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ملخص

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل أثر برنامج تدريبي قائم عىل مهارات الذكاء العاطفي، يف تطوير االجتاهات نحو 
ظاهرة التنمر املدريس، لدى طالبات الصف العارش يف سلطنة عامن. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم املنهج شبه التجريبي؛ 
فُأِعدَّ برنامج تدريبي وُطبِّق عىل العينة التجريبية، كام ُأعدت استبانة قبلية وبعدية؛ ملعرفة اجتاهات طالبات الصف العارش نحو 
سلوك التنمر املدريس، وبعد التأكد من صدق األداة وثباهتا ُطبِّقت عىل عينة الدراسة التي متثلت يف جمموعتني: جتريبية )25( 

طالبة، وضابطة )29( طالبة، ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )α ≤ 0.05( بني أفراد املجموعتني التجريبية والضابطة يف القياس . 1

البعدي للجتاهات نحو التنمر، بعد أن كانت طالبات املجموعة التجريبية أكثر ميًل إىل ممارسة التنمر قبل الربنامج التدريبي.
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )α ≤ 0.05( يف درجات االجتاه نحو سلوك التنمر املدريس، لدى أفراد . 2

املجموعة التجريبية بني القياسني القبيل والبعدي.
ويف ضوء ما توصلت إليه نتائج الدراسة ُوضع عدد من التوصيات، أمهها تطبيق الربنامج يف الشعب الدراسية األخرى؛ 
ملِا له من أثر يف خفض اجتاه الطالبات نحو القيام بسلوك التنمر املدريس، كام أوصت الدراسة بعمل ورش للمدارس املجاورة؛ 

لتعميم تطبيق الربنامج عىل الطلبة والطالبات.
الكلمات المفتاحية: الذكاء العاطفي، التنمر املدريس، برنامج قائم عىل املهارات
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Abstract

This study aimed to identify the impact of emotional intelligence skills-based program in the 
development of attitudes towards bullying, among tenth-grade students in the Sultanate of Oman. Semi-
experimental method was used to achieve the objectives of this study. The researchers developed a 
training program and administered a questionnaire related to students’ attitude towards bullying. The 
questionnaire was administered pre and post the training program. The questionnaire was examined for its 
validity and reliability. The sample consisted of two groups: An experimental (25 students) and a control 
(29 students). The main results included:

1. There were no statistically significant differences at the level of (at p ≤ 0.05) between the experimental 
and control groups in the attitude post-administration. The differences found before the program 
showing that the students in the experimental group were more likely to involve in bullying, these 
differences disappeared as a result of the training program. 

2. There were statistically significant differences (at p ≤ 0.05) in the means of students in the experimental 
group between pre and post administrations, showing a decrease in the students’ willingness to be 
involved in bullying. 

In light of the findings of the study, a number of recommendations were made, and the most important 
one is the implementation of the program in other classes, because of its impact on developing students’ 
attitudes towards bullying.
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المقدمة

تعد ظاهرة التنمر مشكلة حقيقة تعاين منها أوساط التعلم يف أنحاء العامل كافة؛ ملِا هلا من تأثري سلبي عىل الطلبة 
من عدة نواٍح، نفسية وتعليمية ومهنية؛ فالتنمر هو صورة من صور العنف املامَرسة يف املجتمعات املدرسية، وهو 
قضية جدلية يف املدارس منذ عقود مضت، وقد أشار كو )Koo, 2007( إىل أن التنمر يف القرن الثامن عرش ظهر عىل 

صورة مضايقات لفظية وبدنية من زميل إىل آخر، إال أهنا مل حتظ باهتامم الباحثني كثرًيا قبل القرن العرشين.

أو  العاطفي،  أو  النفيس،  أو  اجلسمي،  األذى  إيقاع  بأنه   )Janna et al., 2006( وآخرون  جانا  عرفه  وقد 
املضايقة، أو اإلحراج، أو السخرية، من ِقبل طالب متنمر عىل طالٍب آخَر أضعف منه، أو أصغر منه، أو ألي سبب 
من األسباب، أو عىل نحٍو متكرر. وحيدث التنمر يف أرجاء املدرسة كافة؛ فهو حيدث داخل املدرسة، أو حول حميط 
املداخل واملمرات، أو  الرياضية، أو يف االسرتاحات، أو  الرتبية  مبنى املدرسة، ويف أحياٍن كثرية حيدث يف قاعات 
دورات املياه، أو يف حافلت املدرسة، أو أماكن انتظار احلافلت، كام يظهر بني فئات فرق العمل ومجاعات األنشطة 

 .)Jan & Husain, 2015( املدرسية

األلقاب،  منها:  للتنمر،  عدة  صوًرا   )2012( للمدارس  النفسيني  للختصاصيني  الوطنية  املنظمة  وتصنف 
االجتامعي  التواصل  وسائل  واستخدام  الرسائل،  وإرسال  الكاذبة،  اإلشاعات  ونرش  والرضب،  والتهديد، 

.)National Association of School Psychologists, 2012(

وقّسم ألويس )Olweus, 1993( التنمر إىل عدة أنواع، منها:

التنمر اللفظي: ويشمل السباب والشتم، واالستهزاء، أو إطلق أسامء غري الئقة عىل الضحية.. 1
التنمر اجلسدي: كاالعتداء بالرضب والركل من شخص أو جمموعة أشخاص عىل الشخص الضحية، . 2

وغالًبا ما يكون أقل قوة.
التنمر العاطفي أو االنفعايل: ويكون بقصد إحراج الشخص والتقليل من قيمته أمام اآلخرين.. 3

وألن التنمر صورة من السلوكيات املتعلَّمة اجتامعًيا، تعد العوامل األرسية، مثل إمهال الرعاية، واملستويات 
املرتفعة من العنف والنزاع األرسي، وانعدام الضوابط السلوكية، وقلة مراقبة سلوك األطفال، واإلرشاف عليهم: 
عوامل مؤثرة يف السلوك التنمري، كام أن لعوامل املجتمع املحيل دوًرا يف حتفيز السلوك التنمري، مثل االجتاهات 
 .)2009 غزال،  )أبو  األرسة  يف  االقتصادية  االجتامعية  والضغوطات  االجتامعية،  الطبقة  واختلف  العنف،  نحو 
التنمر؛  لظاهرة  املؤدية  األسباب  أهم  يعد  الوالدية  التنشئة  أساليب  يف  اخللل  أن   )2012( واملالكي  الصويف  ويرى 
إذ إن أساليب التنشئة الوالدية غري امللئمة لألبناء كغياب الدفء األرسي وغياب القدوة وعدم حماسبة الطفل أو 
عقابه عىل السلوك اخلاطئ، أو ضغط مجاعات األقران أو التأثريات السلبية لوسائل اإلعلم جتعل األطفال عرضة 
أساليب  إىل خلل يف  منها  ترجع يف جزء كبري  قد  بوصِفها ظاهرًة سلوكية سلبية  التنمر  إن مشكلة  للتنمر. وحيث 
التنشئة الوالدية غري امللئمة لألبناء التي جتعل األطفال عرضة للتنمر؛ فإن غياب الدفء األرسي، وغياب القدوة، 
وعدم حماسبة الطفل أو عقابه عىل السلوك اخلاطئ، أو ضغط مجاعات األقران، أو التأثريات السلبية لوسائل اإلعلم 
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)الصويف واملالكي، 2012(. وال يقترص تأثري التنمر يف الضحية فقط وإنام يمتد ليشمل املتنمر نفسه، وهذا ما أكدته 
دراسة فارينجتون وسيكول )Farrington & Sekol, 2016(؛ فقد َوَجدا أن املتنمرين – مقارنة بغري املتنمرين – قد 
تعرضوا للتنمر سابًقا. ويتأثر التنمر بمختلف السامت الشخصية التي تشكل سلوك الفرد، ومن أبرز هذه العوامل 

.)Cammack, 2005; Plaford, 2006( مهارات الذكاء االنفعايل

املتنمرين لدهيم إحساس منخفض  التلميذ  إن  إذ  املدريس؛  التنمر  الذكاء االنفعايل بصورة مبارشة يف  ويؤثر 
أقل منهم قوة، وذلك  العنف ضد من يشعرون أهنم  املتنمرين إىل استخدام  يدفع  بالعاديني، وهذا  بالذات مقارنة 
تعويًضا عام قد يعانون منه من اضطرابات يف سامهتم الشخصية، كل ذلك يؤدي إىل انخفاض يف قدرة هؤالء التلميذ 
انفعاالت  انفعالية، كذلك لدهيم قصور يف فهم  به من حاالت  بتلقائية وصدق عام يشعرون  التعبري  املتنمرين عىل 
اآلخرين واستقباهلا، وقراءة رسائلهم االنفعالية وتفسريها، أو التحكم فيام يشعرون به من انفعاالت؛ لعدم فهمهم 
 Cammack, 2005;( املختلفة  االجتامعية  املواقف  يف  اللئقة  بالطريقة  به  واالهتامم  االجتامعي  السلوك  آداب 

.)Plaford, 2006; Baroncelli & Ciucci, 2014

التي   ،)Bar-on( بار-أون  نظرية  االنفعايل، ومنها  الذكاء  التي تصف مكونات  النظرية  النامذج  تعددت  وقد 
بالعلقات بني األشخاص،  ذاتية، وكفاءات متصلة  تشري إىل مخس كفاءات ال معرفية، وهي: كفاءات ال معرفية 
 )Mayer & Salovy( وكفاءات التكيف، وكفاءات إدارة الضغوط، واملزاج العام. يف حني تشري نظرية ماير وسالويف
إىل أربعة مكونات، وهي: الوعي باالنفعاالت، والقدرة عىل استخدامها، والقدرة عىل فهم االنفعاالت وحتليلها، 
والقدرة عىل إدارة االنفعاالت. ويتضمن نموذج جوملان )Goleman( مخسة مكونات، وهي: الوعي بالذات، وإدارة 

االنفعاالت، وحفز الذات، والتعاطف، والتفاعل مع اآلخرين )السامدوين، 2007(. 

ويؤكد جوملان )Goleman, 1995( رضورة االهتامم بالعمل عىل تنمية الذكاء االنفعايل لدى طلبة املدارس؛ 
وذلك إليامنه بدوره الفاعل والكبري يف تكوين الشخصية، مقارنة بالذكاء املعريف الذي يسهم هو اآلخر بنسبة حمدودة 
يف تكوين الشخصية وإعدادها. فقد يفشل الشخص الذي يتمتع بمستوى عاٍل من التحصيل األكاديمي والذكاء 
بنزواته،  انفعاالته؛ فيصبح غري قادر عىل مواجهة االحباطات، والتحكم  نتيجة عدم سيطرته عىل  العام يف حياته؛ 
أكرب يف  دوًرا  االنفعايل  للذكاء  فإن  لذا  النفس وإرضائها؛  بإشباع  أحاسيسه  والسيطرة عىل  النفسية،  وتنظيم حالته 

نجاح اإلنسان وتقدمه يف جماالت احلياة العلمية، قياًسا بالذكاء املعريف.

ويشري مصطفى وآخرون )Mustafa et al., 2013( إىل أن تنمية الذكاء االنفعايل بوصِفه عامًل وسيًطا ينعكس 
عىل سلوك التلميذ؛ فريتقي به وتزداد نسبة حضوره، وتقل السلوكيات العدائية والعنف الشخيص؛ مما يساعد عىل 
نمو مهارات حل النزاع، وسعي التلميذ إلجياد طرق واسرتاتيجيات للتعلم؛ فرتتفع نسبة مشاركته ويزيد جمهوده 
للتحصيل، كام يكون أكثر إجيابية يف االشرتاك يف األنشطة، وتنمو لديه بعض املهارات واالسرتاتيجيات التي تساعده 

عىل التخطيط وطرح البدائل وحل املشكلت، وهو ما يساعده بدوره عىل حتسني مستوى التحصيل الدرايس.

التنمر، كدراسة دارماوان  الدول؛ فقد ُأجريت عدة دراسات عن  املدراَس يف خمتلف  التنمر  وطالت مشكلُة 
)Darmawan, 2010( لبحث أشكال التنمر السائدة بني الطلبة يف مدرستني إعداديتني يف مدينة باولو يف إندونيسيا؛ 
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الدراسة  أداة  وكانت  الوصفي.  املنهج  الباحثة  واستخدمت  املتنمرين،  بسلوكيات  املرتبطة  العنف  دوافع  لتحديد 
استبانة موزعة عىل )97( طالًبا و)149( طالبة من الصفنْي السابع والثامن، وأظهرت النتائج أن الذكور أكثر تورًطا 

يف التنمر من اإلناث، ولكن اإلناث أكثر تنمًرا من الذكور فيام يتعلق باأللقاب واالستهزاء. 

وهدفت دراسة جان وحسني )Jan & Husain, 2015( إىل فهم طبيعة التنمر؛ وذلك ملعرفة أسبابه، وتأثريها يف 
الطلبة وحتصيلهم الدرايس. وشملت عينة الدراسة )10( معلمني و)40( طالًبا، جرى اختيارهم بالطريقة العشوائية 
البسيطة. واسُتخدمت االستبانُة أداًة جلمع البيانات، وخلصت الدراسة إىل أن هناك أسباًبا متعددة للتنمر، وساعدت 

يف إعداد اسرتاتيجيات متنوعة وتطبيقها؛ للحد من سلوكيات التنمر واحلصول عىل نتائج حتصيلية أفضل.

صفحة  وإعداد  العقيل،  تأثريها  واكتشاف  التنمر  أنواع  دراسة  إىل   )Limo, 2015( ليمو  دراسة  هدفت  كام 
املتعلقة باملراهقني؛ لبحث املواضع  البيانات من عدد من املواقع  التنمر؛ فُجمعت  يف الفيس بوك لنرش الوعي عن 
املتعلقة بالتنمر اإللكرتوين، وخلصت النتائج إىل أن كل نمط أو شكل من التنمر له تأثري سلبي يف تطور شخصية 
قام  وعليه  الضحية،  حياة  يف  املدى  طويل  تأثرًيا  يؤثر  التنمر  وأن  كليهام،  واملتنمر  الضحية  يف  التأثري  وذلك  الفرد، 
الباحث بحملة توعوية وإعداد برنامج لنرش جمتمع مدريس آمن يطبق قواعد املدرسة ويلتزم هبا، ولتدريب الطلبة 

عىل التعامل مع حاالت التنمر املدريس.

وأجرت الزعبي )2015( دراسة هدفت إىل التعرف عىل درجة وعي الطالبات املتدربات بأسباب ظاهرة التنمر 
املدريس يف الصفوف الثلثة األوىل وإجراءاهتن للتصدي هلا. واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحلييل، وكانت 
أداة الدراسة االستبانة، وطبقت عىل )100( طالبة متدربة، اخرتن بالطريقة القصدية، وأظهرت نتائج الدراسة أن 
أظهرت  كام  متوسطة،  بدرجة  جاءت  الستة  الدراسة  جماالت  يف  التنمر  ظاهرة  بأسباب  املتدربات  الطالبات  وعي 

وجود فروق ذات داللة إحصائية ُتعزى إىل متغري طبيعة املدرسة، ولصالح املدارس احلكومية.

وقام أبو الفضل وحسن )2017( بدراسة للتعرف عىل فاعلية برنامج إرشادي انتقائي يف تنمية الذكاء االنفعايل 
وأثره يف مستوى التنمر املدريس، لدى تلميذ املرحلة الثانية من التعليم األسايس للمعاقني سمعًيا، بمحافظتْي قنا 
وسوهاج بمرص، واستخدم الباحثان املنهج شبه التجريبي. وتضمنت عينة الدراسة )15( تلميًذا وتلميذة باملرحلة 
الثانية من التعليم األسايس، وتوصلت نتائج الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة بني متوسطي رتب درجات تلميذ 

املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة، بعد تطبيق الربنامج لصالح املجموعة التجريبية وعىل القياس البعدي.

كام قامت الرشيف )2018( بدراسة للكشف، من وجهة نظر الطلب والطالبات بمدينة جدة باململكة العربية 
 )120( عىل  استبانة  عت  فوزَّ التحلييل؛  الوصفي  املنهج  الباحثة  استخدمت  الدراسة،  أهداف  ولتحقيق  السعودية. 
طالًبا وطالبة من املرحلة املتوسطة، وقد خلصت الدراسة إىل أمهية الدور املطلوب من اإلدارة املدرسية ملعاجلة ظاهرة 

التنمر املدريس فقد جاء بدرجة كبرية، بينام تواُفر هذا الدور جاء بدرجة متوسطة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن حمور أمهية دور اإلدارة املدرسية يف معاجلة ظاهرة التنمر جاء بدرجة كبرية، بينام 
جاء حمور توافر هذا الدور بدرجة متوسطة، وهذا يشري إىل الفجوة بني درجة األمهية ومدى التوافر.
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ويف سلطنة عامن ظهرت عدة دراسات أكدت وجود ظاهرة التنمر يف مدارس السلطنة، مما يستدعي الوقوف 
عىل أسباب املشكلة، وحماولة إجياد حلول فاعلة للحد من تفاقمها، كدراسة التوبية )2013(، التي هدفت إىل بناء 
برنامج إرشاد مجعي وتقيص فاعليته يف خفض سلوك التنمر، لدى طلبة الصفني الثامن والتاسع بمحافظة الداخلية 
إىل  موا  ُقسِّ طالًبا   )24( من  الدراسة  عينة  وتكونت  التجريبي،  شبه  املنهج  الباحثة  واستخدمت  عامن.  سلطنة  يف 
 )α ≤ 0.05( جمموعتني: جتريبية وضابطة. وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
يف درجات سلوك التنمر املدريس، بني أفراد املجموعتني التجريبية والضابطة، كام أظهرت وجود فروق ذات داللة 
إحصائية عند مستوى )α ≤ 0.05( يف درجات سلوك التنمر، لدى أفراد املجموعة التجريبية عىل القياسني القبيل 
والبعدي، يعزى إىل تطبيق برنامج اإلرشاد اجلمعي. كام أن دراسة احلجري )2014( هدفت إىل الكشف عن مستوى 
الذكاء االنفعايل وسلوك التنمر لدى طلبة الصفوف )اخلامس، والسابع، والتاسع(، والعلقة بينهام والتعرف عىل 
الفروق يف مهارات الذكاء االنفعايل اخلمس وأشكال سلوك التنمر. واستخدم الباحث املنهج الوصفي االرتباطي، 
وبلغت عينة الدراسة )342( طالًبا وطالبة موزعني عىل )6( مدارس يف ثلث واليات بمحافظة مسقط. وأظهرت 
نتائج الدراسة وجود علقة عكسية بني الذكاء االنفعايل وسلوك التنمر، وكذلك إمكانية التنبؤ بسلوك التنمر من 
خلل مهارة إدارة الضغوط ومهارة االنضباط اإلجيايب. وهدفت دراسة العريمية )2018( إىل التعرف عىل فاعلية 
برنامج إرشادي مجعي انتقائي يف حتسني مفهوم الذات، لدى املراهقني املعرضني للتنمر يف سلطنة عامن. واستخدمت 
الباحثة املنهج شبه التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من )30( طالبة من الصفني الثامن والتاسع تعرضن للتنمر، 
من إىل جمموعتني: جتريبية وضابطة. وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات درجات  ُقسِّ

املجموعة التجريبية يف مفهوم الذات قبل الربنامج وبعده. 

التنمر؛ لذا جاءت هذه الدراسة لتضع برناجمًا  ويف ضوء ما سبق، تتضح أمهية توعية الطالبات بشأن ظاهرة 
العارش  الصف  طالبات  لدى  التنمر،  ظاهرة  نحو  االجتاهات  تطوير  يف  العاطفي  الذكاء  مهارات  عىل  قائاًم  تدريبًيا 

بمدرسة هند بنت أسيد األنصارية )10-12( يف سلطنة عامن.

مشكلة الدراسة

الحظ الباحثون – من خلل عملهم يف املدرسة – تردد عدد كبري من الطالبات عىل إدارة املدرسة؛ للشكوى 
من وقوع التنمر عليهن أو عىل زميلت هلن، سواًء كان تنمًرا جسدًيا أو لفظًيا. وبالرجوع إىل احلاالت التي وردت 
إىل األخصائية النفسية واألخصائية االجتامعية باملدرسة، اتضح وجود العديد من أشكال التنمر اجلسدية واالنفعالية 

والتكنولوجية لدى طالبات املدرسة، تركزت بصورة أكرب لدى طالبات الصف العارش.

آراء طالبات  بدراسة استطلعية )ملحق1(؛ الستقصاء  البحث  املشكلة، اضطلع فريق  وللتحقق من وجود 
عت استبانة عىل )30( طالبة من  الصف العارش بمدرسة هند بنت أسيد األنصارية )10-12( عن ظاهرة التنمر؛ فُوزِّ
طالبات الصف العارش باملدرسة، وتكونت االستبانة من )7( فقرات. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن )63.4%( من 

أفراد عينة الدراسة أفادوا وجود ظاهرة التنمر لدى طالبات الصف العارش باملدرسة.
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للطالب،  النفسية  الصحة  يف  تؤثر  املدريس،  للتنمر  السلبية  اآلثار  من  العديد  عىل  البحوث  أدبيات  وتؤكد 
فعندما  الطلب؛  آثارها اخلطرية عىل  هلا  املدريس مشكلة سلوكية  التنمر  للتنمر، وأن  أم ضحية  متنمًرا  أكان  سواء 
يقع الطالب ضحية للتنمر نجده يعاين من العديد من املشكلت، كاخلوف، والعزلة االجتامعية، وقصور يف تقدير 

الذات، والغياب عن املدرسة، وانخفاض يف التحصيل الدرايس )أبو الفضل وحسن، 2017(.

ومن خلل نتائج الدراسة االستطلعية، يتضح وجود حاجة إىل توعية الطالبات بشأن خماطر ظاهرة التنمر يف 
املدرسة؛ لذا يمكن بلورة مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس التايل:

التنمر، لدى  العاطفي يف تطوير االجتاهات نحو ظاهرة  الذكاء  القائم عىل مهارات  التدريبي  الربنامج  أثر  ما 
طالبات الصف العارش يف سلطنة عامن؟

أسئلة الدراسة

التجريبية . 1 املجموعتني  أفراد  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )α ≤ 0.05( بني 
والضابطة للقياس البعدي للجتاه نحو سلوك التنمر؟ 

سلوك . 2 نحو  االجتاه  درجات  يف   )α ≤ 0.05( داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 
التنمر، لدى أفراد املجموعة التجريبية للقياسني القبيل والبعدي؟

فروض الدراسة

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )α ≤ 0.05( بني أفراد املجموعتني التجريبية والضابطة . 1
يف القياس البعدي للجتاه نحو سلوك التنمر.

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )α ≤ 0.05( يف درجات االجتاه نحو سلوك النمر، . 2
لدى أفراد املجموعة التجريبية بني القياسني القبيل والبعدي.

أهداف الدراسة

نحو سلوك  االجتاهات  العاطفي يف  الذكاء  مهارات  قائم عىل  تدريبي  برنامج  أثر  معرفة  إىل  الدراسة  هدفت 
التنمر لدى طالبات الصف العارش يف سلطنة عامن.

أهمية الدراسة

تأيت أمهية الدراسة يف ضوء اجلوانب التالية:

تعد هذه الدراسة من الدراسات التي تقدم برناجمًا تدريبًيا قائاًم عىل مهارات الذكاء العاطفي، يف تطوير . 1
االجتاهات نحو ظاهرة التنمر، لدى طالبات الصف العارش يف سلطنة عامن.

التنمر املدريس؛ وعىل ذلك تسهم يف إمكانية احلد من . 2 الدراسة يف فهم سلوك  من املؤمل أن تسهم هذه 
شيوعها؛ ملا هلا من آثار سلبية عىل الطلبة، سواء كان حتصيلًيا أو نفسًيا أو اجتامعًيا.
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املدارس . 3 التعليمية داخل  العملية  القائمني عىل  البحث احلايل يف توجيه نظر  نتائج   يمكن االستفادة من 
وخارجها، إىل وضع خطط وإعداد برامج تساعد يف تقليل ظاهرة التنمر لدى الطلبة.

مصطلحات الدراسة 

اشتملت الدراسة عىل مصطلحني: 

الذكاء االنفعايل: وقد عّرفه بار-أون بأنه جمموعة من السامت االنفعالية الذاتية واالجتامعية، تؤثر يف القدرات 
بأنه جمموعة من  ف إجرائًيا  )Bar-On, 2000(. ويعرَّ البيئية املحيطة  الكلية للفرد؛ ليتكيف مع املواقف والظروف 

السامت االنفعالية والسلوكية واملعرفية، التي تؤثر يف مدى تكيف الفرد مع اآلخرين والبيئة املحيطة به.

 التنمر املدريس: وقد عّرفه كورنيل )Cornell, 2015( بأنه االستخدام املتكرر للقوة أو النفوذ؛ إلحداث الرضر 
والتهديد واإلزعاج لآلخرين عن قصد وتعمد، وقد يكون يف صورة جسدية أو نفسية، لفظية أو غري لفظية. ويعرف 
إجرائًيا يف هذه الدراسة بأنه جمموعة من السلوكيات العدوانية سواًء كانت لفظية أو جسدية أو إلكرتونية، متعمدة 
ر عليه )الضحية(. ر واملتنمَّ من قبل أشخاص )املتنمرين( جتاه أشخاص آخرين )الضحايا(، تؤثر سلًبا يف كل من املتنمِّ

حدود الدراسة

احلد املوضوعي: تناولت الدراسة أثر برنامج تدريبي قائم عىل مهارات الذكاء العاطفي يف تطوير االجتاهات 
نحو ظاهرة التنمر، لدى طالبات الصف العارش بمدرسة هند بنت أسيد األنصارية )10-12( يف سلطنة عامن، من 

حيث األبعاد التالية: )البعد املعريف، والبعد السلوكي، والبعد االنفعايل(.

احلد البرشي: طالبات الصف العارش بمدرسة هند بنت أسيد األنصارية )10-12( يف سلطنة عامن.

احلد املكاين: طبقت هذه الدراسة يف مدرسة هند بنت أسيد األنصارية )10-12(. وقد اختريت هذه املدرسة 
قصًدا لوجود الباحثني هبا؛ مما يسهل تنفيذ الربنامج التدريبي؛ ولذلك فإن تعميم نتائج الدراسة حمصور عىل املدارس 
التي قد تتشابه يف ظروف عملها وخصائص جمتمع طلهبا، مع ظروف العمل وخصائص الطلبة يف مدرسة هند بنت 

أسيد األنصارية.

احلد الزماين: طبقت هذه الدراسة خلل العام الدرايس 2019/2018.

منهج الدراسة 

القبيل  القياس  مع  والضابطة  التجريبية  املجموعتني  )تصميم  التجريبي  شبه  املنهج  احلالية  الدراسة  اتبعت 
نحو ظاهرة  االجتاهات  تطوير  العاطفي يف  الذكاء  مهارات  قائم عىل  تدريبي  برنامج  أثر  للوقوف عىل  والبعدي(؛ 
التنمر، لدى طالبات الصف العارش يف سلطنة عامن، وذلك باستخدام تصميم جتريبي مكون من جمموعتني: جمموعة 
جتريبية وجمموعة ضابطة، ومقارنة نتائج القياس القبيل مع نتائج القياس البعدي لكل جمموعة، ومن ثم مقارنة نتائج 

القياس البعدي لكل املجموعتني، ويوضح جدول )1( التصميم التجريبي للدراسة.
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جدول )1(: التصميم التجريبي للدراسة

القياساتعدد األفرادجمموعتا البحث

25املجموعة التجريبية
قياس قبيل- 

قياس بعدي- 

29املجموعة الضابطة
قياس قبيل- 

قياس بعدي- 

مجتمع الدراسة وعينتها

تكون جمتمع الدراسة احلالية من مجيع طالبات الصف العارش بمدرسة هند بنت أسيد األنصارية )10-12( يف 
سلطنة عامن، البالغ عددهن )211( طالبة، ُأخذت جمموعتان: جتريبية )25( طالبة، وضابطة )29( طالبة، ومثَّلت عينة 

الدراسة ما نسبته )25.5%( من جمتمع الدراسة.

أدوات الدراسة

اسُتخدمت األدوات التالية:

وتتضمن . 1 )ملحق1(.  التنمر  ظاهرة  شيوع  مدى  عن  العارش  الصف  طالبات  آراء  الستقصاء  استبانة 
االستبانة عرش عبارات، ومن أمثلتها: »تأخذ بعض الطالبات أغرايض بقوة دون رضاي«، وقد أجابت 
الطالبات من خلل خيارين )نعم – ال(، وقد متكن الباحثون من خلل نتائج هذه االستبانة من التعرف 
عىل مدى شيوع مشكلة التنمر، متهيًدا لتطبيق برنامج تدريبي ملعاجلته. وتشري الدرجة العليا يف املقياس إىل 

ارتفاع شيوع مشكلة التنمر، وتدل الدرجة املنخفضة عىل انخفاض هذه املشكلة. 
استبانة االجتاهات نحو سلوك التنمر )قبيل(: ُطبِّقت هذه االستبانة بوصِفها مقياًسا قبلًيا ملعرفة اجتاهات . 2

طالبات الصف العارش نحو سلوك التنمر)ملحق2(. وقد تكونت االستبانة من )31( عبارة، موزعة عىل 
ثلثة أبعاد: البعد املعريف، وبه عرش عبارات، ومن أمثلة عباراته: »أعرف طرًقا عديدة إليذاء اآلخرين«؛ 
والبعد السلوكي، وله عرش عبارات، ومثاهلا: »أرد عىل زميلتي بغضب إذا انتقدتني وعارضت وجهت 
نظري«؛ والبعد االنفعايل، واحتوى عىل إحدى عرشة عبارة، ومن أمثلتها: »أفرح باستعراض قويت لتهديد 
بعض الطالبات وختويفهن«. وقد استجابت الطالبات من خلل تدرج مخايس بتوضيح درجة موافقتهن 
عىل كل عبارة )عالية جًدا، عالية، متوسطة، منخفضة، منخفضة جًدا(. وتدل الدرجة العالية عىل وجود 
اجتاه عال ورغبة يف القيام بسلوك التنمر، يف حني تدل الدرجة املنخفضة عىل اجتاه منخفض نحو القيام 

بسلوك التنمر، وترتاوح الدرجات املمكنة يف املقياس بني )31( درجة و)155( درجة. 
ملعرفة . 3 بعدًيا؛  مقياًسا  بوصِفها  نفسها  االستبانة  ُطبِّقت  )بعدي(:  التنمر  سلوك  نحو  االجتاهات  استبانة 

مدى التحسن احلاصل يف اجتاهات طالبات الصف العارش نحو سلوك التنمر، بعد تطبيق الربنامج التدريبي 
)ملحق2(.
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برنامج تدريبي قائم عىل مهارات الذكاء العاطفي يف تطوير االجتاهات نحو ظاهرة التنمر، لدى طالبات . 4
التالية:  األبعاد  )10-12( يف سلطنة عامن، من حيث  األنصارية  أسيد  بنت  هند  بمدرسة  العارش  الصف 
م الربنامج من خلل عرضه عىل  )البعد املعريف، والبعد السلوكي، والبعد االنفعايل( )ملحق3(. وقد ُحكِّ
ل فيه بناًء عىل ملحظات املحكمني، التي تركزت عىل رضورة  جمموعة من املختصني يف علم النفس، وُعدِّ
يسهل  حتى  للفعاليات؛  تفصييل  وصف  وإجياد  فعالياته،  من  فعالية  كل  داخل  باألنشطة  الربنامج  إثراء 

إعادة التطبيق يف حال ثبوت فاعلية الربنامج.

صدق االستبانة:

للتحقق من صدق استبانة االجتاهات نحو سلوك التنمر، جرى التأكد من صدق املحتوى، وذلك بعرضها يف 
صورهتا األولية عىل )5( من املحكمني يف جمال الرتبية وعلم النفس الرتبوي؛ وذلك للتأكد من الصياغة اللغوية، 
ومدى انتامء كل فقرة إىل املحور الذي تندرج حتته، ووضوح العبارات بحيث تقيس ما وضعت لقياسه، ويف ضوء 

لت الصياغة اللغوية لبعض العبارات لتكون أكثر وضوًحا. ذلك ُعدِّ

ثبات االستبانة:

ُحسب معامل الثبات الستبانة االجتاهات نحو سلوك التنمر، باستخدام معادلة ألفا لكرونباخ لكل جمال من 
جماالت أداة الدراسة، ولألداة ككل، وذلك من خلل استجابات أفراد العينة. وقد كانت نتيجة قيمة مـعاملت ألفا 
لكرونبـاخ لكل جمال من املجاالت عىل الرتتيب )0.72 ،0.75 ،0.73(، أما بالنسبة لألداة ككل فكان مقدار معامل 
الثبات مساوًيا )0.79(، مما يدل عىل أن درجات أداة الدراسة عىل درجة جيدة من الثبات، واعُتِمد عىل الدرجة الكلية 

للمقياس يف اختبار فرضيات الدراسة. 

إجراءات الدراسة

بعد اختيار موضوع الدراسة، بناًء عىل السجلت اإلدارية ونتائج الدراسة االستطلعية، اختريت جمموعتان: 
جتريبية وضابطة، من طالبات الصف العارش بمدرسة هند بنت أسيد األنصارية، وُطبِّق اختبار قبيل للمجموعتني، 

تله تطبيق برنامج تدريبي عىل املجموعة التجريبية، ثم ُطبِّق اختبار بعدي عىل املجموعتني التجريبية والضابطة.

المعالجة اإلحصائية

اسُتخدمت األساليب اإلحصائية اآلتية يف معاجلة النتائج التي ُحِصل عليها، بعد تطبيق أدوات البحث عىل 
عينة البحث األساسية:

معامل الثبات ألفا كرونباخ.. 1
اختبار )ت( للعينتني املستقلتني؛ لقياس التكافؤ بني املجموعتني الضابطة والتجريبية عىل االختبار القبيل . 2

للتحقق من تكافؤ املجموعات.
مع . 3 البعدي،  االختبار  يف  والتجريبية  الضابطة  املجموعتني  بني  الفروق  ملعرفة  املصاحب؛  التباين  حتليل 

األخذ باحلسبان الفروَق بينهام يف االختبار القبيل.
اختبار )ت( للعينات املرتابطة.. 4
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نتائج الدراسة 

سُتعَرض نتائج الدراسة من خلل عرض نتائج قياس التكافؤ بني املجموعتني التجريبية والضابطة، ثم خُتَترب 
صحُة الفرضية األوىل املتعلقة بالفروق بني املجموعتني يف القياس البعدي، وبعد ذلك خُتترب صحة الفرضية الثانية 

املتصلة بالفروق بني القياسني القبيل والبعدي للمجموعة التجريبية.

أواًل: قياس التكافؤ بني املجموعتني الضابطة والتجريبية يف االختبار القبيل:

قبل البدء يف اختبار فرضيات الدراسة، جرى التحقق من تكافؤ املجموعتني الضابطة والتجريبية، من خلل 
مقارنة متوسطات املجموعتني يف االختبار القبيل يف مقياس االجتاهات نحو سلوك التنمر، وذلك باستخدام اختبار 

)ت( للعينات املستقلة، وجدول )2( يستعرض نتائج اختبار )ت( للمجموعتني التجريبية والضابطة.

 جدول )2(: نتائج اختبار )ت( للفروق بني املجموعتني التجريبية والضابطة 
يف التطبيق القبيل ملقياس االجتاهات نحو التنمر.

املتوسط العدداملجموعةاملتغري
احلسايب

االنحراف 
درجات قيمة )ت(املعياري

احلرية
القيمة 

االحتاملية

االجتاهات نحو 
سلوك التنمر

252.760.47التجريبية 
2.29520.026

292.470.45الضابطة

تشري نتائج جدول )2( إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املجموعتني التجريبية والضابطة يف متوسطات 
بسلوك  القيام  نحو  أعىل  اجتاه  لدهيا  التجريبية  املجموعة  أن  يتضح  املتوسطات،  قيمة  إىل  وبالنظر  القبيل،  االختبار 
الربنامج  إىل  انضموا  التجريبية  املجموعة  أفراد  أن  عىل  يدل  وهذا  الضابطة.  املجموعة  بمتوسط  مقارنة  التنمر، 
التدريبي بمستويات أعىل يف سلوك التنمر، مقارنة باملجموعة الضابطة، وهذا ما دفع الباحثني إىل استخدام حتليل 

ل إليها يف االختبار القبيل.  التباين األحادي املصاحب؛ للتحكم يف تأثري هذه الفروق التي ُتُوصِّ

ثانًيا: النتائج املتعلقة بالفرضية األوىل:

أفراد  بني   )α ≤ 0.05( داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  عىل »وجود  األوىل  الفرضية  تنص 
اسُتخرجت  الفرضية  التنمر«، والختبار  نحو سلوك  البعدي للجتاه  القياس  والضابطة، يف  التجريبية  املجموعتني 
سلوك  نحو  االجتاهات  مقياس  عىل  الدراسة  عينة  أفراد  الستجابات  املعيارية  واالنحرافات  احلسابية  املتوسطات 
التجريبية  املجموعتني  متوسطات  بني  الفروق  داللة  ملعرفة  املصاحب؛  التباين  حتليل  اختبار  واسُتخدم  التنمر، 
والضابطة يف االختبار البعدي، وذلك بضبط تأثري الفروق بني املجموعتني يف االختبار القبيل، الذي ُتُوصل إليه عند 

قياس التكافؤ بني املجموعتني، ودل عىل وجود فروق دالة إحصائًيا بني املجموعتني، وجدول )3( يوضح ذلك.



جملة العلوم الرتبوية، العدد 19، 2022، تصدر عن كلية الرتبية، وتنرشها دار نرش جامعة قطر68

 جدول )3(: نتائج حتليل التباين املصاحب للفروق بني املجموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي
ملقياس االجتاهات نحو سلوك التنمر بعد ضبط تأثري التطبيق القبيل

حجم األثرالقيمة االحتامليةقيمة )ف(متوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التباين
0.4720.230.990.3790.03النموذج املعدل

4.5314.5319.070.0010.27الثابت

0.3610.361.530.2200.03االختبار القبيل

0.0110.010.060.7990.00املجموعة

12.11510.23اخلطأ

265.8054املجموع

12.5853النموذج املعدل

يف  الطالبات  اجتاه  خفض  يف  التدريبي  للربنامج  إحصائًيا  دال  تأثري  وجود  إىل   )3( جدول  يف  النتائج  تشري 
املجموعة التجريبية نحو القيام بسلوك التنمر، مما أدى إىل اختفاء الفروق بني املجموعتني التجريبية والضابطة يف 
التطبيق  يف  املجموعتني  بني  املقارنة  عند  )ت(  اختبار  يف  إليها  ل  ُتُوصِّ التي  التنمر،  سلوك  نحو  االجتاه  متوسطات 
القبيل؛ إذ كان متوسط املجموعة التجريبية أعىل من متوسط املجموعة الضابطة؛ بمعنى أن أفراد املجموعة التجريبية 
كانوا أكثر ميًل إىل سلوك التنمر قبل تطبيق الربنامج، ولكن حدث انخفاض يف متوسط اجتاه الطالبات يف املجموعة 
لدى  التنمر  التدريبي يف خفض سلوك  الربنامج  فاعلية  يدل عىل  مما  التدريبي،  بالربنامج  التحاقهن  بعد  التجريبية 

طالبات املجموعة التجريبية.

ثالًثا: النتائج املتعلقة بالفرضية الثانية: 

نصت الفرضية الثانية عىل »وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )α ≤ 0.05( يف متوسط االجتاه 
نحو سلوك التنمر، لدى أفراد املجموعة التجريبية بني القياسني القبيل والبعدي، لصالح القياس البعدي«، والختبار 
الفرضية اسُتخدم اختبار )ت( للعينات املرتابطة؛ ملعرفة إذا كان هناك تأثري دال إحصائًيا يف خفض االجتاهات املؤيدة 
لسلوك التنمر، لدى أفراد املجموعة التجريبية يف القياس البعدي مقارنة بالقياس القبيل، واجلدول )4( يوضح ذلك.

جدول )4(:نتائج اختبار )ت( للفروق بني التطبيقني القبيل والبعدي للمجموعة التجريبية يف مقياس االجتاه نحو التنمر

القيمة االحتامليةدرجات احلريةقيمة )ت(االنحراف املعيارياملتوسطاملجموعة
2.760.47التطبيق القبيل

5.60240.001
2.210.50التطبيق البعدي

تشري نتائج اختبار )ت( للعينات املرتابطة املبينة يف جدول )4( إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح 
التطبيق البعدي؛ فقد بلغ املتوسط احلسايب للتطبيق القبيل )م = 2.76(، يف حني بلغ املتوسط احلسايب للتطبيق البعدي 
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)م = 2.21(، وهذا يدل عىل انخفاض درجة الطالبات يف مقياس االجتاه نحو القيام بسلوك التنمر، عند املقارنة بني 
الدرجات قبل االلتحاق بالربنامج وبعد االلتحاق بالربنامج؛ إذ انخفض من املستوى املتوسط إىل املستوى املنخفض، 
وفق التصنيف اخلاميس للمستويات )منخفض جًدا 1-1.79، منخفض 1.80-2.59، متوسط 2.60-3.39، مرتفع 
إىل  التنمري  سلوكهن  واجتاه  التدريبي،  بالربنامج  الطالبات  تأثر  يعكس  مما   ،)5-4.20 جًدا  مرتفع   ،4.19-3.40

االنخفاض بعد االلتحاق بالربنامج التدريبي.

مناقشة نتائج الدراسة

العاطفي، يف  الذكاء  قائم عىل تطوير مهارات  تدريبي  برنامج  فاعلية  اختبار مدى  إىل  احلالية  الدراسة  سعت 
التنمر  سلوك  نحو  عامن،  بسلطنة  األنصارية  أسيد  بنت  هند  بمدرسة  العارش  الصف  طالبات  اجتاهات  يف  التأثري 
املدريس، وذلك بتصميم شبه جتريبي تضّمن جمموعتني: جتريبية وضابطة؛ إذ ُطبِّق مقياس االجتاه نحو سلوك التنمر 

قبل تطبيق الربنامج التدريبي وبعده.

وقد دلت نتائج الدراسة عىل فاعلية الربنامج التدريبي يف خفض اجتاه طالبات املجموعة التجريبية نحو القيام 
بسلوك التنمر، وذلك بالتحقق من الفرضيتني اخلاصتني بتصميم الدراسة. ولعل وجود تغري يف اجتاهات طالبات 
املجموعة التجريبية بعد التحاقهن بالربنامج التدريبي، يمكن عزوه إىل شمولية الربنامج التدريبي املقرتح وتنوعه، 
ومناسبة املدة الزمنية التي قدم فيها الربنامج؛ فُربطت مواقف التنمر بالطالب نفسه؛ ليستشعر خماطر التنمر وأرضاره 
عىل الفرد واملجتمع، كام شمل الربنامج املبادئ واألسس الدينية التي غالًبا ما يكون هلا تأثري كبري يف النفس. ويتضح 
أيًضا أن تنفيذ الربنامج بصورة متواصلة كان له دور فعال يف حتقيق األهداف املرجوة منه؛ إذ راعى الربنامج الفروق 
الفردية من خلل استخدام وسائط وأساليب خمتلفة تناسب املستويات املتنوعة للطالبات، وتتفق نتيجة هذه الدراسة 
مع دراسة أبو الفضل وحسن )2017(، التي توصلت إىل فاعلية الربنامج التدريبي لرفع مستوى الذكاء االنفعايل 
يف خفض سلوك التنمر لدى طلبة املرحلة الثانية من التعليم األسايس، مما يؤكد حمورية الذكاء االنفعايل يف هتذيب 

سلوك الطلبة، ورفع السلوكيات احلسنة، وخفض السلوكيات غري املرغوبة.

كام أن التوصل إىل وجود فاعلية للربنامج التدريبي القائم عىل مهارات الذكاء العاطفي؛ يعضد نتائج الدراسات 
املعلمني، مع توصل  أو  البيئة املدرسية؛ سواء كان ذلك للطلبة  املهارات يف  العناية هبذه  التي أكدت أمهية  السابقة 
 Schokman et( التنمر  االنفعايل وسلوك  الذكاء  مهارات  بني  إحصائًيا  دالة  إىل وجود علقات عكسية  الباحثني 
al., 2014(، وقد خلص الغافري وآخرون )2020( إىل فاعلية برنامج تدريبي لتطوير مهارات الذكاء العاطفي لدى 

املعلمني، وخلصت كردي )2007( إىل فاعلية مثل هذه الربامج املتصلة بالذكاء االنفعايل مع طلبة رياض األطفال، 
مما يشجع الباحثني والرتبويني عىل تصميم برامج تدريبية مماثلة تستهدف الطلبة واملعلمني؛ لتحسني البيئة الصفية 

واملدرسية، مما ينعكس إجيابًيا عىل حتقيق أهداف العملية التعليمية التعلمية.
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توصيات الدراسة

ويف ضوء ما توصلت إليه نتائج الدراسة، ُوضع عدد من التوصيات، أمهها:

تطبيق الربنامج يف الشعب الدراسية األخرى؛ ملا له من أثر يف خفض االجتاهات نحو القيام بسلوك التنمر.. 1
تنمية مهارات مديري املدارس بشأن التعامل مع ظاهرة التنمر، من خلل تكثيف الدورات التدريبية يف . 2

هذا املجال.
تنمية دور املعلمني يف توعية الطلب بخطورة التنمر، من خلل احلصص واألنشطة.. 3
تفعيل دور مديري املدارس يف املشاركة املجتمعية، من خلل دعوة ذوي االختصاص لتقديم حمارضات . 4

توعوية عن خماطر ظاهرة التنمر.
 عمل ورش للمدارس املجاورة؛ لتعميم تطبيق الربنامج عىل الطلبة والطالبات.. 5
إجراء املزيد من البحوث والدراسات عن ظاهرة التنمر.. 6
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المراجع

أواًل: العربية
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المالحق

ملحق )1( 
دراسة استطالعية

عزيزيت الطالبة.. يرجى منك التكرم بوضع علمة )( أمام االستجابة التي تعرب عن رأيك )نعم/ ال(، علاًم 
بأن مجيع البيانات واإلجابات الواردة يف االستبانة لن تستخدم إال يف أغراض البحث العلمي.

النعمالعباراتم
أتعرض لإلساءة اللفظية )السب أو الشتم أو األلقاب املسيئة( من بعض الطالبات.1
سبق وأن شاهدت عراًكا قوًيا بني الطالبات داخل املدرسة.2
تأخذ بعض الطالبات أغرايض بقوة دون رضاي.3
جتربين بعض الطالبات عىل القيام بأعامل ال أريدها.4
جتربين بعض الزميلت عىل إعطائهن الواجبات رغاًم عني.5
أتعمد إغاظة بعض الزميلت اللوايت تزعجني رؤيتهن داخل املدرسة.6
سبق وأن شاهدت حاالت استهزاء من بعض الطالبات.7
تنرش بعض الطالبات إشاعات عن طالبات أخريات.8
تتعرض بعض الطالبات للتهديد من طالبات أخريات يف املدرسة.9
تستغل عدد من الطالبات التكنولوجيا ووسائل التواصل لتهديد زميلهتن.10



75 جملة العلوم الرتبوية، العدد 19، 2022، تصدر عن كلية الرتبية، وتنرشها دار نرش جامعة قطر

ملحق )2(
استبانة االجتاهات نحو سلوك التنمر

سلطنة عامن
وزارة الرتبية والتعليم

املديرية العامة للرتبية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة

جامعة السلطان قابوس
كلية الرتبية

قسم علم النفس

الفاضل/.........................................، املحرتم

جُيري الباحثون دراسة عن أثر برنامج تدريبي قائم عىل مهارات الذكاء العاطفي، يف تطوير االجتاهات نحو 
ظاهرة التنمر لدى طالبات الصف العارش يف سلطنة عامن، ونظًرا ملا تتمتعون به من دراية يف البحث العلمي ومكانة 
علمية مرموقة، فقد جرى اختياركم عضًوا من أعضاء جلنة حتكيم هذه االستبانة، وُيرجى منكم إبداء ملحظاتكم 
ورأيكم عن حماور االستبانة وفقراهتا، من حيث السلمة اللغوية، ومدى انتامء كل فقرة إىل املحور الذي تندرج حتته، 

ووضوح العبارات، وإضافة أي ملحظات أو اقرتاحات أو تعديلت تروهنا مناسبة. 

علاًم بأننا استعملنا مقياس ليكرت اخلاميس، حسب الدرجات اآلتية: عالية جًدا، عالية، متوسطة، منخفضة، 
منخفضة جًدا، حسب الرتتيب التنازيل؛ إذ إن مخسة )5( متثل أعىل درجة للتطبيق، وواحد )1( أدنى درجة للتطبيق.

الفقرةم
درجة املوافقة

عالية 
جًدا

منخفضةمتوسطةعالية
منخفضة 

جًدا
االجتاه املعريف

أعرف طرًقا عديدة إليذاء اآلخرين.1
أدرك أن اإليذاء قد يكون لفظًيا أو جسدًيا أو إلكرتونًيا.2
أفكر أحياًنا يف حيل إليذاء اآلخرين.3
أخطط جيًدا قبل إيذاء اآلخرين.4
لدي طرق عديدة لنرش الشائعات.5
أخطط جيًدا قبل هتديد الطالبات أو ختويفهن.6
أميز األشخاص الذين يمكن أن أستهدفهم يف اإليذاء.7
أدرك الشعور السيئ الذي خيلفه إيذائي لآلخرين.8
ال أعرف ماذا أفعل عندما أكون غاضبة.9
أدرك أن استهزائي بإحدى الطالبات يؤثر يف شخصيتها.10

البعد السلوكي
نظرت إىل إحدى الطالبات عمًدا نظرات سخرية واستهزاء.11
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الفقرةم
درجة املوافقة

عالية 
جًدا

منخفضةمتوسطةعالية
منخفضة 

جًدا
سَببت إحدى الطالبات بألفاظ بذيئة.12
كشفت عمًدا األرسار الشخصية إلحدى الطالبات.13

14
أصدرت تعليقات مزعجة عن درجات إحدى الطالبات أو 

قدرهتا عىل القراءة أو الكتابة.
أخفيت عمًدا أشياء خاصة بإحدى الطالبات.15

16
وقفت أمام إحدى الطالبات وأخذت دورها بالقوة يف 

الطابور الصباحي أو يف أماكن الرشاء.
أنقد أحياًنا زميليت يف املدرسة نقًدا جارًحا.17
أقاطع بعض الطالبات يف أثناء املشاركة الصفية.18

19
أعرتض إذا أعطتنا املعلمة وعًدا بعمل يشء ممتع ثم غريت 

رأهيا.

20
أرد عىل زميلتي بغضب إذا انتقدتني وعارضت وجهت 

نظري.
 االجتاه االنفعايل

أفرح باستعراض قويت يف هتديد بعض الطالبات وختويفهن.21

22
أشعر بمتعة حينام أقوم بإتلف بعض ممتلكات إحدى 

الطالبات.
أحب إفساد أي نشاط تقوم به طالبة ما.23
أستمتع بعمل مقالب حمرجة إلحدى الطالبات أو بعضهن.24
أستمتع بإطلق ألقاب مضحكة عىل بعض الطالبات.25
أسعد بمقاطعة إحدى الطالبات يف أثناء حديثها.26
أغضب إذا خرست يف لعبة مع شخص آخر.27
أغضب إذا انتقدتني املعلمة.28
أشعر بالقوة عندما أرى اآلخرين خيافون مني.29
أغضب إذا مل أحقق رغبتي.30
أشعر بالقوة عندما يؤخذ برأيي.31
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ملحق )3(

برنامج تدريبي قائم عىل مهارات الذكاء العاطفي يف تطوير االجتاهات نحو ظاهرة التنمر لدى طالبات الصف 
العارش يف سلطنة عامن

األهداف العامة

إثارة وعي الطالبات بشأن سلوك التنمر ونتائجه اخلطرية للطالبات.. 1
تدريب الطالبات عىل إدارة املشاعر عند التعرض للمواقف املختلفة.. 2
تعزيز وعي الطالبات باالعتزاز بالذات.. 3
توعية الطالبات بأمهية التعاطف مع اآلخرين.. 4
تدريب الطالبات عىل كيفية التعامل مع اآلخرين.. 5

األهداف الفرعية

أن تتعرف الطالبات عىل مفهوم التنمر.. 1
أن تدرك الطالبات مدى اآلثار السلبية للتنمر يف الطالبة املتنمر عليها. . 2
أن تتعرف الطالبات عىل موقف اجلانب الديني من التنمر.. 3
أن تتدرب الطالبات عىل أسلوب االسرتخاء التنفيس واالسرتخاء العضيل.. 4
أن تعي الطالبات مفهوم االعتزاز بالذات.. 5
أن تفتخر الطالبة بتقديم املساعدة لآلخرين.. 6
أن تعي الطالبات أمهية مراقبة الذات.. 7
أن تطبق الطالبات مهارة مراقبة الذات يف سلوكياهتن.. 8
أن تلتزم الطالبات بالقوانني واللوائح املدرسية.. 9

أن تتعرف الطالبات عىل معنى املضايقة.. 10
أن تتعلم الطالبات خطوات وقف املضايقة.. 11
أن تتدرب الطالبات عىل ممارسة سلوكيات إجيابية.. 12
أن تتوجه الطالبات للبحث عن ميوهلن ورغباهتن وتنميتها.. 13
أن تعي الطالبات أمهية التحكم يف إدارة املشاعر حلل الرصاع.. 14
أن تعي الطالبات أمهية تفريغ املشاعر والضغوطات النفسية.. 15
أن تتدرب الطالبات عىل إدارة الغضب.. 16
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تاريخ التنفيذمكان التنفيذاألهدافالربنامجم

1
التعريف بالربامج 

أهداف الربامج 

األساليب املستخدمة

األدوات املستخدمة

إجراءات التنفيذ

قاعة داخل 
املدرسة

2019/2/18

2
تعريف التنمر

ما هو التنمر؟

حقائق وإحصائيات عن التنمر يف املدارس.

الواجب: »استخراج آيات وأحاديث متنع التنمر«.

قاعة داخل 
املدرسة

2019/2/20

3

بشأن  الطالبات  وعي  إثارة 
ونتائجه  التنمر  سلوك 
الطلبة  عىل  اخلطرية 

واآلخرين

التعرف عىل التنمر وأسبابه.

التعرف عىل مشاعر الطالبات بعد التنمر عىل اآلخرين.

الربط باجلانب الديني.

للتنمر  يتعرض  شخًصا  نفسك  »ختّييل  الواجب: 
اللفظي  التنمر  أنواع  لشتى  ويتعرض  الصف،  يف 
وكيف ستكون  هو شعورك؟  ما  والنفيس؛  واجلسدي 

حياتك الدراسية؟«.

قاعة داخل 
املدرسة

2019/2/25

4

عىل  الطالبات  تدريب 
أسلوب االسرتخاء التنفيس 

واالسرتخاء العضيل 

التنفسية  االسرتخاء  مهارات  عىل  »تدريب  الواجب: 
مرة، والحظي كيف  املنزل، وألكثر من  والعضلية يف 
يف  التحكم  عىل  وقدرة  هدوًءا  أكثر  أصبحِت  أنِك 

النفس«.

قاعة داخل 
املدرسة

2019/2/26

5
االفتخار بالذات

أن تعي الطالبات مفهوم االفتخار بالذات.

أن يفتخرن بتقديم املساعدة لآلخرين.

فيها  قّدمِت  التي  املواقف  بعض  »اذكري  الواجب: 
املساعدة لآلخرين وتفتخرين هبا«.

قاعة داخل 
املدرسة

2019/2/27

6
مراقبة الذات

أن تعي الطالبة أمهية مراقبة الذات.

أن تطبق مهارة مراقبة الذات يف سلوكياهتا.

االلتزام بالقوانني واللوائح املدرسية.

قاعة داخل 
املدرسة

2019/3/3
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إيقاف املضايقة 7
أن تتعرف الطالبات عىل معنى املضايقة.

أن تتعلم الطالبات خطوات وقف املضايقة.
قاعة داخل 

املدرسة
2019/3/5

السلوك اإلجيايب والراقي8

مساعدة الطالبات عىل مراقبة سلوكياهتن بأنفسهن.

ممارسة سلوكيات إجيابية.

البحث عن ميوهلن ورغباهتن وتنميتها.

تعلم مهارة القيادة.

عن  مسؤولة  مدرسة  مديرة  نفسِك  »ختيَّيِل  الواجب: 
وقف التنمر يف املدرسة. ماذا ستفعلني؟ ماذا تقرتحني 
ال  آمنًا  مكاًنا  املدرسة  جتعلني  كيف  التنمر؟  لوقف 

يوجد به تنمر؟«.

قاعة داخل 
املدرسة

2019/3/7

9
إدارة املشاعر حلل إدارة اخللف التحكم يف  الطالبات أمهية  أن تعي 

الرصاع.

أن تعرف الطالبات أمهية تفريغ املشاعر.

قاعة داخل 
املدرسة

2019/3/11

إدارة الغضب10

تدريب الطالبات عىل إدارة الغضب.

توضيح أساليب التعبري عن الغضب.

األيام  خلل  فيه  غضبِت  موقًفا  »اذكري  الواجب: 
املاضية وكيف سيطرِت فيه عىل غضبك«.

قاعة داخل 
املدرسة

2019/3/13

قاعة داخل ماذا استفدِت من الربنامج؟اجللسة اخلتامية11
املدرسة

2019/3/20
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