ً
 مدمرا

ً
أشكال من التنمر داخل املدرسة، وبالتالي فإن التنمر يشكل خطرا

ر األشخاص، وله أثاره السلبية ويسهم في انخفاض االنفعالية والشعو 

باالطمئنان لديهم، كما أن ضحايا التنمر تعاني من الوحدة وسوء التوافق 

االجتماعي وقصور العالقات االجتماعية، واالنسحاب االجتماعي، وفقدان 

 األمن النفس ي، وتدني مفهوم الذات.

[ إلى وجود عالقة عكسية بين مفهوم الذات 2كما أشارت دراسة علي ] 

يزيد مفهوم الذات تنخفض السلوكيات والسلوك العدواني، أي عندما 

 .
ً
 العدوانية لدى املعاقين حركيا

ونظًرا ملا ينتج عن سلوك التنمر من مشكالٍت اجتماعيٍة ونفسيٍة ودراسية،      

فإنه يجب التدخل ملنع التنمر وإزالة آثار هذا السلوك، ولهذا يعد املنهج 

املراهقين حيث يعتبر  املعرفي السلوكي من أكثر املناهج فاعلية في مساعدة

 من نظرية العالج املعرفي السلوكي، كما يعد أحد أشكال 
ً
 مشتقا

ً
منهجا

التدخل للحد من السلوكيات املشوهة وغير املقبولة، وذلك من خالل التركيز 

على مجاالت املعرفة والسلوك وتحليل عمليات التفكير الال تكيفي، وتحديد 

 [.3نماط أخرى أكثر عقالنية ]انماط التفكير الخاطئة وتعديلها بأ

وفي هذا السياق أجريت العديد من الدراسات التي تناولت البرامج      

االرشادية والتدريبية لخفض سلوك املشاغبة لدى الطالب في مراحل التعليم 

[ وأثبتت نتائجها 6[، وإبراهيم ] 5[، وبيلي وسكوت ]4املختلفة كدراسة سالم ]

واالرشادية املعدة في خفض سلوك التنمر أو  فاعلية البرامج التدريبية

 املشاغبة.

كما أن هناك بعض الدراسات التي تناولت البرامج االرشادية القائمة على      

فنيات تعديل السلوك في خفض السلوك التنمري والتي أثبتت فاعليتها، 

[ التي أثبتت فاعلية البرنامج االرشادي القائم على 7كدراسة عبد العزيز ]

نيات تعديل السلوك في خفض حدة السلوك التنمري وبقاء أثره ملدة شهر ف

[ في 3ونصف لدى عينة من تالميذ املرحلة االبتدائية، ودراسة طنوس ]

الكشف عن فاعلية برنامج معرفي سلوكي في تنمية الذكاء االنفعالي ودافعية 

ة البرنامج التعلم للحد من السلوكيات التخريبية والتي أظهرت نتلئجها فاعلي

في تحسين الذكاء االنفعالي ودافعية التعلم والحد من السلوكيات التخريبية 

 وأصبحوا يظهرون السلوكيات اإليجابية.

 دراسة المشكلة . 2

حساس الباحث باملشكلة من مالحظته لشيوع سلوك العنف إنبع       

والعدوان، والسلوك التنمري بين الطالب، وبصورة خاصة املراهقين من 

طالب املرحلة الثانوية، بشكل أصبح جزًءا من حياتهم، ولقد أكدت العديد 

[، ودراسة 9[، ودراسة علوان ]8من الدراسات واألبحاث كدراسة عبده ]

أهمية البرامج التدريبية واالرشادية واملعرفية للمراهقين من [ على 10حبيب ] 

خالل توصياتهم للحد من السلوكيات العدوانية وذلك لكونها في مرحلة فارقة 

 في حياتهم. 

[ أن الحاجات اإلرشادية في شتى 11] كما أوضحت دراسة الصميلي       

 وبالغ التأثير في 
ً

املراحل العمرية، خاصة فترة املراهقة تلعب دوًرا فعاال

السلوك الصادر من الفرد، وذلك يتطلب تصميم البرامج الخاصة بدراستها 

 إلى أفضل األساليب في تناولها، من أجل إشباع الحاجات اإلرشادية 
ً

وصوال

 واملعرفية للطالب.

كما أن هناك يعض الدراسات التي كشفت وجود عالقة بين مفهوم الذات       

[  12[، ودراسة جرايس ي ]2والسلوكيات العدوانية أو التنمر كدراسة علي ]

حيث أثبتت هذه الدراسات وجود عالقة عكسية بين السلوك العدواني او 

 إلى دراسة خوج ]
ً
نتائجها إلى [ التي أشارت 13التنمري ومفهوم الذات، إضافة

 وجود عالقة عكسية دالة بين التنمر املدرس ي وبين املهارات االجتماعية. 

 أ. أسئلة الدراسة 

 ومن هذا املنطلق يمكن تحديد مشكلة الدراسة في األسئلة اآلتية:

هل توجد فروق بين متوسطات درجات طالب املجموعة التجريبية قبل  -1

 السلوكي في مفهوم الذات؟وبعد تطبيق البرنامج املعرفي 

هل توجد فروق بين متوسطات درجات طالب املجموعة التجريبية قبل  -2

 وبعد تطبيق البرنامج املعرفي السلوكي في السلوك التنمري؟

هل توجد فروق بين متوسطات درجات طالب املجموعة التجريبية في  -3

 القياسيين البعدي والتتبعي في السلوك التنمري؟

د فروق بين متوسطات درجات طالب املجموعة التجريبية في هل توج  -4

 القياسيين البعدي والتتبعي في مفهوم الذات؟ 

 فرضية الدراسة: ترتبط باألسئلة الفرضيات اآلتية:

( بين ُمتوسطي 0.01ئية عند مستوى )إحصاتوجد فروق ذات داللة  -1

ب املجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبع
ا

ال
ُ
دي ملقياس مفهوم درجات ط

 الذات لصالح التطبيق البعدي.

( بين ُمتوسطي 0.01ئية عند مستوى )إحصاتوجد فروق ذات داللة  -2

ب املجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي ملقياس
ا

ال
ُ
 درجات ط
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 التنمر لصالح التطبيق البعدي. 

 إحصاال توجد فروق دالة  -3
ً
ب امل ئيا

ا
ال
ُ
جموعة بين ُمتوسطي درجات ط

 التجريبية في مقياس السلوك التنمري بين القياسين البعدي والتتبعي.

ب املجموعة إحصاال توجد فروق دالة  -4
ا

ال
ُ
ئيا بين ُمتوسطي درجات ط

 التجريبية في مقياس مفهوم الذات بين القياسين البعدي والتتبعي.

 أهداف الدراسة ب. 

 هدفت الدراسة إلى: 

فاعلية البرنامج املعرفي السلوكي املقترح في تنمية مفهوم التعرف على  -1

 الذات لدى عينة من الطالب املرحلة الثانوية.

الكشف على فاعلية البرنامج املعرفي السلوكي املقترح في خفض السلوك  -2

 التنمري لدى عينة من الطالب املرحلة الثانوية.

ي السلوكي املقترح في خفض التعرف على استمرارية فاعلية البرنامج املعرف -3

 السلوك التنمري لدى عينة من الطالب املرحلة الثانوية.

التعرف على استمرارية فاعلية البرنامج املعرفي السلوكي املقترح في تنمية  -4

 مفهوم الذات لدى عينة من الطالب املرحلة الثانوية.

 أهمية الدراسة ج. 

ها ملتغيرات نفسية مهمة استمدت الدراسة أهميتها من منطلق تناول -1

)مفهوم الذات، التنمر(، فهي متغيرات مطروحة مؤخًرا على املستوى الدولي  

 واإلقليمي، والتي تؤدي إلى اهتزاز الوعي واألمن النفس ي للمراهقين.

كما تتناول الدراسة مرحلة هامة وهي مرحلة املراهقة، فهي مرحلة حيوية  -2

 كية واالجتماعية والنفسية.يتخللها العديد من التغيرات السلو 

للدراسة، وذلك من خالل بناء مجموعة  باإلضافة إلى األهمية السيكومترية -3

 من األدوات )مقياس التنمر، مفهوم الذات(، مما يثري املكتبة البحثية.

كما تتضح أهمية الدراسة أيضا في محاولة تسليط الضوء على ظاهرة  -4

سلوكية خطيرة )التنمر(، وذلك إلضافة املزيد من األبحاث والدراسات التي 

 تراث العلمي النفس ي.تعني بهذه الظاهرة إلى ال

 حدود الدراسة د. 

الحدود املوضوعية: اقتصرت الدراسة على التعرف على فاعلية البرنامج  -

املعرفي السلوكي في تنمية مفهوم الذات وفي خفض سلوك التنمر لدى طلبة 

 املرحلة الثانوية. 

الحدود البشرية: تم تطبيق الدراسة الحالية على طالب الصف الثالث  -

 الثانوي. 

الحدود املكانية: تم تطبيق هذه الدراسة في مدرسة األمير سعود الفيصل  -

 الثانوية بالرياض.

الحدود الزمانية: تم إجراء هذه الدراسة امليدانية في الفصل الدراس ي األول  -

 . 1440/  1439خالل العام 

 مصطلحات الدراسة. ه

: مفهوم الذات 
ً
 :Self – Conceptأوال

[ بأنه: "الطريقة التي يدرك بها الشخص ذاته، وتكون 14عرفه مواموتيدا ]  

 
ً
 ملدى إدراكه لنفسه كشخص منفصل  هذه الطريقة سلبية أو إيجابية وفقا

 [. 15في إدراك اآلخرين له" ] عن اآلخرين، وما يعتقده

[ بأنه: "التقدير الكلي الذي بظهره الفرد لخلفيته 16كما يعرفه السبيعي ]  

 وأهوائه وقدراته ومشاعره واتجاهاته، وكل ما يتشكل ويتجمع كقوة موجهة 

 للسلوك ويكون نتيجة للتفاعالت االجتماعية".

 بأنه: إدراك ا -
ً
ملراهق لذاته الجسمية، ويعرف الباحث مفهوم الذات إجرائيا

وذاته العقلية، وذاته االنفعالية، وذاته االجتماعية، ويتبين ذلك من خالل 

 الدرجة التي يحصل عليها املراهق في املقياس املعد لذلك.

: مفهوم التنمر 
ً
 : Bullyingثانيا

وقد كثرت تعريفات التنمر؛ نظًرا للكثرة في معانيه، والثراء في محتواه،       

ا اختلفت االتجاهات والرؤى التي تناولها الباحثون لهذا السلوك ولهذ

العدواني، فقواميس اللغة العربية تشير إلى أن كلمتي تنمر أو استئساد هي 

، وكلمة استئساد مأخوذة من كلمة "أسد" Bullingالترجمة املناسبة لكلمة 

[17 .] 

 أ. التعريف االصطالحي للسلوك التنمري 

[ من أوائل من عًرفوا التنمر بطريقة علمية مبنية على 18يعد ألويز ]      

 بين 
ً
تجارب بحثية، فقد عًرفه بأنه: شكل من اشكال العنف املنتشرة جدا

األطفال واملراهقين، ويعني التصرف املقصود به الضرر أو اإلزعاج من جانب 

 مباشرة على 
ً
واحد أو أكثر من األفراد. كما قد يستخدم املتنمر أفعاال

خرين، والتنمر املباشر هو العدوان اللفظي أو البدني، والتنمر غير املباشر اآل 

 مثل )نشر الشائعات(، 
ً
هو الذي يستخدمه الفرد ليحدث إقصاًء اجتماعيا

ا على الفرد مثله مثل التنمر  ويمكن أن يكون التنمر غير املباشر ضاًرا جدًّ

 املباشر.

دث عندما يتعرض طالب تعرًضا [ بأنه: سلوك يح19كما أشار هوروود ]      

 لسلوكيات أو ممارسات عدائية من طالب آخرين، بغرض إيذائه، 
ً
متكررا

ا كالضرب، أو  ويكون عادة عدم توازن في القوة، وهو إما أن يكون جسديًّ

لفظًيا كالتنابز باأللقاب، أو عاطفًيا كاستفزاز املشاعر، أو النبذ االجتماعي، 

بالتالي فهو سلوك عدواني شديد للمراهقين، يؤدي إلى  أو اإلساءة في املعاملة. و 

الكثير من األضرار، ليس على الضحية فقط، وانما يترك آثاًرا نفسية سلبية 

على املتنمر نفسه، ولذلك يتحتم تهيئة بيئة خالية من التنمر وأشكاله عبده 

[، وتشترك بعض املفاهيم بمصطلح التنمر ومنها )العنف، والعدوانية، 8]

 ستقواء(.واال 

 في هذه الدراسة بأنه: سلوك عنيف يتبين على  -
ً
ويعرف التنمر إجرائيا

 لفظًيا، أو انفعالًيا، أو بدنًيا ويمكن قياس ذلك من 
ً
املراهق، سواء أكان سلوكا

 خالل الدرجة التي يحصل عليها املراهق في املقياس الخاص بذلك.

: مفهوم البرنامج: 
ً
 ثالثا

[ بأنه: "برنامج مخطط ومنظم في ضوء أسس علمية 20يعرفه زهران ]      

 لجميع من 
ً
 وجماعيا

ً
لتقديم الخدمات التدريبية املباشرة وغير املباشرة فرديا

تضمهم الجماعة أو املؤسسة بهدف مساعدتهم في تحقيق النمو السوي 

والقيام باالختبار الواعي املتعقل لتحقيق التوافق النفس ي داخل الجماعة 

 وخارجها".

 البرنامج املعرفي السلوكي:  -

[ بأنه: "مجموعة النشاطات املعتمدة على فنيات 3يعرفه طنوس ]      

 مشارك بهدف تنمية ــا الـــواستراتيجيات العالج املعرفي السلوكي التي يقوم به

 الذكاء االنفعالي ودافعية التعلم لدى األفراد عينة الدراسة".

 عرفي السلوكي:املفهوم اإلجرائي للبرنامج امل -
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ويرى الباحث أنه خطة تعليمية، تتضمن مجموعة من املعارف والخبرات       

واألساليب، واألنشطة املصممة بطريقة منظمة ومترابطة، تهدف إلى تنمية 

معارف ومهارات واتجاهات املتدربين، باعتماد مبدأي التدريب بمساعدة 

اسة إلى تنمية مفهوم الذات املدرب والتدريب الذاتي، وهو يهدف في هذه الدر 

 للتخفيف من حدة سلوك التنمر لدى أفراد العينة. 

 اإلطار النظري . 3

 مكونات مفهوم الذات كما يلي: [21]يذكر زهران  مفهوم الذات: -

مفهوم الذات االجتماعي: تتمثل في التصورات واملدركات املحددة للصورة،  .1

يتصورونها عن الفرد، ويمثلها بتفاعله االجتماعي والتي يعتقد أن باقي املجتمع 

 مع االخرين.

مفهوم الذات املدركة: ويشير إلى التصورات واملدركات التي تحدد خصائص  .2

 الذات، كما تنعكس إجرائًيا في وصف الشخص لنفسه كما يتخيلها هو.

، والتي مفهوم الذات املثالي: ويشير إلى التصورات التي تحدد الصورة املثالية .3

 يريد الشخص أن يكون عليها.

مفهوم جديد هو مفهوم الذات الخاص: ويختص بالذات الخاصة، وهو  .4

الشعوري السري أو الشخص ي جًدا من خبرات الذات والتي يخجل الفرد من 

البوح بها، فتصبح خبرة مهددة، وإذا لم تظهر محتوياته، وُتكشف للمعالج 

ش وُتوَضع خطة لع
َ
ثابة عاهٍة نفسيٍة الجها؛ فإنها تكون بمالنفس ي وُتناق

 .مستديمٍة 

 أنواع مفهوم الذات: هناك نوعان ملفهوم الذات هما: •

: : مفهوم الذات اإليجابيا
ً

 أوال

فنمو مفهوم الذات اإليجابي لدى الطفل يعتمد على تلقي الطفل التقدير       

سلوكه.  املوجب غير املشروط، ويعني إظهار التقبل للطفل بغض النظر عن

فاآلباء الذين يظهرون الحب والتقدير للمراهق حتى إذا لم يحصل على 

درجات عالية في الدراسة؛ يظهرون بذلك اعتباًرا موجًبا غير مشروط فإنه 

سينمو لديه مفهوم موجب للذات، ويشعر بتقبله لذاته حتى عندما يفعل 

إنجاز األهداف  أشياء مخيبة آلمال اآلخرين، وترتبط الخبرات اإليجابية بعد

الحياتية بإدراك الذات، فتمكن الشخص من االهتمام بذاته ومن األداء 

  .[22] الناجح

 ثانًيا: مفهوم الذات السلبي 

وهو تعبير الشخص عن نفسه أو اآلخرين بشكل سلبي نتيجة تكوين أفكار      

سلبية عن نفسه أو من خالل نظرة اآلخرين السلبية له، وتتصف تصرفاته 

 [.2روج عن اللباقة وفقدانه للذكاء االجتماعي ]بالخ

 العوامل املؤثرة في مفهوم الذات  •

ا من عمليات وعوامل ذاتية متعددة      
ً
يعتبر مفهوم الذات مفهوًما متشابك

تقف خلف هوية الفرد وسلوكه الفريد في املواقف املختلفة، كما أن هناك 

 في تشكيل مفهوم الفرد عن عوامل اجتماعية وبيئية تلعب دوًرا هاًما وفع
ً

اال

ذاته، تدفعه إلى التصرف والسلوك في اتجاه معين دون سواه، ومن هذه 

 العوامل ما يلي: 

: العوامل الذاتية، وتنقسم إلى:
ً

 أوال

. القدرات العقلية: يؤثر الذكاء على إدراك الفرد لذاته وإدراكه التجاهات 1

رته تلك الفرص املتاحة أمامه اآلخرين له، كما تؤثر على إدراك الفرد لقدا

 [.  23] والعوامل التي تواجهه

. الخصائص الجسمية: وتشكل أهمية كبرى لدى املراهق بالنسبة لصورته 2

وفكرته عن ذاته، كما تبدو في نظر اآلخرين، فالتغيرات الجسمية التي تحدث 

ك ذاته له في فترة املراهقة ترتبط بدرجة كبيرة بالخبرات التي تساعده على إدرا

 [. 24الجسمية ]    وتؤكد له أهمية القوة  Physical Selfالجسمية 

. الدافع: فمفهوم الذات يتأثر بالدافع الداخلي لتأكيد الذات، ومستوى 3

الطموح، ومستويات النجاح والفشل. فاألداء الناجح عموًما يرفع توقعات 

اإلخفاق فإنه يخفض فاعلية الذات، أما األداء الضعيف الذي يترتب عليه 

 [.25هذه التوقعات ] 

 :ثانًيا: العوامل االجتماعية

نمو وتكون مفهوم الذات بالخبرات التي يمر بها الفرد والحالة يتأثر       

االنفعالية املصاحبة لها. فينمو مفهوم الذات من خالل الخبرات الجزئية التي 

ة املختلفة، ونمو مفهوم يمر بها الفرد، ويترتب عليها نمو التنظيمات السلوكي

 عام عن الذات ككل، ومن بين هذه العوامل ما يلي:

أ. الخبرات املدرسية: حيث يكتشف الطفل أو املراهق في املدرسة أنه إما أن 

ا أو بطيًئا في الفهم بمقارنة نفسه باآلخرين؛ وذلك 
ً
يكون سريًعا أو متوسط

س من األهمية الكبيرة نظًرا ملا يعطيه معظم املدرسين في كثير من املدار 

للتحصيل املعرفي الذي يمكن التلميذ من تعلم املفاهيم األكاديمية أكثر من 

 [. 16املظاهر األخرى التي تتعلق بحياته وبشخصيته ]

ب. الخبرات األسرية: فمفهوم الذات يتأثر إلى حد كبير بالخصائص أو 

ة تحيطه بالعناية املميزات التي تنسب إلى األسرة، فالطفل الذي ينشأ في أسر 

والتقبل، فإنها ترفع من قدراته واهتماماته ومهاراته وميوله، بينما قد يتسبب 

الوالدان في أن يدرك الطفل نفسه باعتباره شخًصا غبًيا أو غير موثوق به، 

 [.15وذلك إذا اتبعا أساليب خاطئة في التنشئة االجتماعية داخل األسرة ]

الفرد لذاته من خالل األدوار االجتماعية التي ج. األدوار االجتماعية: فتصور 

يمر بها يعد من العوامل الهامة التي تساهم في تكوين الذات لديه، فكل 

مجتمع يضع للفرد مجموعة من األدوار التي يقوم بها خالل مراحل حياته 

املختلفة. فلكل فرد دور في أسرته، وخارج األسرة، لذا فإن على الفرد أن 

وار املعينة كالقيام بالدور املنهي ليلعب دوًرا هاًما في حياته، يشغل بعض األد

 [. 26وجميع هذه األدوار التي يمر بها تؤثر في مفهومه عن ذاته. ]

 التنمر:

 أشكال وصور التنمر: 

 هناك عدة أشكال للتنمر يمكن عرضها كما يلي:

جسدًيا، وأهم : ويتضمن إيذاء الفرد Physical Bullingالتنمر البدني  .1

أشكاله تدمير املمتلكات الشخصية والبصق والخدش والعض واللطم 

والضرب العنيف، وفي معظم الحاالت ال يسبب التنمر الجسدي أذى نفس ي 

 للضحية؛ ألن ذلك يؤدي إلى التعاطف معه.

ــــر اللفظـــــالتنم .2 ـــ ــ: وهVerbal Bullingي ـ ــهديـــو تـــ ـــن طري ــــد عـــ  ة  ــق السخري ــ

واالستهزاء، والتقليل من شأن اآلخرين، واالنتقاد القاس ي، واالبتزاز، 

واالتهامات الكاذبة، والشائعات والتنابز باأللقاب املرتبطة بالطبقة 

على    االجتماعية والعرق والدين والجنس، ويمارس املتنمر ذلك بهدف التأثير 

األصدقاء تقدير الذات لدى الضحية حيث يتعمد فعله أمام مجموعة من 

[27 .] 

 : ويتضمن التلميح برسائل غير مقبولة Sexual Bullingالتنمر الجنس ي  .3
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مثل )الصور، والتهكمات، والبدء بالشائعات الجنسية(، ومن املمكن أن 

يشتمل التنمر الجنس ي على سلوكيات االحتكاك بدنًيا مثل جذب انتباه 

لوكيات جنسية، مجموعات خاصة، أو إجبار شخص ما على االنخراط في س

وقد يمثل التنمر الجنس ي تعبيًرا عن التشاحن بين الجنسين للبحث عن 

 [. 28الهوية الجنسية املرغوب فيها ]

: ويتمثل في التقليل من شأن Emotional Bullingالتنمر االنفعالي  .4

الضحية، ودرجة إحساسها بذاتها، كما يتضح في العبوس والضحك بصوت 

لجسد العدوانية واالزدراء والعزلة، وهذا النوع من منخفض واستخدام لغة ا

 ال يالحظه املعلمون والكبار، 
ً
التنمر له أضرار كبيرة ويحدث أذًى انفعاليا

ويعتبر التنمر االنفعالي شكل من أشكال الهيمنة االجتماعية التي تمارس 

 [.27إليذاء اآلخرين، والتأثير على تقبلهم بين أقرانهم ]

: وهذا النوع يكون بدافع الكراهية Racial Bullingي التنمر العنصر  .5

والتحيز تجاه فرد أو مجموعة، ويشمل السخرية واالستهزاء من عرق او ساللة 

محددة او من دين محدد وقد يكون هناك تحيز لجنس محدد من اآلخر، 

 -فالضحايا ال يشعرون بأنهم عرضه للهجوم فقط بل يرون 
ً
أن عرقهم  -أيضا

ا، ويختلف التنمر العنصري من مجتمع آلخر ]وجنسهم يكون 
ً
 [. 29مستهدف

: وهو السلوك املتكرر الذي يسبب إيذاًء Cyber Bullingالتنمر الشبكي  .6

، والقائم بالفعل 
ً
 أو اجتماعيا أو جسديا

ً
 أو لفظيا

ً
لشخص آخر جنسيا

شخص أو عدة أشخاص وذلك بالفعل أو القول للسيطرة على الضحية 

ل إلى مكتسبات غير شرعية عن طريق اإلنترنت ووسائل وإذاللها والوصو 

 [.30التواصل االجتماعي ]

 نظريات التنمر:

النظرية السلوكية: تفسر التنمر على أنه سلوك مكتسب، فالتنمر  -أ

سلوكيات عدوانية يتعلمها الطفل من أجل أن يصل إلى ش يء ما، ويعتقد 

يات اإلنسانية التي تتعلم السلوكيون أن السلوك العدواني كغيره من السلوك

 من خالل نتائجها.

نظرية التحليل النفس ي: يرى فرويد صاحب هذه النظرية أن السلوك  -ب

العدواني والتنمري ما هو إال تعبير عن غريزة املوت، حيث يسعى الفرد إلى 

التدمير سواء تجاه نفسه أو تجاه اآلخرين حيث إن الطفل يولد بدافع 

 [. 31]  عدواني

نظرية التعلم االجتماعي: وترى بأن األطفال يكتسبون العدوان والتنمر  -ت

وغيرهما من سلوكيات العنف عن طريق مالحظة ذلك في والديهم وأصدقائهم 

 والنماذج التلفزيونية وبالتالي يقومون بتقليدها.

النظرية الفسيولوجية: وترى بأن سلوك التنمر يشيع أكثر عند األطفال  -ث

تلف في الجهاز العصبي )التلف الدماغي(، ويعتقد فريق آخر أنه  الذين لديهم

ينشأ عن هرمون التستوستيرون، حيث أكدت الدراسات أنه كلما ازدادت 

 [.32نسبة هذا الهرمون في الدم كلما ازدادت نسبة التنمر والعنف ]

نظرية اإلحباط/ العدوان: وترى بأن التنمر يؤدي إلى سلوك العدوان،  -ج

ر في اإلنسان الدافع إلى إيذاء اآلخرين، وهذا الدافع يبدأ في الزوال ويستثي

بمجرد إلحاق األذى، وهذا ما يسمى بالتنفيس أو التفريغ واإلحباط يسبب 

 للتنمر.
ً
 الغضب والشعور بالظلم مما يجعل الفرد مستعدا

 النظرية اإلنسانية: تفسر هذه النظرية أسباب التنمر واملتمثلة في عدم  -ح

شباع االحتياجات البيولوجية للطفل من مأكل ومشرب واحتياجات إ

أساسية، وقد يؤدي ذلك إلى عدم الشعور باألمن وبالتالي يلجأ إلى التعبير عن 

 [.  33] سلوكياته بأساليب تتسم بالعدوانية مثل التنمر

النظرية البيولوجية: وتفسر التنمر على أنه نتاج ألسباب داخلية  -خ

كون في منطقة الفص الجبهي في املخ، وهذه املنطقة هي وجسمية، قد ت

املسؤولة عن ظهور السلوك العدواني عند األطفال، وثبت أن استئصال 

بعض التوصيالت العصبية عن املخ يؤدي إلى انخفاض التوتر والغضب 

 [. 31وامليول العدوانية ]

ومن خالل ما سبق يتضح لنا عدة تعريفات للتنمر ولسلوك التنمر   

واألسباب التي أدت إلى سلوك التنمر والنظريات التي تطرقت لسلوك التنمر 

بوجه عام؛ كما يتضح بأن مشكلة التنمر تنتشر بشكل كبير، وتتعدد 

أسبابها، ولكن يمكننا أن نصل إلى عالج لها بعدة طرق ومنها تنمية مفهوم 

 الذات.

 البرنامج: 

 البرنامج أربعة عناصر هي: يتضمن 

وتمثل املكونات املحركة للنظام بما تتضمنه من إمكانيات بشرية املدخالت: 

ومادية ومعلومات وأنواع الخبرة واملعرفة، إضافة إلى الواقع املحيط بالنظام 

 من ظروف وتغيرات عليه أن يتكيف معها.

العمليات: وتتضمن الخطوات واالستراتيجيات واألساليب التي يتم  

 تحقيق أهدافه.استخدامها في تنفيذ البرنامج ل

املخرجات: وهي تتضمن النتائج التي تحققت من تطبيق البرنامج ويمثلها في 

البرنامج الحالي تنمية مفهوم الذات لدى عينة من طلبة املرحلة الثانوية 

 )املراهقين( الذين لديهم قدر من سلوك التنمر. 

التغذية الراجعة: وتتضمن إما التوصية باعتماد البرنامج املستخدم وتطبيقه 

طاق واسع أو تعديله وتطويره من خالل مراجعة كل خطوة من خطوات على ن

 [. 34إعداده ]

 الدراسات السابقة . 4

 دراسات ميدانية تناولت مفهوم الذات 

[ والتي هدفت إلى التعرف على العالقة بين مفهوم الذات 2دراسة علي ]     

 وبلغت عينة الدراسة )
ً
( معاق 100والسلوك العدواني لدى املعاقين حركيا

، واستخدمت الباحثة مقياس مفهوم الذات والسلوك العدواني 
ً
حركيا

وتوصلت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية عكسية بين مفهوم الذات 

 سلوك العدواني.  وال

[ التي هدفت إلى تصميم برنامج إرشادي معرفي 35ودراسة سعيد ونجم ]     

لتنمية الدافعية للتعلم ومفهوم الذات االكاديمية وطبقت الدراسة على 

طالبات املرحلة الثانية في كلية التربية الرياضية وتكونت عينة الدراسة من 

( طالبة 12بية كال منهم )( طالبة مقسمين لعينتين ضابطة وتجري24)

وأستخدم الباحثان مقياس مفهوم الذات األكاديمي ومقياس دافعية التعلم 

واثبتت النتائج فاعلية البرنامج اإلرشادي في رفع مستوى الدافعية للتعلم 

 ومفهوم الذات لدى الطالبات.

م [ دراسة هدفت إلى التعرف على التقبل االجتماعي ومفهو 36وأعد الباشا ]     

الذات وعالقته بالتوافق النفس ي لدى عينة من التالميذ املراهقين املوهوبين، 

والتعرف على الفروق بين الذكور واإلناث، وطبقت الدراسة على عينة قوامها 
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( درجة، وتم استخدام 130( عاًما، ويتجاوز ذكائهم )15-12(، أعمارهم )203)

، ومقياس التوافق النفس ي، اختبار القدرة العقلية، وبطاقة مالحظة املوهوب

ومقياس مفهوم الذات. وتوصلت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين 

مفهوم الذات والتوافق النفس ي لدى عينة الدراسة، ووجود فروق دالة بين 

متوسطي درجات الذكور واإلناث في مفهوم الذات لصالح الذكور، وعدم 

درجات الذكور واإلناث من ئية بين متوسطي إحصاوجود فروق دالة 

 املوهوبين في التوافق النفس ي.

[ دراسة هدفت الكشف عن القصور في مفهوم 15وقدمت الفيلكاوي ]     

الذات لدى املراهقين، ومحاولة تنمية مفهوم الذات لديهم من خالل برنامج 

مراهقة( كما  20إرشادي عقالني انفعالي؛ وتكونت عينة الدراسة من )

احثة مقياس مفهوم الذات والبرنامج اإلرشادي العقالني استخدمت الب

االنفعالي، وأظهرت النتائج فاعلية البرنامج في تنمية مفهوم الذات لدى عينة 

 الدراسة. 

[ دراسة هدفت إلى التعرف على العالقة بين 37في حين قدمت أورجليز ]     

اس ي والقلق اإلنجاز األكاديمي ألبناء املطلقين وبين مفهوم الذات الدر 

( من الذكور واإلناث، تراوحت 342االجتماعي، وقد تكونت عينة الدراسة من )

ختيروا من )18-14أعمارهم ما بين )
ُ
( مدرسة، بخمس مناطق 15( سنة، وقد ا

في إسبانيا، واستخدموا استبيان مفهوم الذات ومقياس القلق االجتماعي 

ين إنجاز أبناء املطلقين، للمراهقين، وقد أوضحت النتائج عن وجود عالقة ب

 وبين كل من مفهوم الذات والقلق االجتماعي.

 دراسات ميدانية تناولت مفهوم التنمر:

[ دراسة هدفت إلى تصميم برنامج قائم على اإلثراء 10حيث أجرت حبيب ]      

النفس ي لتحسين الكفاءة االجتماعية وخفض سلوك التنمر لدى الطالب 

( طالبة وطالبة 56تعلم وتكونت عينة الدراسة من )املتنمرين ذوي صعوبات ال

باملرحلة االبتدائية، وكانت األدوات اختبار الذكاء املصور واختبار الفهم 

القرائي، اختبار بندر جشطلت البصري الحركي، مقياس وكسلر، مقياس 

التنمر املدرس ي والكفاءة االجتماعية، وتوصلت النتائج إلى فاعلية البرنامج في 

 لوك التنمر املدرس ي لدى الطالب.خفض س

[ محاولة إثراء البناء املعرفي النظري الخاص 8وهدفت دراسة عبده ]      

باألمن النفس ي، وتحاول فهم طبيعة عالقة األمن النفس ي بالتنمر املدرس ي 

 عن بحث اختالف هذه املتغيرات باختالف النوع، 
ً

لدى املراهقين، فضال

جلى بين املراهقين في مقياس األمن النفس ي والتعرف على الفروق التي تت

من  50من الذكور، و 50( )100والتنمر املدرس ي، تكونت عينة الدراسة من )

اإلناث( من املراهقين وتم تطبيق مقياس لألمن النفس ي، والتنمر. وكان من 

ئية بين األمن النفس ي إحصاأهم نتائج الدراسة وجود عالقة سالبة دالة 

وعدم وجود فروق بين درجات عينة الدراسة من الذكور  والتنمر املدرس ي.

واإلناث على مقياس األمن النفس ي. كما أشارت الدراسة إلى وجود فروق 

 درجات عينة الدراسة من الذكور واإلناث على مقياس التنمر لصالح الذكور.  

[ إلى استخدام فنيات العالج السلوكي في 7كما هدفت دراسة عبد العزيز ]      

فض حدة السلوك التنمري لدى عينة من طالب املرحلة االبتدائية، تكونت خ

( مجموعة تجريبية، 10( طالب وطالبة مقسمين على )20عين الدراسة من )

( مجموعة ضابطة، وأستخدم الباحثان مقياس التنمر ومقياس املستوى 10)

نت االجتماعي االقتصادي، برنامج قائم على فنيات تعديل السلوك، وقد بي

 النتائج فاعلية البرنامج فى خفض حدة السلوك 

 التنمري لدى الطالب وبقاء التأثير ملدة شهر ونصف.

[ دراسة بعنوان "التنمر والضغوط في مرحلة املراهقة 38وأجرى كونيش ي ]     

( 312املبكرة" دور املواجهة والدعم االجتماعي، وذلك على عينة مكونة من )

م مستويات الضغوط (، وقد أكملو 7-5للصفوف ) ا االستبانة التي تقيس وتقيا

"املشاجرات اليومية"، وأحداث الضغوط املختلفة، واستراتيجيات املواجهة 

)النشطة، واملتجنبة، واإللهاء، والسعي وراء املساعدة( ودعم النظراء واألسرة 

واملعلمين االجتماعي وعالقته بالتنمر. وأسفرت نتائج الدراسة عن ارتباط 

ا إيجابًيا بالتنمر الذي يبلغ عنه ذاتًيا، وليس التنمر الذي الضغ
ً
وط ارتباط

يقيمه النظراء، وتبين وجود عالقة إيجابية بين الدعم األسري وانخفاض 

التنمر، كما تبين وجود تأثير فعال للبرنامج املستخدم في الدراسة والقائم على 

 املواجهة والدعم االجتماعي في خفض السلوك التنمري.

[ فاستهدفت الكشف عن فعالية دعم أولياء األمور 39] أما دراسة كونرز      

واملعلمين في خفض مستوى االكتئاب لدى أربع مجموعات من األطفال 

املشاركين في التنمر )الضحية، والتنمر، الضحية/ املتنمر، العاديون(، 

(. وطبقت 11، 9، 5( طالًبا من الصفوف )977وتكونت عينة الدراسة من )

لدعم األسري، واالكتئاب. أسفرت النتائج إلى أن األطفال استبانة التنمر وا

املتنمرين مقارنة باملجموعات األخرى حصلوا على درجات مرتفعة على اختبار 

االكتئاب ودرجات منخفضة على مقياس الدعم األسري قبل البرنامج، في 

حين تحسنت درجاتهم على مقياس الدعم األسري بعد البرنامج وانخفضت 

 لى اختبار االكتئاب مما يدل على فعالية البرنامج.درجاتهم ع

 التعقيب على الدراسات السابقة

 من خالل استعراض الدراسات السابقة تبين ما يأتي:

بالنسبة ملتغير مفهوم الذات: تناولت الدراسات السابقة مفهوم الذات  -1

جاز [، واإلن 2وعالقته بمتغيرات كثيرة منها السلوك العدواني كدراسة علي ]

[، والتقبل االجتماعي 37األكاديمي والقلق االجتماعي كدراسة أورجليز ]

[، ودراسات تناولت فاعلية البرامج في 36والتوافق النفس ي كدراسة الباشا ]

[، أما 35[، ودراسة سعيد ونجم ]15تنمية مفهوم الذات كدراسة الفيلكاوي ]

[، ودراسات 8ة عبده ]متغير التنمر: فقد تم تناوله مع األمن النفس ي كدراس

تناولت دور استراتيجيات املواجهة والدعم االجتماعي ودعم أولياء األمور في 

[، ودراسة كونرز 38خفض السلوك التنمري لدى املتنمرين كدراسة كونيش ي ]

[ ودراسات تناولت فاعلية البرامج في خفض سلوك التنمر كدراسة عبد 39]

 [. 10[، ودراسة حبيب ]7العزيز ] 

نوعت الدراسات السابقة في اختيار العينة من ميادين مختلفة سواء ت -2

( أو املرحلة االبتدائية أو في 7- 5املراهقين الجانحين أو طالب املراحل من )

املرحلة الجامعية والبعض أتفق مع الدراسة الحالية في اختيار عينة من 

اسة الباشا املراهقين وتم استخدام اختبارات أو مقاييس ُمعدة سلًفا كدر 

[، 8[، ودراسة عبده ]37[، ودراسة أورجليز ]15[، ودراسة الفيلكاوي ]36]

[، والبعض اآلخر اتفقت مع الدراسة الحالية في 38ودراسة كونيش ي ]

[،  7[، و عبد العزيز] 15استخدام املنهج شبه التجريبي كدراسة الفيلكاوي ]

والتنمر واختيار عينتها [ من حيث تناولها ملفهوم الذات 2واتفقت دراسة علي ]

 من املراهقين.
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 تشابهت أغلب الدراسات في استخدامها املنهج الوصفي االرتباطي  -3

[، وكذلك دراسة سعيد ونجم 2[، وعلي ]37[، وأورجليز ]8كدراسة عبده ]

 [. 38[ وكونيش ي ]39[، وكونرز ]10[، وحبيب ]35]

 جراءات اإل و  الطريقة. 5

 منهج الدراسة أ. 

استخدم الباحث املنهج شبه التجريبي ذو املجموعة التجريبية الواحدة       

 وقياس قبلي وبعدي وتتبعي؛ ملناسبته لعينة وطبيعة فروض الدراسة.

 مجتمع الدراسة: 

تكون مجتمع الدراسة من طالب املرحلة الثانوية في املدارس الحكومية       

 . بمدينة الرياض باململكة العربية السعودية

 عينة الدراسة: 

( طالًبا بالصف الثالث الثانوي بمدرسة 50تكونت عينة الدراسة من )       

األمير سعود الفيصل الثانوية بالرياض، وكانت عينة الدراسة )ذكور(، وتم 

اختيارهم بعد توزيع مقياس التنمر بشكل استطالعي على الطالب لتحديد 

، كما أ
ً
 وتنمرا

ً
شهور  3سنة و 17ن متوسط أعمارهم الطالب األكثر عدوانية

 .1.7بانحراف معياري 

 أدوات الدراسة: 

بعد مراجعة األدبيات وأساليب البحث العلمي والنظري والدراسات       

امليدانية ذات الصلة بموضوع الدراسة تم تصميم أدوات الدراسة، وهي 

 كالتالي:

: مقياس مفهوم الذات
ً
 أوال

سات السابقة املتعلقة بمتغيرات البحث كدراسة بعد االطالع على الدرا      

[ قام 16[، والسبيعي ] 40[، وزيد ]15[، والفيلكاوي ]2] [، وعلي12جرايس ي ]

الباحث ببناء مقياس ملفهوم الذات وذلك ليتناسب مع مجتمع الدراسة 

والعينة التي تم اختيارها، ولقد احتوى املقياس في صورته النهائية على جزئيين 

زء األول: عبارة عن بيانات أولية، والجزء الثاني: فقرات املقياس، هما: الج

( عبارة؛ لقياس مفهوم الذات لدى طلبة املرحلة الثانوية، 32وتتكون من )

 ،
ً
واستخدم لقياس هذا املقياس، واستخدم مقياس ليكرت الخماس ي )دائما

(، ويصحح بالترتيب بالدرجات )
ً
، أبدا

ً
، نادرا

ً
، أحيانا

ً
( 1- 2 -3 – 4 -5غالبا

للعبارات االيجابية والعكس للعبارات السلبية، ليصبح أقل درجة على 

 (.160(، وأعلى درجة )32املقياس )

قام الباحث بالتحقق من توافر الخصائص السيكومترية للمقياس )الصدق، 

 والثبات( كاآلتي: 

: صدق املقياس: اعتمد الباحث في هذا البحث على صدق املحكمين 
ً
أوال

للتأكيد على صدق املحتوى، وكذلك حساب صدق االتساق الداخلي 

 للمقياس، وفيما يلي توضيح لذلك: 

صدق املحكمين: قام الباحث بعرض املقياس في صورته األولية على عدد  -1

لنفسية؛ وذلك إلبداء الرأي من املتخصصين في مجال علم النفس والصحة ا

حول مدى مالئمة األبعاد لظاهرة موضع القياس، والعبارات لكل بعد، وما قد  

يوجد بها من تداخل أو تكرار، وبناًء على أراءهم قام الباحث بإجراء 

التعديالت التي اتفق عليها املحكمين، وقد استبق الباحث على جميع العبارات 

% من السادة املحكمين، ولكن قد تم 80من ألنها حصلت على اتفاق أكثر 

إجراء صياغة بعض عبارات املقياس التي أشار إليها السادة املحكمون، فقد 

أصبح املقياس في صورته النهائية بعد إجراء تعديالت السادة املحكمين مكون 

 ( عبارة موزعة على أربعة أبعاد لكل بعد ثمان عبارات.32من )

للمقياس: تم التحقق من االتساق الداخلي صدق االتساق الداخلي  -2

ملقياس مفهوم الذات للمراهقين خالل تطبيق املقياس على العينة 

 ( طالًبا كما يلي: 30االستطالعية التي قوامها )

 حساب معامالت االرتباط بين عبارات املقياس والدرجة الكلية للبعد: 

 الرتباط بين عبارات مقياس مفهوم الذات والدرجة الكلية للبعد معامالت ا  1 جدول 

 الداللة  معامل االرتباط بين العبارة والدرجة الكلية للبعد  العبارة الداللة  معامل االرتباط بين العبارة والدرجة الكلية للبعد  العبارة

1 0762** 0.01 17 0.527** 0.01 

2 0.609** 0.01 18 0.855** 0.01 

3 0.713** 0.01 19 0.588** 0.01 

4 0.500** 0.01 20 0.572** 0.01 

5 0.681** 0.01 21 0.679** 0.01 

6 0.679** 0.01 22 0.591** 0.01 

7 0.731** 0.01 23 0.599** 0.01 

8 0.743** 0.01 24 0738** 0.01 

9 0.701** 0.01 25 0.670** 0.01 

10 0.513** 0.01 26 0.495** 0.01 

11 0.493** 0.01 27 0.741** 0.01 

12 0.498** 0.01 28 0.873** 0.01 

13 0.866** 0.01 29 0.562** 0.01 

14 0.791** 0.01 30 0.580** 0.01 

15 0.835** 0.01 31 0.785** 0.01 

16 0.492** 0.01 32 0.798** 0.01 

 (0.01) مستوى  عند دالة** 
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 الكلية والدرجة العبارات بين  االرتباط معامالت أن( 1) جدول  من يتضح

  دالة وجميعها( 0.873) ،(0.492) بين  ما تراوحت إليه تنتمي  التي  للبعد

 .0.01 مستوى  عند ئيةإحصا

 الكلية والدرجة بعد لكل  الكلية الدرجة بين  االرتباط معامالت حساب

 :للمقياس

 2 جدول 

 للمقياس  الكلية والدرجة الذات مفهوم مقياس أبعاد من بعد لكل الكلية الدرجة بين االرتباط معامالت

 مستوى الداللة  معامل االرتباط أبعاد املقياس 

 0.01 **0.845 مفهوم ذات جسمي 

 0.01 **0.788 مفهوم ذات عقلي 

 0.01 **0.837 انفعالي مفهوم ذات 

 0.01 **0.902 مفهوم ذات اجتماعي 

( يشيران أن معامالت االرتباطات بين العبارات والدرجة 2(، )1ولين رقم ) الجد

الكلية للمقياس وكذلك بين الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية للمقياس 

(؛ مما يدل على ترابط وتماسك العبارات 0.01)كلها دالة عند مستوى 

 واألبعاد والدرجة الكلية، ويشير أن املقياس يتمتع باتساق داخلي.

: ثبات املقياس: تم حساب ثبات املقياس بعدة طرق )معامل ألفا 
ً
ثانيا

 30كرونباخ، والتجزئة النصفية، وإعادة التطبيق( على عينة قوامها )
ً
( طالبا

ثانوي، بمدرسة األمير سعود الفيصل، وكانت النتائج من الصف الثالث ال

 كما يلي: 

( معامالت الثبات لكل بعد من أبعاد 3: يوضح جدول )معامل ألفا كرونباخ -1

(، بينما قيمة معامل ألفا كرونباخ 0.681-0.840املقياس وتراوحت ما بين )

 .0.780للمقياس ككل كانت 

التجزئة النصفية: كما تم حساب معامل ثبات املقياس بطريقة التجزئة  -2

 النصفية، والجدول التالي يوضح معامالت الثبات: 

 3جدول 

 قيم معامل الثبات لكل بعد من أبعاد مقياس مفهوم الذات وللمقياس ككل 

 معامل التجزئة النصفية  معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات  األبعاد 

 0.840 0.840 8 مفهوم ذات جسمي 

 0.760 0.753 8 مفهوم ذات عقلي 

 0.702 0.681 8 مفهوم ذات انفعالي 

 0.730 0.728 8 مفهوم ذات اجتماعي 

 0.785 0.780 32 املقياس ككل 

 بدرجة املقياس تمتع على تدل القيم هذه أن ( 3) الجدول  من يتضح     

 ثم ومن الثانوية، املرحلة طلبة لدى الذات مفهوم لقياس الثبات من مناسبة

 بها الوثوق  يمكن مناسبة القيم أن  الجدول  من ويتضح ككل، املقياس ثبات

 .للتطبيق املقياس صالحية على وتدل

 التطبيق وإعادة التطبيق بطريقة املقياس ثبات حساب تم: التطبيق إعادة -3

Test-retest، طالب  من( طالًبا 30) على املقياس بتطبيق الباحث قام حيث 

 الباحث  أعاد ثم ،1440-1439 الدراس ي  العام في الثانوي، الثالث الصف

 التطبيق عن أسبوعين  يبلغ زمني  بفاصل العينة نفس على املقياس تطبيق

 معامل باستخدام املقياس ثبات معامل حساب تم ثم للمقياس، األول 

 قيمة وهي( 0.861) التطبيقين  بين  االرتباط معامل بلغ وقد لبيرسون، االرتباط

 .الثبات من عالية بدرجة يتسم املقياس أن  إلى تشير

 للمراهقين التنمر مقياس: ثانًيا

 كدراسة البحث، بمتغيرات املتعلقة السابقة الدراسات على االطالع بعد      

 مقياس  ببناء الباحث قام[ 30] والعمار ،[7] العزيز وعبد ،[12] جرايس ي 

 عن عبارة: األول  الجزء: هما ينأجز  على -النهائية صورته في- احتوى  للتنمر

 في  عبارة( 21) من وتتكون  املقياس، فقرات: الثاني والجزء أولية، بيانات

 مقياس واستخدم الثانوية، املرحلة طلبة لدى التنمر لقياس النهائية؛ صورته

،) الخماس ي  ليكرت
ً
، دائما

ً
، غالبا

ً
، أحيانا

ً
  نادرا

ً
 بالترتيب ويصحح( أبدا

 وأعلى ،(21) املقياس على درجة أقل ليصبح ،(1- 2 -3 – 4 -5) بالدرجات

 (.105) درجة

 الصدق،) السيكومترية الخصائص توافر من بالتحقق الباحث قام وقد 

 : كاآلتي للمقياس( والثبات

 
ً
 صورته في املقياس بعرض الباحث قام: املحكمين صدق: املقياس صدق: أوال

 والصحة النفس علم مجال في( ) املتخصصين من عدد على األولية

 موضع  لظاهرة األبعاد مالئمة مدى حول  الرأي إلبداء وذلك النفسية؛

 على وبناءً  تكرار، أو تداخل من بها يوجد قد وما بعد، لكل والعبارات القياس،

 وقد  املحكمين، عليها اتفق التي  التعديالت بإجراء الباحثة قامت أراءهم

 املحكمين السادة صالحيتها على  اتفق التي  العبارات على الباحث استقر

 تعديل  إجراء تم وقد املقياس، بأبعاد يتعلق وفيما فأكثر،% 80 بنسبة

 من أغار: )املحكمون  السادة إليها أشار التي  املقياس عبارات بعض صياغة

 زمالئي أنادي) ،(مجموعتي  في الطالب بعض من أغار) إلى( الصف في زمالئي

 في  املقياس ليصبح( الئقة غير بأسماء زمالئي أنادي) إلى( مستعارة بأسماء

  املحكمين  السادة تعديالت إجراء وبعد النهائية صورته
ً
 عبارة ( 21) من مكونا

 
ً
  عبارات، 8: األول : )أبعاد ثالثة على موزعة

 (عبارات 6: والثالث عبارات، 7: والثاني
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 الداخلي  االتساق من التحقق تم: للمقياس الداخلي االتساق صدق -1

 للمقياس تم الذي التطبيق خالل الثانوية املرحلة طلبة لدى التنمر ملقياس

 : يلي كما وطالبة طالًبا( 30) قوامها التي  االستطالعية العينة على

 : للمقياس الكلية والدرجة املقياس عبارات بين  االرتباط معامالت حساب •

 4 جدول 

 للبعد  الكلية والدرجة التنمر  مقياس عبارات بين االرتباط معامالت

 مستوى الداللة  معامل ارتباط العبارة بالبعد الخاص بها العبارة مستوى الداللة  معامل ارتباط العبارة بالبعد الخاص بها العبارة

1 0.731** 0.01 12 0762** 0.01 

2 0.691** 0.01 13 0.738** 0.01 

3 0.489** 0.01 14 0.688** 0.01 

4 0.891** 0.01 15 0.853** 0.01 

5 0.679** 0.01 16 0.731** 0.01 

6 0.589** 0.01 17 0.876** 0.01 

7 0.865** 0.01 18 0.768** 0.01 

8 0.658** 0.01 19 0.637** 0.01 

9 0.671** 0.01 20 0.772** 0.01 

10 0.589** 0.01 21 0.659** 0.01 

11 0.691** 0.01  

 (0.01) مستوى  عند دالة

 الكلية والدرجة العبارات بين االرتباط معامالت أن( 4) رقم الجدول  من يتضح

  وجميعها( 0.891)و( 0.489) بين  ما تراوحت إليه تنتمي  التي  للبعد

 .0.01 داللة مستوى  عند ئيةإحصا دالة

 الكلية والدرجة بعد  لكل الكلية الدرجة بين  االرتباط معامالت  حساب •

 :للمقياس

 5 جدول 

 للمقياس  الكلية والدرجة للمراهقين التنمر  مقياس أبعاد من بعد لكل الكلية الدرجة بين االرتباط معامالت

 مستوى الداللة  معامل االرتباط أبعاد املقياس 

 0.01 **0.802 تنمر لفظي 

 0.01 **0.815 تنمر بدني 

 0.01 **0.845 تنمر انفعالي 

 العبارات بين  االرتباطات معامالت أن ( 5) ،(4) الجدولين  من يتضح     

 الكلية والدرجة بعد لكل الكلية الدرجة بين وكذلك للمقياس، الكلية والدرجة

 وتماسك ترابط على يدل وهذا ؛(0.01) مستوى  عند دالة كلها للمقياس

 باتساق يتمتع املقياس أن  على يدل مما الكلية، والدرجة واألبعاد العبارات

 .داخلي

 
ً
 ألفا معامل) طرق  بعدة املقياس ثبات حساب تم: املقياس ثبات: ثانيا

 ( 30) قوامها عينة على( التطبيق وإعادة النصفية، والتجزئة كرونباخ،
ً
 طالبا

  بالرياض، الفيصل سعود األمير بمدرسة الثانوي، الثالث الصف من

 : يلي كما النتائج وكانت

 من بعد لكل الثبات معامالت( 6) الجدول  يوضح: كرونباخ ألفا معامل -1

 ألفا معامل قيمة بينما ،(0.755 ،0.831) بين  ما وتراوحت املقياس أبعاد

 . 0.825 كانت ككل للمقياس كرونباخ

 التجزئة بطريقة املقياس ثبات معامل حساب تم كما: النصفية التجزئة -2

 والجدول  الزوجية، للفقرات سبيرمان  معادلة استخدام تم ثم النصفية،

 : الثبات معامالت يوضح التالي

 6 جدول 

 ككل  وللمقياس التنمر  مقياس أبعاد  من  بعد  لكل الثبات معامل قيم

 براون( –معامل التجزئة النصفية )سبيرمان  معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات  األبعاد 

 0.835 0.831 7 تنمر لفظي 

 0.765 0.755 8 تنمر بدني 

 0.872 0.729 6 تنمر انفعالي 

 0.860 0.825 21 املقياس ككل 

 من مناسبة بدرجة املقياس تمتع على تدل  القيم بأن ( 6) جدول  ويوضح     

 ثبات ثم ومن الثانوية، املرحلة طلبة لدى التنمر الثبات لقياس الثبات

  وتدل  بها الوثوق  يمكن مناسبة القيم أن  الجدول  من ويتضح ككل، املقياس

 .للتطبيق املقياس صالحية على

 التطبيق وإعادة التطبيق بطريقة املقياس ثبات حساب تم: التطبيق إعادة -3

Test-retest، من طالًبا( 30) عدد على املقياس بتطبيق الباحث  قام حيث 

 أعاد ثم ، 1440-1439 الدراس ي  العام في  الثانوي  الثالث الصف طالب

 التطبيق  عن أسبوعين  زمني  بفاصل العينة نفس على املقياس تطبيق الباحث

 باستخدام املقياس ثبات معامل بحساب الباحث قام ثم للمقياس، األول 
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( 0.782) التطبيقين  بين  االرتباط معامل بلغ وقد لبيرسون، االرتباط معامل

 .الثبات من عالية بدرجة يتسم املقياس أن  على تدل قيمة وهي

 
ً
ا
ً
 (السلوكي املعرفي) البرنامج: ثالث

  أهداف: هي العناصر من عدد لتحديد وفًقا البرنامج إعداد خطة تسير     

 البرنامج، في املستخدمة والفنيات واألساليب البرنامج، ومحتوى  البرنامج،

 الزمني  والجدول  البرنامج، وتقييم البرنامج، في املستخدمة واألدوات والوسائل

 .للبرنامج

 املرحلة  طلبة لدى التنمري  السلوك خفض إلى يهدف: البرنامج أهداف .أ

 .التنمر بسلوك املتصفين  الثانوية

 : للبرنامج اإلجرائية األهداف

 وكيفية وأشكالها وسماتها وأهميتها الذات مفهوم الطالب  َيعِرف أن  .1

 .اكتسابها

 .انفعاالته في الطالب يتحكم أن  .2

 .اآلخرين مع الصدام مواقف في سلوكه على الطالب يسيطر أن  .3

 .التنمر من للتخفيف بأبعاده الذات مفهوم الطالب يستخدم أن  .4

 .فيها املرغوب غير السلوكيات الطالب يستنتج أن  .5

 .فيها املرغوب السلوكيات الطالب يستنتج أن  .6

 .الجماعي العمل قيمة من الطالب يعظم أن  .7

 .واختالفهم اآلخرين آراء الطالب يحترم أن  .8

  البرنامج في املستخدمة واألدوات الوسائل .ب

 .كمبيوتر أجهزة .1

 .Data show عرض جهاز .2

 .الورقية السبورة .3

 .ملونة وأقالم عمل أوراق .4

 .البرنامج تقييم واستمارة الجلسة تقييم استمارة .5

 وصور  لوحات، .6

 .الذات مفهوم مقياس .7

 .التنمر مقياس .8

 الباحث  قام للبرنامج مناسب محتوى  إعداد سبيل وفي: البرنامج محتوى  .ت

 :التالية بالخطوات

 الدراسات  وعلى السيكولوجي التراث في والدوريات واملراجع األدبيات مسح -1

 التي  الدراسات وبخاصة الحالية الدراسة بموضوع الصلة ذات السابقة

 حبيب كدراسة( التنمر الذات، مفهوم: )بــ املتعلقة تدريبية برامج تناولت

 من الباحث وهدف ،[42]  وإلياس ،[41] والبجاري  ،[15] والفيلكاوي  ،[10]

 يجب التي  الخطوات وتحديد البرنامج مكونات  على التعرف إلى  االطالع هذا

 وتصميم الخطوات تحديد في منها االستفادة وكذلك بنائه عند اتباعها

 .البرنامج

 على السابقة الدراسات ضوء في الباحث حددها التي  األنشطة توزيع -2

 .البرنامج جلسات

 ورقة بواقع الجلسات بكافة الخاصة العمل أوراق من مجموعة إعداد -3

 من ومجموعة النشاط بها مسجل جلسة كل في طالب  لكل واحدة عمل

 إحدى مستخدًما النشاط تنفيذ كيفية على الطالب لتدريب الخطوات

 . الفنيات

 من للتعرف الطالب بها ُيكلف التي  املنزلية لألنشطة أوراق مجموعة إعداد -4

 .جلسة  كل بعد الطالب لدى الذات مفهوم مستوى  على خاللها

 واألنشطة محتواها حسب على للجلسات مبدئي زمني  تصور  وضع -5

 .بها املوجودة

  وأوراق العمل وأوراق النهائية صورته  في السلوكي املعرفي البرنامج عرض -6

 عمرو . د املحكمون ) املتخصصين املحكمين من مجموعة على املنزلية النشاط

   خالد امللك جامعه - التربية كليه - سليمان  محمد

 - النفس علم قسم التربية كلية - عبدالجواد محمود عبدالجواد محمد. د -7

 .. شقراء جامعة

 . شقراء جامعة - النفس علم قسم التربية كلية - الدبور  محمد أحمد. د -8

 - املساعد النفس علم أستاذ - بيومي سيد الدين محي محمد ريهام. د -9

 : يلي فيما الرأي إلبداء املجال في( والجنائية االجتماعية للبحوث القومي املركز

 .جلسة كل ومحتوى  عموًما البرنامج محتوى  -أ

 .املستخدمة والوسائل املصاحبة واألنشطة والفنيات األساليب -ب

 .اإلعدادي األول  الصف لطالب البرنامج محتوى  مالئمة مدى -ج

 الزمنية املدة مالئمة ومدى محتواه، لتنفيذ  البرنامج مدة مالئمة مدى -د

 .ملحتواها للجلسة

 .بأكمله والبرنامج الجلسات تقييم أساليب -ه

 :كالتالي جلسة( 12) من تكونت والتي  للبرنامج النهائية الصورة إعداد تم ثم

 تبدأ  دقيقة،( 45) جلسة كل مدة تدريبية، جلسة( 12) البرنامج يتضمن     

 هدف وتوضيح بهم، والترحيب الطالب على التعرف وتتضمن تمهيدية بجلسة

 فيها يقوم جلسات عشر ثم. مجموعات إلى الطالب وتقسيم وأهميته، البرنامج

 باملفاهيم تعريفهم خالل من وذلك الذات؛ مفهوم الطالب بإكساب الباحث

 تنمية وكذلك الطالب، لدى اإليجابية املشاعر وتنمية الذات عن األساسية

 الحياة طبيعة ومعرفة بمثلها، اإلساءة رد وعدم اآلخر وقبول  العفو ثقافة

 خطوات من وغيرها االنفعاالت في التحكم وكيفية واملشكالت والضغوط

 . الجلسات من تعرف

 البرنامج نهاية وفي

 تقييم  استمارات خالل من مستقلة، ختامية جلسة في البرنامج تقييم تم      

 ومحتواه، البرنامج، أهداف: حيث من رأيهم إلبداء الطالب على توزع

 ككل، للبرنامج الزمنية واملدة املستخدمة، والفنيات والوسائل واألساليب

 البعدي والتطبيق للبرنامج النهائي التقييم ويتم فيه، والضعف القوة ونواحي

 في  جلستين  بواقع أسابيع( 6) خالل الجلسات تنفيذ وتم الدراسة، ألدوات

 هدف تحقيق أجل من متعددة فنيات الباحث استخدم وقد األسبوع،

 ولعب  والحوار، والتعزيز، املحاضرة،) في الفنيات تلك وتتمثل البرنامج،

 والتركيز والتساؤل، والنمذجة، واالسترخاء، املعرفي، البناء وإعادة األدوار،

 (.فيه والتحكم السلوك على

 : البرنامج تقويم 

 : التقييم من نوعين  على االعتماد تم

 األسئلة طرح خالل من وذلك البرنامج، تنفيذ أثناء يتم: البنائي التقييم .1

 إذا وتعزيزها خاطئة، كانت إذا وتعديلها اإليجابيات، إلى واالستماع واملناقشة

 ومراجعتها جلسة كل نهاية في تكليفات إعطاء خالل ومن صحيحة، كانت

 يكلف التي  املنزلية الواجبات إلى باإلضافة الجلسة، أهداف تحقيق من للتأكد
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 املقبلة الجلسة في مراجعتها يتم والتي  املهارة على للتدريب املنزل  في الطالب بها

 .الجلسة تقييم استمارة خالل من وكذلك

 الذات  مفهوم مقياس تطبيق البرنامج من االنتهاء بعد يتم: النهائي التقييم .2

 تحديد  ثم الدراسة، لعينة والبعدية القبلية النتائج ومقارنة بالتنمر، وعالقته

  تطبيق بعد لديهم التنمر سلوك حدة مستوى  في التحسن مدى

 .البرنامج تقييم باستمارة وكذلك البرنامج

 7 جدول 

 املستخدمة  والفنيات اإلرشادي البرنامج جلسات مخطط

 الفنيات املستخدمة املدة الزمنية  للجلسة  أهداف الجلسة  عنوان الجلسة املقترح

 على أن: في نهاية هذه  الجلسة األولى التمهيدية
ً
 الجلسة ينبغي أن يكون التلميذ قادرا

 التعارف املباشر بين الباحث وأفراد املجموعة. -1

 .التعريف بطبيعة البرنامج واألهداف التي يسعي لتحقيقها -2

 التعرف على أهمية مفهوم الذات وضرورتها. -3

45 

 دقيقة 

 الحوار املناقشة

 التعزيز املادي واملعنوي. 

 الجلسة الثانية

 الذات الجسميمفهوم 

ِف مفهوم الذات الجسمي. -1
 الُتعرا

ِف آثار مفهوم الذات.  -2
 الُتعرا

يتعلم حسن املتابعة واالستماع إلي القصص الطيبة التي تصور  -3

 املعني. 

 يستنتج مفهوم املشكلة، ومكونات الذات.  -4

45 

 دقيقة 

 العصف الذهني القصة القصيرة 

 الجلسة الثالثة

 استراتيجيات توكيد الذات 

 على أن: في 
ً
 نهاية هذه الجلسة ينبغي أن يكون التلميذ قادرا

 يتعرف على العالقة األبوية. -1

45 

 دقيقة 

 الكرس ي الخالي

 التعزيز املادي واملعنوي 

 الجلسة الرابعة

 أهمية التسامح مع الذات

 يتعِرف على أهمية التسامح مع الذات.  -1

 يستنبط مكونات التسامح مع الذات.  -2

 .نظره في استخدمه للتسامح مع الذاتم نفسه من وجهة يقيَ  -3

45 

 دقيقة 

 املناقشة والحوار

 العصف الذهني. 

 النمذجة.

 لعب الدور 

 الجلسة الخامسة

 تقبل الذات 

ِف املفاهيم األخالقية الحميدة. -1
 ُيعرا

 يكتسب التفاعل اإليجابي.  -2

 يتقبل ذاته.  -3

 .يستنتج اآلثار اإليجابية لتقبل الذات -4

45 

 دقيقة 

 .القصة

 .املناقشة والحوار

 لعب الدور. 

 الجلسة السادسة

 ضبط الذات

 

ِف مفهوم ضبط الذات.  -1
 ُيعرا

 .يتبني املشاعر اإليجابية لديه -2

 يستنتج أهمية ضبط الذات.  -3

 يميز سمات األفراد ذوي ضبط الذات املرتفع.  -4

45 

 دقيقة 

 املادي واملعنوي.  التعزيز

 املناقشة والحوار.

 القصة 

 الجلسة السابعة

 تقدير الذات 

ِف مفهوم تقدير الذات.  -1
 ُيعرا

 يتعرف على أهمية تقدير الذات. -2

 يستنتج صفات األشخاص الذين يتمتعون بتقدير ذات عالية.  -3

45 

 دقيقة 

 املناقشة والحوار.

 التعزيز، والتغذية الراجعة.

 لعب الدور. 

 

 الجلسة الثامنة

 التفاهم والتقدير 

 

 على: في نهاية هذه الجلسة ينبغي أن 
ً
 يكون التلميذ قادرا

ِف مفهوم التفاهم والتقدير.  -1
 ُيعرا

 يميز أهمية التفاهم والتقدير.  -2

 يستنتج سمات األفراد ذوي التفاهم والتقدير املرتفع.  -3

45 

 دقيقة 

 الحوار املناقشة النمذجة

لعب الدور القصة املحاضرات 

 القصيرة 

 الجلسة التاسعة

 قبول اآلخر 

ِف مفهوم قبول  -1
 اآلخر. ُيعرا

 يتعرف على أهمية قبول اآلخر.  -2

 يربط قيمة مفهوم الذات بقبول اآلخر.  -3

 يستنتج سمات األشخاص الذين يتمتعون بقبول اآلخر.  -4

45 

 دقيقة 

 الحوار واملناقشة

 لعب الدور. 

 القصة 

 الجلسة العاشرة 

قيمة كظم الغيظ والتحكم في 

 االنفعاالت 

 االنفعالية.يتدرب على كيفية التعامل مع املواقف  -1

 يترسخ لديه مبدأ التحكم في النفس عند الغضب.  -2

 يتعرف على اآلثار اإليجابية للتحكم في النفس عند الغضب.  -3

45 

 دقيقة 

 القصة. 

 النمذجة.
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  12 إجمالي عدد جلسات البرنامج

 :املستخدمة ئيةحصااإل  ألساليبا

( الداخلي التجانس) املحتوى  صدق لحساب: بيرسون  ارتباط معامل .1

 .للمقياس

 أشهر من ويعتبر االداة وصالحية الثبات لحساب: كرونباخ ألفا معامل .2

 على  لإلجابة الداخلي االرتباط حساب على يعتمد حيث الثبات معامالت

 .العبارات

 من للتأكد( براون  سبيرمان ) معادلة باستخدام النصفية التجزئة معامل .3

 .وثباته املقياس صالحية

 . وثباته املقياس صالحية من للتأكد: التطبيق إعادة اختبار .4

 .املركزية النزعة مقاييس إحدى وهو(: Mean) الحسابي املتوسط .5

 وتباعد  تشتت مدى ملعرفة املهمة املقاييس أحد وهو: املعياري  االنحراف .6

 تساوي  عند املتوسطات ترتيب في يفيد أنه كما الحسابي، وسطها عن القيم

 .أقل املعياري  انحرافها التي  للفقرة األفضل الرتبة تعطى حيث بعضها،

 مجموعتين بين الفروق دالالت لقياس Paired - Sample T-Test اختبار .7

 .مستقلتين غير

 ومناقشتها النتائج. 6

 داللة ذات فروق توجد: "على ينص الذي األول  الفرض صحة اختبار •

الب درجات ُمتوسطي بين ( 0.01) مستوى  عند ئيةإحصا
ُ
 املجموعة ط

 التطبيق لصالح الذات مفهوم ملقياس والبعدي القبلي التطبيق في التجريبية

 ". البعدي

 مستقلين؛ غير ملتوسطين " ت" اختبار تطبيق تم الفرض هذا صحة والختبار

 : التالي الجدول  يوضحها كما النتائج جاءت وقد

 8 جدول 

  القبلي التطبيقين بين داللتها ومستوى " ت" وقيمة  وبعده، السلوكي املعرفي اإلرشادي البرنامج دراسة قبل الطالب درجات بين الفرق  ومتوسط الحسابية املتوسطات يبين

 الذات  مفهوم ملقياس والبعدي

 املتوسط   )ن(  التطبيق األبعاد 

 )م(

 متوسط الفرق 

 بين التطبيقين 

 )ف¯(

 االنحراف

 املعياري 

 )ع(

 درجات الحرية

 )دح(

 ت

 املحسوبة

 مستوى الداللة  قيمة الداللة 

 دالة 0.000 18.341 49 0.671 15.64 10.72 50 القبلي  مفهوم الذات الجسمي

 5.927 26.36 50 البعدي (0.01عند )

 دالة 0.000 12.568 49 0.707 14.22 12.10 50 القبلي  مفهوم الذات العقلي 

 7.821 26.32 50 البعدي (0.01عند )

 دالة 0.000 14.735 49 0.923 17.92 6.38 50 القبلي  مفهوم الذات االنفعالي 

 8.876 24.30 50 البعدي (0.01عند )

 دالة 0.000 16.928 49 0.708 16.46 10.22 50 القبلي  مفهوم الذات االجتماعي

 7.067 26.68 50 البعدي (0.01عند )

 دالة 0.000 16.685 49 0.928 64.24 39.42 50 القبلي  األبعاد ككل 

 27.648 103.7 50 البعدي (0.01عند )

 : يلي ما( 8) الجدول  من ويتضح

  طــــوســـمت نــــع البعدي، التطبيق يــــ ف الطالب درجات متوسطات ارتفاع -

 العقلي، الذات مفهوم الجسمي، الذات مفهوم) في القبلي التطبيق في درجاتهم

 كما ،(ككل الذات مفهوم االجتماعي، الذات مفهوم االنفعالي، الذات مفهوم

 قيمة أن  حيث( 0.01) مستوى  عند ئيةإحصا دالة هي" ت" قيمة أن  اتضح

 داللة ذات فرق  وجود يعني  وهذا ؛(0.01) املعنوية مستوى  من أقل الداللة

 لألبعاد والبعدي القبلي التطبيقين في الطالب درجات متوسطي بين  ئيةإحصا

 االنفعالي، الذات مفهوم العقلي، الذات مفهوم الجسمي، الذات مفهوم)

 .البعدي التطبيق لصالح( ككل الذات مفهوم االجتماعي، الذات مفهوم

  الذات مفهوم أبعاد في ودال واضح نمو حدث قد أنه إلى يشير ما وهذا
ً

  كال

 يعني  مما. املقترح التدريبي  البرنامج الستخدام نتيجة وذلك وككل؛ حدة على

 .األول  التساؤل  على واإلجابة البحث فروض من األول  الفرض قبول 

 داللة ذات فروق توجد: "على ينص الذي  الثاني الفرض صحة اختبار •

ب درجات ُمتوسطي بين ( 0.01) مستوى  عند ئيةإحصا
ا

ال
ُ
 املجموعة ط

 التطبيق لصالح التنمر ملقياس والبعدي القبلي التطبيق في التجريبية
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 : التالي الجدول  يوضحها كما النتائج جاءت وقد. مستقلتين  غير ملتوسطين " ت" اختبار تطبيق تم الفرض  هذا صحة والختبار". البعدي

 9 جدول 

  ملقياس والبعدي القبلي التطبيقين بين داللتها ومستوى " ت" وقيمة وبعده،  التدريبي البرنامج دراسة قبل الطالب درجات بين الفرق  ومتوسط الحسابية املتوسطات يبين

 التنمر

 املتوسط  )ن( التطبيق األبعاد 

 )م(

 متوسط الفرق 

 بين التطبيقين 

 )ف¯(

 االنحراف

 املعياري 

 )ع(

 درجات الحرية

 )دح(

 ت

 املحسوبة

 مستوى الداللة  قيمة الداللة 

 دالة 0.000 23.701 49 1.830 16.10 31.86 50 القبلي  تنمر لفظي 

 5.161 15.76 50 البعدي (0.01عند )

 دالة 0.000 35.524 49 1.373 19.42 38.46 50 القبلي  تنمر بدني 

 2.990 19.04 50 البعدي (0.01عند )

 دالة 0.000 19.931 49 1.876 10.32 27.54 50 القبلي  تنمر انفعالي 

 1.941 17.22 50 البعدي (0.01عند )

 دالة 0.000 27.789 49 3.482 45.84 97.86 50 القبلي  األبعاد ككل 

 9.529 52.02 50 البعدي (0.01عند )

 : يلي ما( 9) الجدول  من تضحي

 متوسط عن البعدي التطبيق في الطالب درجات متوسطات انخفاض -

 التنمر البدني، التنمر اللفظي، التنمر) في القبلي التطبيق في درجاتهم

 (.ككل التنمر االنفعالي،

 قيمة أن  حيث( 0.01) مستوى  عند ئيةإحصا دالة" ت" قيمة أن  اتضح كما -

 داللة ذات فرق  وجود يعني  وهذا ؛(0.01) املعنوية مستوى  من أقل الداللة

  والبعدي القبلي التطبيقين  في الطالب درجات متوسطي بين  ئيةإحصا
ً

 لكال

 لصالح( ككل التنمر االنفعالي، التنمر البدني، التنمر اللفظي، التنمر) من

 .البعدي التطبيق

  التنمر مقياس أبعاد في ودال واضح نمو حدث قد أنه إلى يشير ما وهذا -
ً

 كال

 يعني  مما املقترح؛ التدريبي  البرنامج الستخدام نتيجة وذلك وككل؛ حدة على

 .الثاني التساؤل  على واإلجابة البحث فروض من الثاني الفرض قبول 

 دالة فروق توجد ال: " على ينص الذي الثالث الفرض صحة اختبار •

ب درجات ُمتوسطي بين  ئياإحصا
ا

ال
ُ
 السلوك مقياس في التجريبية املجموعة ط

 تم  الفرض هذا صحة والختبار". والتتبعي البعدي القياسين  بين  التنمري 

 كما النتائج جاءت وقد. مستقلتين  غير ملتوسطين " ت" اختبار تطبيق

 : التالي الجدول  يوضحها

 10 جدول 

 التنمر  ملقياس والتتبعي البعدي التطبيقين بين داللتها ومستوى " ت" وقيمة والتتعبي، البعدي القياسين في  الطالب درجات بين الفرق  ومتوسط الحسابية املتوسطات يبين

 املتوسط  )ن( التطبيق األبعاد 

 )م(

 متوسط الفرق 

 بين التطبيقين 

 )ف¯(

 االنحراف

 املعياري 

 )ع(

 درجات الحرية

 )دح(

 ت

 املحسوبة

 مستوى الداللة  قيمة الداللة  

 غير دالة 0.057 1.950 49 5.161 0.120 15.76 50 البعدي تنمر لفظي 

 5.298 15.88 50 التتبعي (0.05عند )

 غير دالة 0.485 0.704 49 2.990 0.0400 19.04 50 البعدي تنمر بدني 

 2.955 19.00 50 التتبعي (0.05عند )

 غير دالة 0.743 0.330 49 1.941 0.0200 17.22 50 البعدي تنمر انفعالي 

 1.944 17.24 50 التتبعي (0.05عند )

 غير دالة 0.417 0.819 49 9.529 0.100 52.02 50 البعدي األبعاد ككل 

 9.644 52.12 50 التتبعي (0.05عند )

 : يلي ما( 10) الجدول  من حيتض

 درجاتهم متوسط مع البعدي التطبيق في الطالب درجات متوسطات تساوي  -

 االنفعالي، التنمر البدني، التنمر اللفظي، التنمر) في التتبعي التطبيق في

 (.ككل التنمر

 أن  حيث( 0.05) مستوى  عند ئيةإحصا دالة غير" ت" قيمة أن  اتضح كما -

 فرق  وجود عدم يعني  وهذا ؛(0.05) املعنوية مستوى  من أكبر الداللة قيمة

 البعدي التطبيقين  في الطالب درجات متوسطي بين ئيةإحصا داللة ذات

 التنمر االنفعالي، التنمر البدني، التنمر اللفظي، التنمر) من لكل والتتبعي

 (.ككل

 لدى التنمري  السلوك خفض في البرنامج تأثير استمرار إلى يشير ما وهذا -

 من الثالث الفرض قبول  يعني  مما تنفيذه؛ من شهرين مرور بعد الطالب

 .الثالث التساؤل  على واإلجابة البحث فروض

 ئياإحصا دالة فروق توجد ال: "على ينص الذي الرابع الفرض صحة اختبار •

ب درجات ُمتوسطي بين 
ا

ال
ُ
 بين الذات مفهوم مقياس في التجريبية املجموعة ط

 اختبار تطبيق تم الفرض هذا صحة والختبار". والتتبعي البعدي القياسين



8102019 

76 

 : التالي الجدول  يوضحها كما النتائج جاءت وقد. مستقلتين  غير ملتوسطين " ت"

 11 جدول 

  مفهوم ملقياس والتتبعي البعدي التطبيقين بين داللتها ومستوى " ت" وقيمة والتتعبي، البعدي القياسين في  الطالب درجات بين الفرق  ومتوسط الحسابية املتوسطات يبين

 الذات 

 املتوسط  )ن( التطبيق األبعاد 

 )م(

 متوسط الفرق 

 بين التطبيقين 

 )ف¯(

 االنحراف

 املعياري 

 )ع(

 درجات الحرية

 )دح(

 ت

 املحسوبة

 مستوى الداللة  قيمة الداللة 

 غير دالة 0.063 1.899 49 5.927 0.24 26.36 50 البعدي مفهوم الذات الجسمي

 5.889 26.12 50 التتبعي (0.05عند )

 غير دالة 0.092 1.719 49 7.821 0.32- 26.32 50 البعدي مفهوم الذات العقلي 

 7.806 26.64 50 التتبعي (0.05عند )

 غير دالة 0.717 0.365 49 8.876 0.08- 24.30 50 البعدي مفهوم الذات االنفعالي 

 8.755 24.38 50 التتبعي (0.05عند )

 غير دالة 0.400 0.849 49 7.067 0.26- 26.68 50 البعدي مفهوم الذات االجتماعي

 6.781 26.94 50 التتبعي (0.05عند )

 غير دالة 0.254 1.155 49 27.648 0.42- 103.66 50 البعدي األبعاد ككل 

 27.307 104.08 50 التتبعي (0.05عند )

 : يلي ما( 11) الجدول  من ويتضح

 درجاتهم متوسط مع البعدي التطبيق في الطالب درجات متوسطات تساوي  -

 مفهوم العقلي، الذات مفهوم الجسمي، الذات مفهوم) في التتبعي التطبيق في

 (.ككل الذات مفهوم االجتماعي، الذات مفهوم االنفعالي، الذات

 أن  حيث( 0.05) مستوى  عند ئيةإحصا دالة غير" ت" قيمة أن  اتضح كما -

 فرق  وجود عدم يعني  وهذا ؛(0.05) املعنوية مستوى  من أكبر الداللة قيمة

 البعدي التطبيقين  في الطالب درجات متوسطي بين ئيةإحصا داللة ذات

  والتتبعي
ً

 مفهوم العقلي، الذات مفهوم الجسمي، الذات مفهوم) من لكال

 (.ككل الذات مفهوم االجتماعي، الذات مفهوم االنفعالي، الذات

 لدى الذات مفهوم تنمية في على البرنامج تأثير أستمر أنه إلى يشير ما وهذا -

 فروض من الرابع الفرض قبول  يعني  مما تنفيذه من شهرين مرور بعد الطالب

 . الرابع التساؤل  على واإلجابة البحث

 :النتائج مناقشة

 :يلي ما أتضح السابقة النتائج خالل من

 في  الطالب درجات متوسطي بين  ئيةإحصا داللة ذات فروق وجود -

 الذات مفهوم الجسمي، الذات مفهوم)  لألبعاد والبعدي القبلي التطبيقين

 الذات مفهوم االجتماعي، الذات مفهوم االنفعالي، الذات مفهوم العقلي،

  يــالسلوك املعرفي البرنامج فاعلية يبين  مما البعدي، التطبيق لصالح( ككل

 .الثانوية املرحلة طلبة من الدراسة عينة لدى الذات مفهوم تنمية في

 في التدريبة البرامج فاعلية في الحالية الدراسة مع اتفقت التي  الدراسات ومن 

 حيث[ 15] والفيلكاوي  ،[35] ونجم سعيد من كل دراسة الذات مفهوم تنمية

 في  واملعرفية االنفعالية العقالنية اإلرشادية البرامج فاعلية على كلها دلت

 .املراهقين  فئة لدى الذات مفهوم تنمية

 في  الطالب درجات متوسطي بين  ئيةإحصا داللة ذات فروق وجود -

  والبعدي القبلي التطبيقين
ً

 التنمر البدني، التنمر اللفظي، التنمر) من لكال

 البرنامج فاعلية على يدا مما البعدي، التطبيق لصالح( ككل التنمر االنفعالي،

 طلبة من الدراسة عينة لدى التنمري  السلوك خفض في السلوكي املعرفي

 .الثانوية املرحلة

 في املختلفة البرامج فاعلية في الحالية الدراسة مع اتفقت التي  الدراسات ومن 

 القائم  البرنامج فاعلية أثبتت التي [ 10] حبيب دراسة التنمر ظاهرة من الحد

 التي [ 7] العزيز عبد ودراسة التنمر، سلوك خفض في النفس ي  اإلثراء على

 خفض  في السلوك تعديل فنيات على القائم البرنامج فاعلية على نتائجها دلت

 على  نتائجها أكدت التي [ 38] كينوش ي  دراسة وكذلك التنمر، سلوك حدة

 والدعم  املواجهة على والقائم الدراسة في املستخدم للبرنامج فاعل تأثير وجود

 .التنمري  السلوك خفض في االجتماعي

 في  الطالب درجات متوسطي بين  ئيةإحصا داللة ذات فروق وجود -

  والتتبعي البعدي التطبيقين 
ً

 الذات  مفهوم الجسمي، الذات مفهوم) من لكال

 الذات مفهوم االجتماعي، الذات مفهوم االنفعالي، الذات مفهوم العقلي،

 (.ككل

 في  الطالب درجات متوسطي بين  ئيةإحصا داللة ذات فروق وجود -

 التنمر البدني، التنمر اللفظي، التنمر) من لكل والتتبعي البعدي التطبيقين

 (.ككل التنمر االنفعالي،

 تنمية في السلوكي املعرفي البرنامج فاعلية تأثير استمرارية على ذلك ويدل     

 املرحلة طلبة من الدراسة عينة لدى التنمر سلوك وخفض الذات مفهوم

 أهدافه، تحقيق في املقترح التدريبي  البرنامج نجاح على هذا ويدل الثانوية،

 وكذلك والكيف، الكم حيث من املستخدم البرنامج من االستفادة ويمكن

 .بينها السير أسلوب

 العينة فئة مقدمتها في ويأتي اعتبارات، عدة البرنامج هذا في روعي حيث       

 وأنشطته، البرنامج من االستفادة في يرغبون  ممن( املراهقون ) وهم التجريبية

 تساعد التي  العوامل أهم من يعد لحلها والسعي ملشكلته، املسترشد فإدراك

 مع  يتناسب بما وذلك والزمان  املكان  اختيار وكذلك البرنامج، نجاح على

 البرنامج، أنشطة ممارسة في االستمرار لهم يتيح بما التجريبية العينة ظروف

 - ُيفسر وقد
ً
 هذا  أن إذ الجمعي؛ اإلرشاد على اعتماده في البرنامج نجاح -أيضا
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 الفرصة ويوفر نفسه، حول  املتلقي تمركز حدة من يقلل  اإلرشاد من النوع

 ذاته عن مفهومه يصحح كما اآلخرين، وفي نفسه في والثقة ذاته، لتحقيق

 .اآلخرين وعن

 مضمون  إلى التدريبي  البرنامج وفاعلية البحث فروض نتائج ترجع كما      
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ABSTRACT_The aim of the research was to uncover the effectiveness of cognitive behavioral program in 

the development of the self concept and its effect on reducing the behavior of bullying in a sample of the third 

grade secondary students at Prince Saud Al Faisal secondary school in Riyadh in Saudi Arabia for the 

academic year 1439-1440. The sample of the study was composed of (50) students from the secondary stage 

and to reach the objectives of the study. The researcher applied the measure of the self concept (by the 

researcher), the scale of the bullying (by the researcher), the behavioral cognitive program in the 

development of the self concept and the developmental behavior reduction researcher), The results were 

applied before and after the application of the program. Thus, data were collected and analyzed statistically. 

Statistical differences were found at the level of (0.01) between the average scores of the experimental group 

in the tribal and remote application of the self-concept criterion for the post application. A statistically 

significant function at the mean level (0.01) between the average scores of the experimental group in the 

tribal and remote application of the bulge scale for the benefit of the post application. The results also 

revealed that the impact of the two-month behavioral cognitive program continued to develop self-concept 

and reduce bullying behavior among students. This was shown in the follow-up measurement, and in the light 

of the results a set of recommendations and proposals were presented to reduce bullying, using different 

programs and strategies 

KEYWORDS: Self-concept, bullying behavior, behavioral cognitive program, secondary students. 

 

 

 

 

 

 


